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Киирии тыл

Саха уус-уран литературатын төрүттээччилэртэн 
биирдэстэрэ, бастакы комедиограф, классик – 

суруйааччы Николай Денисович Неустроев аатын 
кэнчээри ыччакка үйэтитии

2020 сыл ахсынньы ый 15 күнүгэр классик – суруйааччы 
Николай Денисович Неустроев төрөөбүтэ 125 сааһын туолбута. 
Суруйааччы аатын сүгэр Уус Таатта орто оскуолата С.Н.Дон-
ской – II аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна учууталлар идэ-
лэрин үрдэтэр институтун тыл кафедратын кытта бииргэ үгүс 
оҕону, учууталлары хабар тэрээһиннэри былааннаан ыытта. 
Үлэбит сүрүн сыалынан үөрэнээччилэргэ уус-уран литерату-
раны, Николай Неустроев айымньыларын ааҕар, ырытар, чин-
чийэр эйгэни тэрийии буолла. Ыытыллыбыт тэрээһиннэр киэҥ 
географияны хаптылар, ол курдук өрөспүүбүлүкэ үгүс улууста-
рыттан уонна Татарстантан 680-ча оҕо уонна учуутал кытынна. 

“Кинилэр төрөөбүт литератураларын төрүттэспит-
тэрэ...”(“Они стояли у истоков родной литературы”) бүтүн арас-
сыыйатааҕы өйтөн суруйуу куонкуруһун, «Неустроев ааҕыы-
лара» X өрөспүүбүлүкэтээҕи научнай - практическай кэмпи-
риэнсийэни, «Суруйааччы Н.Д. Неустроев айымньыта мин 
уруһуйбар” алын кылаас үөрэнээччилэригэр уруһуйга кэтэхтэн 
күрэһи, “Саха уус-уран литературатын төрүттэспит классик-су-
руйааччы, бастакы комедиограф Н. Д. Неустроев төрөөбүтэ 125 
сылыгар уонна кини суруйбут «Куһаҕан тыын» кэмиэдьийэтэ 
Саха драматическай тыйаатырын сыанатыгар турбута 95 сылы-
гар аналлаах өрөспүүбүлүкэтээҕи уус-уран ааҕыы көрүүтүн 
учууталлар, эбии үөрэхтээһин педагогтара, оскуола библиоте-
кардара сэҥээрэннэр, оҕолорго аахтаран, ырыттаран кытыннар-
быттарыгар тэрийээччилэр ааттарыттан махтанабыт.
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Хас биирдии үлэни сыаналыырга дьүүллүүр сүбэҕэ нау-
ка үлэһиттэрэ, тыйаатыр артыыстара, ХИФУ уонна култуура 
колледжын преподавателлэрэ, уопуттаах учууталлар үлэлээн, 
сөптөөх ырытыыны оҥордулар. Кыттааччылар ортолоругар 
үрдүк таһымнаах чинчийээччилэр, талааннаах ааҕааччылар, ху-
дуоһунньуктар баалларын бэлиэтээтилэр. Филологическай нау-
ка доктора, профессор В.Б.Окорокова сыанабылыгар, оскуола 
оҕолоро интэриэһинэй тиэмэни талбыттарын, сонун булумньу-
лаахтарын, сэргэх кэпсээннээхтэрин эппит. Ону таһынан үлэ 
научнай аппаратын тутуһууга, тылы таба суруйууга, сурук бэ-
лиэтигэр итэҕэстэри ыйбыт.

Хомуурунньукка үгүс үлэни киллэрэ сатаатыбыт. Киирбит 
үлэлэртэн ааҕааччылар саҥаны, сонуну билиэхтэрэ диэн эрэнэ-
бит. Хас биирдии үлэ суолталарын сүтэрбэттэр. Кыттааччылар 
суруйааччы Н.Д.Неустроев айымньыларын, олоҕун туһунан 
өссө да ситэрэн ааҕыахтара, чинчийиэхтэрэ диэн эрэнэбит. 
Маннык тыл уонна литература тэрээһиннэригэр кыттаргыт 
атын суруйааччылар айымньыларын ааҕаргытыгар, төрөөбүт 
тылынан хомоҕойдук санааҕытын саҥаран, чинчийбиккитин 
сурукка тиһэргитигэр аартыгы арыйбытын саарбахтаабаппыт.

Тэрийээччилэр
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Классик суруйааччы Николай Денисович Неустроев
 төрөөбүтэ 125 сылыгар анаан ыытыллыбыт үлэ

Сүрүн тэрийээччи - Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта 
орто окуолата. Директор – Винокуров Гайдар Гаврильевич.

Үлэни салайдылар:Неустроева Е.Г., Николаева А.П., Го-
товцева Р.А., Кочнева А.С. 

 Сыала: Классик суруйааччы Николай Денисович Неустро-
ев аатын үйэтитии.

Үлэ ыытыллыбыт кэмэ: 2019 сыл бэс ыйа - 2020 сыл ах-
сынньы ый.

Үлэ хайысхалара: 1. Суруйааччыларга аналлаах сквер, 
пааматынньык тутуутун туруорсуутугар үлэлэһии;

2. “Суруйааччы айар аартыгынан” бырайыак; 
3. Нэһилиэккэ суруйааччы Н.Д. Неустроев сылын аһыы;
4. Суруйааччы туһунан ахтыылары түмэн, кинигэ таһаарыы 

(эпп. музей үлэһитэ Неустроева А.Н.) 
5. Оскуола сайтыгар Н.Д. Неустроев олоҕун, айымньыла-

рын киллэрии, “Кэскил” хаһыакка матырыйаал бэлэмнээһин;
6. Суруйааччы олоҕор, айар үлэтигэр аналлаах видеокиинэ-

лэри оҥоруу;
7. Н.Д. Неустроев айымньыларын ааҕыы, викторина ыытыы, 

“Бастыҥ ааҕааччы” куонкурус;
8. «Они стояли у истоков родной литературы» бүтүн арас-

сыыйатааҕы өйтөн суруйуу куонкуруһа (кэтэхтэн);
9. “Неустроев ааҕыылара” өрөспүүбүлүкэтээҕи научнай – 

практическай кэмпириэнсийэ (кэтэхтэн);
10. Уус – уран ааҕыыга өрөспүүбүлүкэтээҕи куонкурус (кэ-

тэхтэн);
11. Алын кылаас үөрэнээччилэрин ортолоругар суруйааччы 

айымньыларынан уруһуйга өрөспүүбүлүкэтээҕи куонкурус (кэ-
тэхтэн);

12.Үбүлүөйдээҕи литературнай түһүлгэни ыытыы.
 Классик суруйааччы Н.Д. Неустроев төрөөбүтэ 125 

сааһыгар уонна патриотизм сылыгар аналлаах “Кинилэр 
төрөөбүт литератураларын төрүттэспиттэрэ...” (“Они стоя-
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ли у истоков родной литературы”) Бүтүн арассыыйатааҕы 
өйтөн суруйуу куонкуруһа 

Тэрийээччилэр: Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолата, С.Н.Донской – II аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна 
учууталлар идэлэрин үрдэтэр институтун тыл кафедрата

ТҮМҮК
1 миэстэ - Неустроева Лиана, тиэмэтэ «Н.Д.Неустроев - ма-

стер описания внутреннего мира героев (по рассказу «Прока-
женные») ( Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, 
10 кыл., салайааччы Неустроева В.П.), Постникова Туйаара, 
тиэмэтэ “Мин суруйааччы Николай Неустроевым” (Н.Д. Неу-
строев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, 8 кыл., салайааччы 
Неустроева Е.Г.); 2 миэстэ – Афанасьева Дайаана, тиэмэтэ 
“Өксөкүлээх Өлөксөй – бөлүһүөк суруйааччы”(В.Г. Короленко 
аатынан Амма №1 орто оскуолата, 11 кыл., салайааччы Степа-
нова С.Г.), Готовцев Арчын, тиэмэтэ “Николай Денисович Неу-
строев уонна саха чулуу дьоно” (Н.Д. Неустроев аатынан Уус 
Таатта орто оскуолата, 11 кылаас, салайааччы Готовцева Р.А.), 
Винокуров Ариян, тиэмэтэ “Суруйааччы айар аартыгынан” 
”(Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, 9 кылаас, 
салайааччы Николаева А.П.), Потапова Аина, тиэмэтэ “Стихот-
ворения А.С.Пушкина на якутском языке (перевод П.А. Ойун-
ского)» (Саха политехническай лицейэ, 11 кыл., салайааччы 
Константинова В.Г.), Попова Сайыына, тиэмэтэ “Суруйааччы 
Николай Неустроев - төрөөбүт норуотун олоҕун сырдатааччы” 
(Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, 8 кыл., 
салайааччы Неустроева Е.Г.); 3 миэстэ- Павлова Чэмэлиинэ, 
тиэмэтэ “Саха Саарына - Н.Д. Неустроев” (Горнай улууһа, 
Бэрдьигэстээх улуустааҕы гимназията, 10 кыл., салайааччы 
Парфенова Н.П.), Семенова Марина, тиэмэтэ “Н.Д.Неустро-
ев айымньылара баалларын тухары-кини тыыннаах!” (Горнай 
улууһа, Бэрдьигэстээх улуустааҕы гимназията, 10 кыл., са-
лайааччы Парфенова Н.П.), Тихонова Сильвия, тиэмэтэ “Н.Д. 
Неустроев айымньылара – театр сыанатыгар” (Дьокуускай 
куорат №1 орто оскуолата, 8 кыл., салайааччы Попова А.Д.), 
Баишева Маша, тиэмэтэ “Кини аата үйэлэргэ умнуллуо суоҕа” 
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(Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, 9 кылаас, 
салайааччы Николаева А.П.). Казань куорат № 11 Татаар гимна-
зиятын 10 кылааһын үөрэнээччитэ Давлетзянов Ибрагим уонна 
Өрөспүүбүлүкэтээҕи анал коррекционнай оскуола- интернатын 
10 кылааһын үөрэнээччитэ Егоров Семен үлэлэрэ анал номина-
циянан бэлиэтэннилэр. 

«Неустроев ааҕыылара» X өрөспүүбүлүкэтээҕи научнай- 
практическай кэмпириэнсийэ (кэтэхтэн)

Тэрийээччилэр: Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолата, С.Н.Донской – II аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна 
учууталлар идэлэрин үрдэтэр институтун тыл кафедрата.

ТҮМҮК
Өрөспүүбүлүкэбит араас улуустарыттан барыта 107 киһи 

кытынна: 65 үөрэнээччи, 42 учуутал. 
Дьүүллүүр сүбэҕэ үлэлээтилэр:
 I секция: Окорокова Варвара Борисовна – филологическай 

наука доктора, профессор,  М.К. Аммосов аатынан ХИФУ Хо-
тугулуу- Илиҥҥи олохтоох норуоттарын тылларын уонна кул-
туураларын института. 

Жерготова Изабелла Яковлевна – «Саха сирин 
политсыылката» Чөркөөхтөөҕү историко – мемориальнай 
түмэлин специалиһа.

Кириллина Сайнаара Трофимовна – саха тылын уонна 
литературатын учуутала, Н.К. Чиряев аатынан Дьокуускай 
куораттааҕы национальнай гимназия.

II секция: Попова Матрёна Петровна – филологическай на-
ука кандидата, дассыан, М.К. Аммосов аатынан ХИФУ Хотугу-
луу- Илиҥҥи олохтоох норуоттарын тылларын уонна култуура-
ларын института. 

Жирохова Наталья Андреевна – магистрант, М.К. Аммо-
сов аатынан ХИФУ Хотугулуу- Илиҥҥи олохтоох норуоттарын 
тылларын уонна култуураларын института. 

Николаева Дарина Васильевна – саха тылын уонна лите-
ратуратын учуутала, Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолата.
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III секция: Герасимова Евдокия Софроновна – филологиче-
скай наука кандидата, дассыан, М.К. Аммосов аатынан ХИФУ 
Хотугулуу- Илиҥҥи олохтоох норуоттарын тылларын уонна 
култуураларын института. 

Саввинова Алёна Михайловна – үөрэх методическай отде-
лын салайааччыта, С.Н.Донской – II аатынан Үөрэҕи сайынна-
рар уонна идэни үрдэтэр институт.

Васильева Кристина Геннадиевна - нуучча тылын уонна ли-
тературатын учуутала, Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолата.

IV секция: Егорова Саргылана Ивановна - филологическай 
наука кандидата, дассыан, М.К. Аммосов аатынан ХИФУ Хоту-
гулуу- Илиҥҥи олохтоох норуоттарын тылларын уонна култуу-
раларын института. 

Лукина Юлия Сергеевна – магистрант, М.К. Аммосов аа-
тынан ХИФУ Хотугулуу- Илиҥҥи олохтоох норуоттарын тыл-
ларын уонна култуураларын института. 

Колодезникова Туйаара Анатольевна – алын кылаас учуута-
ла, Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата.

V секция: Шишигина Василиса Романовна – РФ Үтүөлээх 
учуутала, С.Н.Донской – II аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна 
идэни үрдэтэр институт филология кафедратын ст. преподава-
телэ.

Ядрихинская Февронья Васильевна - С.Н.Донской – II аа-
тынан Үөрэҕи сайыннарар уонна идэни үрдэтэр институт фи-
лология кафедратын ст. преподавателэ.

Захарова Галина Алексеевна – педагогическай наука кан-
дидата, дассыан, М.К. Аммосов аатынан ХИФУ Хотугулуу- 
Илиҥҥи олохтоох норуоттарын тылларын уонна култуурала-
рын института.

Постникова Жанна Ильинична - нуучча тылын уонна лите-
ратуратын учуутала, Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолата.

Никулина Софья Павловна - алын кылаас учуутала, Н.Д. 
Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата.
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I  «Төрүөбүт сирбэр,  тапталлаах дьоммор...” секция.
Лауреат - Аделина Осипова, Максимова Дайаана, 10 кыл. 

үөрэнээччилэрэ, Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ “Саха классик суруйааччыта 
олоҕун сырдатар ытык бэлиэлэр, маллар”, сал. Кочнева Анна 
Софроновна.

1 миэстэ - Захарова Айгуль. 9 кыл. үөрэнээччитэ, 
Э.К.Пекарскай аатынан Игидэй орто оскуолата, тиэмэтэ “Саха 
классик суруйааччыта Н.Д. Неустроев уонна Оруоһуттар 
олохторун туһунан кэпсиир удьуор таабыла», сал. Попова 
Гизелла Софроновна.

 1 миэстэ - Жиркова Варя, 11 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. 
Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, тиэмэтэ 
«Суруйааччы Николай Неустроев аймаҕын ытык мала көһүннэ», 
сал. Николаева Алевтина Пятионовна.

2 миэстэ - Готовцев Арчын, 11 кылаас үөрэнээччитэ, Н.Д. 
Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, тиэмэтэ «Н.Д. 
Неустроев уонна саха чулуу дьоно», сал. Готовцева Розабелла 
Ананьевна.

2 миэстэ - Прудецкая Сахая, 9 кылаас үөрэнээччитэ, 
Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, тиэмэтэ 
«Төрүччүнү билии – өбүгэ быстыбат ситимин үөскэтии», сал. 
Данилова Варвара Васильевна.

3 миэстэ - Оленова Александра, 11 кыл. үөрэнээччитэ, Ээйик 
орто оскуолата Өлөөн улууһа, тиэмэтэ «Николай Денисович 
Неустроев олоҕо, айар үлэтэ”, сал. Кучарова Елена Егоровна.

 3 миэстэ - Колодезникова Алёна, 6 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. 
Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, тиэмэтэ “Н.Д.
Неустроев дьиэ кэргэнин, бэйэтин ытык маллара оскуолабыт 
музейыгар”, сал. Николаева Дарина Васильевна. 

Биһирэбил: 1. Гоголева Агафья, 9 кыл. үөрэнээччитэ, Үөгэн 
орто оскуолата, Томпо улууһа, тиэмэтэ “Доропууска атыыһыт. 
Кини кимий?”, сал. Павлов Алексей Алексеевич. 

 2. Попова Сайыына, 9 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. Неустроев 
аатынан Уус Таатта орто оскуолата, тиэмэтэ «Кини аата ааттана 
туруоҕа», сал. Бехтюева Заря Спиридоновна
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II «Н.Д. Неустроев – кэпсээнньит, хоһоонньут, 
тылбаасчыт, фольклорист, чинчийээччи” секцияҕа барыта 30 
үлэ киирдэ. Кыттааччы элбэҕинэн икки бөлөххө араарылынна. 

5- 8 кылаас үөрэнээччилэрин ортолоругар
Лауреат - Нахов Никита, 6 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Н. Кара-

таев аатынан Тааһаҕар орто оскуолата, Бүлүү улууһа, тиэмэтэ 
“Н.Д. Неустроев кэпсээннэригэр  нууччаттан киирии тыллар”, 
сал. Каратаева О.С. 

1 миэстэ - Попова Диана, 8 “б” кыл. үөрэнээччитэ, “Айыы 
кыһата”, Дьокуускай к., тиэмэтэ “Н.Д. Неустроев “Балыксыт” 
кэпсээнигэр Былатыан уобараһын уус-уран ньымалар нөҥүө 
арыйыы”, сал. Мандарова Матрена Васильевна.

1 миэстэ – Гоголева Христина, 7 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. 
Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, 
тиэмэтэ  “Н.Д.Неустроев « Хамчааккы арыыта» очеркатыгар 
географическай ааттар”, сал. Баишева Полина Кирилловна

2 миэстэ - Мордовская Мария, 7 кыл. үөрэнээччитэ, Боро-
нук орто оскуолата, тиэмэтэ “Н.Д.Неустроев кэпсээннэригэр 
мэтириэт суолтата”, сал. Стручкова А.Е.

2 миэстэ - Винокуров Егор, 8 кыл. үөрэнээччитэ, Г.Егоров 
аатынан Хара Алдан орто оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ 
“Н.Д. Неустроев айымньыларыгар эргэрбит тыллар”, сал. Бочу-
рова Августина Гаврильевна.

 3 миэстэ - Ефремова Алиса, 6 кыл. үөрэнээччитэ, Дьокуу-
скай куорат № 17 орто оскуолата,  тиэмэтэ “Таҥас – сап Н.Д. 
Неустроев кэпсээннэригэр”, сал. Тарабукина Ирина Егоровна.

3 миэстэ - Иванова Сааскылаана, 6 кыл. үөрэнээччитэ, 
Үөһээ- Бүлүү № 4 тиэмэтэ “Н.Д. Неустроев кэпсээннэригэр 
сыһыат туохтууру туттуута”, сал. Яковлева Марина Сергеевна.  

3 миэстэ- Бочкарев Архан, 5 кылаас үөрэнээччитэ, Көбөкөн 
орто оскуолата, Нам улууһа, тиэмэтэ «Н.Д.Неустроев “Омоҕой 
икки Эллэй икки” кэпсээнигэр фольклорнай матыыптар”, сал. 
Матвеева Наталья Егоровна.

Биһирэбил: 1. Заборовская Елена, 7 кыл. үөрэнээччитэ, Боронук 
орто оскуолата, тиэмэтэ “Н.Д.Неустроев «Кукаакы кулуба» комедия-
тыгар ремарка суолтата”, сал. Стручкова Акулина Трофимовна.
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 2. Павлова Анастасия, 7 кыл. үөрэнээччитэ, Дьокуускай 
куорат № 17 орто оскуолата, тиэмэтэ “ Н.Д. Неустроев кэпсээн-
нэригэр көмө туохтуурдар”, сал. Тарабукина Ирина Егоровна . 

3. Захарова Дариана - 8 кыл. үөрэнээччитэ, А.Е. Кулаков-
скай аатынан Дьохсоҕон орто оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ 
“«Тимир  дьон оҕолоро уонна арыгы проблемата», сал. Сивцева 
Мария Владимировна.

9 – 11 кылаас үөрэнээччилэрин ортолоругар
Лауреат - Постникова Туйаара, 9 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. 

Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, 
тиэмэтэ “ Классик суруйааччы Н.Д. Неустроев кэпсээннэригэр 
куттал иэйиитин көстүүтэ”, сал. Неустроева Евдокия Гаври-
льевна.

1 миэстэ – Деляева Елена, 9 кыл. үөрэнээччитэ, Үөгэн орто 
оскуолата, Томпо улууһа, тиэмэтэ «Н.Д. Неустроев кэпсээннэ-
ригэр хронотоп”, сал. Алексеева Айыына Аркадьевна. 

.1 миэстэ – Варламова Альмира, 9 кыл. үөрэнээччитэ, Г.Егоров 
аатынан Хара Алдан орто оскуолата, тиэмэтэ “Хос ааттар – Н.Д. 
Неустроев пьесаларыгар”, сал. Бочурова Августина Гаврильевна.

2 миэстэ – Петрова Даша, 11 кл. үөрэнээччитэ, Н.Д. Субу-
руускай аатынан Болтоҥо орто оскуолата, Чурапчы улууһа, 
тиэмэтэ “Н.Д. Неустроев «Балыксыт» кэпсээнигэр сомоҕо до-
мохтор”, сал. Адамова С.И. 

2 миэстэ – Неустроева Мичийэ, 9 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. 
Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, 
тиэмэтэ “Н.Д. Неустроев кэмиэдьийэлэригэр дьахталлар уоба-
растара”, сал. Неустроева Евдокия Гаврильевна. 

3 миэстэ – Сергеева Виолетта, 9 кыл. үөрэнээччитэ, Үөдэй 
орто оскуолата, Нам улууһа, тиэмэтэ «Н.Д. Неустроев «Балык-
сыт» кэпсээнин Э. Хэмингуэй «Старик и море» сэһэнин кытта 
тэҥнээн көрүү”, сал. Борисова Сайыына Гаврильевна.

3 миэстэ – Хабарова Анна, 9 кыл. үөрэнээччитэ, А.Ф. Стар-
ков аатынан Төбүлэх орто оскуолата, Муома улууһа, тиэмэтэ 
“Н.Д.Неустроев “Балыксыт” кэпсээнигэр саха киһитин сиэ-
рин-майгытын кэрэхсээһин, киһини киһи курдук үрдүктүк ту-
туу”, сал. Соркомова Н.В.
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3 миэстэ - Васильева Арина, 9 кыл. үөрэнээччитэ, В.П.Ла-
рионов аатынан Майа орто оскуолата, Мэҥэ Хаҥалас улууһа, 
тиэмэтэ “Н. Д. Неустроев «Дикая жизнь» очерката билиҥҥи 
ааҕааччы көрүүтүнэн”, сал. Шарина Ф.Н. 

Биһирэбил
1. Степанова Аида- 10 үөрэнээччитэ, Э.К.Пекарскай 

аатынан Игидэй орто оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ “Н.Д. 
Неустроев киэҥ эйгэлээх, саха литературатыгар сонун жанры 
киллэрбит суруйааччы”, сал. Ефимова Варвара Константиновна.

2. Сыромятникова Ванесса - 9 кыл. үөрэнээччитэ, И.М. 
Хатылаев аатынан Баайаҕа орто оскуолата, Таатта улууһа, 
тиэмэтэ “Суруйааччы Н.Д.Неустроев уонна үөрэнээччи 
Герасим Дягилев революцияны көрсүү үөрүүлээх түгэнин 
кыттааччылара”, сал. Сыромятникова Инна Иннокентьевна.

3. Слепцова Снежана - 9 кыл. үөрэнээччитэ, Болтоҥо орто 
оскуолата, Чурапчы улууһа, тиэмэтэ “Н.Д. Неустроев «Куһаҕан 
тыын» комедиятыгар Куонаан уонна Марыына икки ардыгар 
таптал баар дуо?” сал. Кривошапкина С.М.

III “Нууччалыы уонна атын төрүт омуктар тылларынан 
суруллубут айымньылар Саха сиригэр уус - уран литерату-
рата сайдыытыгар суолталара” секция. 

Лауреат - Цыпандина Саная, 8 кыл. үөрэнээччитэ, Н.А. 
Брызгалов аатынан Индигир орто оскуолата, Муома улууһа, 
тиэмэтэ “ Использование выразительных средств при созда-
нии комикса на английском языке по рассказу М.П. Федотовой 
-Нулгынэт», сал. Слепцова Элеонора Геннадьевна, Евсюкова 
Катерина Васильевна.

1 миэстэ - Колодезников Эдик, 7 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. 
Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, 
тиэмэтэ “ В.Н. Федоров оҕолорго сэһэнэ», сал. Постникова 
Жанна Ильинична.

2 миэстэ - Слепцова Вилана, 11 кыл. үөрэнээччитэ, Н.А. Брыз-
галов аатынан Индигир орто оскуолата, Муома улууһа, тиэмэтэ 
«Особенности дословного перевода на английский язык при соз-
дании сборника рассказов М.П. Федотовой-Нулгынэт», Сал. Слеп-
цова Элеонора Геннадьевна, Евсюкова Катерина Васильевна.
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 2 миэстэ – Никонова Нарыйа, 5 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Х. 
Дьяконов аатынан Тыайа орто оскуолата, Кэбээйи улууһа, тиэмэтэ 
“Образ собаки в литературе (на примере произведений А.Кри-
вошапкина и Н.Лугинова), сал. Никонова Анна Егоровна.

3 миэстэ – Левчикова Лилиана, 10 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Х. 
Дьяконов аатынан Тыайа орто оскуолата, Кэбээйи  улууһа, 
тиэмэтэ “Платон Афанасьевич Степанов (Ламутскай) - хоту 
сири хоһуйааччы», сал.  Гуляева Варвара Никифоровна.

3 миэстэ - Лоботов Валериан, 8 кыл. үөрэнээччитэ, Куокуй 
орто оскуолата, Кэбээйи улууһа, тиэмэтэ “Роль семьи в нрав-
ственном становлении писателя по повести Ивана Ивановича 
Иннокентьева «Жизнь и приключения Ваньки Быкова на Го-
ворящей Горе», сал. Игнатьева Василиса, Унарова Саргылана 
Николаевна. 

3 миэстэ - Соломов Иван,  Н.А. Брызгалов аатынан Индигир 
орто оскуолата, Муома улууһа, тиэмэтэ “Роль чисел  2,3,6,10 в 
восприятии сказки М.П.Федотовой – Нулгынэт «Муммут оҕо» 
(«Дьааҥы остуоруйалара»), сал. Слепцова Антонина Васильевна

БИҺИРЭБИЛ
1. Петрова Айталина, Шадрина Мария - Куокуй орто оскуо-

лата, Кэбээйи улууһа, тиэмэтэ “Эбээн талааннаах суруйааччы-
лара П.А.Степанов - Ламутскай уонна А.В.Кривошапкин», сал. 
Унарова С.Н., Павлова А.П.

2. Постникова Саша – 7 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. Неустроев 
аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ «Өй 
күүһүнэн айан”, сал. Баишева Полина Кирилловна. 

 IV “Мин суруйааччы Н.Д. Неустроев айымньыларынан 
айабын» секция 

Лауреат - Чириков Ярослав, 6 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. 
Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, 
тиэмэтэ « Н.Д. Неустроев “Омоҕой икки Эллэй икки” кэпсээ-
нинэн мультик оҥоруу”, сал. Васильева Кристина Геннадиевна.

1 миэстэ – Тарабукина Айтаана, 7 кыл. Н.Д. Неустроев 
аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ “Н.Д. 
Неустроев айымньыларын искусство таһымыгар үөрэтии”, сал. 
Кочнева Анна Софроновна.
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 1 миэстэ – Кононова Милана, 5 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д. 
Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, 
тиэмэтэ “Сэмэнчик” кэпсээнинэн комикс оҥоруу”, сал. Васи-
льева Кристина Геннадиевна.

2 миэстэ – Колесова Виолетта, Бекренева Елена, Соловьева 
Лилия, 7 кыл. үөрэнээччилэрэ, А.Н. Явловскай аатынан Орто 
Халыма орто оскуолата,“Создание электронной книги на про-
изведение Николая Денисовича Неустроева «Куттаммыт», сал. 
Дьячкова Александра Алексеевна.

2 миэстэ - Колодезников Эдик, Постников Антон, Кононов 
Кирилл, Хабаров Артём, 7 кыл. үөрэнээччилэрэ, Н.Д. Неустро-
ев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ 
“Создание  мульфильма по рассказу Н.Д. Неустроева “Куттам-
мыт”,  сал. Осипова Александра Дмитриевна, Лебедев Иван 
Нколаевич.

 3 миэстэ - Гуляев Димиан, 9 кыл. үөрэнээччитэ, Соболоох 
орто оскуолата, Муома улууһа,  тиэмэтэ “Н.Д. Неустроев 
кэпсээннэригэр иллюстрациялары графическай планшетынан 
оҥоруу”, сал. Старкова Александра Гаврильевна.

3 миэстэ - Третьякова Светлана, 11 кыл. үөрэнээччитэ, А.Н. 
Явловскай аатынан Сылгы Ыытар орто оскуолата, Орто Халы-
ма улууһа, тиэмэтэ “Н.Д. Неустроев айымньылара – оонньуу 
көрүҥүнэн”, сал. Сивцева Наталья Евгеньевна

3 миэстэ - Иванов Айхал, 5 кыл. үөрэнээччитэ,К.Д. Уткин 
аатынан Марха оскуолата, Ньурба улууһа, тиэмэтэ “Квиз игра с 
QR – кодом о жизни и творчестве Н.Д. Неустроева”, сал. Ивано-
ва Оксана Эдуардовна.

БИҺИРЭБИЛ:
1. Спиридонов Вадим, 5 кыл. үөрэнээччитэ, Куокуй орто 

оскуолата, Кэбээйи улууһа, тиэмэтэ “Н.Д. Неустроев хоһоон-
норугар тэттик мультсюжеттары оҥоруу”, сал. Спиридонова 
Светлана Алексеевна

2.  Семёнова Марина - Горнай улууhун Бэрдьигэстээх 
улуустааҕы гимназията, 11 кыл, тиэмэтэ “Н. Д. Неустроев 
кэпсээннэринэн электроннай быһаарыылаах кылгас тылдьыт”, 
сал. Парфёнова Наталия Петровна.
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3. Емельянова Дарина - 9 кыл. үөрэнээччитэ, Соморсун 
орто оскуолата, Амма улууһа, тиэмэтэ «Суруйааччы Н.Д.Неу-
строев “Омоҕой икки Эллэй икки” остуоруйатынан өй тургу-
туктара”, сал. Готовцева Анисия Гаврильевна.

V секция «Төрөөбүт литератураҕа тапталы иҥэриэх...»
Учууталлар секцияларыгар барыта 41 үлэ киирдэ. Түмүк 

икки бөлөххө араарыллан сыаналанна. 
Төрөөбүт литератураҕа тапталы иҥэрэр уруоктар,  

бырайыактар, кылаас таһынан дьарыктар:
1 миэстэ - Кочнева Анна Софроновна, Н.Д. Неустроев 

аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ 
«Төрүөбүт дойдубар, бар дьоммор » Н.Д. Неустроев нэһилиэ-
стибэтин үйэтитиигэ ыытыллыбыт бырайыактар. 

2 миэстэ - Ефремова Мария Николаевна, Охлопкова На-
дежда Степановна, Готовцева Анисия Гаврильевна, Соморсун 
орто оскуолата, Романова Сардаана Владимировна, Чакыр орто 
оскуолата, Амма улууһа, тиэмэтэ “Литература уруоктарыгар 
суруйааччы Баһылай Харысхал айымньыларын үөрэтии суол-
тата”.

2 миэстэ - Готовцева Розабелла Ананьевна, Неустроева 
Евдокия Гаврильевна, Николаева Алевтина Пятионовна, 
Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта 
улууһа, тиэмэтэ «Суруйааччылар айар аартыктарынан ...» 
бырайыак.

3 миэстэ - Ноева Мария Ивановна, Бэрдьигэстээх 
улуустааҕы гимназията, Горнай улууһа, тиэмэтэ “Литература 
уруоктарыгар туһанар сонун уонна көдьүүстээх ньымаларым, 
албастарым”. 

3 миэстэ – Петрова Татьяна Прокопьевна, Болугур орто 
оскуолата, Амма улууһа, тиэмэтэ «Гольдеровтар кѳмүс күһүн-
нэрэ оҕону иитии олуга».

3 миэстэ - Постникова Жанна Ильинична, Н.Д. Неустроев 
аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ 
“Использование материалов по творчеству Николая Денисовича 
Неустроева на уроках литературы».
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Биһирэбил: 
1. Аммосова Оксана Парфирьевна, - Угайаан № 37 орто 

оскуолата, Алдан улууһа, «Деталь и образ в рассказе «Дикая 
жизнь» Н.Д.Неустроева» .

2. Семенов Василий Николаевич - Дьокуускай куорат 7№-
дээх орто оскуолатын саха тылын уонна литэрэтиирэтин учуу-
талларын холбоһугун бырайыага, тиэмэтэ «Учууталлар оҕолор-
го».

3. Аммосова Сайыына Юрьевна - Туойдаах сүрүн оскуо-
лата, Сунтаар улууһа, тиэмэтэ “Бүөтүр Тобуруокап хоһооннору-
нан оҥорон көрүүнү сайыннарыы”.

Төрөөбүт литератураҕа тапталы иҥэрэр дидактиче-
скай матырыйааллар, электроннай босуобуйалар

1 миэстэ - Бочурова Августина Гаврильевна, Г.Егоров аатынан 
Хара Алдан орто оскуолата, Таатта улууһа, тиэмэтэ “Элбэҕи 
ааҕыаҥ – билиигин кэҥэтиэҥ”(остуол оонньуута - лотуо).

2 миэстэ - Софронова Аграфена Николаевна, Эрилик Эри-
стиин аатынан Чакыр оскуолата, Чурапчы улууһа, тиэмэтэ 
«И.Е. Федосеев – Доосо олоҕор, оҕолорго аналлаах кэпсээнигэр 
электроннай оонньуу».

2 миэстэ - Саввинова Ксения Егоровна, педагог-библиоте-
карь, Федорова Сулустаана Владимировна,  7 кылаас үөрэнээч-
читэ, А.К. Акимов аатынан Күүкэй орто оскуолата, Сунтаар 
улууһа, тиэмэтэ “Төрөөбүт төрүт тыл сүмэтин оҕоҕо иӊэрии. 
«Куттал» - үөрэнээччи айар үлэтэ».

3 миэстэ – Постникова Ульяна Николаевна, Н.Д. Неустроев 
аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа, “Н.Д. Не-
устроев айымньыларынан алын, орто сүһүөх оҕолоругар айар 
үлэ көрүҥнэрин ыытыы”.

3 миэстэ - Слепцова Сардана Гаврильевна, В.Н.Дохунаев 
аатынан Муҥурдаах орто оскуолата, Абый улууһа, «Н.Д.Неу-
строев төрөөбүтэ 125 сылыгар аналлаах викторина, «Никден-
неус» тыл оонньуута».

3 миэстэ - Неустроева Акулина Николаевна, «Одьулуун 
орто уопсай үөрэхтээһин оскуолата», Чурапчы улууһа, тиэмэтэ 
“Квест –оонньуу «Талааныҥ өрүү сыдьаайдын».
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Биһирэбил:
1. Колодезникова Виктория Петровна – С.И. Тарасов 

аатынан Өрт орто оскуолата, тиэмэтэ “«Дьулуур» хаамыылаах 
остуол оонньуута”.

2. Николаева Надежда Васильевна – живопись преподава-
телэ, Уус Таатта оҕо искусство оскуолата, тиэмэтэ Н.Д. Неу-
строев «Балыксыт» кэпсээнэ (мультимедийнэй үлэ ).

3. Зорина Ноябрина Харлампьевна – Нуотара орто 
оскуолата, Ленскэй оройуон, тиэмэтэ “Балыксыт Былатыан – 
саха балыксыт киһитигэр тылынан пааматынньык...”

«Суруйааччы Н.Д. Неустроев айымньыта мин уруһуйбар” 
алын кылаас үөрэнээччилэригэр уруһуйга кэтэхтэн 

куонкурус.
Тэрийээччилэр: Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 

оскуолата, С.Н.Донской – II аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна 
учууталлар идэлэрин үрдэтэр институтун тыл кафедрата

Үлэни сүрүннээтилэр: Уус Таатта оскуолатын алын кы-
лааһын учууталларын методическай холбоһуга (Никулина С.П., 
Колодезникова Т.А., Осипова В.С., Аянитова О.Ю., Назарова Н.В.)

Уруһуй күрэһэр барыта 101 оскуолаттан уопсайа 415 оҕо 
кыттыыны ылла. Ирдэбил быһыытынан түмүк Н. Д. Неустроев 
«Муммут оҕо кэпсээнэ», «Куттал», «Куттаммыт», «Омоҕой, Эл-
лэй икки», «Вечер на Лене», «Песня птички» айымньыларынан 
араарыллан таҕыста. Үлэлэри Н. Д. Неустроев аатынан Уус 
Таатта орто оскуолатын алын кылаас учууталларын методиче-
скай холбоһуга уонна уруһуй, технология учууталлара дьүүл-
лээтилэр.

«Муммут оҕо кэпсээнэ» (1-2 кыл):
1 м. – Кузьмина Нарыйаана, 2 кыл.үөрэнээччитэ, Тулагы 

орто оскуолата, сал. Колесова Т. Б.
2 м. – Колодезникова Камила, 2 кыл.үөрэнээччитэ, Н.Д.Неу-

строев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, сал. Колодезникова 
Т.А., Осипова В.С.

3 м. – Олесов Дамир, 2 кыл.үөрэнээччитэ, Лөгөй орто 
оскуолата, сал. Колесова А. М. 
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3-4 кыл.
1 м. – Евграфова Дайаана, 4 “в” кыл. үөрэнээччитэ, Дьокуу-

скай №17 оскуолата, сал. Левина А.А.
2 м. – Иванова Далаана, 4 кыл. үөрэнээччитэ, №37 оскуола-

та, сал. Иванова А.А.
3 м. – Андросов Вадим, 3 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д.Неустро-

ев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, сал. Назарова Н.В. 
«Куттал” кэпсээн:
1 м. – Устинов Уйусхан, 4 кыл. үөрэнээччитэ, Эгин орто 

оскуолата, сал. Бурцева В.Г.
2 м. – Слепцова Лилия, 4 кыл. үөрэнээччитэ, Эгин орто 

оскуолата, сал. Бурцева В.Г.
3 м. – Слепцова Сардаана, 4 кыл. үөрэнээччитэ, И.Н.Слеп-

цов аатынан КОО, сал. Колесова Н.Е. 
«Куттаммыт» кэпсээн (1-2 кыл.):
1 м. – Григорьева Валя, 2 кыл. үөрэнээччитэ, Никольскай 

орто оскуолата, сал. Васильева Л.А.
2 м. – Слепцова Лида, 1 “д” кыл. үөрэнээччитэ, Чурапчы 

орто оскуолата, сал. Слепцова Л.П. 
3 м. – Винокурова Уйгууна, 2 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д.Неу-

строев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, сал. Колодезникова 
Т.А., Осипова В.С.

3-4 кылаас үөрэнээччилэрэ: 
1 м. – Васильев Ярослав, 3 кыл. үөрэнээччитэ, Ээйик орто 

оскуолата, сал. Степанова П.П. 
1 м. – Саввина Инна, 4 кыл. үөрэнээччитэ, С.П.Данилов 

аатынан Бэрдьигэстээх орто оскуолата, сал. Николаева М.И. 
2 м. – Портнягина Күннэй, 4 кыл. үөрэнээччитэ, начальнай 

оскуола – сад, сал. Васильева А.Г.
2 м. – Дьячковский Айтал, 4 кыл. үөрэнээччитэ, Дьокуускай 

№17 оскуолата, сал. Левина А.А.
3 м.–Тарабукин Сеня, 3 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д.Неустроев 

аатынан Уус Таатта орто оскуолата, сал. Назарова Н.В. 
3 м. –Слепцова Сардаана, 4 кыл. үөрэнээччитэ, КСОШ, сал. 

Колесова Н.Е. 
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«Омоҕой, Эллэй икки» (1-2 кыл.)
1 м. –Кузьмина Владира, 2 кыл. үөрэнээччитэ , МКОУ СОШ 

№37, сал. Архипова Н.А.
2 м. –Архипов Арылхан, 1 кыл. үөрэнээччитэ, А. И. Федо-

ров аатынан III- Малдьаҕар оскуолата, сал. Архипова И. В. 
3 м. –Андреева Анелия, 2 кыл. үөрэнээччитэ, Соболоох орто 

оскуолата, сал. Старкова У. В.
3-4 кыл. үөрэнээччилэрэ:
1 м. – Никифорова Света, 4 кыл. үөрэнээччитэ, С. З. Бори-

сов аатынан  Тыыллыма оскуолата, сал. Кривогорницына М. П. 
2 м. – Попов Марк, 3 кыл. үөрэнээччитэ, Күһүүр орто 

оскуолата, сал. Лебедева Н. И. 
3 м. - Семенова Айаана, 3 кыл. үөрэнээччитэ, Уолба орто 

оскуолата, сал.Винокурова Д. И. 
«Вечер на Лене” хоһоон, 1-2 кылаас үөрэнээччилэрэ:
1 м. – Соловьев Руслан, 2 “б” кыл. үөрэнээччитэ, Дьокуускай 

№38 орто оскуолата, сал. Семенова Наталья Анатольевна.
2 м. – Винокурова Ляна, 2 кыл үөрэнээччитэ, Н.Д.Неустроев ааты-

нан Уус Таатта орто оскуолата, сал. Колодезникова Т.А., Осипова В.С.
3 м. – Чириков Саша, Н.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта 

орто оскуолата, сал. Аянитова О.Ю.
Вечер на Лене 3-4 кылаас үөрэнээччилэрэ:
1 м. – Николаева Тая, 4 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д.Неустроев аатынан 

Уус Таатта орто оскуолата, сал. Колодезникова Т.А., Осипова В.С.
2 м. – Карманова Нарыйаана, 3 кыл. үөрэнээччитэ, Чэрик-

тэй орто оскуолата, сал. Прядезникова С.Н.
3 м. – Свешников Рустам, 3 кыл. үөрэнээччитэ, Чэриктэй 

орто оскуолата, сал. Прядезникова С.Н.
“Песня птички” хоһоон, 1-2 кыл. үөрэнээччилэрэ:
1 м. – Федорова Вика, 2 кыл. үөрэнээччитэ, С.С.Васильев 

аатынан Хоноҕор оскуолата, сал. Охлопкова Мария Револьевна
2 м.– Лебедева Александрина, 2 кыл. үөрэнээччитэ, Н.Д.Не-

устроев аатынан Уус Таатта орто оскуолата, сал. Колодезникова 
Т.А., Осипова В.С.

3 м. – Кононов Миша, 2 кыл. үөрэнээччитэ,Багадьаҥ оскуо-
лата, сал. Ноговицына Лена Иннокентьевна
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“Песня птички” хоһоон, 1-2 кыл. үөрэнээччилэрэ:
1 - Слепцова Анастасия, 4 кыл. үөрэнээччитэ,  Сартаҥ орто 

оскуолата, сал. Олесова Варвара Владиславовна
2 м. – Яковлев Андрей, 4 кыл. үөрэнээччитэ,  Сартаҥ орто 

оскуолата, сал. Олесова Варвара Владиславовна
3 м. – Николаева Карина, 4 кыл. үөрэнээччитэ, Степан Васи-

льев аатынан НСОШ №1, сал. Григорьева Д.В.
«Балыксыт» кэпсээн: 
1 м. - Седалищев Дьулуур, 2 кыл үөрэнээччитэ, А. В. Стар-

ков аатынан Төбүлэх орто оскуолата, сал. Седалищева А. Н. 
2 м – Дохунаев Марк, 3 “б” кыл. үөрэнээччитэ, Хаһаачыйа 

орто оскуолата, сал. Барабанская А.В. 
3 м. – Шкулев Артем, 3 кыл. үөрэнээччитэ, Соболоох орто 

оскуолата, сал. Черемкина А. Г. 

“Саха литературатын төрүттэспит классик-суруйааччы, 
бастакы комедиограф Н. Д. Неустроев төрөөбүтэ 125 сылы-

гар уонна кини суруйбут «Куһаҕан тыын» кэмиэдьийэтэ 
Саха драматическай тыйаатырын сыанатыгар турбута 95 

сылыгар аналлаах өрөспүүбүлүкэтээҕи 
уус-уран ааҕыы көрүүтэ.

Тэрийээччилэр: Н.Д. Неустроев аатынан  Уус Таатта орто 
оскуолата, С.Н.Донской – II аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна 
учууталлар идэлэрин үрдэтэр институтун тыл кафедрата, Была-
тыан Ойуунускай аатынан Саха судаарыстыбыннай академиче-
скай тыйаатыра.

Үлэни сүрүннээтилэр: Кочнева А.С., Кычкина Т.Г., Нико-
лаева Д.В.

Көрүүгэ барыта 138 оҕо өрөспүүбүлүкэбит араас улууста-
рыттан кытынна. Ааҕыы икки көрүҥҥэ арахсан сыаналанна: 
монолуоктан быһа тардан уонна кэпсээнтэн ааҕыы.

Дьүүллүүр сүбэ:
 Боппоенова Мария Гаврильевна -Дьокуускайдааҕы А.Д. 

Макарова аатынан Култуура уонна Искусство колледжын пре-
подавателэ, СӨ  култууратын Үтүөлээх үлэһитэ.

Потапова Елизавета Федотовна – Былатыан Ойуунускай 
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аатынан Саха судаарыстыбыннай академическай тыйаатырын 
артыыската, СӨ Үтүөлээх артыыската;

Семенов Кирилл Михайлович - Былатыан Ойуунускай 
аатынан Саха судаарыстыбыннай академическай тыйаатырын 
артыыската, СӨ Үтүөлээх артыыһа;

Винокуров Михаил Николаевич – Дьокуускайдааҕы А.Д.
Макарова аатынан Култуура уонна Искусство колледжын пре-
подавателэ, СӨ Үөрэҕириитин туйгуна.

Кэпсээнтэн быһа тардан ааҕыы:
Лауреат - Иванова Айнуура,  Сунтаар улууһун Дьаархан 

орто оскуолатын 7 кыл. үөрэнээччитэ.
 I м. - Егоров Мичил, Амма улууһун Соморсун орто оскуола-

тын 5 кыл. үөрэнээччитэ. 
 II м. - Потапов Эрэл, Дьааҥы улууһун Боронук орто оскуо-

латын үөрэнээччитэ.
 Андреева Милена, Мэҥэ Хаҥалас улууһун Майатааҕы ли-

цей 9 кыл. үөрэнээччитэ
Неустроева Сайыына, Абый улууһун Абый орто оскуолатын 

7 кыл. үөрэнээччитэ.
 III м. - Федорова Яна, Уус Алдан улууһун Суотту орто 

оскуолатын 11 кыл. үөрэнээччитэ.
Гоголев Ньургун, Бүлүү улууһун Халбаакы орто оскуола-

тын 8 кыл. үөрэнээччитэ.
 Егорова Мира, Амма улууһун Бөтүҥ орто оскуолатын 9 

кыл. үөрэнээччитэ.
Монолуоктан быһа тардан ааҕыы
 Лауреат - Захаров Федя, Таатта улууһун Г.В.Егоров аатынан 

Хара-Алдан орто оскуолатын 11 кыл. үөрэнээччитэ. 
I м. - Жарина Александра, Амма улууһун Н.Е.Иванов 

аатынан Бөтүҥ орто оскуолатын 9 кыл. үөрэнээччитэ.
II м. - Халыев Аристарх, Уус Майа, Эдьээн орто оскуолатын 

11 кылааһын үөрэнээччитэ
Северьянова Нарияна, Таатта улууһун Г.В.Егоров аатынан 

Хара-Алдан орто оскуолатын 7 кыл. үөрэнээччитэ.
III м. - Каратаев Эдик, Кэбээйи улууһун Баҕадьы орто 

оскуолатын үөрэнээччитэ.
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Стручкова Виктория, Абый улууһун Абый орто оскуолата-
тын 6 кылааһын үөрэнээччитэ.

Заочный всероссийский конкурс сочинений 
«Они стояли у истоков родной литературы…» 

(Кинилэр төрөөбүт литератураларын төрүттэспиттэрэ)
Данный конкурс приурочен Году патриотизма в РФ и 

125-летию нашего земляка, одного из основоположников якут-
ской литературы,  первого комедиографа Н.Д.Неустроева.
Состав жюри:
1. Шишигина Василиса Романовна, ст. преподаватель кафедры 

филологии ИРОиПК РС(Я), Заслуженный учитель РФ –председатель
2. Ядрихинская Февронья Васильевна, преподаватель кафе-

дры филологии ИРО и ПК РС(Я) — член;
3. Неустроева Евдокия Гаврильевна, учитель якутского язы-

ка и литературы высшей категории МБОО «Усть-Таттинская 
СОШ им. Н.Д.Неустроева» — член;

4. Готовцева Розабелла Ананьевна, педагог-библиотекарь 
МБОО «Усть-Таттинская СОШ им. Н.Д.Неустроева» — член;

5. Постникова Жанна Ильинична, учитель русского языка и 
литературы высшей категории МБОО «Усть-Таттинская СОШ 
им. Н.Д.Неустроева» — член;

6. Николаева Алевтина Пятионовна, учитель якутского язы-
ка и литературы высшей категории МБОО «Усть-Таттинская 
СОШ им. Н.Д.Неустроева» — член;

7. Неустроева Василиса Петровна, учитель русского языка и 
литературы высшей категории МБОО «Усть-Таттинская СОШ 
им. Н.Д.Неустроева» — член.

Үөрэнээччилэр үлэлэрэ
Амма улууһун В.Г. Короленко аатынан Амма 1№ орто оскуолатын 

11 “б” кылааһын үөрэнээччитэ Дайаана Афанасьева үлэтэ. 
Салайааччы - Степанова Светлана Григорьевна, саха тылын уонна 

литературатын учуутала.
Өксөкүлээх Өлөксөй – бөлүһүөк суруйааччы

“Уус-уран литература – олох сиэркилэтэ” диэн мээнэҕэ 
этиллибэтэҕэ. Литература омук сайдан кэлбит устуоруйатын, 
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олоҕун- дьаһаҕын кэрэһэлиир сүдү күүс буолар. Биһиги лите-
ратурабыт – ураты литература. Олох хойут үөрэхтэммит, сурук-
таммыт- бичиктэммит омук диэтэххэ, улуу өрөбөлүүссүйэ ин-
нинэ үс улахан суруйааччыламмыппыт уонна литература бары 
көрүҥнэрин баһылаабыппыт. Бу – Таатта ытык сириттэн тар-
дыылаах, саха талааннаах дьоно үөскээбит уонна үөскүү турар 
дойдутуттан, этэргэ дылы, кылгас сонноох, кырыымчык олох-
тоох дьонтон үөскээн- төрөөн тахсыбыт бастыҥ дьоннорбут, 
киһиттэн эрэ сүдү талааннаах, олохторун бүтүн норуокка, кини 
сайдарыгар уурбут улуу ытык дьоммут буолаллар. Кинилэр, са-
ханы саха дэтэн, үрдүк култуурабытын көрдөрөн, норуоппутун 
үрдүкү, инники күөҥҥэ таһаарбыттара. Кинилэр диэн кимий? 
Үс бастакы бастыҥ суруйааччыларбыт – «Саха нострадамуһа» 
Алексей Елисеевич Кулаковскай- Өксөкүлээх Өлөксөй, дэгит-
тэр талааннаах, тапталы таҥара оҥостубут Анемподист Ива-
нович Софронов- Алампа,саҥа ураты жанры киллэрбит Нико-
лай Денисович Неустроев. Кинилэр айымньыларыгар норуот 
эрэйин, кыһалҕатын хайдах баарынан арыйан көрдөрбүттэрэ. 
Норуот историята, кыһалҕата кинилэр айымньыларыгар арыл-
хайдык көстөр.

Сыл аастын, үйэ аастын кинилэр ааттара умнуллубат...
Саха уус-уран литературатын төрүттээччи,бөлүһүөк 

суруйааччы, сахаттан бастакы учуонай Алексей Елисеевич 
Кулаковскай литература сайдарыгар төрүт уурбута. Кини 
норуотун сырдыкка тардар, сайыннарар баҕата айар үлэтигэр 
сүрүн санаа, идея буолбута. 

Ол курдук кини айымньыларыгар фольклор баайын айымньы-
лаахтык туһаныы холобурун көрдөрбүтэ. Этэллэрин курдук, 
«Бүтэһик норуот ырыаһыта – бастакы поэт» айар үлэтин норуот 
тылынан уус- уран айымньы сабыдыалынан “Байанай алгыһа” 
диэн биир ураты хоһоонунан саҕалаабыта. Онон биһиги литера-
турабыт алгыһынан саҕаламмыт диэн мээнэҕэ эппэттэр. Кини 
айымньыларыгар сүрүн тиэмэтинэн норуот дьылҕата буолар. 
Кинини норуот лидерэ диэххэ сөп. Ол туохха көстөрүй? Баста-
тан туран, дьоһуннаах боппуруостары көтөҕөн, уопсастыбан-
най идеялары киллэрэн, социальнай философскай тосхоллоох 
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литературанан норуот духовнай олоҕун үрдэппитэ. Иккиһинэн, 
саҥа үйэ саргылаах кэскиллээх өттүлэрин уруйдуур, норуот 
сайдар суолун көрдөрөр. Үсүһүнэн, хараҥа норуот өйүн-санаа-
тын уһугуннарар үлэни ыытар. 

Өксөкүлээх Өлөксөй: 
«Нуучча ньургунун кытта туруулаһар доҕор буол, 
Саха талыытын кытта самдайдаһар буол.
Үрдүк үөрэхтээхтэри кытта өйөнсөн үөскээ...» диэн «От-

току олох алгыһыгар» кэлэр ыччаттарга сүбэ-соргу суруйан 
хаалларбыта. Кырдьык даҕаны, үөрэхтээх эрэ буоллаххына эн 
инникилээххин, норуот инникилээх. Билиҥҥи олоҕу өтө эппит. 
Аан дойду хартыынатын ойуулаан баран, кини биһиги бу атын 
омуктары кытта биир балаһыанньаҕа, биир кэрчиккэ туруох-
таахпытын этэр. Үөрэҕи баһылаан эрэ баран, биһиги атын но-
руоту кытта тэҥнэһэр кыахтаахпыт. Атын омук хайдах курдук 
сайдыылааҕый, онон биһиги сирбитин, баайбытын, кыахпы-
тын былдьаппат туһугар, норуот быһыытынан эстибэт туһугар 
өлөрү өйүнэн кыайыахтаахпыт. Айылҕа содулун, киһи элбээһи-
нин аҥардас норуот үрдээһинэ кыайыан сөп. Сайдыы тэҥ таһы-
ма норуоттар бэйэ-бэйэлэрин кытта аахсыһар усулуобуйаны 
үөскэтиэн сөп уонна киһи-аймах сэрии суолун тутуһуспакка 
эйэлээх суолу батыһыахтаах.

Өксөкүлээх бөлүһүөк суруйааччы буоларын биир сүдү 
күүстээх айымньыта туоһулуур. Ол курдук, “Ойуун түүлэ” поэ-
матыгар киһи-аймах инники дьылҕатыттан дьиксиммитин, аан 
дойдуга ааттаах алдьархайдар суоһуулларын өтө көрбүтэ, ди-
риҥник өйдөөбүтэ. Уопсастыба сайдыытын бары таһымын ха-
бар бырабылыаманы суруйбута. Кыра норуоттар дьылҕаларын 
туһунан аан маҥнайгынан эппитэ.

Алексей Елисеевич айымньыларыгар барытыгар норуот ха-
раҕын арыйа сатыыр. “Интеллигенцияҕа сурук” биир саамай 
сүрүн, биллиилээх айымньыта буолар. Дьиҥ ис-иһиттэн саха-
бын дэнэр киһи бу үлэни олоҕун аргыһа оҥостуох тустаах. Бу 
сурук саха үөрэхтээх дьонугар туһаайыллыбыта. Биһиги кэм-
митигэр, хомойуох иһин, аҕыйах эрэ вариана хааллар, син биир 
элбэх боппуруостарга эппиэти булабыт. Манна Кулаковскай 
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сахалар эстэн баранар төлкөлөөхтөрүн, ол дьылҕа мүччүрүй-
бэт ыйааҕар тэҥнэһэн эрэрин туһунан санааны этэр. Былыр-
гы туруктарынан олорор түҥкэтэх норуот ордук культуралаах 
норуоту кытта алтыстаҕына, кэм-кэрдии ааһан истэҕин аайы 
эстэн-быстан, сүтэн-оһон барар диэн этэр. “Науканы хасыһан 
киэҥ билиилэммит культурнай киһи тулалыыр айылҕаттан 
бары наадалааҕы сатаан туһанар, оттон түҥкэтэх киһи айылҕа 
бэлэм, көстө сытар уйгутун эрэ туһанар кыахтаах”. Онон, но-
руот сүппэтин туһугар үрдүк культураны, науканы баһылыаҕыҥ 
диир. Төһө да санаарҕаабытын иһин, хаһан баҕарар тахсар суол 
баарын этэр. Дьэ ол туох суолун эппитий? Саха дьоно урут- 
уруккуттан сүөһү иитэн, оттоон-мастаан, бултаан-алтаан олор-
буппут. Ону туһаҕа таһаарарга ыҥырар, сүбэ биэрэр.  Холобур, 
сири туһаныыга, саҥа сүүрдүллүбүт бүтэйдэри туһанан, хас 
биирдии хаһаайыстыба бэйэтэ оттордоох буолуохтаах. Эбэтэр 
от саппааһа тиһигэ быстыбатын инниттэн туһааннаах ходуһа-
лары аныахха диир. Сир оҥоһуутугар, сүөһү иитиитигэр, уопса-
стыба олоҕор, дохуоту үрдэтиигэ эмиэ туһааннаах сүбэ биэрэр. 
Уопсайынан эттэххэ, биһиги сирбитин араас омук ымсыырарын 
этэр, төрөөбүт түөлбэбитин харыстыаҕыҥ, тылбытын сүтэри-
миэҕиҥ диир. Кырдьык даҕаны, билиҥҥи кэмҥэ сүрдээх тоҕоо-
стоох проблема буолар. Биһиги норуоппут күүһэ-уоҕа сирбит 
уонна, биллэн турар, тылбыт. Тылбытын сүтэрдэхпитинэ но-
руот аатыттан тахсабыт. Онон, улуу убайбыт тылын-өһүн, ал-
гыһын истиэхтээхпит.

Интеллигенцияҕа туһаайан, араас салайар дьаһаллары ылан, 
уопсастыбалары тэрийиэҕиҥ диир. «Саҕаланыыта эрэ ыарахан 
буолуо, оттон сиэмэ ыһылыннар эрэ, тахсыыта түргэн буолуо-
ҕа. Дьыала иһин бары – Саха норуота көхтөөхтүк ылсыахпытын 
эрэ наада» диэн ис сүрэҕиттэн ыалдьар, сахатын дьоно инни-
килээх буоларын туһугар санаатын, баҕатын суруйан хааллар-
быта туохха да тэҥнэммэт көмүс кылаат. 

Улуу убайбыт Өксөкүлээх Өлөксөй эппит тылларын хас 
биирдии киһи төбөтүгэр илдьэ сылдьыахтаах. Кини эппит тыл-
лара күн бүгүҥҥэ диэри күүс-көмө буола сылдьаллар, үөрэхтээх 
дьону инникигэ сирдииллэр. 
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Таатта улууһун Н.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолатын  6 кылааһын үөрэнээччитин Аянитова Элона үлэтэ.

Салайааччы – Готовцева Розабелла Ананьевна, 
оскуола педагог-библиотекара.

Николай Денисович уонна Анна Денисовна 
Неустроевтар оҕоҕо анаабыт олохторо

Николай Денисович уонна Анна Денисовна бииргэ төрөөбүт 
убайдыы балыстар. Николай Денисович Неустроев - саха уус- 
уран классик суруйааччыларыттан биирдэстэрэ, кэпсээнньит, 
драматург, комедиограф, тылбаасчыт, фольклорист, чинчийээч-
чи. Анна Денисовна - талааннаах оҕо суруйааччыта, тылбаас-
чыт, фольклору чинчийээччи, суруналыыс, общественнай дея-
тель, саха дьахталларыттан бастакынан ССРС суруйааччыла-
рын союһун чилиэнэ. 

Мин Николай Неустроев кэпсээннэрин сөбүлээн аахпы-
тым. «Муммут оҕо кэпсээнэ” оҕолорго анаммыт. 9 саастаах 
оҕо мунан араас быһылааннарга түбэһэр. Онтон “Куттам-
мыт” кэпсээҥҥэ киһи куттаныа да суоҕуттан айаннаан иһэр 
киһи куттанан, иччитэх балаҕантан куотан тахсар. Баара 
суоҕа тоҥ таба турарын хараҥаҕа харбаан ылан куттаммыт 
да эбит. 

Анна Неустроева айбыт кэпсээннэрин барытын оҕолорго 
анаан суруйбута. Саамай биллэр айымньыта “Тиргэһиттэр” буо-
лар. Маны таһынан, кини араас омук айымньыларын сахалыы 
тылбаастаабыта. Мин суруйааччы тылбаастаабыт “Минни уон-
на Муонни” кэпсээнин сөбүлээбитим. Эскимос оҕолор олохто-
рун билбитим. Кинилэр оонньуу сылдьан үрүҥ эһэни көрөллөр. 
Оҕолор хорсун-хоодуот буоланнар дьонноругар кэлэн эһэни 
көрбүттэрин тыллыыллар. 

 Хомойуох иһин, Неустроевтар төрөппүт оҕолоро суоҕа. 
Ол эрээри оҕолору олус сөбүлүүллэрэ. Николай Денисович 
Уолбаҕа учууталлаабыта. Оскуолаҕа нэдиэлэ бүтүүтэ оҕоло-
ру кытта хаһыат таһаараллара, пьеса туруораллара. Оҕолору 
суруйарга, айар үлэҕэ үөрэппит, уһуйбут. Онтон Анна Дени-
совна оҕо саадыгар сэбиэдиссэйдээбитэ. Куоракка саҥа оҕо 
саада аһылларыгар элбэх үлэни оҥорбута. Оҕо саадыгар кии-
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риэхтээх оҕолор доруобуйаларын бэрэбиэркэлэппитэ, ыалдьар 
оҕолору эмтэппитэ.  Төрөппүттэргэ элбэх туһалаах сүбэни- 
аманы биэрэрэ.

Онон суруйааччы Неустроевтар олоххо элбэх туһалааҕы, 
суолталааҕы оҥорбуттара дии саныыбын. Олохторун бүүс 
бүтүннүү оҕолорго анаабыттар. Кинилэргэ махтал!

Работа ученицы 7 класса Усть-Таттинской СОШ им. Н.Д. 
Неустроева Андросовой Регины. Руководитель – Васильева 

Кристина Геннадиевна, учитель русского языка и литературы.
Рассказ писателя А.И.Софронова «Куоратчыт»

А.И.Софронов Алампа - писатель, поэт, драматург, родил-
ся 14 ноября 1886 г.в Жохсогонском наслеге Таттинского улуса. 
С малых лет находился на воспитании у слепых, горемычных 
стариков. Так сложилось, что в школу пошел лишь в 16 лет, но 
несмотря на это стал одним из великих писателей своего време-
ни и основоположником якутской литературы.Умер 24 октября 
1935г. 

Я с детства люблю читать его стихи, драмы и рассказы. На-
пример: «Манчаары»,»Родина», «Бедняк Яков» и «Куоратчыт». 
Особенно мне понравился рассказ «Куоратчыт». Я читала его в 
5 классе, там рассказывается о трагичной судьбе самой обыч-
ной якутской семьи. Главный герой по имени Степан - глава 
семьи. У него есть жена и трое детей. Он трудолюбивый, спо-
койный, любит свою семью. Его жена Дарья добрая, с чистой 
душой,она всегда сдержанная, хозяйственная, терпеливая. Не 
перечит мужу и терпит его побои, считает, что такая жизнь - это 
нормально, что все так живут. Проблема этой семьи в том, что 
несмотря на то, что они много трудятся и работают, все равно 
живут очень бедно. А все из-за того, что Степан любит играть в 
карты, но всегда проигрывает, хотя он знает, что карты как раз-
рушающий наркотик. Даже уехав в город, чтобы продать мясо 
и заработать денег для своей семьи, он идет на поводу своих 
преступных желаний и проигрывает в карты все свои деньги. 
В нем нет твёрдости духа, он очень слабый и жестоко страдает 
от этого.
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Софронов, этим произведением, показывает нам, как не-
счастна и темна жизнь простой якутской семьи. И нельзя во 
всем винить Степана, мне кажется, что он как и многие люди 
используют азартные игры, чтобы забыть про свои проблемы 
и уйти от реальности. Но это не выход, а наоборот, может до-
ставить еще больше проблем. Если бы Степан не повторял свои 
ошибки, то эта семья жила бы нормально. Но многие люди всё 
равно играют в азартные игры, для них это единственное реше-
ние их финансовых и других проблем. Для них азартные игры 
как наркотик, как яд. Я думаю, что азартные игры - это очень 
плохо, потому что они приносят только горе. Люди и сейчас 
играют в карты, проигрывают целые состояния. Сегодня мод-
но даже драться за деньги и делать большие ставки на этом. 
Софронов хотел, чтобы мы прочитали этот рассказ, и поняли 
на примере этой бедной семьи, что карты сломали очень мно-
го жизней и мы, будущее поколение, не должны повторять их 
ошибок.

Н.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта орто оскуолатын 
8 кылааһын үөрэнээччитин Баишева Марина үлэтэ. 

Салайааччы – Баишева Полина Кирилловна, география учуутала.
Анна Денисовна Неустроева оҕо саадтарын туһунан

Алдан өрүс үрдүгэр турар биһиги Уус Тааттабыт кэрэ ай-
ылҕалаах,ыраас уулаах,үтүө үлэһит дьоннордоох. Биһиги 
нэһилиэкпититтэн элбэх айар талааннаах дьон үөскээн улаа-
тан тахсыбыттара.Олортон биирдэстэрэ саха дьахталларыттан 
бастакы ССРС суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ, оҕо су-
руйааччыта, тылбаасчыт, общественнай деятель Анна Дени-
совна Неустроева буолар.Кини 1903 сыллаахха кулун тутар 3 
күнүгэр Таатта улууһун Иккис Байаҕантай нэһилиэгэр (Алдан 
нэһилиэгэр) «Былдьаһыктаах» диэн сиргэ төрөөбүтэ.Убайа Ни-
колай Денисович сабыдыалынан, оҕо сааһыттан Уолба оскуола-
тыгар үөрэнэ сылдьан, айар үлэ алыбыгар ылларбыта.(“Алдан 
кэскиллээх кытылыгар” кинигэттэн)

Анна Денисовна оҕолорго анаан суруйбут айымньыларыт-
тан «Тиргэһиттэр» диэн кэпсээни аахпытым.Кини саха дьонун 
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олоҕо чэпчиэн олус баҕарара. Ийэм кэпсээниттэн Анна Дени-
совна “Кыра оҕо сылдьар саха саадын үлэтэ”ыстатыйатын би-
листим.Бу ыстатыйа “Кыым” хаһыакка 1930 сыллаахха олун-
ньу 6 күнүгэр бэчээттэммит.Манна кэпсэнэринэн бастакы кыра 
оҕо сылдьар саха саада балаҕан ыйыгар аһыллан үлэлээбит. 
Бу саадка барыта 78 оҕо сылдьыбыт. Оҕолор доруобуйалара 
мөлтөх эбит,манна үс группанан арахсан дьарыктаналлара: 
3-5сааска дылы кыра группа, 5-6 орто группа,7-8 улахан груп-
па.Үлэлии үөрэнэр наадатын, бэрээдэккэ, ыраастык туттарга 
иитэллэрэ.Оҕолор сарсыарда 8 чаастан күнүс 1чааска диэри 
сылдьаллар, күҥҥэ биирдэ аһыыллара.Экскурсияҕа сырытын-
нараллара, бырааһынньыктары тэрийэллэрэ.Анна Денисовна 
оҕо саадын салайааччытынан үлэлии сылдьыбыта.

Билигин хас нэһилиэк аайы оҕо саадтара үлэлииллэр. Биһи-
ги нэһилиэкпитигэр “Хатыҥчаан” уонна “Харыйачаан”  оҕо 
саадтара бааллара. Мин үс сааспыттан ыла “Хатыҥчааҥҥа” сыл-
дьыбытым. 2016 сыллаахтан биир “Харыйачаан” диэн оҕо саада 
баар. Манна алта группа үлэлиир: 1.5-2 саас- кыра бөлөх,  2-3 
саас бастакы кыра бөлөх,  3-4 саас -иккис кыра бөлөх, 4-5 саас 
орто бөлөх, 5-6 саас улахан бөлөх, 6-7 саас оскуолаҕа киириэн 
иннинээҕи бөлөх. Барыта сүүс оҕо сылдьар, тоҕус иитээччи, алта 
иитээччигэ көмөлөһөөччү үлэлиир. Оҕо саада сарсыарда аҕыс 
чаастан киэһэ алта аҥаарга диэри үлэлиир, күҥҥэ түөртэ аһыыл-
лар. Үлэнэн иитии күннээҕи режимҥэ киирэр, манна оҕолор 
бэйэлэрин көрүнэллэр, үүнээйигэ уу куталлар, дьуһуурустуба-
нан остуол тардаллар, иһит хомуйаллар. Бастакы кыра бөлөхтөн 
саҕалаан араас дьарыктар буолаллар. Бэйэлэрин саастарыгар 
сөп түбэһиннэрэн ахсаан, тылы сайыннарыы, тулалыыр эйгэни 
билиһиннэрии, эти -сиини, кэрэни өйдүүр дьоҕуру сайынна-
рыы киирэр. Улахан бөлөхтөн нуучча тылын үөрэтэллэр. Маны 
таһынан эбии оҕолор робототехникаҕа, үҥкүүгэ үөрэ-көтө сыл-
дьаллар, араас күрэхтэһиилэргэ ситиһиилээхтик кытталлар. Са-
халыы төрүт үгэстэри кыра эрдэхтэриттэн билэ улааталларын 
туһугар хас нэдиэлэ үһүс күнүгэр сахалыы таҥнан, саха оонньуу-
тун оонньоон, сахалыы аһаан билсэллэр.Араас темалаах бы-
рааһынньыктар, сайыны көрсө ыһыах тэриллэр.
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Таатта улууһун Н.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта  орто 
оскуолатын 9 кылаас үөрэнээччитэ Маша Баишева үлэтэ.

Салайааччы – Николаева Алевтина Пятионовна, саха тылын уонна 
литературатын учуутала.

Кини аата үйэлэргэ умнуллуо суоҕа
Бу орто дойдуга хас биирдии киһи олох олороору кэлэр. 

Онуоха олох киһи аайы араастык бэриллэр. Кимиэхэ эрэ бэйэтин 
кэнниттэн аатын ааттатар оҕолоох буолар, кимиэхэ эрэ айбыт 
үлэтэ хаалар. Сүүс сүүрбэ биэс сыл анараа өттүгэр, ахсынньы 
ый ортотугар биир баай ыалга оҕо төрөөбүтүгэр, суор үрдүк 
тииккэ олорон,  “уол оҕо булдуттан сиэм” диэн үөрдэҕэ. От-
тон балаҕан иһигэр оҕолоро үтүө киһи буоларыгар алҕаан, аал 
уоттарын аһаттахтара. Ити уол оҕо саха уус-уран литература-
тын саҕалааччыларыттан биирдэстэрэ, классик суруйааччы, 
бастакы комедиограф Николай Денисович Неустроев, Таатта 
улууһугар Уус Тааттаҕа күн сирин көрбүтүн харахпар ойуу-
лаан көрөр курдукпун... Николай Неустроев күн сиригэр отут 
түөрт эрэ сыл олорон ааспыта. Ол эрээри кини суруйааччы 
буолан, айан хаалларбыт хоһоонноро, кэпсээннэрэ, очеркала-
ра, комедиялара кини аатын ааттатар аналлаахтар. Мин кини 
биир дойдулааҕым, биһиги түөлбэбит суруйааччыта буола-
рынан киэн туттабын уонна наһаа эдэр сааһыгар өлбүтүттэн 
хомойобун.

 Саха литературатын уруогар кини айар үлэтин  үөрэтэбит, 
ааҕабыт, ырытабыт.Кыра сылдьан аан маҥнай “Куттаммыт” 
кэпсээнин аахпытым. Онтон кэпсээннэриттэн ордук “Балык-
сыт ” айымньытын сөбүлээн ааҕабын. “Ок-сиэ, ким манна бу 
курдук хара мастаах ийэ тыа үүнэн тахсан, күнү-ыйы хаххалаа-
тын диэн анаабыта буолуой? Дьэ, доҕоттоор, тыа да тыа!”  диэн 
саҥа аллайыылаах тылтан саҕаланар да этиилэртэн, кэпсээн 
кэрэхсэбиллээҕэ биллэр дии саныыбын. Балыксыт Былатыан 
тас көрүҥэ, майгыта, төрөөбүт дойдутугар бэриниилээҕэ, ки-
нини көрсөр эдэр киһи кырдьаҕаска эйэҕэс сыһыана, кинилэр 
кэпсэтиилэрэ, айылҕа көстүүтэ, көтөрө-сүүрэрэ, бит-билгэ 
уус-ураннык суруллубута уонна бу мин түөлбэм айылҕата, дьо-
но ойууламмыта буолуо дии санаатахпына, миэхэ ордук чугас 
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кэпсээн. “Сэмэнчик” кэпсээнигэр Сэмэнчик Маайа кыыһы тап-
таан, саас, сайын ааспытын билбэккэ да хаалар уонна: “ Ок-сиэ, 
күһүн бэлиэтэ бэлиэр билиннэҕэ.Сайыммыт аастаҕа тоҕо баҕас 
түргэнэй?”-диэн соһуйар. Аны уол кыыска  тапталын сатаан 
билиммэтин аахтаҕым аайы кинини кытта тэҥҥэ эрэйдэнэ-
бин, уолу аһынабын. Онтон “Тиэтэйбит ” комедиятыгар дьон 
быһыыта-майгыта, олоххо сыһыана итэҕэтиилээхтик көстөр. 
Омуннаах Уйбаан курдук күлүүлээх, кыбыстыылаах быһыы-
га түбэспэккэ , сиэрдээхтик олорорбутугар үөрэтэр айымньы.
Бу айымньы быйыл киинэ буолан көстүбүтэ, артыыстар наһаа 
табыллан оонньообуттара, биһиэхэ, уус таатталарга, күндү бэ-
лэх буолбута. Мин Николай Неустроев сахалыы-нууччалыы 
бары айымньыларын үөрэттэҕим, аахтаҕым аайы чугастык 
ылынабын уонна бу кылгас олоҕор төһөлөөх элбэҕи, үйэлээҕи 
хаалларбытай диэн сөҕөбүн.Кини айымньыларын аахпыт киһи 
элбэххэ үөрэнэр, өйдүүр эбит.

Ити курдук, Николай Неустроев бэйэтин кэнниттэн төрөп-
пүт оҕо хаалларбатар да, кини аата айар үлэтинэн биллэр. 
Кини- суруйааччы.Хаалларбыта айар үлэтин. «Үтүө киһи аата үс 
үйэлэргэ ааттанар» диэн өбүгэ өһүн хоһооно этэринии,биһиги, 
кэлэр кэнчээри, кини аатын ааттыахпыт, үйэтитиэхпит,  ум-
нуохпут суоҕа. Анна Денисовна оҕо саадын туһунан суруйбу-
тун билиҥҥини кытта тэҥнээн көрдүм. Билиҥҥи кэмнээҕи оҕо 
саадтара быдан үчүгэй усулуобуйалаахтар, оҕолор телевизо-
рынан мультиктары көрөллөр, бэйэлэрэ усталлар, роботтары 
хомуйаллар. Доруобуйалара, астара да үчүгэй.

Мин биһиги дойдубутугар саҥа таас, сырдык оҕо саада ту-
туллуон баҕарабын.Талааннаах суруйааччыларынан Николай 
Денисовиһынан уонна Анна Денисовнанан биһиги биир дойду-
лаахтара киэн туттабыт.  

Уус Алдан Мүрүтээҕи “Уолан” гимназия  10 кылааһын  
үөрэнээччитэ Айсен Бочкарев, салайааччы –Жиркова М.С.

Н.Д.Неустроев – күлүү баарын төрүттээбит киһи
Николай Денисович Неустроев – саха литературатын төрүт-

тээччилэртэн биирдэстэрэ, бастакы кэпсээнньит, комедиограф. 
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Н.Д.Неустроев 1985 сыллаахха ахсынньы 15 күнүгэр, 4-с 
Байаҕантай нэһилиэгэр Байаҕантай улууһугар (билиҥҥи Таат-
та) сэниэ ыалга төрөөбүтэ. Баайаҕа оскуолатын бүтэрэн баран 
Дьокуускайга 4 кылаастаах училищеҕа киирбитэ, онно кини 
Платон Слепцову (Ойуунускай), Максим Аммосовы кыт-
та бииргэ үөрэммитэ, хомойуох иһин, доруобуйата мөлтөөн 
дойдутугар төннүбүтэ. Дойдутугар тахсан, билиитин хаҥатан 
элбэхтик нуучча улуу классиктарын – Пушкин, Гоголь, Лермон-
тов, Чехов айымньыларын аахпыта, үөрэппитэ.

Аан бастакы айымньытын, саха ыарахан олоҕун туһунан, 
«Дикая жизнь» очерканы нууччалыы суруйбута. Онтон 1916 
сыллаахха Н.В.Гоголь «Ревизор» диэн комедиятын П.А.Ойуу-
нускайдыын сахалыы тылбаастаабыттара.

Николай Денисович олоҕу кырдьыктаахтык көрдөрөр, ураты 
көрүүлээх, саха литературатын төрүттэспит суруйааччы. Кини 
комедия жанрын сайдарыгар элбэхтик үлэлэспитэ. Комедияла-
рыгар геройдарын майгыларын комическай өрүттэрин кыайа 
көрдөрбүтэ. Биллэр комедиялара «Кукаакы Кулуба», «Тар», 
«Куһаҕан тыын», «Тиэтэйбит». «Тиэтэйбит» комедия 1920 сыл-
лаахха суруллубута. Бу суруйааччы биир саамай күлүүлээх 
айымньыта. Ол эрээри, дириҥ ис хоһоонноох. Айымньы 
сүрүн геройа - Омуннаах Уйбаан. Аата да этэрин курдук күлүү-
гэ түбэһэр биир төрүөтэ – кутуруу, хаарты, толкуйа суох буо-
луу. Ыарыһах кэргэнэ «өлбүтүн» туһунан истээт, саҥа кэргэни 
кэпсэппитинэн барар. Дьиэтигэр саҥа аҕа кылынныын кытары 
кэлбитэ, эмээхсинэ тыыннаах эбит. Онон Омуннаах Уйбаан уонна 
кэргэн кэпсэтиигэ кыттыбыт атын геройдар бары күлүүгэ 
киирэллэр. Бу айымньы биһигини омуннуруу, тиэтэйии  туохха 
да үчүгэйгэ аҕалбатын көрдөрөр.

Быйыл кыһын бу айымньынан Саха сиригэр «Тиэтэйбит» 
диэн биир ааттаах киинэ көстөн, Николай Денисович айымньы-
та саҥалыы ордук суолталанна, киэҥ араҥаҕа билиннэ. Эдэр 
ыччаты саҥа санааҕа аҕалла, толкуйдатта. Түмүктээн эттэххэ, 
Н.Д.Неустроев төһө да кылгас олоҕу олордор, саха литература-
тыгар, культуратыгар улахан суолу хаалларбыта.
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Таатта улууһа, Н.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолатын 9 кылаас үөрэнээччитэ Ариан Винокуров. 

Салайааччы- Николаева Алевтина Пятионовна, саха тылын уонна 
литературатын  учуутала.

Суруйааччы айар аартыгынан
Мин төрөөбүт түөлбэбэр , Уус Тааттаҕа, классик-суруйааччы, 

саха бастакы комедиограба Николай  Денисович Неустроев күн 
сирин көрбүтэ. Кини сырдык аатын биһиги оскуолабыт чиэстээх-
тик сүгэр. Суруйааччы олоҕун, айар үлэтин билии, үөрэтии, 
чинчийии биһиги ытык иэспит буолар. Николай Неустроев 
төрөөбүтэ 125 сылын көрсө үөрэнээччилэргэ тэриллибит “Су-
руйааччы айар аартыгынан” диэн экспедицияҕа сылдьыбытым. 
Бу бырайыагы саха тылын уонна литературатын учууталлара 
Неустроева Евдокия Гаврильевна, Николаева Алевтина Пя-
тионовна  уонна оскуола учуутал библиотекара Готовцева Роза-
белла Ананьевна салайбыттара. Сайыҥҥы сынньалаҥмытыгар 
Николай Денисович уонна кини бииргэ төрөөбүт балта, саха 
дьахталларыттан бастакы суруйааччы Анна Денисовналыын 
төрөөбүт, улааппыт, үөрэммит, үлэлээбит сирдэринэн маршрут 
оҥорон сылдьыбыппыт. Онон ааспыт сайын миэхэ умнуллубат 
үтүө өйдөбүлү хаалларбыта.

Аан маҥнай айаммытын суруйааччылар төрөөбүт сирдэрит-
тэн, сайылыктарыттан, Былдьаһыктаахтан, саҕалаабыппыт. Дьон 
ахтыытыгар кэпсэнэринэн, сайыҥҥы балаҕаннарын таһыгар 
нуучча дьиэтэ баар эбит. Ол билигин сэмнэҕэ да суох буолбут. 
Хонуута, кырдала ньургуһун, сардаана сибэккинэн киэргэнэн, 
Таатта үрэх талбаара устан, наһаа кыраһыабай айылҕалаах сир 
эбит диэн  кэрэхсии көрбүппүт. Билигин манна  дьон оттуур. 
Өлгөмүүнүүлээхходуһа буолан, сайын аайы от бөҕө оттонор. 
Былдьаһыктаах диэн ааттаммытын таайа сатыыбын, баҕар, 
сирэ үчүгэйиттэн былдьаспыт буоллахтара дуу диэн саныыбын. 
Утары хайалаах тыа көстөр.Суруйааччы “Муммут оҕо кэпсээ-
нигэр” суруллубут тоҕустаах уол муммут хайата быһыылаах. 
Айымньыга “... чохороон сүгэбин ылан, титииктэн оҕуспүн 
таһааран, сыарҕаҕа көлүйэн, туора миинэн баран , ыллыы-ыл-
лыы, дьиэбит иннигэр баар хайаҕа таҕыстым” диэн суруллубуту, 
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биэс күнү быһа сүтэн баран, эбэтинээн  көрсүбүт суоллара ха-
нан эрэ сыттаҕа диэн ойуулаан көрөбүн. Онтон Тамах диэн сиргэ 
сылдьан, манна дьахтар мунньаҕа буолбут дьиэтин, түөлбэтин 
дьонун суруйааччы “Ыйдаҥа” кэпсээнигэр киллэрбитин аахпып-
пыт.Ылдьаана мунньахха үөрэ-көтө хомунан кэлиитин, көҥүл 
олоххо баҕатын Николай Неустроев ааҕааччыга итэҕэтиилээхтик 
суруйбутун бу сиргэ сылдьан өйдөөбүт курдукпун. Салҕыы Чо-
чуобунаҕа айаннаан, былыр манна дьону сүрэхтиир кыра часов-
ня баарын Николай Денисович “Торжество смерти” диэн кэпсээ-
нигэр нууччалыы суруйбут уонна уруһуйдаан хаалларбыт эбит. 
Айымньыга сурулларын курдук, өлбүт дьону часовня таһыгар 
көмөллөрүн биллибит. Дьон уҥуоҕун суруктаах мэҥэ таастара 
сиргэ батары түһэн сыталларын көрбүппүт.

 Ити курдук, суруйааччы хас биирдии кэпсээнин аахтахпыт 
аайы, кини айар үлэтигэр түөлбэтин айылҕатын, олоҕун, 
дьонун, ойуулаабытын көрөбүт. Николай Неустроев суруйан 
хаалларбыт айымньылара төрөөбүт төрүт буорга тапталы, 
харыстабыллаах сыһыаны үөскэтэр. Бу экспедицияҕа сылдьан 
кини оҕо, эдэр сааһа ааспыт, хаампыт, бултаабыт сирдэринэн 
сылдьыбытым умнуллубат өйдөбүлү уонна суруйааччы айар 
үлэтин билэргэ, үөрэтэргэ, ааҕарга дьулууру хаалларда. 
Суруйааччы Николай Денисович Неустроев сырдык аата дьон-
сэргэ сүрэҕэр иҥэн хаалыа, умнуллуо суоҕа.

Таатта улууһун Хара Алдан орто оскуолатын 11 кылааһын 
үөрэнээччитин Голикова Надя үлэтэ.Салайааччы – Бочурова 

Августина Гаврильевна,оскуола педагог-библиотекара.
«Байанай алгыһа»

Елисей Васильевич, Анастасия Николаевна Кулаковскай-
дартан үһүс оҕонон 1877 с кулун тутар 4 күнүгэр Таатта 
(Боотурускай) улууһун IV Дьохсоҕон нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 
Алексей Елисеевич Кулаковскай Ɵксөкүлээх Ɵлөксөй саха ли-
тературатын төрүттээччи, П.А.Ойуунускай эппитинии, «айар 
тыл аҕата», өлбөт-сүппэт айымньылары айбыт улуу суруйааччы. 
Ɵксөкүлээх Ɵлөксөй – Саха биир бастакы үөрэхтээҕэ, интелли-
генэ, көрбүөччүтэ. Кини айар үлэтин, өйүн-санаатын, олоҕун 
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бүтүннүүтүн норуотун сайдыы суолугар салайарга анаабыт сы-
рдатааччы этэ. Мин Ɵксөкүлээх Ɵлөксөй «Сэттэ мэтириэтин», 
«Кэччэгэй баайын», «Куорат кыргыттарын», «Ɵй-сүрэх мөк-
күөрүн», «Байанай алгыһын» олус сөбүлээн аахтым.

Уонна хайдах эрэ «Байанай алгыһын» чугастыы ылынным. 
Мин бэйэм Таатта улууһун саамай уһук ыраах Хара Алдан нэһи-
лиэгэр олоробун. Хара Алдан - олус бултаах-астаах сир. Харалаах 
ыал диэн урут уруккуттан этилэр. Ол аата – эт астаах диэн өй-
дөбүллээх. Ол курдук биһиги нэһилиэкпитигэр байанайдаах бул-
чуттар үгүстэр. Саха АССР үтүөлээх булчуттара Стрекаловскай 
Семен Семенович, Самсонов Николай Григорьевич буолаллар. 
Ɵссө Захаров Иван Николаевич совхоз кадровай булчута 1979-
1992 сылга диэри бултаабыт, былаанын куруук толорон, 1-2 миэ-
стэлэри ылан, ВДНХ-ҕа путевка ылбыта. Захаров Григорий Ни-
китич улахан кыылы бултуур эбит, Калинин илии баттааһыннаах 
грамотанан наҕараадаламмыт.Кини уола Григорий Николаевич 
күн бүгүӊӊэ диэри бултуу сылдьар. Ити курдук булчут эһэлэрбит, 
аҕаларбыт, убайдарбыт тустарынан олохтоох музей матырыйаал-
ларыттан ахтыыларын ааҕыахха, аймахтартан истиэххэ сөп.

Ɵксөкүлээх Ɵлөксөй «Байанай алгыһа хоһоонун 1900 сыл-
лаахха Уучайга олорон булчут уоһуттан истэн суруйбута, он-
тон сиэттэрэрн саха литературата үөскээбитэ. Кини Саха сирин 
бүтүннүүтүн кэрийэ сылдьан төрөөбүт норуотун фольклорун, 
тылын, үгэһин, культуратын үөрэппитэ, үгүс матырыйаалы хо-
муйбута. Олоӊхоһуттары, ырыаһыттары көрүстэр эрэ, тугу ис-
тибитин тута сурукка түһэрэн иһэрэ.

А.Е.Кулаковскай - Ɵксөкүлээх Ɵлөксөй «Байанай алгыһа» 
хоһооно норуот тылынан уус-уран айымньытыттан, үөскээн 
тахсыбыта. Байанай диэн булчут бултуйарыгар көмөлөһөр иччи. 
Урут-уруккуттан билиӊӊэ диэри булчуттар бултуу таҕыстахта-
рына, хара тыа иччитигэр сүгүрүйэллэр, сирдэрин аһаталлар. 
Кыыл – көтөр сымыытыгар, оҕолонор кэмигэр бултамматын 
билэллэр. Бултаатахтарына, чугас ыалларыгар, дьонноругар 
бэрсэр уо.д.а. үгэс баар.

«Байанай алгыһа» жанр өттүнэн үгүс уратылаах, манна 
хоһоонунан сэһэргээһин сүрүн миэстэни ылар. Элбэх мифоло-
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гическай уобарас баар. Барыта 133 ыстаракаалаах. Хас биирдии 
ыстаракаата 2,3,4 тылтан турар.

Тойон эһэм,
Истэ сэргэҕэлээ,
Көрө бүдүүлээ!

Булчут Баай байанайы Тойон эһэм олус ытыктаан хаста да 
ааттыыр, киниттэн көрдөһөр.

Барбыты аҕалааччы
Бараахы сүүрүүк.

Куоппуту күөйээччи
Кураҕаччы сүүрүк.

Куоһарыылаах кустуктаах
Куралай бэргэн…»

Ити курдук айымньыга, тылы быһаарыыга Баай хара тыа 
байанайа Баай барыылаах тоҕус  бырааттарын кытта билсэр. 
Ол иччилэр Кус быһый, түргэн атахтаах күүс-көмө буолаллар, айа-
тыгар-сохсотугар үрүӊ-хара түүлээҕи үүрэн-үтүрүйэн аҕалан 
биэрэллэр.Хара тыаҕа сэбирдэх-лабаа быыһыгар сибигинэспит, 
кырыс аннынан сыбдыгыраспыт от-мас иччилэрэ баһаам элбэх.

Булчут ол иччилэрин аал уот оттон, айах тутан аһаттаҕына 
эрэ илии тутуурдаах, өттүк харалаах дьиэтигэр-уотугар төннөр. 
Дьонун – сэргэтин аһатар, иитэр.

Баай хара тыаҕа булчукка булду-аһы тосхойор үтүө санаа-
лаах. Ити курдук хоһооӊӊо үгүс үтүө-мөкү санаалаах мифоло-
гическай персонажтар көстөллөр.

«Байанай алгыһа» хоһоон 19-с үйэтээҕи чинчийээччилэр 
үгэстэринэн строфаларга араарыыта суох хайдах баарынан су-
руллубут. Ону Ɵксөкүлээх Ɵлөксөй 2-3 гына бөлөхтөтөлөөн су-
руйар. Онно ардыгар аллитерациянан, ардыгар строка бүтүүтэ 
дьүөрэлэһиилэринэн, ардыгар строкалар ритмическэй структу-
ралара маарыннаһалларын тутуһар. Сороҕор ити бэлиэлэр ба-
рылара да баар буолаллар. Холобура:

Кыһыл саһыл кыалыктаах,
Хара саарба хаппардаах,

Быалаах кэрэмэс кымньыылаах,
Ойдоох буурайц оонньуулаах…
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Ааптар булчут байанайтан күүс-көмө көрдүүрүн, итэҕэйэ-
рин-ытыктыырын күүскэ көрдөрбүт, төрөөбүт дойдутугар, 
норуотугар үйэ саас тухары өлбөт-сүппэт алгыһы хаалларбыт 
киһи буолар. Уонна кини алгыһынан түмүктүүбүн.

Төлкөлөөх түөнэ маӊан түөрэх,
Тэхтиргэ тэптэрэр,

Очурга оҕустарар буолаайаҕыный!
Туску-уо!

Таатта улууһунН.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолатын 11 кылааһын үөрэнээччитин Готовцев Арчын үлэтэ. 

Салайааччы – Готовцева Розабелла Ананьевна,
 оскуола педагог-библиотекара.

Николай Денисович Неустроев уонна саха чулуу дьоно
Быйыл биһиги биир дойдулаахпыт, бастакы комедиограф 

суруйааччы Н.Д. Неустроев 125 сааһын бэлиэтиибит. Мин кини 
туһунан билээри, айымньыларын ааҕаары  “Төрүөбүт сирбэр, 
тапталлаах дьоммор” диэн кинигэтигэр Н.Д.Неустроев доҕот-
торунаан түспүт хаартыскатын бэлиэтии көрдүм. Суруйааччы 
кимнээҕи кытта бииргэ олорорун билээри аҕыйах да буоллар 
кинигэлэри булан аахтым. Хаартыска геройдарын дьылҕалара 
уустук, репрессия эрэйин – муҥун көрбут, репрессия сиэртибэ-
лэрэ буолбут дьон эбиттэр.Николай Неустроев тула прогрес-
сивнай өйдөөх-санаалаах, үөрэхтээх дьон үлэлээбиттэрэ, су-
руйааччылыын доҕордоспуттара саарбаҕа суох. Кинилэр ким-
нээҕий? 

Бастатан туран, Николай Денисович Неустроев саха лите-
ратуратыгар көр- күлүү жанрын киллэрбит суруйааччы буолар.
Кини айбыт, суруйбут айымньылара саха уус- уран литера-
туратын бастыҥ баайа буолаллар. Кыраайы үөрэтээччи Егор 
Дмитриевич Андросов этэн турар: “Н.Д.Неустроев дириҥ би-
лиилээх, киэҥ билсиилээх, үрдүк культуралаах, бэйэтин кэмин 
дьиҥ чахчы биир чаҕылхай киһитэ этэ”. 

Н.Д. Неустроевы кытта сэргэстэһэ Василий Никаноро-
вич Леонтьев олорор. Кини  маҥнайгы литературнай критик. 
Сааһын тухары  сэбиэскэй былаас уонна саха омук туһа диэн 
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күүһүн харыстаабакка үлэлээбит киэҥ билиилээх, сайдыыла-
ах киһи. Саха үөрэхтээх дьонугар литературнай бөлөҕү уонна 
Саха сиригэр бастакы философия куруһуогун салайан үлэлэп-
питэ.Философия курдук уустук науканы анаарар буолан, саҥа 
суруйан эрэр суруйааччыларга бөлөһүөктүүргэ үөрэттэҕэ, уус- 
уран литератураҕа критиканы киллэрэн, суруйааччылар суруйар 
таһымнара үрдээбитэ, саха литературата үүммүтэ, сайдыбыта.

Хаартыска геройдарын ортотугар саха биир бастыҥ дьахтара 
олорор. Мария Евсеевна Федорова талааннаах артыыс дьахтар. 
Кини Алампа суруйбут «Олох дьэбэрэтэ”, Николай  Неустроев 
“Тиэтэйбит” комедиятыгар бастыҥ оруоллары толорбута. Саха 
литературатын айымньыларын сценаҕа оонньоон көрөөччүлэр-
гэ тиэрдибитэ. Кини үтүө санаалаах дьахтар, меценат да диэ-
тэхпинэ сыыспатым буолуо. Саҥардыы атахтарыгар туран эрэр 
эдэр ыччаттарга харчынан, таҥаһынан-сабынан көмөлөһөрө, 
үөрэххэ баралларыгар үгүс көмөнү оҥорбута биллэр. 

Иван Дмитриевич Баланов саха интеллигенциятын биир 
чаҕылҕай киһитэ. Киэҥ билиилээх буолан, Дьокуускайдааҕы 
национальнай  библиотекаҕа бастакы дириэктэринэн ананан 
үлэлээбитэ. Олус сөбүлээн испэктээкиллэргэ оонньуура. Кини 
Н.Д.Неустроев бииргэ төрөөбүт балтын Анна Неустроева чу-
гас доҕоро, кэргэнэ этэ. Онон чугас аймахтыылар саха уус-уран 
литературатын тула элбэҕи кэпсэппит, мөккүспүт да буолуох-
таахтар. Иван Баланов Москваҕа салайар үлэҕэ үөрэнэ бараары 
сылдьан эмискэ ыалдьан өлбүтэ. Өссө да үлэлиэхтээҕэ, оҥо-
руохтааҕа хааллаҕа...

Хаартыскаҕа иккис эрээккэ турар - Михаил Петрович Слеп-
цов – Отоороп. Уустук дьылҕалаах саха интеллигенциятын 
биир биллэр киһитэ. Кини араас хайысхалаах үлэлэргэ ананан 
үлэлээбитэ, салайбыта. Михаил Отоороп литератураҕа тыл-
баас комиссиятын салайбыта. Саха суругун-бичигин сайдары-
гар улахан үлэни ыыппыта. Революционер Максим Аммосовка 
суруксутунан үлэлээбитэ биллэр. Нуучча улуу суруйааччыта 
Лев Толстой «Сэрии уонна эйэ” айымньытын хас да сылы быһа 
сахалыы тылбаастаабыта. Хомойуох иһин, айымньы тылбааһа 
сүппүтэ. 
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Өссө да суруйуох, айыах, үлэлиэх талааннаах дьону ыарыы 
ыбылы ылбыта, репрессия хам баттаабыта. Суруйааччы Николай 
Денисович Неустроев уонна кинини кытта бииргэ алтыспыт, 
үлэлээбит саха норуотун чулуу дьоно бэйэлэрин үлэлэринэн, 
олохторунан саха уус – уран литературатын сайдарыгар улахан 
кылааты уурбуттара. 

Таатта улууһун Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолатын 8 кыл. үөрэнээччитин Попова Сайыына үлэтэ.

Салайааччы – Неустроева Евдокия Гаврильевна, саха тылын уонна 
литературатын учуутала.

Суруйааччы Николай Неустроев - төрөөбүт норуотун 
олоҕун сырдатааччы

Саха бастакы учуонайдарыттан биирдэстэрэ историческай 
наука дуоктара Георгий Петрович Башарин Алексей Елисеевич 
Кулаковскайы - Өксөкүлээх Өлөксөйү, Анемподист Иванович 
Софроновы – Алампаны уонна Николай Денисович Неустроевы 
“саха үс реалиһа – сырдатааччыта” диэн ааттаабыта. Кырдьык, 
кинилэр суруйааччылар эрэ буолбакка, бэйэлэрин төрөөбүт 
норуоттара сайдыылаах, үөрэхтээх буолалларыгар күүстэрин – 
күдэхтэрин, өйдөрүн-санааларын барытын биэрбит Саха Саа-
рыннарынан буолаллар. 

Классик – суруйааччы, бастакы комедиограф Николай 
Неустроев олох эдэр эрдэҕиттэн төрөөбүт норуотун сайдары-
гар ийэ тыл уонна уус- уран литература улахан суолталааҕын 
өйдөөбүт эбит. Бу санаатын нуучча биллиилээх библиограба, 
суруйааччы Николай Александрович Рубакиҥҥа суруктарыт-
тан билэбит. Бастакы суругун 19 саастааҕар, 1914 сыллаахха 
олунньу 25 күнүгэр суруйбут. Кини суруйааччы буолар ула-
хан  ыра санаалааҕын «я желаю посвятить себя литературе» 
диэн суруйар. Кини суруйуунан дьарыктаммытым икки сыл 
буолла, ол эрээри билиим – көрүүм, үөрэҕим тиийбэт буо-
лан, ыарахаттары көрүстүм диэн сүбэ көрдүүр. “Возможно 
ли быть писателем якутам? Ответ на этот вопрос я ищу и 
не нахожу ” диэн тыллара кини үгүһү толкуйдуурун этэллэр. 
Николай  Денисович нуучча суруйааччыларын айымньыла-
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рын үгүстүк ааҕара. Ордук Пушкин, Лермонтов, Гоголь кини 
таптыыр суруйааччылара этилэр. Суруйааччы бастакы 
айымньыларын барытын аан бастаан нууччалыы тылынан 
суруйбута. Рубакин төрөөбүт сахаҥ тылынан суруй диэн сүбэ-
лээбит.”

Неустроев бу кэмҥэ төһө да эдэр саастаах буоллар, бэйэтин са-
хатын норуотун, төрөөбүт тылын кэскилин туһугар сүрэҕинэн- 
быарынан ыалдьарын суруктарыттан билэбит.Төрөөбүт тыл 
оскуолаҕа үөрэтиллэр буоллаҕына, ааҕааччы баар буолан, са-
халыы уус-уран литература сайдыа этэ диэн суруйбут:. “Пусть 
дадут нам некоторую свободу и пусть разрешат учить в школе 
родной язык. Тогда только темный народ будет пользоваться на-
шими книгами. Да, бессомненно, нужно бороться, бороться за 
свои права...”

Николай Александрович Рубакин сүбэтин Николай Де-
нисович олоҕор, айар үлэтигэр олус туһаммыта. Кини саха 
уус – уран литературатын төрүттэспитэ, үгүс кэрэхсэбиллээх 
кэпсээннэри, өлбөт – сүппэт кэмиэдьийэлэри айбыта. Ха-
раҥа,үөрэҕэ суох саха дьонун, биир дойдулаахтарын, сырдык-
ка сирдээри, биһиги төрөөбүт Уус Тааттабытыгар бастакы 
оскуола аһылларыгар улахан үлэни ыытыспыта. Биир дой-
дулаахтарбыт ахталларынан, нэһилиэк бастакы учууталын 
Константин Федорович Неустроевы кытта оскуола дьиэтин 
туттарарга туруулаһан үлэлэспиттэр эбит. Төһө да ыараханнык 
ыарытыйдар, Уолба оскуолатыгар учууталлаан, үөрэнээч-
чилэрин уонна нэһилиэк олохтоохторун ытыктабылларын  
ылбыта. 

Түмүктээн эттэххэ, саха литературатын төрүттээччилэртэн 
биирдэстэрэ классик суруйааччы Николай Денисович Неу-
строев бэйэтин төрөөбүт норуотун, дойдутун туһугар үлэлээ-
бит, атын омуктарга бэйэтин дойдутун туһунан билиһиннэр-
бит буолан, норуотун сырдатааччынан ааттаныан ааттанар. 
Кини бэйэтин айымньыларыгар саха киһитин олоҕун, үгэһин, 
санаатын суруйбутун тэҥэ, сахатын омуга сайдарыгар туруу-
ласпыта.
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Таатта улууһун Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолатын 8 кыл. үөрэнээччитин Постникова Туйаара үлэтэ.

Салайааччы – Неустроева Евдокия Гаврильевна, саха тылын уонна 
литературатын учуутала.

Мин суруйааччы Николай Неустроевым кимий?
Хас биирдии норуот олоҕор, сайдыытыгар уус-уран литера-

тура улахан суолталаах. Бастатан туран, литератураҕа төрөөбүт 
тыл барҕа баайа барыта түмүллэр. Иккиһинэн, уус-уран ли-
тература – олох сиэркилэтэ. Былыр - былыргыттан саха омук 
тылынан уус-уран айымньыта баай этэ. Олоҥхо курдук баай 
айымньылаах буолан, саха киһитин тыла – өһө сытыы, сиэдэрэй, 
атын да омуктар умсугуйар алыптаах тылларынан буолар. Ол 
да буоллар, сурукка киирбэтэх тыл сүтэр аналлаах. Онон, үөрэх 
баар буолбутугар, суругунан уус-уран литература үөскүүрэ 
олох ирдэбилинэн буолбута. Саха литературатын бастакы ха-
раҥаччыларынан бөлүһүөк өйдөөх Өксөкүлээх Өлөксөй, дириҥ 
иэйиилээх Алампа уонна истиҥ-иһирэх тыллаах Николай Де-
нисович Неустроев этилэр. Кинилэр бары биһиги тапталлаах 
Тааттабытыттан куорсун анньынан, улаҕата көстүбэт уус - уран 
тыл эйгэтигэр кыырайа көппүттэрэ.

Бастакы комедиограф, кэпсээнньит Николай Денисо-
вич Неустроев Уус Тааттаҕа (уруккута Байаҕантай улууһа, 
IV Байаҕантай нэһилиэгэ), арылыйар сүүрүктээх Алдан эбэ 
уонна талыы-талба Таатта холбоһор сирдэригэр, 1895 сыллаах-
ха ахсынньы 15 күнүгэр төрөөбүтэ. «Н.Д.Неустроев – саха 
уус-уран литературатын классиктарыттан саамай эдэрдэрэ, 
нарын, истиҥ, уйаҕас дууһалаах кэпсээнньит, хоһоонньут, 
драматург, комедиограф, тылбаасчыт, фольклорист, чин-
чийээччи. Кини күн сиригэр баара-суоҕа 34 эрэ сыл олорон 
ааспыта, ол эрээри төһөлөөх элбэҕи, кэрэни, үйэлээҕи хаал-
ларбытай! »- диэн филологическай наука кандидата Юрий 
Иванович Васильев – Дьаргыстай бэлиэтээбитэ. Кырдьык, 
Николай Денисович айымньылара хас биирдии ааҕааччы-
ны абылыыр күүстээхтэр. Ааҕааччыларын ортолоругар оҕо, 
эдэр  киһи, ытык кырдьаҕас - бары баар буолуохтарын сөп. 
Кинилэртэн хас биирдиилэрэ «Мин суруйааччы Николай Неу-
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строевым» диэн саҥаны, атыны, бэйэлэригэр сыһыаннааҕы 
этиэхтэрэ.

Мин суруйааччы Николай Неустроевым кимий? Быйыл Не-
устроев элбэх айымньытын умсугуйан аахтым: “Куттаммыт”, 
“Куттал”, “Балыксыт”, “Үрүҥ Күөлгэ”, “Муммут оҕо кэпсээнэ”, 
“Сэмэнчик” кэпсээннэрин, “Кукаакы Кулуба” кэмиэдьийэтин, 
“Ээ, Сахаада! Эрэйдээх Сахаада!” хоһоонун. Өссө да кини 
айымньыларын ааҕар сыаллаахпын. Аахпыт айымньыларбыт-
тан мин саамай «Балыксыт” уонна “Муммут оҕо кэпсээнэ” 
кэпсээннэри сөбүлээтим.Хайдах эрэ бу айымньыларга биһиги 
төрөөбүт Уус Тааттабыт кэрэ айылҕата, дьоно-сэргэтэ ойуу-
ламмыт курдук. Тыаһаабат уулаах тыымпы күөл, хаһыытаан 
хахаарар тыыраахы, хойуу мас кытыылаах ырааһыйа, намыһах- 
үрдүк тииттэрдээх тыа – барыта биһиэхэ баар. 

Айымньы сүрүн дьоруойа - Балыксыт Былатыан. Кини 
соҕотоҕун түҥ тыаҕа, тыымпы күөл аттыгар  олорор оҕонньор. 
Кэпсээн ааптар тылыттан кэпсэммит. Былатыан бэйэтин тас 
дьүһүнүн  курдук мала – сала, хатырык отуута, балыктыыр 
тэрилэ барыта эргэрбит, “кырдьыбыт”. Аан бастаан кинини 
суруйааччы «күөл иччитэ”, “күтүр өстөөх” диэн ааттыыр. Ол 
эрээри, Былатыан киниэхэ күндү, ахтылҕаннаах киһитэ  эбит. 
«Тыаһаабат уулаах тыымпы күөлүм иччитэ буолбут, уу байанайа, 
сыраанда күлүк - Балыксыт Былатыан, дорообо, кырдьаҕас! 
Аата, эйигин харахтыыр, эн саҥаҕын истэр күннээх эбиппин 
ээ»,- диэн этэр. Балыксыт төһө да соҕотоҕун дьонтон тэйэн 
олордор, өйө-санаата ыраас, дууһата сырдык. Ону кини харах-
тара кэпсииллэр “тугуттан даҕаны хараҕа ыраас, сытыы эбит”. 
Өс хоһоонугар этиллэрин курдук, “харах – дууһа сиэркилэтэ”. 
Сырдык санаалаах киһи ыраас харахтаах буолар. 

Балыксыт Былатыан – айылҕа оҕото.Кини аһыыр эрэ 
кыһалҕаттан буолбакка, норуотун төрүт үгэһин тута сылдьар 
киһи буолан, тыаһаабат уулаах тыымпы күөлүгэр олорор. Мин 
бу кэпсээҥҥэ күөл иччитин туһунан суруллубутун олус өйдөөн 
уонна кэрэхсээн аахтым. Балыксыт саха киһитэ буолан, тула-
лыыр эйгэ барыта иччилээх дии саныыр. Киниэхэ  күөл иччитэ 
ыт буолан көстөр. Нэһилиэгэр, бэйэтин олоҕор туох эмэ куһаҕан 
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буолаары гыннаҕына, иччи ыт буолан  биллэрэр.Оччоҕо кут-
талыттан Былатыан утуйар да уута көтөр. “Куттанан, абааһы 
көрөммүн, ол түүн аанньа утуйбатым”,-  диир. Оҕонньор, өлүөн 
иннинэ, түүлүгэр өлбүт эмээхсинэ кэлэн атаҕыттан соһон илдьэ 
барар. Ааҕааччы кэпсээн түмүгэр Былатыан соҕотох буолба-
таҕын, уол оҕолооҕун билэр. Уол аҕатын олорбут тыымпы эбэ-
тин аттыгар бурдук олорпут. Ол аата, Балыксыт олоҕо салҕанан 
барар аналлаах“. Балыксыт Былатыан эбэтин таптыан да тап-
таабыт эбит” диэн тылларынан кэпсээн түмүктэнэр. Ааҕааччы 
маннык түмүктэн санаата көтөҕүллэр, сайыҥҥы тыымпы эбэ 
уутунуу тулата сырдыы түһэр. 

Бу кэпсээн биһигини төрөөбүт дойдуну, тулалыыр эйгэни 
таптыырга үөрэтэр. Хас биирдии киһиэхэ Балыксыт Былатыан 
Тыымпы күөлүн курдук күндү сирдээх. Ол – төрөөбүт дойдута. 

Оҕо аймах барыта сөбүлээн ааҕар айымньытынан “Муммут 
оҕо кэпсээнэ” буолуо. Бу айымньыга тоҕус саастаах уол оҕо 
муммут мүччүргэннээх сырыытын  туһунан кэпсэнэр.Оҕо му-
нарын төрүөтэ арыгы буолар. Неустроев үгүс айымньыларыгар 
арыгы куһаҕанын, буортутун суруйбута. Былыргы кэмҥэ са-
халар арыгыны күндү аһынан ааттыыллара, ол иһин оннооҕор 
оҕоҕо мааны ас курдук өлүүлээн иһэрдэллэрэ. Оҕо мас мастыы 
тахсан баран, оҕуһун сүтэрэн кэбиһэр, мунан хаалар. Кутталыт-
тан мээнэ сүүрэкэлээбит да, суолун булбатах. Барыта биэс күн 
муммут. Бу күннэргэ маннык кутталлаах түгэннэргэ түбэһэр: 
көлүйэҕэ уу иһээри эһэни көрсөр, уоруйахтарга түбэһэр, ыттан 
куттанар. Ол эрээри оҕо мантан барытыттан быыһанар.Кини 
төһө да кыра буоллар, уолуйдар даҕаны, тулуурдаах санаалаах 
дьиҥнээх айылҕа оҕото. Киһи аахтаҕына, эмиэ да күлэр, эмиэ да 
оҕо туһугар куттанар, кинини аһынар.

Бу кэпсээҥҥэ мин кыра оҕо хорсунун сөбүлээтим. Биир 
сиргэ олорбокко эрэ дьиэтин көрдүү сатыыр. Мин тоҕус сааста-
ахпар маннык түбэлтэҕэ түбэспитим буоллар, кутталбыттан 
ытыы-ытыы олоруом этэ. Бу кэпсээн хорсун буолуохха наада 
диэн оҕолору үөрэтэр. Кутталга түбэстэххинэ да, барыта үчү-
гэйинэн түмүктэниэ диэн эрэлгин сүтэриэ суохтааххын. 

Онон, мин суруйааччы Николай Неустроевым кимий? Ни-
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колай Неустроев - саха улуу суруйааччыта. Миэхэ уонна биһиги 
биир дойдулаахпыт буоларынан кини аата өссө ордук күндү 
уонна чугас. Мин санаабар, Неустроев айымньылара ааҕааччыга 
улахан суолталаахтар. Ол суолталара диэн киһи санаатын-оноо- 
тун, майгытын-сигилитин суруйааччы олус итэҕэтиилээхтик 
көрдөрөр. Айымньы дьоруойдара дьиҥнээх олоххо баар дьон 
курдуктар. Кини кэпсээннэриттэн өбүгэлэрбит хайдах олорбут-
тарын, төрөөбүт дойдубут айылҕатын хоһуйбут кэрэ көстүүтүн 
билэҕин, санааҕар ойуулаан көрөҕүн. Киһи ааҕан бара туруох 
курдук, талааннаахтык суруллубут улуу айымньылар.

Суруйааччы Николай Денисович Неустроев дьиҥ сахалыы 
тыллаах айымньылара, биһиги төрөөбүт дойдубутун уонна 
тылбытын сүтэрбэккэ таптыырбытыгар, харыстыырбытыгар 
үөрэтэллэр, умнуллубакка, өрүү тыыннаах буоллуннар!

Горнай улууһун Бэрдьигэстээх улуустааҕы гимназиятын 
10 кылааһын үөрэнээччитэ Павлова Чэмэлиинэ үлэтэ. 

Салайааччы – Парфёнова Наталия Петровна, саха тылын 
уонна литературатын учуутала.

Саха Саарына – Николай Денисович Неустроев
Саха литературата бэйэтин иһигэр илдьэ сылдьар истори-

ко-культурнай (ол аата былыргы кэминээҕи дьон туттуутун-хап-
тыытын, таҥаһын-сабын, кэмэлдьитин) билиини эрэ буолбатах 
– киһи дириҥ философскай ис хоһооно, санаарҕааһына, иэйиитэ 
бииргэ түмүллүбүтэ буолар. 

Саха литературатын төрүттээччилэрэ: А.Е.Кулаковскай - 
Өксөкүлээх Өлөксөй, А.И.Софронов - Алампа, Н.Д.Неустроев 
айар үлэлэрэ бүтүн саха литературатыгар чаҕылхай холобур  
буолаллар. Бу барыта кинилэр олох дьиҥ көстүүтүгэр уонна 
киһи личность быһыытынан уустук айылҕатын өйдөөһүнүгэр 
олоҕурар.

Ол курдук, бары билэрбитинэн, саха литературата уонна 
саха төрүт тыла ыкса сибээстээх. Онтон ийэ тылбыт сүппэтин 
туһугар улахан кылааты саха литературабыт төрүттээччилэрэ 
сахпыттара.

Тыл – омук күндү баайа. Тылтан омук хайдах туруктааҕа 
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көстөр. Сахабыт сирин баайа-дуола, саҥарар саҥатын сиэдэрэй 
симэҕэ, хомуһуна барыта саха төрүт тылыгар түмүллэр. Саха 
норуодунай поэта Күннүк Уурастыырап: «Биһиги Ийэ тылбыт 
– саха тыла – киэҥ, дириҥ, муударай ис хоһоонноох, хомоҕой, 
ньамсаҕай, имигэс формалаах, бэрт баай, дэлэй элбэх өҥнөөх”, 
- диэн бэргэнник да этэн турар. Саха сиригэр уус-уран ньыма 
сайдыбытын иһин ийэ тылбыт өлөн сүппэтэх. Онтон литерату-
ра сайдыытыгар, биллэн турар, саамай бөдөҥ кылааты укпутта-
ра саха литературатын төрүттээччилэрэ. Оннук сүдү киһинэн 
буолар - Н.Д. Неустроев.

Н.Д.Неустроев бэйэтэ туспа суоллаах, суруйар ньымалаах 
биллэр улахан суруйааччы. Саха литературатыгар кини  биир 
бочуоттаах миэстэтинэн буолар, олоҕу киэҥник көрдөрөр ти-
пичнэй образтары айбытын таһынан, литератураҕа күлүү жан-
рын киллэрбитэ, комедияны олохтообута.

Суруйааччы дьону көрдөрөр уйулҕаҕа дириҥник киирэр. 
Ханнык да уобарастара тыллыын-өстүүн, быһыылыын-май-
гылыын субу тыыннаах хартыына курдук тиллэн кэлэллэр. Ка-
питалистыы майгыттан саҕалаан оччотооҕу олох типичнэй 
уобарастарыгар тиийэ арыллан кэлэллэр. Дьэ, кырдьык даҕаны, 
оннооҕор билиҥҥи кэмҥэ да киһи уйулҕатын туһунан билиитин 
сөпкө туһанан, этэргэ дылы, боростуой кумааҕыга итиччэ дириҥ, 
философскай уобарастары оҥорон таһаарар ахсаана аҕыйах.

Н.Д.Неустроев бүтүн саха литературатын историятыгар 
киллэрбит кылаатын көрдөрөр Г.К. Боескоров этиитэ : “Нико-
лай Неустроев саха тылын баайын сатаан туһанар дьоҕурдааҕа, 
дьон ис санаатын, психологиятын таба арыйар кыахтааҕа”. 
Н.Д.Неустроев айар үлэтин уус-уран күүһэ - оччотооҕу идей-
нэй санааны уонна сүүрүктэри бэркэ арыйыы. Бэйэтин кэмигэр 
айар үлэтигэр политико-общественнай баттал утары бырачыас 
көстөр. Хамсааһыҥҥа ыҥырара, оччотооҕу уопсустуба туту-
лун утары барара. Мин толкуйбунан, оччотооҕу хараҥа кэмҥэ 
бэйэтин тус санаатын итиччэ үрдүкү тиэмэҕэ – билигин да, 
оччотооҕу кэм да, суруйааччы  быһыытынан эрэ буолбакка, 
дьиҥнээх норуотугар бэриниилээх уонна хорсуннук туттуута 
буолар дии саныыбын. 
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Комедия жанрыгар суруйааччылар Н.Д.Неустровка махта-
ныах тустаахтар. Н.Д.Неустроев айар үлэтин ураты көстүүтэ 
– общественно-политическай матыыптары киһи уйулҕатын тус 
матыыптарын кытта холбоон, ону кытары, итини барытын сата-
быллаахтык комедия жанрыгар таба суруйара.

Саҥа олох сүүрээнэ “Иирээн” уонна “Ыйдаҥа” диэн кэпсэ-
эннэргэ көстөр. Бу икки кэпсээн дьахтар тэҥ бырааптаах буолуу-
тугар анаммыта. Чуолаан эттэххэ, бу билиҥҥи кэмҥэ дылы тоҕоос- 
тоох боппуруоһу улуу драматург бастакынан сырдыппыта. 

Н.Д.Неустроев комедиятын сүрүн ис хоһооно саҥа олох 
сайдыыта уонна ол саҥа хаачыстыбата буолар. Ити “саҥата” 
буолар – автор уус-уран уобарастары сатаан таһааран 
олохтооһуна, национальнай быһыы сайдыытыгар оччотооҕу 
үйэ бэлиэ өрүттэрин ойуулааһына.

Түмүктээн эттэххэ, комедия жанрыгар суруйар ааптардар 
Н.Д.Неустроевы учууталларын курдук көрөллөр.  Историяны 
эрэ биллэхпитинэ инники диэки барар сатанар. Саха литерату-
ратын төрүттээччилэрин туһунан үөрэтэ, ааҕа, кинилэр сүдү 
ааттарыгар сүгүрүйэ сылдьыахтаахпыт. Үтүө ааттарын тарҕа-
тан өрө тута сылдьыахха.

Горнай улууһун Бэрдьигэстээх улуустааҕы гимназиятын 10 
кылааһын үөрэнээччитэ Семенова Марина. Салайааччы – Парфенова 

Наталия Петровна, саха тылын уонна литературатын учуутала..
Николай Денисович Неустроев айымньылара 

баалларын тухары- кини тыыннаах...
Бары билэрбит курдук, бу 2020 сыл ахсынньы 15 күнүгэр саха 

литературатын төрүттээччилэриттэн биирдэстэрэ, Николай Дени-
сович Неустроев төрөөбүтэ 125 сыла буолар. Бүтүн саха дьонугар 
ити күн олус улахан, сүдү суолталаах. Николай Денисович бэйэтэ 
1895 сыл ахсынньы 15 күнүгэр Таатта улууhугap төрөөбүтэ. Кини 
үс төрүттээччилэртэн саамай эдэрдэрэ да буоллар, бэйэтин кэннит-
тэн элбэх сүҥкэн үлэлэри хаалларбыта. Неустроев аҥардас саха 
литературатын төрүттээччитэ эрэ буолбакка, өссө комедия жанрын 
төрүттээбит киһи буолар. Кини бу сиргэ баара суоҕа 34 эрэ сыл 
олорбута уонна элбэх киһи сүрэҕэр сүппэттик иҥэн сылдьар. 
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Николай Денисович Неустроев айар үлэтин 1915 сыллаах-
тан саҕалаабыта, үксүн кини үлэлэрин кыра саастаах оҕолорго 
аныыр этэ. Ол иһин, кини кэпсээннэринэн, айымньыларынан 
элбэх оҕо улааппыта буолуо дии саныыбын. Онтон мин, бу сыл 
Николай Неустроев сыла буоларынан сибээстээн, кини кэпсээн-
нэринэн айар үлэ оҥорбутум. Ол курдук, кини кэпсээннэрин 
ааҕан, көрөн баран элбэх тыл суолтатын чуолкайдык билбэт 
уонна таба өйдөөбөт эбиппин диэн санааҕа кэлбитим. Оннук 
тылларынан элбэх суолталаах эбэтэр биир суолталаах да буолбу-
тун иһин мунаах дуу, умнуллан эрэр дуу тыллар буолуохтарын 
сөп. Тылбыт саппааһын хаҥатарга, Н.Д. Неустроев кэпсээннэрин 
сөпкө өйдүүргэ уонна атын да уус-уран, фольклор айымньыла-
рын ааҕарга, тыл суолтатын чуолкайдык өйдүү үөрэнэргэ, элбэх 
суолталаах тыллар ис хоһооннорун ордук киэҥник өйдүүргэ 
уонна тус-туһунан суолталарын араара үөрэнэргэ, тыл куль-
туратын үрдэтэргэ анаан үөрэнээччилэргэ электроннай саха 
тылын быһаарыылаах кылгас тылдьыт оҥорорго холоммутум. 
Итинник сахалыы тылдьыт оскуола оҕолоругар эрэ буолбакка, 
ханнык баҕарар киһиэхэ улахан туһа буолуон уонна Николай 
Денисович аатын өссө үйэтитиэн сөп дии саныыбын. Н.Д.Неу-
строев кэпсээннэрэ, айымньылара ханнык баҕарар киһини син 
биир туохха - эмэ үөрэтэллэр. Киһи барыта кини айбыт үлэлэ-
риттэн атын - атын күүстээх санааны, итэҕэли, билиини уонна 
үтүөнү эрэ ылар. Тоҕо диэтэххинэ, Николай Неустроев суруй-
бут айымньыларыгар киһи барыта олоҕор көрсүбүт уонна өй-
дүүр проблемаларын эрэ таарыйан суруйар. Холобур: “Сэмэн-
чик”, “Ыйдаҥа”, “Муммут оҕо кэпсээнэ”, “Куттал”, Балыксыт” 
уо.д.а., бу айымньылар оҕо өйүгэр хатанан баран, кинилэр өрүү 
Николай Денисовичы убаастыыр уонна сыаналыыр буолуохта-
ра диэн  эрэнэбин. Маннык айылҕаттан айдарыылаах суруйааччы-
быт аата бүтүн сылларга умнуллубатын диэн  араас күрэстэри, 
тэрээһиннэри ыытыахпытын наада. Итинник Николай Денисо-
вич Неустроевка эрэ буолбакка, бүтүн саха литературатын су-
руйааччыларыгар эмиэ элбэх үлэлэри оҥорон, кинилэри өрүү 
саныы уонна өрө көтөҕө сылдьыахтаахпыт, оччоҕуна эрэ саха 
литературата хаһан даҕаны сүтүө суоҕа. 
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Түмүктээн эттэхпинэ, Николай Денисович Неустроев бу 
сиргэ кэлэ сылдьыбыт улуу дьоннортон биирдэстэрэ буолар. 
Сахабыт норуотугар маннык талааннаах киһибит 125 сылын 
бэлиэтээһин диэн улахан чиэс. Николай Денисович айымньы-
ларынан саха тыла баай, кэрэ уонна уус-уран, эгэлгэ, кырааска-
лаах, сиэдэрэй да эбит диэн биһиги дьэ өйдүүбүт. Саха литера-
турата сайдарын туһугар кини төһөлөөх үлэлээбитэ буолуой? 
Николай Неустроев уонна кини айымньылара эрэ баар буолан-
нар, билигин кыра кылаас оҕолоро, айымньыларын ааҕаннар 
олоххо- дьаһахха үөрэнэн эрдэхтэрэ. Оччотооҕу сыллар дьон-
норун Алексей Елисеевич Кулаковскай, Анемподист Иванович 
Софронов уонна Николай Денисович Неустроев иитэн таһаар-
быттара диэтэхпинэ олох сыыспатым буолуо. Тоҕо диэтэххинэ, 
кинилэр бастакы айымньыны суруйан, дьоҥҥо- сэргэҕэ таһаа-
ран,  киһи бөҕөтүн сөхтөрөн, өйдөрүн булан, саха литература-
тын аанын аспыт дьон буолаллар. Саха норуота күндү киһиби-
тинэн Николай Денисович Неустроевынан киэн туттабыт уонна 
хаһан даҕаны умнуо суох тустаахпыт...

Дьокуускай куорат №1 оскуолатын 8 «б» кылаас үөрэнээччитэ 
Сильвия Тихонова. Салайааччы - Анна Даниловна Попова, саха 

тылын уонна литературатын учуутала.
Николай Денисович Неустроев

айымньылара – театр сценатыгар
Николай Денисович 1910 - 1913 сылга 4 кылаастаах куорат 

училищетыгар үөрэммитэ. Комедиограф, драматург буолара 
манна төрүттэммит дии саныыбын. Тоҕо диэтэххэ, бу кэмнэр-
гэ Николай Неустроев театры сэҥээрбит, таптаабыт. Оччолорго 
куоракка Бирикээсчиктэр дьиэлэригэр уонна атын да сирдэргэ 
нуучча классиктарын драмаларын сахалыы тылбаастаан туруо-
раллар уонна Алампа пьесаларын эмиэ көрдөрөллөр эбит. 

Училищеҕа кини Платон Слепцовы (Ойуунускайы), Мак-
сим Аммосовы кытта литературнай-общественнай куруһуок-
ка дьарыктаммыт. Нуучча суруйааччыларын айымньыларын 
умсугуйан туран ааҕара, сахалыы тылбаастыыра. Уон сэттэ 
саастааҕыттан суруйар идэ абылаҥар ылларбыт эрээри: «Саха-
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лыы суруллубуту ааҕар дьон аҕыйахтар» - диир эбит. Ол иһин 
бастакы кэпсээннэрин, «Дикая жизнь», «Думы якута» уочарка-
ларын нууччалыы тылынан суруйбута. Красноярскай куоракка 
тахсар «Сибирские записки» сурунаал редактора Н.А. Рубакин 
Николай Неустроев сурунаалга ыыппыт уочаркатын 1917 сылга 
бэчээттэппит уонна төрөөбүт тылынан суруйарыгар сүбэлээ-
бит. Биллиилээх библиограф субэтин ылынан, кини 1917 сыл-
лаахха «Тимир дьон оҕолоро» диэн бастакы сахалыы пьесатын 
айбыт. Алампа, Максим Аммосов көмөлөрүнэн бу пьеса сценаҕа 
туруоруллубут. Ол туһунан эдэр драматург редактор Николай 
Александровичка суруйбут.

Николай Денисович училищетын бүтэрбэккэ дойдутугар 
төннүбүт. Үөрэҕэ бэрт кыра да буоллар, бэйэтин билиитин 
хаҥатыыга дьаныһан туран элбэхтик үлэлиирэ. Төрөөбүт дой-
дутугар Уолба алын сүһүөх оскуолатыгар учууталлыы сылдьы-
быт. Онтон «Хозяйство Якутии» сурунаалга сэкэрэтээринэн 
үлэлээбит. 

Бу кэмнэргэ норуокка биллэр айымньыларын айбыт. Гаврил 
Гаврильевич Окороков суруйарынан Николай Неустроев бары-
та сэттэ комедияны, драманы уонна 15-кэ чугаһыыр кэпсээннэ-
ри, уочаркалары суруйбут. Айар үлэни ордорон, 1927 сыллаахха 
Москваҕа литературнай институкка үөрэнэн иһэн, доруобуйата 
мөлтөөн уурайбыта.

Николай Неустроев пьесалара саха театральнай искусствота 
сайдарыгар улахан суолталаахтар. 1924 сылга «Кукаакы кулуба-
ны» Алампа, «Тиэтэйбити» П.Оросин туруорбуттар. Режиссер 
Д.Д.Большев «Куһаҕан тыын» пьесаны 1925 сыл алтынньы 17 
күнүгэр туруорбут. Бу күн Саха театра төрүттэммит күнүнэн 
буолар. Эмиэ бу сыл «Тар», «Оҥоруу кытаанах» пьесалары но-
руокка көрдөрбүттэр.

Онтон ылата Саха театрын сценатыгар «Тиэтэйбит» биэстэ, 
«КуҺаҕан тыын» үстэ, «Кукаакы кулуба» иккитэ уонна 1990 
сылга «Тар» туруоруллубуттар. 

Аныгы көрөөччүгэ сөп гына Ньурба театрын режиссера 
Юрий Макаров Н. Неустроев «Балыксыт» уонна Р. Акутага-
ва «Расёмон ааннара» кэпсээннэринэн спектакль туруорбут. 
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Режиссер Р.Дорофеев «Тиэтэйбит» киинэни быйыл улахан 
экраҥҥа таһаарда. Композитор В. Ксенофонтов «Тиэтэйбит» 
комедияны опера оҥорбут. Операны режиссер П.Неустроев ту-
руоран Саха государственнай опера, балет театрын уонна Мо-
скваҕа опернай толорууга Г.Вишневская аатынан киин сценала-
рыгар көрдөрбүттэр.

Мин эһээм Тихонов Михаил Иванович үлэлээбит Таатта 
народнай театрыгар Николай Неустроев бары комедияларын, 
пьесаларын эмиэ туруорбуттар. Народнай театр историятыттан 
биллэххэ, И.Максимова, Р. Никифоров, Е. Хатылыкова, В. Лука-
чевская режиссердаабыттар.

Суруйааччы 100 сыл анараа өттүгэр суруйбут айымньыла-
рын билиҥҥи кэмҥэ тоҕо интэриэһиргииллэрий, биһиги кэм-
митигэр тугунан барсалларый? Итинник ыйытыыга эппиэтти-
эхпит иннигэр Н. Неустроев пьесаларыгар ханнык темалары 
таарыйарын өйдүөххэ уонна билиэххэ наада. 

Кини «Тимир дьон оҕолоро» диэн бастакы пьесатыгар ба-
рыны бары кыайар-хотор саха дьонугар арыгы, хаарты куһаҕа-
ны оҥорон, «тимир дьону» буор гына «буордуппут» диэн хо-
мойон суруйар. Бу маннык куһаҕан көстүү билигин да баар: 
арыгы, наркомания дьон доруобуйатын алдьатар, олоҕун кыл-
гатар, оттон урукку хаарты дьаллыгын билигин оонньуур ав-
томаттарга, араас финансовай пирамидаларга кубулутан дьону 
албынныыллар, сүүйэллэр. Аны бу пьесаҕа Бэһиэлчик уоба-
раһынан автор сыылкаҕа кэлбит бэрээдэги кэһэр, сахалары сэ-
ниир дьону көрдөрөр. Саха дьоно киниттэн куттаналлар, онон 
куттара-сүрдэрэ эмиэ «буордуйар». Бу билиҥҥи олоххо Саха 
сиригэр миграннар элбээһиннэрэ үөскэтэр проблемаларыгар 
эмиэ көстөр. 

Оттон «Тар» пьесаҕа дьон номохтуурунан, биһиэхэ, Таатта 
улууһугар дьиҥнээхтик буолбут түбэлтэ ойууланар. «Тара» диэн 
нууччалыы тылы билбэккэ, өрөпкүөм бэрэссэдээтэлэ сыыһа 
дьаһал биэрэн, 25 буут хаа оннугар 25 буут тар хомуйтарбыт.

Суруйааччы көрөөччүлэргэ дьиҥ баар олоҕу оонньоон 
көрдөрөргө ыҥырарын иһин,  бу икки пьеса бобуулаах буола 
сылдьыбыттар. 
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Оттон «Кукаакы кулуба», «Куһаҕан тыын», «Оҥоруу 
кытаанах» пьесаларыгар баай-тойон дьон иҥсэлэрин, 
киитэрэйдэрин, кинилэртэн үрдүк тойотторго бэрт буолалларын 
дьоҥҥо көрдөрөр уонна күлүү гынар.  

Ити курдук, театр олоххо баар көстүүлэри чуолкайдык 
көрөргө көмөлөһөр. Биһиги спектакль көрө олорон сүрүн ге-
ройдар тугу гыналларын туһунан толкуйдуубут, сценаҕа буола 
турарга бэйэбит сыанабылбытын биэрэбит. 

Ол аата, драматург уонна театр биһиги өйбүтүн-санаабытын 
сайыннараллар, үчүгэйи-куһаҕаны араарарга үөрэтэллэр уонна 
киһи быһыытынан кэрэ санаалаах оҥороллор.

Николай Денисович Неустроев саха литературатын төрүттээбит 
суруйааччылартан биирдэстэрэ буолар. Кини айымньыларын оҕолор 
өссө да ааҕыахтара, театрдар сценаҕа туруоруохтара диэн эрэнэбин. 

Работа ученицы 10 класса Усть-Таттинской СОШ 
им. Н.Д.Неустроева Неустроевой Лианы. 

Руководитель - Неустроева Василиса Петровна,
 учитель русского языка и литературы

Н.Д. Неустроев – мастер описания 
внутреннего мира героев 

(по рассказу «Прокаженные»)
Мы, учащиеся 10 класса, достаточно хорошо знакомы с жиз-

нью, творчеством нашего земляка, одного из основоположни-
ков якутской литературы Николая Денисовича Неустроева. На 
уроках, внеклассных мероприятиях, музейных уроках, встречах 
с писателями, выходцами из нашего наслега, мы узнаем много 
нового, интересного о своем знаменитом земляке. Читали его 
рассказы «Балыксыт», «Сэмэнчик», комедии «Куһаҕан тыын», 
«Тиэтэйбит», даже смотрели фильм по этой пьесе «Тиэтэйбит», 
который нам очень понравился. 

На уроках литературы наши учителя часто спрашивают нас: 
«Что особенно понравилось в том или ином произведении?»; 
«Зачем нужна литература?».

Я постараюсь ответить на эти вопросы после прочтения 
рассказа «Прокаженные». 
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Этот рассказ написан в 1918г., что интересно, написан на 
русском языке. По-моему, это благотворное влияние русских 
писателей, которых очень ценил и любил Н.Д.Неустроев.

Это произведение о тяжелой жизни старика Семенчика, ко-
торый заразился проказой. Проказа – это страшная северная бо-
лезнь, которая сжигает тело больного изнутри.

У него было трое детей и жена. Они жили в тесной низкой 
юрте.  Нужда и голод не давали ему ни часу покоя. Его мозг и 
душа всегда были заняты проклятым вопросом: надо работать 
для того, чтобы просуществовать. Он верил в чудодейственную 
силу Николая – бачка, к которому обращался в минуты горя и 
несчастья. 

Простой народ обижали богачи, особенно наслежный ста-
роста Дарыбыан, который обвиняя его в мелких происшестви-
ях, посадил в кутузку, отнял последнего рабочего быка.

Семенчик не раз хотел отомстить обидчику, но это получа-
лось только на словах. За это его обвинили даже в шаманстве. 
Семенчик был сильным человеком, раз противился самому ста-
росте наслега. Ни один бедняк не пошел бы на такое. Народ 
страдал, а богачи торжествовали.

И вот случилось с нашим героем большое горе- он заболел 
проказой. В первое время он не догадывался о своей страшной 
болезни, всячески старался скрыть от семьи  и земляков. Но 
долго таить не получилось, страшная болезнь вышла наружу: 
медная сыпь по телу ,смрад страшный от тела. Тут и начина-
ются не только телесные ,но и душевные муки Семенчика. В 
первую очередь он задает себе вопрос: за что, за какие грехи ? А 
ответ находит в своем беспутном поступке, так как он не имел 
никаких моральных убеждений на этот счет, в молодости часто 
гулял и даже поощрял своих товарищей на этот «рыцарский» 
подвиг.

Как же поступили с ним его земляки? Соорудили ему зем-
лянку, носили еду и оставляли поодаль от жилища. Он остался 
один со своей бедой. Но к ней присоединилась другая, более 
страшная: заболел проказой и его сын Конон, осталась без кро-
ва, без помощи его семья…
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Особое место в рассказе занимает описание природы, в 
котором раскрывается мастерство писателя. Природа сопере-
живает Семенчику. Все, что описывается про природу – это 
и есть душа Семенчика. Душа, которая мучается и страдает 
изнутри: «тайга зловеще гудела под напором сильного ветра. 
Его гул напоминал гул морского прибоя». Этот зловещий на-
пев родной тайги, окружающей тесным кольцом землянку Се-
менчика, свист ветра у открытой трубы и чириканье птичек в 
лесу напоминали в душе больного прожитую, полную бед и 
невзгод, жизнь.

Когда бушевала природа, Семенчику было очень больно, 
его убивала болезнь. Я думаю, что душа Семенчика и природа 
были тесно связаны. 

Автор для описания душевных мук героя использует такие 
изобразительно-выразительные средства, как эпитеты, метафо-
ры, сравнения, олицетворения.  «Тайга зловеще гудела», «тем-
ная землянка», «темные холодные волны», «свинцовая вода», 
«лес угрюмо надвинулся» .

 Приемы противопоставления усиливают эффект безысход-
ности, беспомощности, невозвратности: «золотистые лучи», 
«легок как пух, как пылинка», «золотая чашка яркого солнца», 
«вокруг цвела юная весна». 

Мне очень понравилось это произведение. Н.Д.Неустроев 
является нашим земляком, мы из одних и тех же мест, ходим 
по тем же аласам, лугам, по которым ходил великий писатель. 
В его произведении, как мне кажется, затронуты и раскрыты 
такие вечные понятия как доброта, взаимопомощь, трудолю-
бие, жажда справедливости, сострадание. Ведь не отверну-
лись же земляки от Семенчика, помогли ему чем могли, потом 
отправили в специальную колонию для прокаженных. Ещё за-
тронута проблема ответственности за свои дурные проступки. 
Но надо всегда оставаться человеком. И то, что Н.Д.Неустроев 
написал полный боли и сострадания к человеку, рассказ это 
подтверждает. 

Такие произведения учат нас быть людьми.
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Работа ученицы 11 “б” класса МАОУ «Саха 
политехнический лицей» Федоровой Дианы. 

Руководитель -Константинова Валентина Геннадиевна
Первый рассказ Н.Д.Неустроева на русском языке
Некоторые люди от природы наделены даром создавать прекрас-

ное в этом мире посредством творческих навыков, одним из которых 
является писательство. Писательский труд полон кропотливой ра-
боты и напряженных моральных усилий, которые заставляют чита-
теля на время погрузиться в иной мир и испытать различные эмоции.  
Ярким представителем данного рода занятия в нашей Якутской 
республике является Николай Денисович Неустроев — один из за-
чинателей якутской письменной литературы, прозаик и драматург. 

Бесспорно, молодая якутская проза развивалась под влия-
нием русской классической литературы и ее лучших традиций. 
Николай Неустроев не был исключением, потому в юные годы 
уже начал изучать произведения известных русских классиков: 
много читал Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других. Молодой 
литератор не только был хорошо знаком с произведениями рус-
ских писателей, но и успешно переводил их на якутский язык. 
Так я узнала, что в 1916 году Неустроев вместе с Платоном 
Ойунским перевёл комедию Гоголя «Ревизор», что стало про-
бой пера начинающего драматурга. 

Говоря о творчестве, Неустроев в начале 20-х годов пер-
вым обратился к комедийному жанру в якутской драматургии. 
Не секрет, что его пьесы внесли большой вклад в зарождении 
якутского театрального искусства, а в рассказах писателя пре-
красно чувствуются мягкий юмор и настоящие эмоции героев. 
Также Николай Неустроев восхищал и привлекал своим непо-
вторимым умением передавать в немногих словах тончайшие 
человеческие переживания и чувства героев, а также картины 
родной природы, заставляющие прочувствовать всю атмосферу 
жизни якутов. 

«Дикая жизнь» — первый рассказ Николая Неустроева на 
русском языке. В 1917 г. рассказ опубликован в журнале «Си-
бирские записки». В этом очерке рассказывается о простых 
нравах таежных охотников и скотоводов, которые обладают ин-
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дивидуальными качествами и собственным нравом. Обращаясь 
к художественному очерку, следует заметить, что это является 
переходной формой между очерком и рассказом. Читатель легко 
проникается сюжетом, при этом ярко представляет природные 
особенности нашей республики, несильно акцентируя внима-
ние на самого рассказчика, что помогает буквально «вжиться» в 
повествование. Так, в очерке темные и черные цвета властвуют 
в описаниях леса. Мотив черного леса, дремучей тайги занимает 
одну из главных позиций и олицетворяет злые силы, тот уклад 
жизни, который существовал. Мы явно видим связь природы и 
событий. Также в очерке «Дикая жизнь» Неустроев предупреж-
дает читателя о возможной опасности: «Мы собрали сухой хво-
рост, валяющийся на поляне... Пламя быстро охватило сухие 
ветки <…>. В этот день глаза наши не отрывались от леса. В сле-
дующую ночь мы развели костер, нарочно подобрав для этого 
сухие стволы деревьев молодого леса, уничтоженного лесным 
пожаром». Подстерегающая героев опасность – медведь. Собы-
тия и пейзаж как бы переплетаются друг с другом. Так сказать, 
на первом плане – не человек, а происходящее. Мы видим, что 
драматург искусно умеет передавать образы героев. Автор умело 
описывает черты характера героев и их особенности поведения. 
Таким образом, можно сказать, что передать тонкую эмоцио-
нальную оболочку произведения в печатном слове — это на-
стоящий талант, который был заложен природой или дарован 
Николаю Неустроеву. Николай Денисович всегда шел в ногу с 
развитием нашей многогранной действительности, постоянно 
ощущал ее ритм, ее глубокие преобразования. Именно это кров-
ная связь с жизнью и борьбой народа за свое счастье послужи-
ла прочной основой народности, высокой художественности и 
подлинного новаторства его творчества.

Саха литературатын төрүттэспит классик-суруйааччы, 
бастакы комедиограф Николай Денисович Неустроев 
төрөөбүтэ 125 сылыгар аналлаах «Неустроевскай ааҕыы-
лар» өрөспүүбүлүкэтээҕи научнай-практическай кэмпи-
риэнсийэ (кэтэхтэн)
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I секция “Төрүөбүт сирбэр,тапталлаах дьоммор...” 
Аянитова Элона, 7 кылаас, Н.Д.Неустроев аатынан 

Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа.
Салайааччы- Готовцева Розабелла Ананьевна, педагог-библиотекарь

Николай Денисович уонна Анна Денисовна 
Неустроевтар оҕоҕо ураты сыһыаннара

Николай Денисович Неустроев саха бастакы суруйааччыла-
рыттан биирдэстэрэ, кэпсээнньит, хоһоонньут, драматург, коме-
диограф, тылбаасчыт, фольклорист, чинчийээччи. Кини бииргэ 
төрөөбүт балта Анна Денисовна Неустроева саха дьахталла-
рыттан бастакы талааннаах оҕо суруйааччыта, тылбаасчыт, 
фольклорист, общественнай деятель. Бу икки суруйааччылар 
норуокка биллэр талааннаах суруйааччылар. Мин суруйааччы-
лар оҕолорго анаабыт айымньыларын аахтым. Кинилэр олох-
торун билистим. Суруйааччылар оҕоҕо сыһыаннарын ырытарга 
кинилэр айымньыларыгар, дьон ахтыыларыгар тирэнэн элбэҕи 
аахтым, бэйэм билиибин кэҥэттим. Анна, Николай Неустро-
евтар оҕо сайдарын туһугар оскуола, оҕо саадын аспыттара, 
оҕолору доруобуйаларын көрдөрөн эмтэппиттэрэ. Николай 
Денисович учууталлаабыта, онтон Анна Денисовна оҕо саа-
дыгар сэбиэдиссэйдээбитэ, учууталлаабыта.Анна Денисовна 
эдьиийин оҕото тулаайах хаалбытын иитэн киһи оҥорбута. Аан 
дойду литературатыттан оҕолорго сөптөөх айымньылары тыл-
баастаабыта.Суруйааччылар айымньыларыгар саха оҕолорун 
олохторун-дьаһахтарын, майгыларын, дьоҥҥо сыһыаннарын 
толору ойуулаан кэпсииллэр. Оҕо психологиятын билэллэр, 
таба ойуулууллар, уратыларын араараллар. Оҕо уйулҕатын, 
быһыытын-майгытын ааҕааччыга итэҕэтиилээхтик суруйаллар, 
оҕо уобараһын таба ойуулаан көрдөрөллөр. Онон, икки 
суруйааччылар оҕоҕо ураты истиҥ сыһыаннаахтар.

Гоголева Ага, 9 кылаас, Үөгэн орто оскуолата, Томпо улууһа.
Салайааччы- Павлов Алексей Алексеевич ,научнай үлэ методиһа

Дороппууска атыыһыт. Кини кимий?
Биһиги иннибитигэр дэҥҥэ көстөр, саха саҥалаах бары-

тын болҕомтотун тардар сэдэх хаартыска. Ааспыт үйэ саҥа-
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тыгар саха норуотун бас-көс дьоно буола сылдьыбыт саха 
саарыннара мустан түспүттэр. Манна бааллар: Василий Ни-
кифоров-Күлүмнүүр, Николай Кривошапкин – Кырбаһааҥкын 
атыыһыт, Гаврил Никифоров – Манньыаттаах уола, Роман Оро-
син онтон да атын саха аймах итэҕэлин уонна өйөбүлүн ылбыт 
бастыҥ дьоммут. Ааспыт үйэ саҥатыгар саха норуотун бас-көс 
дьоно бачча элбэх буолан, бииргэ түмсэн олороллоро бэрт сэдэх 
түгэн. Бу түспүт дьонтон сорохторо кимнээх буолаллара күн бү-
гүнүгэр диэри кыайан быһаарылла илик. Хаартыскаҕа түһүспүт 
дьонтон уонча киһи кимнээхтэрэ ситэри чуолкайдамматах, эбэ-
тэр биографиялара кыайан көстүбэтэх. Олортон биирдэстэринэн 
биир дойдулаахпыт Трофим Егорович Харитонов – Дороппуу-
ска буолар. Онон атыыһыт туһунан матырыйааллары булуу, 
кини олоҕун чинчийии үлэм сыалынан буолар. Бу Дороппууска 
атыыһыт Үөгэн нэһилиэгиттэн төрүттээх киһи эбит. Трофим 
Егорович арыычча эдэригэр, сырыыны-айаны кыайар кэми-
гэр, дойдутугар Үөгэҥҥэ кэлэн барара үһү. Сэбиэскэй былаас 
олохтонуон иннинэ, баайын аҥаарын биэрэн туран, борохуот 
атыыласпыт. Онтукатынан сылдьан, Өлүөнэ өрүһү өрө-таҥнары 
устан, атыыһыттаабыт. Үс сылынан ороскуотун сабыммыт уон-
на барыска барбыт. Ити курдук, сахаттан бастакынан борокуот 
атыылаһан, Таатта эҥэр тардыылаахтарга «Дороппууска атыыһыт 
дуо!» диэн суолга баппат суон сурахтанар, аартыкка баппат ал-
бан ааттанар.

Кини икки уоллааҕыттан биирдэрэ эдэр сааһыгар оһолго 
түбэһэн өлбүт. Иккис уола, сэбиэскэй былаас олохтоммутун 
кэннэ, «Атыыһыт уола» аатыран, эккирэтиһиигэ түбэспит. До-
роппуусканы бэйэтин эмиэ буруйдаабыттар-сэмэлээбиттэр, 
баайын-дуолун былдьаабыттар. Онтон сылтаан, кини улам дьа-
дайан-дьүдьэйэн, кырдьан өлбүтэ үһү. 

Үлэбэр маннык түмүккэ кэллим: ааспыт үйэ саҥатыгар саха 
норуотун бас-көс дьонун ортотугар биһиги кыракый нэһи-
лиэкпититтэн төрүттээх киһи баарын билэн үөрдүбүт; былыр 
да, билигин да тобуллаҕас толкуйдаах, сүрэхтээх-бэлэстээх 
дьон байаллар эбит. Дороппууска атыыһыт үөрэх-билии наа-
датын өйдөөн, аймаҕын уолун Савва Прокопьевич Харитоновы 
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үөрэттэрбит. Савва Прокопьевич “Кыым” хаһыат бастакы ре-
дактордарыттан биирдэстэрэ, кэлин Саха АССР үтүөлээх учуу-
тала буолбут, биллэр тылбаасчыт. Максим Кирович Аммосовы, 
Платон Алексеевич Ойуунускайы сирэй билэр эбит; биһиги бу 
хаартысканы көрөн, биир дойдулаахпыт Дороппууска атыыһыт 
туһунан элбэҕи биллибит, салгыы кини туһунан үөрэтиэхпит. 

Готовцев Арчын, 11 кылаас , Н.Д.Неустроев аатынан Уус-Таатта 
орто оскуолата, Таатта улууһа. Салайааччы- Готовцева 

Розабелла Ананьевна, педагог-библиотекарь
Николай Денисович Неустроев уонна саха чулуу дьоно

Мин суруйааччы Н.Д.Неустроев доҕотторун кытта түспүт 
хаартыскатын чинчийэн суруйдум. Бу хаартыска Ю.В.Васильев 
– Дьаргыстай Н.Д.Неустроев айымньыларын түмэн таһаар-
быт “Төрүөбүт сирбэр, тапталлаах дьоммор” 1995 сыллаахха 
бэчээттэммит кинигэтигэр баар. Хаартыскаҕа суруйааччыттан 
ураты кимнээх олороллорун билбэт буоламмын, үгүс литера-
тураны аахтым, ырыттым, тэҥнээн көрдүм, чинчийэн биллим. 
Хаартыскаҕа кимнээх олороллоро, тугу үлэлээбиттэрэ, хайдах 
олоҕу олорон ааспыттара, “хас сыллаахха түспүттэрэ буолуой” 
диэн ыйытыы миигин интэриэһиргэттэ. Дакылааппар хаартыска 
үгүс дьоруойдарын ааттарын-суолларын, тугу үлэлээбиттэрин, 
хас сыллаахха түспүттэрин барыллаан биллим 

Хаартыскаҕа түспүттэр:суруйааччы Н.Д.Неустроев; И.Е.Ва-
сильев үөрэхтээх, саха бастакы интелигеннэриттэн биирдэстэрэ. 
«Саха омук обществоҕа” тылбаастыыр салааҕа географияҕа, 
историяҕа, религияҕа, аймахтыы омуктар политическай тутул-
ларыгар сыһыаннаах ыстатыйалары тылбаастаабыта; Василий 
Никанорович Леонтьев - маҥнайгы литературнай критик, об-
щественнай деятель; Мария Евсеевна Федорова – саха бастакы 
артыыскаларыттан биирдэстэрэ; Николай Саввич Оконешни-
ков эбэтэр Савва Гаврильевич Засимов бэйэлэрин кэмнэригэр 
биллэр – көстөр дьон; Иван Дмитриевич Баланов - үөрэхтээх, 
суруйааччы Анна Неустроева кэргэнэ, Дьокуускайга бастакы 
библиотека сэбиэдиссэйэ; Михаил Петрович Слепцов – 
Отоороп – үөрэхтээх, салайар үлэҕэүлэлээбитэ, суруйааччы 
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чугас аймаҕа, «Саха омук обществоҕа”тылбаастыыр салааҕа 
үлэлээбитэ. 

Бу дьон «Саха омук” түмсүүгэ үлэлээбиттэр. Барыллаан 
1924 -1925 сыллаахха түспүттэр. 

Кинилэр суруйааччы Николай Неустроев олоҕор чугастык 
алтыспыт, бииргэ үлэлээбит дьоно. Бары сахалар олохторо 
тупсарын, саха киһитэ үөрэхтэнэрин,саха норуота сайдарын, 
туһугар үлэлээбит, олохторун анаабыт чулуу дьон буолаллар 
диэн түмүк оҥордум.

Жиркова Варя, 11 кылаас, Н.Д.Неустроев аатынан Уус-Таатта 
орто оскуолата, Таатта улууһа. Салайааччы - Николаева Алевтина 

Пятионовна, саха тылын, литературатын учуутала.
Суруйааччы Николай Неустроев аймаҕын ытык мала 

көһүннэ
Биһиги төрөөбүт литературабытыгар комедия жанрын кил-

лэрэн сайыннарбыт, биир дойдулаахпыт, реалист суруйааччы 
Николай Денисович Неустроев 125 сааһын туолла. Кини олоҕун, 
айар үлэтин оскуолаҕа үөрэтэн билэбит, айымньыларын ааҕа-
быт. Суруйааччы Николай Неустроев хаан –уруу аймаҕа, Бай-
аҕантай улууһугар кулубалаабыт Егор Васильевич Неустроев, 
олорбут кыстыгыттан тус бэйэтэ тутта сылдьыбыт анал бэчээ-
тин уонна дьахтар биһилэҕин быйыл сайын өтөҕүн оннуттан 
булбуттара. Бэчээт сирэйигэр таҥнары суруллубут буукуба ини-
циала баар эбит Е. В. Н  (Егор Васильевич Неустроев ). Бу мал 
оччотооҕу кэмҥэ докумуон үлэтигэр улахан суолталаах, кулуба 
анал илиитин баттыыр бэчээтэ буоларын көрдөрөр. Онтон 
биһилэх оһуордаах-бичиктээх. Оһуор ойуута дьахтар киэр-
гэлигэр аналлаах эбит.Ол иһин эһэм бу биһилэх кулуба кэргэ-
нин киэнэ буолуон сөп эбит диэн сабаҕалаабыта. Бэчээт уонна 
биһилэх оҥоһуллубут матырыйаала боростуой буолбатах. Үрүҥ 
көмүс буолан дуу, биир үйэни быһа сир анныгар кистэнэн сытан, 
дьүһүннэрин сүтэрбэтэхтэр. Маннык маллар хас биирдии былы-
ргы дьоҥҥо баар буолбат, сэниэ ыалга эрэ баар буолар, ол кур-
дук, Неустроевтар былыр сэттэ көлүөнэни быһа кыахтаах сэниэ 
дьон буолан олорбуттара. Бу булумньулар көстүбүт сирдэригэр 
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төһөлөөх мал кистэнэ сытара буолуой? Бэчээт уонна биһилэх 
туһунан өссө да үөрэтэн, элбэҕи билиэххэ сөп. Ол курдук, бу 
мал туох матырыйаалтан оҥоһуллубута, оһуорун суолтата, уус 
үлэтин туһунан дириҥэтэн хаһыстахха, инникитин өссө да киэҥ 
үлэ буолуо этэ. Кулуба Егор Васильевич аҕата Хахырым Баһы-
лай Дьөгүөрү бастакы кэргэниттэн төрөппүт уола. Хахырым ик-
кис уола Торопуун. Трофимтан Петр Трофимович төрүүр. Петр 
Трофимовичтан Денис Петрович, салгыы Денис Петровичтан 
суруйааччы Николай Денисович төрүүр .Онон бу икки дьон, су-
руйааччы уонна кулуба, хаан-уруу аймахтыылар. 19 үйэ бүтүүтү-
гэр 20 үйэ саҕаланыытыгар Байаҕантай улууһугар үс Неустроев 
кулубанан талыллан үлэлээбитэ биллэр. Егор Васильевич мин 
эһэм, Неустроев Виктор Васильевич, эһэтэ буолар. Ол иһин 
төрүттэрбин хасыһан үөрэтии уонна эһэм өттүнэн суруйааччы 
Николай Денисовичтыын төрдүбүт биир буоларын дириҥэтэн 
билиигэ сыал-сорук туруоран үлэлээтим. Өбүгэлэрбит былыргы 
сэдэх маллара көһүннэҕинэ, кинилэр олорон ааспыт олохторун 
билэргэ, үөрэтэргэ эмиэ улахан интэриэһи тардар эбит. Ааспыты 
аанньа ахтыбат, төрдүбүт туһунан билбэт буоллахпытына, инни-
кибит суох буолар диэн өйдөбүллээхпин. Өскөтүн, биһиги, эдэр 
кэнчээри ыччат, төрдүбүтүн, аймахтарбытын биллэхпитинэ, 
бөҕө тирэхтээх, инникигэ эрэллээх, ситиһиилээх киһи буола 
улаатабыт. Бу көстүбүт мал, кулуба Егор Васильевич Неустроев 
бэчээтэ, биир эмит музей сэдэх экспонатын быһыытынан сыана-
ланыа уонна кини олоҕун, үлэтин үөрэтэргэ, аатын үйэтитэргэ 
суолтата улахан буолуо.

 
Захарова Айгуль , 9 кылаас, Э.К. Пекарскай аатынан Игидэй 

орто оскуолата, Таатта улууһа. Салайааччы-Попова Гизелла 
Софроновна, оскуола педагог-библиотекара.

Саха классик суруйааччыта Н.Д.Неустроев уонна 
баай Оруоһуттар тустарынан удьуор таабыла

Үлэбит актуальноһа: Игидэй нэһилиэгэр олорон ааспыт баай 
Оруоһуттар аймах музей матырыйаалларын чинчийиигэ уон-
на байытыыга кѳмѳлѳѳҕүн ѳйдүүргэ, тѳрүччүлэрин үѳрэтии-
гэ, Игидэй нэһилиэгин историятын билиигэ, кыраайы үѳрэтии. 
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Өбүгэлэрбит удьуор хаан, тымыр-сыдьаан суолтатыгар улахан 
болҕомтолорун уураллара, ол иһин хас биирдии киһи тѳрүччүтүн 
билиэхтээх диэн удьуор таабылын суолтатын ѳйдѳѳһүн.

Сыал-сорук:
1.Н.Д. Неустроев олоҕун, дьиэ кэргэнин туһунан чинчийии;
2.Удьуор таабылын оӊорууга К.Н.Чьямова, Г.Г. Окороков, 

Ф.Ф. Захаров таблицаларын үѳрэтии;
3.Гипотеза дакаастабыла, түмүк
Чинчийии предметэ: Оруоһуттар, суруйааччы Н.Д. Неу-

строев олохторун тустарынан чинчийии.
Чинчийии метода: Кэпсэтиһии, ырытыы, удьуор таабылын 

чинчийии
Сабаҕалааһын: Н.Д. Неустроев баай Оруоһуттар хаан ай-

махтара буоларын билбэтэҕим эбитэ буоллар, нэһилиэгим исто-
риятын туһунан билии тутах буолуо этэ.

Саӊаны сонуну булуу: Нэһилиэгим ѳссѳ биир историятын 
биллим.

Николай Денисович Неустроев аҕата Денис Петрович Неу-
строев (1877-1935 сс.) Таатта улууһун сис баайдарын Оруоһут-
тар удьуордара.Улахан Ороһу Баһылайтантан саҕалаан биһиги 
кэммитигэр диэри албан ааттара албадыйбакка, дьоһун сурахта-
ра дьуоҕурбакка уостан түспэт номох буолан кэлбит улуу баай 
Оруоһуттар үөскээн олороллор. Баһылай оҕолоро – түөрт баай 
инилэр:1830 с. Киргиэлэй,1834 с. Уйбаан,1836 с. Ньукулай,1839 
с. Дьөгүөр. Саастарын тухары Көндү диэн алааска кыстыкта-
нан, Ньимидэ үрэх Күөрэлээйитигэр уонна Кулаада Араҥастааҕа 
диэн алааска отордонон, сайылыктанан олорбуттара. Кирги-
элэй Оруоһун – Көстөкүүн, Лөгөнтөй, Баанньа уонна Ньыыл 
диэн түөрт уолу уонна Кэтириинэ диэн соҕотох кыыс оҕолор-
доох этэ. Екатерина Георгиевна Оросина - Киргиэлэй соҕотох 
кыыс оҕото. Кини П.Д.Неустроевтыын ыал буолан 11 оҕону 
төрөппүттэр: Павел, Денис, Мавра, Маайа, Петр, Василий уо-
.д.а.Денис Петрович оҕолоро Николай Денисович уонна Анна 
Денисовна саха чулуу суруйааччылара буолан улааппыттара.
Николай Денисович саха литературатын тѳрүттээччилэртэн би-
ирдэстэрэ. Комедия жанрын саҕалааччы, драматург, прозаик. 
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Анна Денисовна саха дьахталларыттан бастакы ССРС суруйааччы-
ларын сойууһун чилиэнэ.Биллиилээх оҕо суруйааччыта, тыл-
баасчыт, журналист.

Оруоһуттар Саха сирин үрдүнэн киэӊник биллибит дьон. 
Түѳрт толору кѳлүѳнэ устатыгар аатыран-сураҕыран, барҕа баай-
дарынан эрэ буолбакка, киһилии ѳйдѳрүнэн-санааларынан, үѳрэх-
тэринэн-сайдыыларынан биллибиттэрэ. Кинилэр удьуордарын 
таабыла Оруоһуттар тустарынан үѳрэтиигэ сүрүн экспонат буолар.

Кинилэр олорон ааспыт олохторо историябыт сорҕото буо-
лар. Өссѳ да үѳрэтиллэ, чинчиллэ илик. Сүдү улахан аҕа ууһун 
уутуйан олорбут сирдэригэр Киэӊ Сыһыыга мэӊэ бэлиэ ту-
руорбуттара. Аттарын үйэтитэр, тѳрүччүлэрин салҕыы оӊорон 
нэһилиэк историятын байытыахтаахпыт.

Олохпут сайдан утум быстар куттала суоһаабатын диэн 
Оруоһуттар аймах трагедияларын холобур буолан омук быстар, 
кэхтэр куттала баар эбит диэн ѳйдүүбүт. Өбүгэлэрбит удьуор 
хаан, тымыр-сыдьаан суолтатын ѳйдүүллэрэ. Ол иһин хас 
биирдии киһи тѳрүччүтүн билиэхтээх.

Аҕа ууһун историятын билиигэ, суруйааччы Н.Д. Неустроев 
хаан- уруу аймахтарын уонна кини олоҕун үѳрэтиигэ Оруоһут-
тар тустарынан чинчийиини кэрэхсээтим.

Кононов Кирилл, 6 кылаас, Н.Д. Неустроев аатынан Уус-Таатта 
орто оскуолата, Таатта улууһа. Салайааччы - Постникова Жанна 

Ильинична, нуучча тылын, литературатын учуутала.
Ураты дьарык

Анна Денисовна Неустроева суруйааччы, тылбаасчыт, 
фольклор хомуйааччы быhыытынан биллэр. Онтон кини биир 
ураты, дьахтар киhиэхэ сөбө суох, дьарыктааҕын кыыhа Аку-
лина Михайловна ахтыытыттан ааҕан билэн, бу ураты дьары-
гын туһунан сиhилии биллим. Анна Денисовна сааhыт бэрдэ 
эбит. Бултуурун олус сөбүлүүр, маны таhынан, сорох эр дьону 
лаппа баhыйар байанайдаах булчутунан биллэрэ. Кини үксүн 
куска уонна куобахха бултуура. Кимтэн бултуурга үөрэммитин 
билээри матырыйааллары көрдөөбүтүм. Учуутал, журналист 
Герасим Дягилев маннык ахтар: «Дойдутугар Николай Дени-
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сович Неустроев Анналыын, бииргэ төрөөбүт балтыныын, 
сааhын кустуур, күhүнүн куобахтыыр буолаллара. Оччолорго 
Анна 14-15 саастаах кыыс. Кини уол оҕолуу таҥнан, убайын 
кытта бииргэ сылдьан сааланара. Ону биhиги дойду дьоно, 
кыыс оҕо эр киhилии таҥнарын уонна сааланарын хаhан да 
көрбөтөх буолан, улаханнык муодарҕаан, сиилээн-хоhулаан 
да барыах курдук буоларбыт. Николай Денисович сааланарын 
олус таптыыра. Онон-манан балай эмэ ырааҕынан сылдьан 
бултуура. Дойдутугар саас аайы кинилэртэн үс көс сиргэ баар 
улахан күөллээх Кырамда алааhыгар кустуура, балык ыамын 
саҕана, анды таптаан түhэр биhиги дойдуга суох улахан Киэҥ 
Күөл диэн сиргэ андылыыра…» Онтон Спиридон Кононович 
Бехтюев ахтыытыгар маннык суруллубут: «Николай Тааттанан, 
Кырамданан, Эмиһинэн, Киэҥ Күөлүнэн саас, күhүн сааланара, 
куйуурдуура, кустуура, андылыыра. Сааһыт этэ…»

 Онон Анна Денисовнаны булт абылаҥар угуйбут киhинэн 
кини убайа Николай Денисович Неустроев буолара саарбаҕа 
суох. Анна Денисовна ииппит кыыhа Акулина Михайловна 
ахтыытыгар бу курдук суруллубут: «Ийэм убайыттан Ньуку-
лайтан үөрэммит биир ураты идэлээҕэ – сааhыт этэ. Ол да 
иhин аас-туор сылларга биhигини сутаппатаҕа. Саас буоллар 
да, чугастааҕы нэhилиэктэринэн, улуустарынан кустуу бара-
ра. Үксүн Чаҕылҕаны, Абаҕыыныскайы, В.Протодьяконовы 
уонна да атын суруйаачылары кытта тахсыhар быhыылааҕа. 
Биир сайын Күннүк Уурастыыраптыын бултаhа тахса сыл-
дьан, сүүс куhу өлөрөн киирбитин өйдүүбүн. Ол бүтэhик 
сааланыыта эбит, ити кэнниттэн, ыарытыйар буолан, бул-
таабатаҕа». Суруйааччы В.А.Протодьяконов-Кулантай Анна 
Денисовна саҥа биир уостаах японскай бинтиэпкэлээҕин 
ыйбыт. Ол кэмҥэ Арисака диэн оннооҕор сүүрбэлиитэ ытар 
бинтиэпкэлэр хайҕаналлар, үгүстүк туттуллаллар эбит. Бу 
саа 1932 сыллаахха айыллыбыт, 1939 сылтан үгүстүк атыы-
ланар буолбут. Ордук кытаанах мастан оҥоһуллубутун, 1500 
миэтэрэ ыраахха дылы табыан сөбүн хайҕыыллар эбит.Ити 
курдук, Анна Денисовна Неустроева биир ураты дьарыга- 
булт эбит. Кинини 14-15 саастааҕыттан бултуурга убайа, су-
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руйааччы Николай Денисович Неустроев, үөрэппит. Кини 
өлөрүгэр кэриэhин этэн, саатын балтыгар бэлэхтээбит. Анна 
Денисовна үксүн куобахтыыр уонна кустуур эбит. Кинини эр 
дьонтон хаалсыбакка бултуур байанайдаах булчут диэн би-
линэллэрэ. Сэрии сылларыгар булчут буолан, дьиэ кэргэнин 
аччыктаппатах. Суруйааччы өссө нуучча, японскай, немец-
кэй саалардаах эбит. Маннык хорсун санаалаах, сайдыылаах 
биир дойдулаахпынан, Анна Денисовна Неустроеванан киэн 
туттабын.

Колодезникова Алена, 6 кылаас, Н.Д.Неустроев аатынан Уус-
Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа. Салайааччы- Николаева 

Дарина Васильевна, саха тылын, литературатын учуутала.
Н.Д.Неустроев дьиэ кэргэнин, бэйэтин ытык маллара 

оскуолабыт музейыгар
Саха литературатын төрүттээччилэриттэн биирдэстэрэ, 

реалист сырдатааччы, бастакы комедиограф, хоһоонньут, 
драматург, тылбаасчыт, фольклорист, чинчийээччи, учуутал 
Николай Денисович Неустроев быйыл төрөөбүтэ 125 сылын 
туолар. Бу улахан тэрээһиҥҥэ анаан мин Н.Д.Неустроев 
туһунан элбэҕи билиэхпин баҕаран, оскуолабыт музейыгар 
сырыттым. Онно кини дьиэ кэргэнин малларын көрөммүн 
бу туһунан суруйарга сананным.Уус Таатта орто оскуолата 
Николай Денисович Неустроев аатын 1991 сылтан сүгэр. 
Оскуолабытыгар кыраайы үөрэтэр музей үлэтин 1985 сыл-
тан саҕалаабыта. Музей Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕири-
итин туйгунун, педагогическай үлэ бэтэрээнин Анна Дени-
совна Данилова аатын сүгэр. 2010 сыллаахха саҥа балаҕан 
дьиэҕэ үлэҕэ киирбитэ. Музей 16 салаалаах, онтон биирдэс- 
тэригэр Николай Денисович уонна Анна Денисовна Неу-
строевтарга аналлаах экспонаттар бааллар. Музейга Н.Д. 
Неустроев төрөппүттэрин Денис Петрович, Ксения Петров-
на Неустроевтар хопполорун 2007 сыллаахха аймахтара Ли-
дия Гаврильевна, Зоя Гаврильевна Гоголевалар бэлэхтээбит-
тэр. Хоппо үрдүгэ 45 см, кэтитэ 52 см, уһуна 106 см. Мас 
хаптаһынынан оҥоһуллубут. Халлаан күөҕэ кырааскалаах, 
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иннигэр тимиртэн орнаменнаах, саахыматтыы синньигэс 
тимиринэн киэргэтиллибит. Килиэккэ хайаҕастарын иһэ от 
күөҕэ, кыһыл кырааскалаах. Муннуктар 4,5 см кэтиттээх ти-
миринэн кытыылаахтар. Икки ойоҕоһугар иккилии ту-
таахтаах. Үөһэ өттө уонна ойоҕосторо синньигэс тимиринэн 
киэргэтиллибиттэр. 2 күлүүстээх. Иһэ – английскай, таһа 
туспа күлүүстээх. Хоппону оҥорбут уус биллибэт. Николай 
Денисович төрөппүттэрэ 1893 сылтан илдьэ сылдьыбыттар. 
Онон хоппо 19-с үйэҕэ оҥоһуллубут буолуон сөп.Ытык малы, 
билиири, Николай Денисович төрөппүттэриттэн Уус Таат-
таҕа өр сылларга учууталлаабыт, музей тэрийэ сылдьыбыт 
Михаил Романович Кулачиков ылбыт. Кэлин Неустроевтар 
чугас аймахтара үлэ ветерана Екатерина Васильевна Мак-
симова ылан өр сылларга уура сылдьан баран, 2016 сыллаах-
ха Уус Таатта оскуолатын музейыгар бэлэхтээбит. Уопсай 
үрдүгэ -115 см. Чороон курдук сүрүн чааһа – үрдүгэ 16 см, 
эргимтэтэ – 12 см. Сүрэх быһыылаах үс хайаҕастаах. Музей-
гаөссө Николай Денисович Неустроев 4кинигэтэ баар: Буди-
щев И.П. “Русско-якутский словарь”. 1926 сыллаахха Дьо-
куускай куоракка бэчээттэммит; «Медицинский календарь 
на 1925 год с терапевтическим сборником». 1925 сыллаахха 
Ленинград куоракка бэчээттэнэн тахсыбыт;«Сборник трудов 
исследовательского общества «Саха кэскилэ». Якутские по-
словицы и поговорки, собранные Кулаковским». 1925 сыллаахха 
Дьокуускай куоракка бэчээттэнэн тахсыбыт; “Чолбон”. 3-с, 
4-с нүөмэрэ. 1928 сыл кулун тутар, муус устар ыйдардааҕы 
таһаарыыта. Николай Денисович доҕоро, Иван Слепцов, 
биэрбит открыткаларын, суруйааччыөлүөн иннинэ суруйбут  
кэриэс суругун копиялара бааллар .Н.Д. Неустроев олоҕун, 
аймахтарын, айар үлэтин туһунан аахтым, үөрэттим. Оскуо-
ла кыраайы үөрэтэр музейыгар сылдьан Николай Денисович 
дьиэ кэргэнин, тус бэйэтин малларын көрдүм, матырыйаал 
хомуйдум. Бу маллар улахан суолталаахтар. Өссө дириҥник 
хаһыстахха, элбэх чинчийэр үлэ тахсыан сөп эбит дии са-
наатым.
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Оленова Александра, 11 кылаас, Ээйик орто оскуолата, Өлөөн 
улууһа. Салайааччы-Кучарова Елена Егоровна, саха тылын, 

литературатын учуутала 
Төрөөбүт сирбэр, тапталлаах дьоммор...

(Николай Денисович Неустроев олоҕо, айар үлэтэ)
Быйыл саха литературатын төрүттээччилэртэн биирдэ-

стэрэ, бастакы кэпсээнньит, комедиограф, уран тыл маастара 
Н. Д. Неустроев төрөөбүтэ 125 сылынтуолар. Кини Байаҕан-
тай улууһугар (билиҥҥи Таатта) IV Байаҕантай нэһилиэгэр 
(билиҥҥи Уус-Таатта) 1895 сыллаахха ахсынньы 15 күнүгэр 
төрөөбүтэ. Сэниэ ыал соҕотох уоллара этэ. Уоттаах диэн сиргэ 
кыстыктаахтара. Былдьаһыктаах диэн сиргэ сайылыктаахтара. 
Аҕата – Денис Петрович Неустроев сытыы-хотуу, киирбит-тах-
сыбыт киһи этэ. Аҕата уонна ийэтэ Ксения Петровна үөрэҕэ 
суохтара. Анна диэн балта кэлин оҕолорго аналлаах кэпсээннэ-
ри бэркэ суруйан иһэн, сэрии кэнниттэн сотору өлбүтэ. Кини 
убайын кумааҕыларын, бары докумуоннарын уура сылдьыбыт 
үтүөлээх, ол билигин барыта архивка харалла сытар. Николай 
Денисович бэйэтэ дьарыктанан киэҥ билиилээх-көрүүлээх ин-
теллигент буола үүммүтэ. Кини библиотекатыгар дьоппуон, не-
мец тылынүөрэтэргэ аналлаах учебниктар, К.Маркс, Ф.Энгельс 
үлэлэрэ, В.Г.Белинскэй, Н.А.Добролюбов кинигэлэрэ, Л.Н.Тол-
стой айымньыларын 25 туома, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов 
хоһооннорун, кэпсээннэрин толору хомуурунньуктара баара да 
ону туоһулуур.1917 с. «Дьиикэй олох» кэпсээнэ суруллубута. 
Бу айымньыга Николай Неустроев Тарас уонна Тиихээн диэн 
икки дьадаҥы дьон ыар олохторун арыйар, кинилэри үтүө са-
наалаах дьон, дьоҕурдаах үлэһиттэр курдук сөбулээн ойуулуур. 
Сахалыы бастакы кэпсээнэ «Сэмэнчик» сүүрбэһис сылларга 
суруллар. Оччотоҕу эдэр дьон килбик, этиллибэтэх тапталлара, 
ыраас сыһыаннара кэпсэнэр. «Балыксыт Былатыан» кэпсээҥҥэ 
киһи айылҕа киэргэлэ буоларын арыйар. Кэпсээн сүрүн идея-
та: киһи обществоны кытта быстыспат ситимнээҕин өйдүүр эрэ 
буоллаҕына, киһилии сэбэрэтин сүтэрбэт. «Кукаакы кулуба» 
диэн комедияны 1920 сыллаахха саҕалаан баран 1923 сыл ыам 
ыйыгар ситэри бутэрбитэ.  «Оҥоруу кытаанах» 1921 сыллаахха 
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суруллан бүппүтэ. Сүрүн герой - Маарыйа. Бу айымньыга саха 
дьахтара бэйэтин көҥүлүн иһин туруулаһар. Кини баҕарар баҕа-
та көҥул олох, « соҕуруу баар кэрэ дойдуга» тиийии. Ол эрэн 
батталлаах кэм кинини урукку олоҕор хам баттыыр. Николай 
Денисович Неустроев элбэх драматическай айымньылары су-
руйар былааннааҕа. Кини архыыбыгар “Родные типы”, “Саҥа 
сиппиир”, ”Дьүкээбил уота”, “Хара кырыыс”, “Булчут түүлэ”, 
“Ложь”, “Харыс уола Былас Былатыан”, “Тыгын” уонна да атын 
драмалар сюжеттара, сүрүн геройдара суруллубуттара сытал-
лар. Николай Неустроев “Дьикти көрсүһүү”, “Кулуһуҥҥа” диэн 
икки очерканы суруйан испитэ, ситэ бүтэрбэтэҕэ. Биһиги Ни-
колай Неустроев баара суоҕа 34 сыллаах сырдык олоҕун кытта 
билистибит. Кини төрөөбүт тылынан өлбөт үйэлээх пьесалары 
уонна кэпсээннэри суруйан хаалларбыта, норуокка албан аатыр-
быта - ол кини улахан дьоло буолар.

Осипова Аделина, Максимова Дайаана, 10 кылаас, Н.Д.Неустроев 
аатынан Уус Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа. 

Салайааччы- Кочнева Анна Софроновна, төрүт култуура учуутала.
Николай Денисович Неустроев олоҕун, айар үлэтин 

сырдатар Ытык маллар, бэлиэлэр...
Билиҥҥи ыччат саха суруйааччыларын айымньыларын соч-

чо билбэт, кинилэр олорон ааспыт олохторун сэҥээрэн үөрэп-
пэт. Музейга сылдьан, бу суруйааччыга аналлаах экспонат диэн 
аахайан билбэт.Тоҕо диэтэххэ, тугу сэҥээрэ көрөрүн барытын 
интернет ситимигэр булар. Ол иһин саха суруйааччыларын 
олоҕун сырдатар музейга баар экспонаттар тустарынан билии 
интернет ситимигэр суох буоллаҕына, суруйааччы аата, олоҕо 
сыыйа умнуллар. Ханнык баҕарар суруйааччы олоҕун музей 
экспонаттарынан, ытык бэлиэлэринэн билэрбит буоллар, су-
руйааччы аата хас биирдии оҕоҕо, эдэр ыччакка тыыннаах 
буолуо этэ. Биһиги А.Д. Данилова аатынан Уус Таатта кыраайы 
үөрэтэр музейын экспонаттарын билистибит.Манна Неустро-
евтар төрүттэрин былыргы улахан хоппото баар. Бу хоппону 
Анна, Николай бииргэ төрөөбүттэрэ Федора Денисовна сиэн-
нэрэ Зоя Гаврильевна, Лидия Гаврильевна Гоголевалар 2007с. 
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таас оскуола аһыллыытыгар бэлэхтээбиттэр. Салгыы Неустро-
евтар дьиэтээҕи библиотекаларыттан Анна Неустроеваҕа на-
роднай поэт Күннүк Уурастыырап бэлэхтээбит «Нуораҕалдьын 
кугас аттаах Тойон Дьаҕарыма бухатыыр» олоҥхото, Николай 
Денисович «Сборник трудов исследовательского общества» ки-
нигэтэ, 1923 сыллаахха тахсыбыт “Медицинский календарь”, 
1926 сыллаахха бэчээттэммит “Русско-якутский словарь” 
бааллар. Бу Ытык маллары РФ, СР народнай артыыската Анна 
Егорова төрөппүт кыыһа, СР Үтүөлээх бырааһа Земфира Ма-
каровна Кузьмина бэлэхтээбит. Музейга аймах тутта сылдьы-
быт кымыс хамсатар бэлиирдэрэ баар. Бу бэлиири аймахтара 
Максимова Екатерина Васильевна бэлэхтээбит. Тааттатааҕы 
литературнай музей-заповедникка Неустроевтар олорбут Ытык 
дьиэлэрэ турар. Таатта музейын төрүттээччи Дмитрий Кононо-
вич Сивцев - Суорун Омоллоон бу музей территориятыгар улуу 
классик суруйааччылар олорбут дьиэлэрэ-уоттара баар буо-
луохтаах диэн этиитин ылынан, улууспут аҕа баһылыга Михаил 
Михайлович Соров өйөбүлүнэн  Николай, Анна Неустроевтар 
төрөөбүт дьиэлэрин суруйааччы Николай Неустроев төрөөбүтэ 
120 сааһыгар анаан Дьүлэй нэһилиэгин биригээдэтэ көһөрөн 
аҕалан, Өксөкүлээх Өлөксөй, Алампа дьиэлэрин кытта биир-
гэ Таатта үрэх үрдүгэр, музей территориятыгар туппут. Нөҥүө 
сылыгар 2016 сыллаахха балаҕан ыйыгар аһыллыыта буолбут. 
Музейга Неустроевтар Ытык остуоллара баар.Остуол сирэйин 
анныгар 1900 сыл диэн сурулла сылдьара биллэр. Остуол ту-
латыгар суруйааччылар эһэлээх эбэлэрэ уонна аҕаларын би-
иргэ төрөөбүттэрэ бары сурулла сылдьаллар.Онон сирдэтэн, 
Неустроевтар төрүччүлэрин быһааран таһаарар кыахтаахпыт. 
Остуол кыра кыыстара Варвара төрүөн иннинэ оҥоһуллубут 
буолуон сөп. Кини эрэ аата киирбэтэх. Өссө манна Николай Де-
нисович тутта сылдьыбыт, суруксуттаабыт набора баар. Бу на-
бору 1985 сыллаахха аймаҕа Екатерина Васильевна Максимова 
бэлэх туттарбыт. Онтон Чөркөөхтөөҕү политсыылка музейыгар 
Неустроевтарга аналлаах 60 тахса пуонда баар. Ийэлэрин Ксе-
ния Петровна тутта сылдьыбыт килиэп буһарар иһитэ, аҕалара 
Денис Петрович уот саҕар хатата, аһаабыт иһиттэрэ, ньуоскала-



I секция “Төрүөбүт сирбэр,тапталлаах дьоммор...” 

69 

ра, мясорубкалара, аттарын дьааһыга уонна да атын сэдэх экс-
понаттары булан көрүөххэ сөп. Николай уонна Анна Неустро-
евтар тутта сылдьыбыт икки уостаах «Оригинальный бояр» 
диэн германскай саалара баар. Киинэ көрөр Империал диэн аат-
таах 16 устуука открыткалаах стереотоскоп, мраморнай, ойуу-
лаах чернильница киһи болҕомтотун тардаллар. Неустроевтар 
олохторун сырдатар ахтыылары, ыстатыйалары,кинигэлэри, 
сэдэх экспонаттары, барытын Федора төрөппүт кыыһа Акули-
на Михайловна уонна тапталлаах сиэннэрэ Хоноехова Ефимия 
Ивановна 1985 сыллаахха бэлэхтээбиттэр. Ытык бэлиэлэринэн 
суруйааччыга аналлаах Төрөөбүт дойдутугар турбут сэргэлэр 
уонна сквер буолар. Сэргэлэри төрөөбүт алааһыгар Былдьаһы-
ктаахха суруйааччы төрөөбүтэ 100, 105 сылларыгар анаан ту-
руорбуттар. Николай, Анна Неустроевтарга аналлаах сквери 
Алдан нэһилиэгин олохтоохторо быйыл саҥа туттулар. Онтон, 
бу хомуйбут матырыйаалбытынан дакылааппыт практическай 
чааһын видеоролик оҥорорго үлэлэстибит. Онно маннык үлэ-
лэри ыыттыбыт: сценарий суруйдубут; музейдарга сылдьан, 
музей үлэһиттэрин кытта көрүстүбүт;музейга баар экспонатта-
рынан видеорепортаж уһуллубут; устубут матырыйаалбытынан 
InShot программанан монтаж оҥордубут; звукозапись уонна 
музыкальнай киэргэтиини монтажпытыгар туруордубут; үлэ-
бит түмүгүнэн, 11 мүнүүтэлээх видеорепортаж буолан таҕыста.
Түмүктээн эттэххэ, биһиги суруйааччы Н.Д.Неустроев олоҕун 
сырдатар матырыйаалларынан , Ытык бэлиэлэринэн, малла-
рынан кини литература уонна театральнай искусство сайдыы-
тыгар сүҥкэн кылааты киллэрбитин биллибит, элбэҕи туһанны-
быт.

Үлэбитигэр туһанныбыт:
1. А.Д. Данилова аатынан Уус Таатта орто оскуолатын 

түмэлин пуондата;
2. Тааттатаҕы литературнай музей-заповедник пуондата;
3. Чөркөөхтөөҕү политсыылка музейын пуондата;
4. Информатордар: Туласынова Мария Николаевна-Таатта-

тааҕы литературнай музей-заповедник сотруднига, сэтинньи, 
2020 сыл;
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5. Жерготова Изабелла Яковлевна-Чөркөөхтөөҕү полит-
сыылка салайааччыта, сэтинньи, 2020 сыл

Попова Сайыына, 9 кылаас, Н.Д.Неустроев аатынан Уус-Таатта 
орто оскуолата, Таатта улууһа. Салайааччы – Бехтюева Заря 

Спиридоновна, омук тылын учуутала.
Кини аата ааттана туруо

Николай Денисович Неустроев - сахалартан биир бастакы 
суруйааччы. Айар үлэтин, олоҕун кэлэр көлүөнэҕэ сырдатарга 
кини биир дойдулаахтарын ахтыыларын ааҕыы-үөрэтии, кини 
аатын үйэтитиигэ тирэх буолар.Николай Денисович Неустро-
ев тус олоҕун дириҥник билээри, кинини кытта чугастык ал-
тыспыт дьон ахтыыларын ылан, биирдиилээн ааҕан,үөрэтэн 
билиини сыал туруоран, маннык соруктарынан үлэлээтим:

- Н.Д. Неустроев биир дойдулаахтарын ахтыыларын 
сыныйан ааҕыы;

- ахтыы суруктарга олоҕуран, кини оҕо сааһыттан олоҕун 
ырытан суруйуу;

- кини олоҕун кэрчик кэмнэрин чугас дьонун ахтыыларыт-
тан бэлиэтэнии;

- чугас дойдутун дьонун ахтыыларыгар олоҕуран, Н.Д. Неу-
строев олоҕун биографиятыгар эбии билэн  түмүк оҥоруу.

Мин эбэм Фекла Терентьевна эдьиийэ Варвара Терентьев-
на кэргэнин Спиридон Кононович ахтыытын аахтым. Николай 
Денисович Неустроев тус олоҕун дириҥник билэр сыалтан, ки-
нини кытта чугастык алтыспыт дьон ахтыыларын ылан биир-
диилээн ааҕан, үөрэтэн-суруйан көрөргө сананным.

Николай Денисович чугас дьоно-норуота оҕо уонна эдэр 
сааһын олоҕун, үтүө сыһыанын, дьоҕурун, сырдык өйдөбүлгэ 
хаалар гына ахтыыларын ырытан, ааҕан элбэҕи биллим. Саха 
литературатын төрүттээччилэриттэн биирдэстэрэ Николай 
Денисович Неустроев Куруҥ Арыы соҕуруу өттүгэр Куохал 
диэн сиргэ төрөөбүт. Бииргэ төрөөбүттэр төрдүөлэр:Аана, Бо-
роскуобуйа, Сөдүөрэ уонна Ньукулай. Николай Денисович оҕо 
сааһыттан үөрэххэ-сырдыкка тардыһыылаах, сытыы-хотуу тол-
куйдаах «үөрэх баар эбит - сүдү баай» диэн өйдөбүлү ылым-
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мыт. Тоҕус сааһыттан дьоно сэниэ ыал буолан, Баайаҕа оскуо-
латыгар үөрэттэрэ ыыппыттар.Элбэҕи ааҕарын, кинигэ кыбына 
сылдьарын, арыт өйүттэн хоһоон ааҕан иһитиннэрэрин туһунан 
ахтыыларга суруйаллар.Кини үөрэҕэ суох дьонугар-норуотугар 
сүрдээх болҕомтолоохтук сыһыаннаһарын ахталлар. «Үөрэҕэ 
суох киһи – кыната суох көтөр тэҥэ…» диэбитин бэлиэтииллэр. 
Ким кыһалҕалаах сурук дуу, үҥсүү дуу суруттара тиийбиккэ ак-
каастаабат этэ. Бастатан туран, саҥата суох истэн олорор буола-
ра, онтон суруйара диэн ахтыыга баар. Николай Денисович олус 
ыраас, чэнчис киһи эбит. Куруутун оһуобай ыраастык таҥнара: 
маҥан сорочкаҕа хара хаалтыһы, хара көстүүмү кэтэрэ, уолугун 
сиэбигэр харандаастаах буолара, баттаҕын үүннэрбэккэ кырый-
тарара диэн суруйаллар. Кыра эрдэҕиттэн ааттаах сааһыт эбит. 
Уу да, мас да көтөрүн, сынньалаҥар дойдутугар тахса сылдьан 
бултуура диэн ахталлар. Кини Таатта үрэҕинэн, Кырамданан, 
Эмиһинэн, Киэҥ Күөлүнэн саас, күһүн сааланара, куйуурдуу-
ра, кустуура, андылыыра. Николай Денисович суруйар, ааҕар 
дьоҕурун таһынан, бэйэтин нэһилиэгэ сайдарын туһугар сана 
оскуола тутуутугар мунньах тэрийбиттэрин туһунан ахтыыттан 
көрөбүт. Дьону-сэргэни түмэн, үөрэх итиэннэ оскуола наадатын 
өйдөппүттэрэ. Ыал аайыттан иккилии-үстүү бэрэбинэни кил-
лэрэргэ быһаараллар. Саҥа оскуола тутуута көхтөөхтүк барбыт. 
Бастакы учуутал Константин Федорович уонна суруйааччы 
Николай Денисович өйдөтөннөр, Алдан нэһилиэгэр бастакы 
оскуола баар буолбут, үөрэх сайдыы саҕаламмыт. Суруйааччы 
оҕо сааһыттан олорбут олоҕо сүрдээх интэриэһинэй. Тоҕус 
сааһыттан үөрэнэн, өйүн-санаатын билиигэ-көрүүгэ анаан, 
элбэҕи ааҕан, айылҕаттан бэриллибит суруйар дьоҕурун бэйэ-
тэ сайыннаран тахсыбыт уһулуччулаах суруйааччы буолбута 
көстөр. Тулалыыр норуотун оччотооҕу олоҕун көрдөрөр «Тар», 
«Нууччатымсыйбыт», «Тиэтэйбит», «Оҥоруу  кытаанах» кур-
дук сүдү айымньылары суруйбут эбит. Билигин дьон суруйааччы 
ханна төрөөбүтүн, хайдах улааппытын үчүгэйдик билбэт эбит, 
аҕыйах киһи билэр, онон бу ахтыылары суруйбут дьоҥҥо мах-
танабын. Кини аата көлүөнэттэн көлүөнэҕэ ааттана туруоҕа 
диэн бүк эрэнэбин.
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Прудецкая Сахая, 9 кылаас, Н.Д.Неустроев аатынан 
Уус-Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа. 

Салайааччы- Данилова Варвара Васильевна, биология учуутала
Төрүччүнү билии – өбүгэ быстыбат ситимин үөскэтии

Николай Денисович Неустроев төрүччүтүгэр билиҥҥи кэ-
минээҕи, чуолаан, Мавра Трофимовна сыдьааннарын туһунан 
матырыйаалы хомуйан, оскуолабыт музейыгар туттарар сыал-
лаах үлэлээтим. Маннык соруктары туруордум: аҕам ийэтинэн 
аймахтарын дириҥэтэн үөрэтэн, саҥа, биллибэт өрүттэрин бу-
луу; эбэбиттэн Розалия Васильевна Даниловаттан аймахтарым 
туһунан ахтыы ылыы; төрүччүнү саҥардан биэрии.

 Өбүгэ быстыспат ситимин тутуу, ону чинчийии билиҥҥи 
кэмҥэ тоҕоостоох тыын боппуруос. Аныгы ыччат кимтэн киин-
нээҕин, хантан хааннааҕын туоһулаһара, түмэрэ, сурукка тиһэн 
үйэтитэрэ наадалаах. Хаан хаалбат – көлүөнэ көппөт. Аҕам 
өртүнэн билиҥҥи аймахтарым туһунан матырыйаалы саҥар-
дан биэрдэхпинэ, кэлин история кэрчигэ буолан, дьоҥҥо туһа-
лыа дии саныыбын. Былырыынаҕам ийэтин ийэтинэн биһиги 
киэн туттар суруйааччыларбыт Николай Денисович уонна Анна 
Денисовна Неустроевтар аймахтарым буолалларын билбитим. 
Петр Трофимович Неустроев мин эбэм хос эһэтэ буолар. 11 оҕо-
лоох. Улахан уол Дэниис алта оҕолоох эбит, олортон улахана 
саха үс реалист суруйааччыларыттан биирдэстэрэ, комедио-
граф Николай Денисович Неустроев буолар. Оттон тохсус оҕото 
Трофим Неустроев үс оҕолоох эбит. Бу Трофим улахан кыыһа 
Мавра Трофимовна мин хос эбэм эбит. Эбээ Роза ахтыытыгар 
кэпсиир:

“Мин эһэм Трофим Петрович суруйааччы Николай Дени-
сович Неустроев аҕата Денис Петровичтыын бииргэ төрөөбүт 
ини-биилэр буолаллар. Аҕам Уолбаҕа үөрэнэ сылдьан, норуот 
өстөөҕүн оҕото аатыран оскуолаттан уһуллан, төннөн иһэн ий-
эбин 16 саастаах Мавра Трофимовнаны Куруҥ Арыыттан кэр-
гэн ылан, Киэҥ Күөлгэ илдьэ барбыт. Аҕам 1910 сыл, ийэм 1912 
сыллаахха төрөөбүттэр. Аҕам үйэтин тухары бултаан-алтаан 
дьонун, биһигини оҕолорун аһатан, кэлин холкуоска, сопхуоска 
булчутунан сылдьыбыта. Ийэм үксүн дьиэтигэр оҕолорун көрөр, 
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холкуоска фермага бруцеллезтаах сүөһүлэри көрүүгэ үлэлиир. 
Кинилэр уон биэстэ оҕоломмуттарыттан сэттэ оҕо тыыннаах 
хаалбыт. Николай Денисович аймаҕым буоларын эрдэ билбэт 
этим. Кэлин сүүрбэччэбэр эрэ, эргэ тахсан баран, Баайаҕаҕа 
үлэлии сылдьан истибитим. Онно биир убайдара Иван Васи-
льевич Неустроев олорбута. Учуутал этэ. Бэйэтэ билэн, тутан 
ылан кэпсэппитэ, аймахтарым туһунан кэпсээбитэ да, соччо 
өйдөөбөтөҕүм. Ийэм дьонун туһунан элбэҕи кэпсээбэт этэ. 
“Аймахтааххын дуо?” диэн ыйыттахха суох диир этэ. Кырдьык, 
аймахтарыгар оҕолоох киһи да аҕыйах этэ. Репрессияҕа түбэһэн, 
баай дьонноох, норуот өстөөҕүн аймаҕа аатыран кутталга олор-
доҕо. Биһигини харыстаан кистээн эрдэҕэ. Ийэбин оннооҕор 
оскуолаттан тохтоппуттар. Биһигини оҕолор эмиэ бандьыыттар 
дииллэр этэ. Онтон сылтаан охсуһар этим. Дьиҥ иһин, суолтатын 
билбэккэ эрэ мээнэ саҥаран эрдэхтэрэ. Ийэм олус дьаһаллаах 
этэ, кэргэн тахсыан иннинэ, дьонун дьиэтигэр олордоҕуна, Ни-
колай Денисович Былдьаһыктаахтан ийэм аахха Куруҥ Арыыга 
дьаарбайа кэлэр эбит. Чугас олордохторо дии. Ып-ыраас, чэбэр 
киһи этэ диир. Мин ийэм эмиэ оннук этэ». Мин бу үлэни суруйа, 
матырыйаал хомуйа сылдьан, өссө төгүл итэҕэйдим, кырдьык 
даҕаны хаан хаалбат, көлүөнэ көппөт эбит. Кэм-кэрдии ааһан ис-
тэҕин аайытын биһиги Николай Денисовиһы кытары сибээспит 
ыраатан, тэйэн иһэр. Ол курдук, Николай Денисович эһэтэ уон-
на мин мин хос-хос-хос эһэм Бүөтүр буолар эбит. Аныгы дьон 
билбэтэ-көрбөтө элбээн иһэр. Онон бу үөрэппитим уонна маты-
рыйаал хомуйбутум хойут оҕолорбор, сиэннэрбэр кытары туһа-
лыа диэн санаатахпына, үөрэбин. Билигин да билбэтим элбэх, 
хомуйарым үгүс. Субу билигин аттыбар баар дьонум туһунан 
ахтыылары ситэрэн биэриэм. Хос эһэм Баһылай Данилов 80-уо-
нус сыллардааҕы ахтыытыгар, өбүгэлэрим төрүт дойдуларыгар 
Куруҥ Арыыга билигин даҕаны кыстыктарын хотонун баҕана-
лара тураллар диэн ахтар. Эбэлэрэ Екатерина Григорьевна Оро-
сина Куруҥ Арыыга сүктэн кэлэригэр, энньэтэ дьикти ойуулаах, 
оһуордаах туос ураһа туруоруллубут. Билигин ураһа онно көстө 
сытар дииллэр. Мин бу үтүөкэн дойдуну эһиил сайын көрөр, 
чинчийэр былааннаахпын.
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II секция «Н.Д. Неустроев – кэпсээнньит, хоһоонньут, 
тылбаасчыт, фольклорист, чинчийээччи”.

Алексеева Нарыйа, Герой Алексей Афанасьевич Миронов аатынан 
Мастаах орто оскуолата, 8 кылаас, Бүлүү улууһа.

Салайааччы – Алексеева А.Г.
Үчүгэй кинигэ баар – дьоһун оскуола, сыаналаах 

кылаат
Николай Денисович «Куттаммыт» кэпсээнин 1926 сыллаах-

ха суруйбут.Бу кэпсээҥҥэ «Куттаммыт» диэн аата да этэ сыл-
дьарын курдук киһи хараҥаҕа сырыттаҕына солуута да суохтан 
куттаныан сөбүн өйдөтөр уонна куттаҕаһа суох, эр санаалаах, 
хорсун буоларга үөрэтэр айымньы буолар. 

Мин кэпсээн ис хоһоонун ааҕан, ааптар айымньытын ойуу-
луур-дьүһүннүүр ньыматын уруокка айымньыны ырыта үөрэм-
мит буолан, дорҕоон дьүөрэлэһиитин, тэҥнээһини туттуутун, 
тылдьытынан билбэт тыллары ырытыыны толордум, тыаһы 
үтүктэр тыллары, сомоҕо домохтору буллум.

Кэлин биллибитинэн, Николай Денисович бу кэпсээни 
Дьааҥы айанын суолугар олоххо дьиҥнээхтик буолбут быһы-
лааны киһиттэн истибитин суруйбут. Бу айанньыт Новгородов 
Куонаан Нестерович диэн киһи эбит. Николай Денисович 1924 – 
1925сс Дьааҥыга табанан тиийэ сылдьыбыт, олоҕун биир ханна 
да биллибэтэх түгэнэ, Дьааҥы олохтоохторун үрүҥ сэриитигэр 
кытыннарбат соруктаах бара сылдьыбыта көстөр диэн Афана-
сий Алексеев бэлиэтээһинэ баар. Оччолорго хоту бандьыыттар 
охсуһууларын тохтоппотохтор. Ол иһин саха үөрэхтээх дьоно 
Алексей Кулаковскайдаах өрө турууну тохтоппуттар, олор истэ-
ригэр Николай Денисович Неустроев баара биллибит. Бу кэмҥэ 
П.А.Ойуунускай, Максим Аммосов салайан олорон бу өрө ту-
рууну үгүс хаан тохтуута суох тохтоппут, эйэлээх олоҕу олох-
тообут улахан үтүөлэрин тоһоҕолоон бэлиэтиир тоҕоостоох.

Мин бу үлэбин саха литературатын төрүттээччилэртэн  
биирдэстэрэ Н.Д.Неустроев төрөөбүтэ быйыл 125 сылын 
туолбутугар аныыбын. Үлэбин «Үчүгэй кинигэ баар – дьоһун 
оскуола, сыаналаах кылаат»диэн ааттаабытым мээнэҕэ буолба-
тах. Николай Денисович бииргэ төрөөбүт балтыгар Анна Де-
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нисовнаҕа «Үчүгэй кинигэ баар – дьоһун оскуола, сыаналаах 
кылаат» диэн сүбэлээбитин билэбин.Николай Денисович бэйэ-
тэ элбэхтик кинигэни ааҕан улуу суруйааччы буолан тахсыбыт 
киһи буолар. Мин сахалыы кинигэлэри ааҕарбын сөбүлүүбүн. 
Билигин ыччат кинигэни аахпат буолла диэн кэпсэтиини кыт-
та сөбүлэһэбин. Мин кинигэни ааҕыыны олохпор ыйынньык 
курдук көрөбүн. Ол аата кинигэни ааҕаммын мин сайдабын, 
толкуйдуубун, үөрэнэбин. Кинигэ биһигини Ийэ дойдуну, 
төрөөбүт тылы таптыырга, хорсун санаалаах буоларга, 
өбүгэлэрбит муударастарын ылынарга үөрэтэр-иитэр. Мин 
айар үлэһит дьоҥҥо сүгүрүйэбин, суруйааччылар айымньыла-
рыттан элбэххэ үөрэнэбит, киһи быһыытынан иитиллэн тахса-
быт. Онон оҕолорго кинигэни ааҕыҥ диэн сүбэлиэхпин, ыҥы-
рыахпын баҕарабын.

Бочкарев Архан, Көбөкөн орто оскуолата, 5кылаас, Нам улууһа. 
Салайааччы -Матвеева Наталья Егоровна

Н.Д.Неустроев “Омоҕой икки Эллэй икки” 
кэпсээнигэр фольклорнай матыыптар

Саха классик суруйааччыта Николай Денисович Неустро-
ев туһунан, саха тыл үөрэхтээхтэрэ үгүс өттүгэр комедиограф 
быһыытынан киэҥник сырдатан суруйан тураллар. Фолькло-
рист быһыытынан сыаналыылларыгар, фольклорнай тиэкиһи-
гэр болҕомтолорун уураллар. Николай Денисович Неустроев 
саха тылын оһуорун маастара, кини суруйааччы быһыытынан 
уһулуччу уратытын литературнай жанр араас көрүҥүн баһылаа-
быта туоһулуур. Ол курдук, комедияттан саҕалаан кэпсээннэри, 
фольклору суруйан улахан литературнай нэһилиэстибэни нору-
отугар хаалларбыта.

Николай Денисович Неустроев “Омоҕой икки Эллэй икки” 
кэпсээнэ киэҥник тарҕанан, бэчээттэнэн биир биллэр айымньы-
та буолар. Тыл үөрэхтээхтэрэ Н.Д. Неустроев айымньыларын 
барытын ырытан, чинчийэн, бэйэлэрин көрүүлэрин сурукка 
хаалларбыттара. Кини дэгиттэр ураты дьоҕурдаах суруйааччы 
буоларын, литературнай нэһилиэстибэтэ туоһулуур. Комедио-
граф, прозаик, тылбаасчыт, фольклорист – бу барыта Николай 
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Денисович Неустроев буолар. Мин үлэбэр, Николай Денисо-
вич Неустроев “Омоҕой икки Эллэй икки” кэпсээнин аахпыт, 
үөрэппит буоламмын, учууталым көмөтүнэн, саха норуотун 
фольклорун хайысхатынан ырытан суруйдубут. Бу фольклор-
най матыыптаах кэпсээн сүдү суолталаах. Ол суолтата маннык 
чопчуларга сытар:

-саха уус-уран тылын үөрэтиигэ;
-саха умнуллубут тылларын сөргүтүүгэ,үөрэтиигэ;
-төрүт үгэстэрбитин харыстааһыҥҥа;
-айылҕалыын алтыһан харыстабыллаах сыһыаны олохтуурга;
-өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын историческай  өт-

түнэн арыйыыга;
Ол курдук,өбүгэлэрбит өйдөрүгэр-тылларыгар илдьэ кэл-

бит историческай событиелара уустаан-ураннаан кэпсэммитэ, 
ааҕааччыга быдан тиийимтиэ. Өссө бу кэпсээн иитэр-үөрэтэр 
суолтата сүҥкэн: үлэни таптыырга, өйдөөх, тулуурдаах буолар-
га, өһү-иэһи өйгө туппакка, үчүгэйгэ тардыһыыны, эйэлээх-ил-
лээх буолууну өрө тутууга ыҥырар.

Васильева Арина , В.П.Ларионов аатынан Майа орто оскуолата,
9 кылаас, Мэҥэ Хаҥалас улууһа. Салайааччы – Шарина Ф.Н., 

саха литературатын учуутала
Николай Денисович Неустроев «Дикая жизнь» 

очерката
Саха литературатын төрүттэспиттэртэн биирдэстэрэ Нико-

лай Денисович Неустроев 1895 сыл ахсынньы 15 күнүгэр Таат-
та улууһугар төрөөбүтэ. Кини драматург уонна прозаик. Дра-
матургияҕа комедия жанрын төрүттээбит чулуу суруйааччынан 
билэр. Бастыҥ комедията “Кукаакы Кулуба” 1920 с. суруллу-
бута. Саха драмтеатра кини суруйбут  “Куһаҕан тыын” дра-
матынан үлэтин 1925 сыллаахха саҕалаабыта. “Балыксыт” 
кэпсээнэ саха классикатыгар киирсэр.

Суруйааччы үөрэммит оскуолата – нуучча литературата. 
Нууччалыы кэпсээннэри суруйбутун тэҥэ, өссө революция 
иннинэ Платон Ойуунускайдыын Н.В.Гоголь  “Ревизорун” са-
халыы саҥардыспыта. Кинини эмиэ баһааҕырдан буржуазнай 
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националиһынан ааттыы сылдьыбыттара. Н.Д.Неустроев уон 
тоҕустааҕар эрэ: «Пушкины, Лермонтовы, Гоголи өрдөөҕүттэн 
ааҕабын, кинилэр мин саамай тапталлаах суруйааччыларым 
буолаллар», - диэн суруйбут эбээт. Саха үс бастакы суруйааччы-
ларын үтүө ааттарын төнүннэриигэ профессор Г.П.Башарин 
улахан үтүөлээх*.

Николай Неустроев бастакы айымньыта – очерк. “Дикая 
жизнь” диэн очерканы кини баара-суоҕа сүүрбэ саастааҕар 1915 
суруйбут. Бу очерката икки сыл буолан баран 1917 сыллаахха 
Красноярскай куоракка «Сибирские записки» диэн сурунаал 
6-с нүөмэригэр бэчээттэнэн тахсыбыт. 

Очерк диэн кылгас кэпсээҥҥэ маарынныыр эрээри, дьиҥнээх 
олохтон биир-икки түгэни көрдөрөр суруйуу ааттанар. Манна 
автор бэйэтиттэн тугу да эбэрэ-сабара, тупсарара табыллыбат. 
Син биир уус-уран айымньы курдук бастаан ханна, туох буола-
ра, ким туһунан кэпсэнэрэ ыйыллар, герой туох сонун ураты-
лааҕа көстөр. Манна сүрүн тема ымпыга-чымпыга суох судур-
гутук арыллар. Эдэркээн ааптар бу бастакы айымньыта киһи 
дууһатыгар дириҥник киирэр диэн санааҕа кэллим.

«Дикая жизнь» Николай Неустроев Октябрь инниттэн ула-
хан общественнай суолталаах боппуруостары туруоран, уустук- 
ураннык сырдатарга дьулуһар реалист суруйааччы буолбутун 
чуолкайдык көрдөрөр. Манна дьон быһыыларын-майгыларын, 
айылҕа көстүүлэрин ойуулуур сатабылга кини нуучча классик 
суруйааччыларыттан ситиһиилээхтик үөрэнэн испитэ харахха 
быраҕыллар. Бу айымньы саха тыатын сирин дьонун революция 
иннинээҕи олохторун-дьаһахтарын, үлэлэрин-хамнастарын, өй-
дөрүн-санааларын ойуулуур уус-уран очерк буолар. 

Айымньы хараҥа хотугу дойду да олохтоохторо бэйэлэрэ 
эмиэ интэриэстээхтэрин, дьулуһар дьулуһуулаахтарын, тоҥ 
тайҕаттан элбэх сыллаах сыранан, хара көлөһүнүнэн былдьаан 
ылбыт сирдэригэр сиир бурдук үүннэриллэрин, от оттонолло-
рун, көҥүллүк тыынан олоруохтарын, талбыттарынан үлэлиэх-
тэрин, бултуохтарын-алтыахтарын баҕаралларын көрдөрөр. 

Кэпсээн геройдара, араас майгылаах, өбүгэ саҕаттан иҥэ-
риммит, ол-бу иччини итэҕэйэр итэҕэллээх дьон, биир суолга 
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санааларын холбууллар: кинилэр «соҕуруу дойдуга» буола ту-
рар сэриини, дьон бэйэ-бэйэлэрин кыргыһыыларын абааһы 
көрөллөр, күн сирэ киэҥин-куоҥун, дэлэгэйин үрдүнэн, сири 
былдьаһан өлөрсүүнү хайдах да ылымматтар, өстөспөккө, 
эйэлээхтик олорору ордороллор, ол эрээри сэрии турбут буолла 
да, бу сэриигэ Үрүҥ ыраахтааҕы немец “күүстээх дьонун-сэр-
гэтин” хоторугар баҕараллар. Кинилэр нууччалары кытта 
бииргэ олорон, биирдик санаһан,  “биһиги” дэһэ үөрэнэн хаал-
быт дьоннор буолаллар.

Варламова Альмира, Г.В. Егоров аатынанХара Алдан орто 
оскуолата, 9 кылаас, Таатта улууһа.Салайааччы - Бочурова 

Августина Гаврильевна, библиотекарь
Хос ааттар – Н. Д. Неустроев пьесаларыгар

Саха литературатын тѳрүттээччилэртэн биирдэстэрэ Ни-
колай Денисович Неустроев, 1895 сыллаахха биhигини кытта 
ыаллыы олорор Алдан нэhилиэгэр «Былдьаһыктаах» диэн сиргэ 
тѳрѳѳбүт суруйааччы, революция иннинээҕи суруйааччылартан 
саамай эдэрдэрэ. Николай Денисович умнуллубат үтүѳтүнэн 
драматургия саамай уустук жанрын саҕалаабыта буолар. Кыл-
гас кэм иhигэр 5 пьесаны суруйбута, онтон 4 комедия – “Тиэ-
тэйбит”, “Кукаакы кулуба”, Куhаҕан тыын”, “Тар”.

Хос аат киhиэхэ сүрүн кумааҕыга суруллар араспаанньатыт-
тан ыңырыллар аатыттан туспа иккис аат курдук дьонтон бэ-
риллэр (нууч.: прозвище). Хос аат араастаан киhиэхэ үѳскүѳн 
сѳп. Хайдах туттарыттан – хаптарыттан, саңарарыттан, биитэр 
тугу эмэ гыммытыттан дьон ону таба кѳрѳн киhиэхэ хос аат 
иңэрэн кэбиhиэхтэрин сѳп.

Саха дьоно былыр-былыргыттан үѳрэ-дьүѳрэ тылларынан 
хос аат биэрэр дьоҕурдаахтар. Хос ааты киhиэхэ туох эмэ ураты 
бэлиэтин кѳрѳн иҥэрэллэр, эбэтэр кыра оҕо эрдэҕинээҕи тап-
таан ааттаммыт аат иңэн хаалар.Киhи киhиэхэ мээнэ түбэспиччэ 
хос аат биэрбэт. Киhи ханнык эмэ хаачыстыбатын уhулуччу та-
лан ылыыттан тутулуктаах. 

Холобур: тас көрүңүнэн, сирэй-харах быhыытынан, физи-
ческэй итэҕэhинэн, майгытынан-силигитинэн, характерынан 
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бэриллэр. Киhи ханнык эмэ уратытын кыраҕытык кэтээн кѳрѳн, 
дьүhүннүүр тылларынан мындырдык ойуулаан, чорботон бэ-
лиэтээн, эбэтэр суолтата суох хос ааты бэриллэр.

Н.Д.Неустроев пьесаларыгар, геройдарын хос ааттарын 
үѳрэ-дьүѳрэ тылларынан уус-ураннык образтаан, харахха илэ 
кѳстѳн кэлэр гына хартыыналаан хоhуйар. Кини геройдарын 
хос ааттарын майгыларыгар сѳп түбэhиннэрэн ааттаталаабыт.

“Кукаакы кулуба” пьеса геройдара :
Кукаакы Кулуба - Кукаакы тыа дьоҕус кѳтѳрѳ, ырааҕы кѳп-

пѳт. Ити курдук Кукаакы Кулуба ырааҕы инникини кѳрбѳт, 
тиэргэн эрэ иhинэн сылдьар. Дьон тугу саңарар да ылынан 
иhэр. Күннээҕинэн сылдьар киhи.

Тыңырах Сэмэн - туохтан барытыттан тыңырахтаhа, ту-
туhа сылдьар киhи. Кини кулубаттан сотору-сотору кэлэн иэс 
кѳрдүүр. Ити курдук албыннаhан, тыңырахтаhа сылдьар киhи.

Утары Баhылай - Утары диэн аат бэйэтэ да этэринэн утары 
киhи. Утары саҥалаах тугу эмит сыыhа дии санаата да утары 
баран иhэр ѳhѳс киhи. 

Кэлэҕэй Дьаакып - кэлэҕэйдээн саңарар киhи. Кэлэҕэйдии-
риттэн ааттаммыт буолуон сѳп.

“Тиэтэйбит” пьеса геройдара:
Омуннаах Уйбаан - эмээхсинэ ѳлбүтүн туhунан сымыйа су-

раҕы истэн баран омунугар атын ойоҕу ыла охсор. Онон омун-
наах майгытыттан ааттаммыт герой.

Күөс Бүөтүр - Күөс- күѳс курдук оргуйа, буhа сылдьар
Аллаах Алааппыйа - сүрэхтээх, хоhуун уонна улгум киhи 

буолуон сѳп.
Хаҕынай Сэмэн- хаҕыҥынайан саңарар, кыыhырымтаҕай 

соҕус киhи. 
“Оңоруу кытаанах” диэн пьесатын геройдара:
Барахсаанап – үчүгэй майгыныттан таптаан барахсан диэн 

тылтан таhааран ааттаммыт буолуон сѳп.
Хабдьы - илини-арҕааны билбэт аҥалатыңы быhыылаах, 

акаары соҕус киhи, ким тугу этэр да ол хоту баран иhэр киhи. 
Инникитин кѳрбѳт, аҕатын эрэ илиитигэр сылдьар. 

Далбарай Сэмэн - Өбүгэлэрэ бэрт үчүгэй дьон сѳбүлүүр, 
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убаастыыр дьоно буолуохтарын сѳп, онтон таhаарыахтарын 
сѳп, эбэтэр кыра оҕо сылдьан бэрт кѳрсүѳ сэмэй киhи дьон ба-
рыта таптыыр оҕото буолуо.

Куочай эмээхсин - 
Кэлэҕэй Дьаакып - кэлэҕэйдээн саңарар киhи. Кэлэҕэйдии-

риттэн ааттаммыт буолуон сѳп.
Кутурук уол - киhи кэнниттэн кутурук курдук батыhа сыл-

дьар киhи.
Иитиэх уол - тѳрѳѳбүтүнэн буолбакка. Иитиллибитинэн аат-

таммыт уол.
Николай Неустроев пьесаларыгар саамай элбэх киһи май-

гытынан уонна араас көтөрдөргө сыһыаннаах хос ааттары тут-
тар эбит. Урукку кэмнэ оччотооҕу дьон айылҕа араас көтөр 
майгытын, уратытын билэр буолан, суруйааччы олус сөпкө бу 
сүрүн геройдарыгар хос аат биэртэлээбит. Саамай аҕыйах киһи 
итэҕэһигэр, идэтигэр уонна аска – үөлгэ сыһыаннаах хос ааттар 
эбит.

Бу үлэбиттэн урут билбэтэхпин биллим уонна кылаастарга 
туттуохтарын сѳп. Дьону хос ааттааhын былыр-былыргыттан 
билиннэ диэри баар суол. Бу, мин санаабар, биир сиргэ биир аат 
элбэх киhиэхэ баарыттан буолуо сѳп дии саныыбын. 

Винокуров Егор, Г.В.Егоров аатынан Хара-Алдан орто оскуолата,
 8 кылаас, Таатта улууһа.Салайааччы- Бочурова Августина Гаврильевна

Н.Д.Неустроев айымньыларыгар эргэрбит тыллар 
(оскуола программатыгар киирбит айымньыларынан)

Олох уларыйыытын кытта тэӊӊэ хайа да омук тыла эмиэ ку-
руук уларыйа турар. Сорох тыл суолтата уларыйар эбэтэр төрүт 
да сүтэр.  Аныгы олоххо туттуллубат барамайы, өйдөбүлү бэ-
лиэтиир тыл эргэрбит тылынан ааҕыллар. Эргэрбит тыл ордук 
уус-уран айымньыга үгүс буолар. Билиҥҥи саха тылыгар нууч-
чалыы тыл олус элбэх. Акадьыамык П.А. Слепцов чинчийии-
тинэн, 5 тыһыынчаттан быдан тахса тыл киирэн турар. 

Ол курдук мин биир дойдулааҕым Николай Денисович Не-
устроев айымньыларыгар баар эргэрбит, билигин туттуллубат, 
ыарахан тылларын буларга сананным. 
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“Сэмэнчик” 7 кылаас үѳрэнэр кинигэ. Бастаан «Сэмэнчик» 
кэпсээн «Таптал» диэн ааттаах этэ. 1927 сыллаахха бэчээттэммитэ. 

Холобур: Аба аат. - Улахан кыһыы, кыйаханыы, хомойон, 
өһүргэнэн кыйыттыы (25 сирэй)

Куруӊ - аат. Уотсиэнхаппытмастаахтыа. (251 сирэй)
Солооһун - Суол, бааһына сирэ о.д.а тахсар гына маһа со-

ломмут, ыраастаммыт сир. (514 сирэй)
Сыгынах - аат. Силистэри түөрүллэн охтубут мас, дүлүӊ, 

(440 сирэй)
Табыыр – Сири табыйан таӊастыыр сэп, баһымньы (127 сирэй)
Титиик Сайын ынаҕы ыырга эбэтэр ньирэйи хаайарга анал-

лаах судургу оӊоһуулаах, эркиннэрэ арыттаах тутуу, сайыӊӊы 
хотон. (384 сирэй)

 Сайын быстах олорор отуу (385 сирэй)
Түөртүүр - аат.(кэпс) Ынаҕы күӊӊэ үстэ ыырга күнүскү уон-

на киэһээӊӊи ыамнар ыккардыларынааҕы үһү сыам. (535 сирэй)
Үөрэ - аат. Эти, сүөһү иһин кыра гына кырбаан буһарбыт 

миин эбэтэр оту, мас(бэс) субатын үүккэ былаан буһарбыт бу-
тугас. (572 сирэй)

Халдьаайы - аат.1. Үрдүк сыыр, эниэ, томтор.Сыһыы,күөл, 
үрэх күн көрөр, сыралҕан өттө, алаас хоту өттүнээҕи сыыр 
эниэтэ. (232 сирэй)

Мин Николай Денисович Неустроев «Сэмэнчик», «Кука-
акы кулуба» сэттис уонна ахсыс кылаас үөрэнэр кинигэтигэр 
киирбит айымньытын аахтым. «Сэмэнчик» айымньытыттан 9 
эргэрбит, туттуллубат, ыарахан тыллары буллум. Ахсыс кылаас 
үөрэнэр кинигэтиттэн 6 тылы буллум. Тоҕо аҕыйаҕын диэтэххэ, 
үөрэнэр кинигэҕэ айымньыны кылгатан биэрэллэр. Онтон кэлэр 
ѳттүгэр тохсус, онус кылааска баар Николай Неустроев айымньы-
ларын ааҕан үлэбин ѳссѳ кэҥэтиэм. Тылдьыты айымньыны 
ааҕыах иннинэ билсэр ордук, онтон айымньы ааҕылыннаҕы-
на быдан тиийимтиэ, ѳйдѳнүмтүѳ буолар. Ойуулаах тылдьыты 
туhанан ааҕааччы урут билбэтэҕин билиэ, билиитин кэҥэтиэ, 
айымньы ис хоhоонун тута ѳйдүүрүгэр туhалаах буолуо дии 
саныыбын. Бу үлэни кылаас таһынан ыытар үлэлэргэ, улахан 
кылаас оҕолоругар профильга үөрэнэллэригэр туттуохтара.
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 Винокуров Эрхан, Таатта улууһун Г.В. Егоров аатынан Хара-Алдан 
орто оскуолата 6-с кылаас Салайааччы- Егорова Оксана Петровна, 

төрөөбүт тыл учуутала
Николай Денисович Неустроев «Тиэтэйбит» 

комедиятын тылын-өһүн ырытыы
Сабаҕалааһын: Мин бу үлэбинэн:1. Тыл уонна литература 

быстыспат сибээһин үөрэтиэм. 2. Компьютерга үлэлииргэ дьа-
рыктаныам. 3. Дакылаат суруйа үөрэниэм. 4. Саха баай тылын 
билиэм 5. Уопсай билиим хаҥыа.

Үлэм сыала: Николай Денисович Неустроев «Тиэтэйбит» 
комедиятын тылын-өһүн үөрэтии,  чинчийии.

Үлэм соруктара: 
- комедияҕа баар эргэрбит тыллар суолталарын үөрэтии;
- геройдар ааттарын ырытыы; 
- харыс тыллар суолталарын быһаарыы;
- быһаарыылаах тылдьыт оҥоруу;
Биһиги быйыл 6 кылааска эргэрбит тыллары барбыппыт. 

Олох уларыйыытын кытта тэҥҥэ хайа да омук тыла эмиэ ку-
руук уларыйа турар. Сорох тыл суолтата уларыйар эбэтэр сүтэр, 
урут суох саҥа тыл үөскүүр. Аныгы олоххо туттуллубат пред-
мети, өйдөбүлү бэлиэтиир тыл эргэрбит тыл дэнэр. Николай 
Денисович «Тиэтэйбит» комедиятыгар баар эргэрбит тыллары 
быһаарыылаах тылдьыты туһанан суолталарын быһаардым. 
Тыллары алпаабыт бэрээдэгинэн суруйдум, быһаарыытын 
этиинэн биэрдим. 

Бу комедияҕа бэйэлэрин майгыларыгар – сигилилэригэр сөп 
түбэһэр ааттаах геройдар баалларын ырытан көрдүм. 

Саха дьоно улаханнык саҥаралларыттан, харыстаан этэллэ-
риттэн харыс тыллар үөскүүллэр. Холобур биһиги тыа кыылын 
эһэни ытыктаан тыатааҕы, өрүспүтүн эбэбит диэн ааттыыбыт. 
Онтон «Тиэтэйбит» комедияҕа барбыт, кылгаатыбыт, таҥара-
лаабыт, атаҕа тоҥмут диэн тыллар бааллар. Бу тыллар суолта-
ларын быһаардым. 

Мин “Николай Денисович Неустроев «Тиэтэйбит» коме-
диятын тылын-өһүн ырытыы” диэн үлэни суруйан баран ман-
нык түмүккэ кэллим: Урукку өттүгэр айымньы ис хоһоонун эрэ 
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ырытар эбит буоллахпына, билигин тылын-өһүн ырытыахха 
сөп эбит дии санаатым. Айымньы ис хоһоонун эрэ буолбакка, 
тылын үөрэттэххэ, киһиэхэ өссө ордук өйдөнүмтүө буолар эбит.

Гоголева Христина, Таатта улууhа, Н.Д.Неустроев аатынан 
Уус- Таатта орто оскуолата, 7 кылаас, Салайааччы – Баишева 

Полина Кирилловна, география учуутала
Николай Денисович Неустроев «Хамчааккы арыыта» 

очеркатыгар географическай ааттар
Биир дойдулаахпыт, классик суруйааччы, Н.Д Неустроев 

айымньыларыгар араас айылҕалаах сирдэр тустарынан су-
руйар: Саха сирин кыһынын, сайынын, Дьааҥы хайаларын, 
Хамчааккы тумул арыытын, ыраах баар Тибет, Индия айылҕа-
тыгар тиийэ.

Мин Николай Денисович «Хамчааккы арыыта»очеркатын 
ааҕан интэриэһиргээтим. 

Үлэм сыала: Н.Д.Неустроев «Хамчааккы арыыта» очерка-
тыгар суруллубут географическай ааттарын чуолкайдааһын.

Н.Д.Неустроев «Хамчааккы арыыта» очеркатын 1924 сыл-
лаахха атырдьах ыйын 8-9 күннэригэр суруйбут. Аан бастаан 
«Кэскил» хаһыакка 1996 сыллаахха тохсунньу 5 күнүгэр бэчээт-
тэммит.

Бу очерканы ааҕа олорон, киһи илиитигэр Камчатка тумул - 
арыы географическай каартатын тутан олорор курдук сананар. 
Очеркаҕа ахтыллар сир-дойду ааттарын каартаҕа булан чуол-
кайдаатым уонна тэҥнээн көрүүбүн таблицаҕа киллэрдим.

Очеркаҕа суруллуута Очеркаҕа киирбит географиче-
скай  ааттар билиҥҥи каартаҕа  
бэлиэтэниилэрэ

 «Илин Сибиир уһугар Хамчааккы 
диэн ааттаах дойду баар үһү».
«Хамчааккы дьиҥ муора арыыта бу-
олбатах. Кинини муораҕа тумустаан 
киирэр арыы аҥаара диэххэ сөп (по-
луостров)»

Камчатка тумул арыы Россия 
хотугулуу-илин өттүгэр сытар.
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«Илин өттүгэр Улуу байҕал уута ан-
ньар, арҕаа өттүгэр Лаамы муората 
анньар»

Улуу байҕал –Тихий океан
Лаамы муората- Охотскай 
муора, урут Ламутскай муора 
дэнэрэ. Эбээн тылыттан «лам»- 
«муора»

Бу арыы хаба ортотунан устатын 
тухары таас хайа систээн барар. Ол 
хайалартан 100-кэ ойдом хайа баара 
уоттаах хайалар. Уоттаах хайалартан 
саамай үрдүктэрин аата нууччалыы-
та Күлүчүөбүскэй

Камчаакка киин чааһыгар кэк-
кэлэһэ сытар Срединнэй уонна 
Восточнай сис хайалар бааллар.
«Уоттаах хайалар» - умуллубут 
уонна дьайар вулканнар ко-
нустара.Барыта 160-тан тахса 
вулкан баар, 28 дьайар. Саамай 
үрдүктэрэ - Ключевскай сопка 
(4688м)

“Улахан өрүс диэн Хамчааккы арыы-
тыгар суох. Арай таас хайа сиһиттэн 
тардыһар бэрт уулаах Хамчааккы 
өрүһэ диэн ааттаах үрэх Улуу бай-
ҕалга түһэр”

Сис хайалартан саҕаланар 
Камчатка өрүс Тихэй океаҥҥа 
түһэр.

«Ол гиэнэ Камчааккы арыытын биир 
муодата баар: таас хайа быыстары-
гар кыһыннары тоҥмокко бэрт элбэх 
итии эмтээх уулар тураллар.» 

«итии эмтээх уулар» - 99֯ с-ка 
диэри итии температууралаах 
уулаах сыркылар, гейзердэр 
сир үрдүгэр тахсыылара баар- 
Гейзернэй хочо. Бу вулкан дьай-
ыытын кытта сибээстээх.

«Саамай улахан күөл аата Ньиэрпэ-
лээх диэн»

Бу күөл тумул арыы илин өт-
түгэр баар саамай улахан күөл. 
Муора хомотуттан арахсыбыт, 
уута туустаах, дьириҥэ 3,5-12 
м диэри

“Хамчааккы арыытыгар улахан дэ-
риэбинэ суох. Илин өттүгэр, Улуу 
Байҕал, кытыытыгар Бөтүрэбаа-
былыскай диэн куорат баар”

Камчатка илиҥҥи биэрэгэр 
Тихэй океан биэрэгэр Петро-
павловск-Камчатский порт-куо-
рат турар. 

Суруйааччы Хамчааккы туhунан тоҕо билиhиннэрэн суруй-
бута буолуой? 

Мин санаабар, кини оччотооҕу үѳрэҕэ суох саха киhитин 
ѳйүн-санаатын сайыннараары, атын бэйэбитигэр маарынныыр 
омук сирин-дойдутун, олоҕун, дьарыгын көрдѳрѳѳрү суруйбут.
Мин салгыы бу очеркаҕа этиллэр олохтоох омуктар, кинилэр 
билиңңилэрин туһунан эбии үөрэтиэм. 
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Данилова Настя, Гаврил Васильевич Егоров аатынан Хара-Алдан 
орто оскуолата, 5 кылаас, Таатта улууһа. Салайааччы- Сметанина 

Татьяна Петровна.
Николай Неустроев «Балыксыт» кэпсээнигэр айылҕа 

комплекса.
Үлэм сыала: Николай Неустроев «Балыксыт» кэпсээнигэр 

айылҕа комплексын үөрэтии, чинчийии.
Үлэм соруктара: 
1. Николай Неустроев «Балыксыт» кэпсээнигэр айылҕа ком-

плексын булуу;
2. Кэпсээҥҥэ айылҕаны кытта сибээстээх тыллары булуу, 

ырытыы;
3.Билбити сурукка тиһии.
Николай Неустроев «Балыксыт» диэн кэпсээнин ааҕан, 

үөрэтэн баран географическай терминнэри буллум. Литосфера, 
атмосфера, гидросфера, биосфера барыта бу кэпсээҥҥэ киирэ-
рин быһаардым.

Гидросфера- уу Сир биир бүрүөтэ буолар . Сиргэ уу үс туру-
га баар: убаҕас уу, кытаанах уу (муус, хаар) уонна уу пара.

«Балыксыт» кэпсээнтэн маннык этиилэри буллум:
 Күөл күөл курдук. Арай күөл кытыытыгар муҥур куруҥ 

буолбут тииттэр, синньигэс бииллэригэр диэри ууга түһэн, мул-
туһан тураахтыыллар. Ол кэнниттэн, хас да сыл буолан баран, 
эмээхсиним өлөр кыһыныгар эбэм мууһа  туоратынан күөрэ-
лэммит этэ: иччитэ алдьаттаҕа буолуо. Хара самыырынан туох 
да көстүбэт гына тоҕу түһэ турар эбит.

Атмосфера – Сир газтыҥы бүрүөтэ. 
Бу маннык бэйэлээх, күөх толбон буолан көстөр тайҕа кэри-

ир тыам хаба ортотугар, сатыы былыты саататар, аламай күнү 
аралдьытар, килбиэннээх киэҥ халлааным күлүгүн төгүрүччү 
тардан ылан, төгүрүк сиэкилэ таас буолан сытар тыымпы күөлүм 
кытыытынан иэгэйэр икки атахтаах биирдэ эмэтэ, сыл баһыгар- 
атаҕар хара тыам буллун эккирэтэ сылдьан, ааһара буолуо дуо?  
От-мас төбөтө эймэнэ түстэ, күүстээх халарык күөл уутун отто-
тунан хайа солоон, илин кытыыга курбачыйан таҕыста. Оо, бу 
дойдуга халарык эмиэ сылдьар буолар эбит дуу?- диэтим мин. 
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Сир хаҕыттан уонна үөһээҥи мантияттан турар бүрүө ли-
тосфера диэн ааттанар.

Ханан даҕаны хонуу диэн хадьааһын көстүбэт. Күөл сыы-
рын тахсаат, өйдүөн көрбүтүм – арай тыа иһигэр бурдук ыспыт 
солооһун баар буолбут.

Тыыннаах организмнар, олорор эйгэлэрин кытта холбуу, 
биосфераны үөскэтэллэр.

Көрүҥ эрэ! Күөл хаба оттотугар хара тумустаах, кыһыл атах-
таах, үрүҥ көмүс түүлээх, хааҕырҕаан саҥарар хопто кыылым 
устан кылбайа сылдьар. Тыыраахы көтөрүм, иннэ суптуйан, 
кэннэ сарайан, бүтүннүүтэ кынат, түү иччитэ буолан баран, мас 
ойуун курдук, күөл үрдүгэр кукунайа-кукунайа ууга суптурута 
түһэн ылар.

 Түмүк: Николай Неустроев «Балыксыт» диэн кэпсээнин ааҕан, 
үөрэтэн баран айылҕа комплекстарын буллум, ырыттым. Су-
руйааччы айылҕаны ырытан, ойуулаан суруйарын бэйэм уруһуйу-
нан көрдөрдүм, айылҕа комплекстарын буларга холоннум

 Географическай терминнэри буллум. Литосфера, атмос-
фера, гидросфера, биосфера барыта бу кэпсээҥҥэ киирэрин 
быһаардым.

 Инникитин аахпыт кинигэбиттэн, литература уонна геогра-
фия сибээстэрин буларга салгыы үлэлэһиэм.

Деляева Елена, Үөгэн орто оскуолата, Томпо улууһа, 9 кылаас. 
Салайааччы – Алексеева Айыына Аркадьевна

Н.Д.Неустроев кэпсээннэригэр хронотоп көстүүтэ
Классик суруйааччылартан биирдэстэрэ Николай Денисо-

вич Неустроев кэпсээн чаҕылхай холобурдарын суруйан 
хаалларбыта. Кини кэпсээннэрин суолтатын туhунан кириитик 
Баhылай Бырдьахаанап эппитэ: “Комедия, кэпсээн сүрүн бэлиэ-
лэрин аан бастаан ордук талааннаахтык айан суруйбут киhибит 
– кини иннигэр да, кэннигэр да – уонна суох. Саха кини – соҕо-
тох”. Литература үс көрүҥүгэр үлэлээбит дэгиттэр суруйааччы 
кэпсээннэрин чинчийии тоҕоостооҕо итинэн быhаарыллар. 

Хронотоп грек тылыттан «chronos» – бириэмэ уонна «topos» 
– миэстэ диэн тылбаастанар. Литератураҕа Михаил Бахтин кил-
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лэрбит тиэрминэ, айымньыга кэм уонна эйгэ сыhыаннаhыыта 
диэн өйдөнөр. Хронотобу ырытыы суруйааччы олоҕу көрүүтүн, 
айымньы уус-уран уратытын, ис хоhоонун, санаатын арыйарга 
биир сүрүн суолталаах.Биhиги Н.Неустроев 10 кэпсээнин ха-
бан үөрэттибит. Үлэбит сүрүн түмүктэрин билиhиннэрэрбин 
көҥүллээҥ. 

Бастаан бириэмэтигэр тохтуоҕуҥ. Литературоведтар 
айымньыга ойууланар уус-уран кэми 2 көрүҥҥэ араараллар: 
бииринэн, субурхай биир хайысхалаах кэм, атыннык истори-
ческай, линейнэй дииллэр. Биир тиhик бара турар, төттөрү эр-
гийбэт күннээҕи бириэмэбит.

Иккис көрүҥ – мифологическай,сирдээҕи бириэмэттэн 
атын,хат эргийэр кыахтаах, чаhынан мээрэйдэммэт туспа кэм.

Чинчийээччилэр 20-30-с сыллардааҕы саха литератураты-
гар биир кэлимник, дэхситик устар кэмнээх хронотоп баhыйбы-
тын бэлиэтииллэр.1 Биhиги ырытыыбыт эмиэ итини бигэргэт-
тэ. Н.Неустроев кэпсээннэрэ историческай кэм сокуоннарынан 
сайдар, субурхай кэмнээхтэр.Бириэмэ герой дьайыыларын 
тиhиликтэринэн бара турар биир хайысхалаах. 2 кэпсээҥҥэ ми-
фологическай кэмҥэ киирии баар. 

Түмүк
1. Н. Неустроев кэпсээннэрэ историческай кэм сокуонна-

рынан сайдар, субурхай кэмнээхтэр. Мифологическай кэмҥэ 
киирии 2 кэпсээҥҥэ баар.

2. Кэпсээҥҥэ барытыгар араас киллэhиктэртэн үөскүүр 
хас да хаттыгастаах хронотоп көстөр.

3. Бириэмэ айылҕанан, саха олоҕунан-дьаhаҕынан 
кэмнэнэр.

4. Айымньылар географическай сирдэрэ-уоттара – тыа, 
толоон, алаас, күөл эргимтэтэ. Сорох кэпсээҥҥэ миэстэтэ чоп-
чу ыйыллар.

5. Ойууланар пространство көрүҥэ – аhаҕас.
6. Дьиэ, туора сир, айанньыт, төннүү диэн курдаттыыр өй-

дөбүллэр бааллар. Суруйааччы көрүүтүн, айымньыны өйдүүргэ 
тирэх буолуохтарын сөп.
1 
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7. Геройдар ис пространстволарын көрдөрүү - Н.Неустро-
ев күүhүн, талаанын туоhута.

8. Саамай киэҥ, дириҥ хронотоптаах кэпсээнэ – “Балык-
сыт”. Айымньы эйгэтэ аан дойду оҥоhуутун көрдөрөр архе-
типтэргэ, миф, фольклор символларыгар олоҕурар. Саха киhи-
тин аан дойду оҥоhуутун туhунан көрүүтэ ордук Өксөкүлээх 
Өлөксөй, П.Ойуунускай, Иван Гоголев айымньыларыгар 
көстөр. «Балыксыт» хронотоба бу суруйааччылар нэhилиэстиб-
элэрин кытта сэргэ тутуллан ырытыллыан сөп эбит.

9. “Тоҥус күөлэ” “Балыксыт” кэпсээни кэҥэтэр, киhи уон-
на айылҕа проблематын көтөҕөр суолталаах. 

Онон, хронотоп диэн литературоведение биир интэриэhинэй 
өрүтэ эбит. Бу үлэҕэ Н.Неустроев нэhилиэстибэтин араас өт-
түттэн көрдөххө кини айымньыларын дириҥэ, күүhэ арыллан 
иhэрэ көhүннэ. 

Ефремова Алиса Дьокуускай куорат 17 №-дээх орто оскуолата,
6 «е» кылаас.Салайааччы - Тарабукина И.Е., саха тылын уонна

литературатын учуутала
Таҥас-сап - Н.Д.Неустроев кэпсээннэригэр

Мин Николай Неустроев кэпсээннэриттэн сахалар 
оччотооҕу кэмҥэ туох таҥаhы кэтэллэрин билсээри, аахтым 
уонна биирдиилээн ырытарга сананным. Ол иннинэ саха 
таҥаhын туhунан кылгастык билсиэххэ.

Хас биирдии норуот таҥаһа кини олорор сирин, култуура-
тын уонна итэҕэлин көрдөрөр. Биһиги өбүгэлэрбит таҥастара 
саха материальнай култууратын чааһа буолар уонна тулалыыр 
эйгэлэрин, итэҕэллэрин кытта ыкса сибээстээх. Сахалар сир 
ийэҕэ итэҕэллэрэ – үрдүк майгылаах-сигилилээх уонна ырыҥа-
лыыр өйдөөхтөрүн мэктиэтэ буолар. Биһиги өбүгэлэрбит кул-
туурнай нэһилиэстибэлэрэ, сиэрдэрэ-туомнара, итэҕэллэрэ 
ордук чаҕылхайдык таҥастарын быһыытыгар, оһуорга уонна 
киэргэлгэ көстөр. Биһиги өбүгэлэрбит былыргы итэҕэллэринэн 
куһаҕан тыыннар киһиэхэ олус куһаҕаннык дьайыахтарын, 
араас ыарыылары аҕалыахтарын сөп. Ол иһин куһаҕан тыыны 
үүрүү, ыраастаныы уонна харыстаныы сиэрэ-туома баар. Үрдүк 
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суолтаны таҥаска эмиэ уураллара. Таҥаска түһэриллибит оһуор 
киһи доруобуйатын уонна дууһатын харыстыырга көмөлөһөрө. 
Биһиги өбүгэлэрбит олохторо тулалыыр айылҕаны кытта ыкса 
сибээстээх этэ аһы-таҥаһы, улэҕэ туттар сэби-сэбиргэли: ба-
рытын айылҕа биэрэрэ. Ол иһин Саха норуотун төрүт таҥаһа 
материальнай култуура чааһа буоларын быһыытынан, кини 
итэҕэлин, сиэрин-туомун, айылҕатын, таҥаларын кытта ыкса 
сибээстээх.

Мин аахпыт кэпсээннэрбэр саха дьоно күннээҕи дьиэҕэ 
– уокка, үлэҕэ – хамнаска кэтэр оччотооҕу ыал таҥаhа – саба 
буолар.

Бу кэпсээннэртэн ылыллыбыт оччотооҕу дьон таҥаhа үксэ 
дьиэҕэ – уокка, үлэҕэ-хамнаска кэтиллэр таҥастар эбит. Барытын 
бэйэ сатыырынан, кыаҕынан булан, тиктэн кэтэллэрэ көстөр. 
Торбос ыстааны оччотооҕу дьон бары да кэппиттэрэ буолуо. 
Күhүн идэhэлэнээт, тириитин тиирэн хатаран, ол сүөhүлэрин 
этиттэн иҥиирдэрин сыыйан ылан, эмиэ хатаран, хатан сап 
оҥостоллоро. Бу хаппыт тириини таҥастыырга сүрдээх үгүс 
үлэни көрсөллөр. Ити хатарыллыбыт тириини түүтүн кыhыах-
таан ылыы, онтон илитэн баран, анал талкынан сымнаҕас буо-
луор диэри имитии. Сымнаҕас сарыы бултун кэннэ аны ыстаан 
быhыытынан кээмэйдээн быhыы үлэтэ саҕаланар. Ити кэн-
ниттэн аны ити хатарыллыбыт иҥиири эмиэ илитэн, кытаа-
наҕынан сынньан сүhүөхтэринэн араарыллар. Онтон иккилии 
сүhүөҕүcыыйан ылан бэйэ бэйэтигэр хатыйан сап оҥостоллор. 
Дьэ ол кэнниттэн күннээҕи үлэлэрин кэнниттэн көмүлүөк оhох 
иннигэр олорон, ол сырдыгар иистэнэллэрэ. Бу кэпсээннэргэ 
ахтыллар, чомпо бэргэhэлэр, сылгы тыhа үтүлуктэр, этэрбэстэр 
үксэ инник таҥастанан тигиллэллэр. Тыс этэрбэстэрин мааны-
га, ханна эрэ барарга – кэлэргэ оҥостоллор эбит.

Манна элбэхтэ куобах истээх сон ахтыллар. Куобах оччо-
лорго дэлэйэ көстөр. Оннооҕор сон иhэ оҥостоллор. Куобаҕы 
оччолорго туhаҕынан киhи бары бултуура. Куобах тириитэ олус 
сылаас, ыйааhына чэпчэки , имитэргэ чэпчэки, тириитэ улахан 
буолан, оччотооҕу кэмҥэ бэл сон иhэ оҥостоллор эбит. 

Онон, Н.Д.Неустроев кэпсээннэригэр ахтыллар таҥас-сап 
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ойууланарынан, кэпсээн аайы ол кэминээҕи дьадаҥы ыал олоҕо 
ойууланар дии санаатым. Биир да кыhыл саhыл, киис, бэдэр уо. 
д. а. кыыл тириититтэн тигиллибит таҥас суох. Солко таҥас 
эмиэ ахтыллыбат. Онон суруйааччы орто, дьадаҥы дьон олоҕун 
таҥаhынан көрдөрөр ураты ситиhиитэ буолар дии санаатым.

Захарова Дариана, А.Е. Кулаковскай аатынан Дьохсоҕон орто 
оскуолата, 8 кылаас, Таатта улууһа. Салайааччы - Сивцева Мария 

Владимировна, саха тылын уонна литературатын учуутала
Н. Д. Неустроев «Тимир дьон оҕолоро» уонна арыгы 

проблемата
Арыгылааһын биһиги кэммит ыар баттыга буолбутун бары 

билэбит. Арыгыттан хайдах аккаастанабыт диэн боппуруос 
кими баҕарар долгутар. Хаһыакка, интернеккэ үгүстүк суруйар 
буоллулар. 

Саха сиригэр арыгыны утары охсуһуу1885с., тохсунньу 21 
кунугэр Николаев Егор Дмитриевич, 1 Боотурускай улуус ку-
лубата, 257 №-дээх дьаһалыттан саҕаламмыт. Алкоголь хаһан, 
ханна баар буолбутуй? 6-8 үйэҕэ тыыннаах испиири арабтар аан 
бастаан айбыттар. 860 сыллаахха араб Рабез бастакы бытыыл-
калаах водканы оҥорбут. Арыгы буортута: үүнээйигэ: 1 ыста-
каан ууга 1 чайнай ньуоска испиири куттахха, сиэмэ олус мөл-
төх буолар, 2 луосканы эптэххэ, өлөн хаалар. Муора сибиин-
ньэлэригэр: кыра дозалаах арыгыны киллэрии түмүгэр, 88 оҕо-
туттан 54-дэ өлбүт. Киһиэхэ: 2 нэдиэлэттэн ордук кэмҥэ орга-
низмҥа дьайар, буортулуур. Мэйиигэ, сүрэххэ, бүөргэ, куртахха 
49 чаастан 15 хонукка дылы иҥэр. 8 сыл олоҕо кылгыыр. Арыгы 
мөлтөх өйгө тиэрдэр. Биһиги дойдубутугар өйдөрүнэн тиийим-
мэттэр оскуолаларыгар 300 тыһыынча кэриҥэ оҕо үөрэнэр. Ста-
тистика көрдөрөрүнэн, 50% арыгыһыт дьонтон төрүүллэр эбит. 
Урут эттэрэ-хааннара ситэ илик диэн 26 саастарыгар дылы ары-
гы иһэллэрин боболлоро. Өскөтүн 1925 с. саастарын ситэ илик 
оҕолор 16,6% иһэр эбит буоллаҕына, билигин 95%.

«Тимир дьон оҕолоро» сахалыы тылынан бастакы пьесатын 
Николай Денисович 1917 сыллаахха суруйбут, ол гынан баран 
уһун кэмҥэ бэчээттэммэккэ сыппыт. Арай ити сыл Дьокуу-
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скайга норуот дьиэтигэр биирдэ туруоруллубут. Кэнники 2000 
сыллаахха Ю. Васильев-Дьаргыстай үтүө көмөтүнэн күн сирин 
көрбүт. Драма 4 төгүллээх. Маҥнайгы төгүлэ нуучча-дьоп-
пуон сэриитин уонна 1905-1907сс. бастакы нуучча революция-
та саҕаланар кэмин хабар. Кэнники көстүүлэрэ 1, 4 уонна 3 сыл 
тохтобуллаах. Айымньыга автор арыгыны, хаартыны утары ох-
суһуу, норуоту үөрэхтээһин, культураны үрдэтии, Саха сиригэр 
сыылка боппуруостарын сытыытык туруорар.

Тоҕо «Тимир дьон оҕолоро» диэбитин биһиги айымньы 
сүрүн геройдарыттан биирдэстэрэ Сэргэй: «Атын үөрэхтээх 
омуктар, нууччалар даҕаны, саханы тимир дьон диэн ааттыыл-
лар. Быһатын эттэххэ, кинилэр тымныы сиргэ олороллоруттан, 
ол тымныытын тулуйалларыттан, онтон кинилэр ити курдук 
ааттыыллар» диэн эппит тылларыттан билэбит (7-8 сирэй). 
Сэргэй 20 саастаах. Баай Баһылай уонна Бороскуобуйа эмээх-
син уоллара. Кини арыгыны испэт, дьон да иһэрин сөбүлээбэт. 
«Бу биһиги, сахалар эрэйдээхтэр, арыгыны эрэ истэрбит 
дьолломмут курдук саныыбыт», - диэн олус сөпкө этэр. Сал-
гыы кини «Былыргы дьон син арыгыта суох олорбуттара буо-
луо эбээт. Кинилэр тугунан дьоллорун толорунан олороллоро 
эбитэй? Аныгы саха, арыгыта суох буоллаҕына, сатаммат. Би-
лигин арыгыны сапталлар, хайдах эрэ буолуохтара эбитэ 
буолла? » - диэн наһаа актуальнай, толкуйдатар, бүгүҥҥү күҥҥэ 
сыһыаннаах ыйытыыны биэрэр. Онно Өлөксөөндөрө оҕонньор 
хардарар: “Билигин ким барыта арыгы буортутун билэр уонна 
тоҕо эрэ иһэллэр”. Сэргэй бэрт сөпкө бэлиэтиир: «Аныгы саха, 
кырдьык даҕаны, этэ-хаана үөрэммитин быһыытынан, кыай-
ан арыгыны бырахпатын даҕаны. Ол гынан баран, кини, төһө 
да арыгыны испитин иһин, былыргы дьон үйэлэрин үйэлэниэ 
суоҕа, былыргы дьон саастарын саастаныа суоҕа. «Биһиги, би-
лиҥҥи сахалар, кинилэр, тимир дьон оҕолоро, буордуйбут дьон 
буолан олордохпут», ол эбэтэр эппит-хааммыт, өйбүт-санаа-
быт айгыраабытын этэр. Билиҥҥи олоххо доруобуйабыт туруга 
мөлтөөн иһэрин, итирэ сылдьан дэҥҥэ-оһолго түбэһэрин  ме-
диктэр ыйаллар.

Айымньы геройдарыгар арыгы содула:



92 

«Сахаадаҥ ыччата Эн ааккын ааттатар!»

• Лэгиэнтэй – арыгыһыт буолан, киһи үксэ киниэхэ тымныы 
сыһыаннаах.

• Өлөксөй – учуутал эрээри сүгүн үлэлээбэт, оскуолаты-
гар дьону мунньан арыгылыыр,  охсуһар, бэйэтигэр тиийинэ 
сыыһар.

• Бороскуобуйа эмээхсин, Баай Баьылай арыгыттан сылтаан 
кыыһырсаллар, биир дьиэ кэргэн олоҕо айманар.

Алкоголизмы утары охсуһар уһулуччулаах психиатр, ака-
демик Владимир Михайлович Бехтерев: «Биһиги олохпутугар 
хас араас түгэн аайы арыгы иһэр үгэс үйэлэр тухары дириҥник 
олохсуйан хаалбыт» - диэн арыгылааһын сүрүн психологиче-
скай биричиинэтин ыйар. Саха Өрөспүүбүлүкэтин бастакы 
Президенэ М.Е.Николаев: «Кэнэҕэски ыччакка кэс тыл» диэн 
этиитигэр «Эһигини олох чэбдик сиэрин холобурунан буолар-
гытыгар, цивилизация дьаллыктарыгар - табахтааһыҥҥа, алко-
голизмҥа уонна наркоманияҕа сыстыбаккытыгар диэн ыҥыр-
быта». 

Мин Н.Д.Неустроев «Тимир дьон оҕолоро» айымньытын, 
арыгы буортутун туһунан ааҕан, баран маннык түмүккэ кэллим:

1. 1917с. суруллубут айымньы диэтэххэ, билигин ыал аайы 
баар кыһалҕаны (проблеманы) көрдөрөр, сүбэлиир, сэрэтэр.

2. Арыгы үүнээйигэ, кыылга, киһиэхэ олус буортулаах 
эбит.

3. Киһи дьоло бэйэтиттэн тутулуктаах. «Чөл олох эрэ са-
халары быыһыаҕа, чөл олох тускулун тутуһуоҕуҥ». М.Е.Нико-
лаев.

Заборовская Елена, Боронук орто оскуолата, 
7 кылаас, Дьааҥы улууһа.

Салайааччы - Стручкова Акулина Трофимовна,
саха тылын, литературатын учуутала.

Н.Д.Неустроев «Кукаакы кулуба» комедиятыгар 
ремарка суолтата

Прозаик уонна драматург Николай Денисович Неустроев 
(1895-1929) саха литературатыгар комедия жанрын төрүттээ-
битэ. Кылгас кэрдиис кэм иһигэр (1920-1925 сс.) суруйан 
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хаалларбыт олоххо баар куһаҕан быһыыны сытыытык сара-
лыы тардар, элэктииркомедиялара саха литературатын уһулуч-
чулаах айымньылара буолаллар. 

Талааннаах суруйааччы дьон омсолоох өрүттэрин ураты-
тык арыйан көрдөрөр. Кини комедияларын аахтахха, геройдар 
майгыларын дьиэктээх өттө улаатыннарар таас нөңүө курдук 
ырылыйан көстөр. Сатабыла суох салайааччылар, кэччэгэй 
баайдар, албын, сүүлүк, түөкүн дьоннор, ньылаңнаан илин-кэ-
лин түһээччилэр, хаартыһыттар, сүрэҕэ суохтар ис эриэннэрэ 
сараланан тахсан кэлэр. 

Н.Неустроев комедияларыгар персонаж уобараһын арыйар 
араас ньыманы сатабыллаахтык туһанар. Ол курдук дьоруойдар 
саҥалара, кэпсэтиилэрэ, герой бэйэтин санаатын уһуннук 
этиитэ, бэйэтигэр саңарыыта. 

Биһиги Николай Неустроев драмаларын ааҕан баран, ремар-
ка эмиэ уобараһы арыйар ураты ньыма эбит диэн болҕойдубут. 

«Кукаакы кулуба» пьеса бастаан 1920 с. суруллан баран, 
1925с. ситэриллэн суруллубута. Сахалыы тылынан бастакы су-
руллубут кэмиэдьийэ буолар. Пьесаҕа ыраахтааҕы кэмигэр но-
руоту салайан олорор тойоттор быһыыларыгар-майгыларыгар 
көстөр итэҕэстэри дьон-сэргэ күлүүтүгэр таһаарар.

«Кукаакы кулуба» түөрт төгүллээх комедияҕа 189 ремарка-
ны буллубут: 

Маҥнайгы төгүлгэ – 62 ремарка;
Иккис төгүлгэ – 61 ремарка
Үһүс төгүлгэ – 53 ремарка
Төрдүс төгүлгэ – 61 ремарка 
Бу ремаркаларга биһиги кыра ычалаах, мэтээл, уордьан эрэ 

иилинэр баҕалаах тойон дуомун көрөбүт. Кини сэксээлэҕэ түөс 
муҥунан мэтээл, уордьан иилинэн баран олордоҕуна, дьиҥнээх 
тойон курдук сананар. Оттон дьону салайыы, дьон туһугар тугу 
эмит күттүөннээҕи оҥоруу Кукаакы кулуба өйүгэр ырааҕынан 
суох. 

Онон ремаркаҕа баар сэксээлэ (зерцало) эмиэ улахан 
суолталаах буолан тахсар. Кукаакы кулуба олоҕун тиэрэ эргитэн 
таһаарар суолталаах эбит. 
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Иванова Айыына Дьокуускай куораттааҕы Айыы Кыһата 
гимназия, 7 «б» кылаас. Салайааччы – Мандарова Мотрена 

Васильевна, саха тылын уонна литэрэтиирэтин учуутала
Неустроев «Муммут оҕо кэпсээнэ»  

айымньытын тыла –өһө
Н.Д Неустроев «Муммут оҕо кэпсээнэ» айымньытын жан-

ра – быһылааннаах жанр (приключенческай).Бу айымньы ман-
нык жанрга сөп түбэһэр: элбэх түбэлтэ, миэстэ ойууланар,сэ-
һэргээһин киһи үөйбэтэх өттүттэн уларыйар, киһини умсугу-
тар сюжеттаах. Айымньыга элбэх түбэлтэ ойууланар буолан, 
туохтуур араас халыыба туттуллар. Дьоруой мэтириэтэ уонна 
айылҕаны ойуулааһын тэтимнээхтик бэриллэр. Суруйааччы 
дьоруойун майгытын-сигилитин кини хайааһынынан, саҥа-
тынан-иҥэтинэн ойуулаан тиэрдэр. 

Айымньы сүрүн дьоруойа – тоҕус саастаах уол. Кэпсээн бу 
уол ойуурга мас тиэйэ тахсан баран,мунан хааларыттан саҕала-
нар. Ол муна сылдьан араас быһылааҥҥа түбэһэрэ ойууланар.

I. Кэпсээҥҥэ туохтуур араас халыыбаэлбэхтик туттуллар. 
Саха тылыгар туохтуур олус күүскэ сайдыбыт саҥа чааһа: 
буолар-буолбат халыыптаах, сирэйинэн, кэминэн уларыйар,10 
киэп, 5 туһаайыы, 6 көрүҥ, быһа холоон, 1000-тан лаппа тахса 
араас халыып үөскүүр кыахтаах.

Бу араас халыыптан үксэ туох эрэ истиил дэгэттээх, истиил 
бэлиэтин үөскэтэр ураты кыахтаах.

Туохтуур хайааһын хайдах быһыылаахтык, туох ис хоһоон-
нонон, төһө күүскэ дуу, кыратык дуу, түргэнник дуу, бытааннык 
дуу буоларын, саҥа саҕаламмытын дуу, бүппүтүн дуу көрдөрөр, 
баай ис хоһоонноох ойуулуур-дьүһүннүүр күүһү илдьэ сылдьар. 
Ойуулаан көрдөрөр кыахтаах буолан, көрүҥ халыыба хайааһыны 
олус бэргэнник тириэрдэр, сэһэргээһини тэтимирдэр, ол уус- 
уран истиилгэ толору арыллар. 

Туохтуур эгэлгэ дэгэттээх халыыбын «Муммут оҕо 
кэпсээнэ» айымньытыгар суруйааччы хайдах туттубутун 
көрөргө киирэбит.

1. Муммут оҕо уйулҕатын көрдөрөр суолталаах туохтуур. 
Муммут киһи ыксыырын, ыгылыйарын суруйааччы сыһыат 
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туохтууру эбиискэни, көмө туохтууру кытта ситимнээн уонна 
тыаһы үтүктэр, дьүһүннүүр туохтууру, ханыы туохтуур туттан 
көрдөрбүт. 

2. Туохтуур араас көрүҥэ: саҕалыыр көрүҥ, уһуур көрүҥ, 
тѳхтүрүтэлиир көрүҥ, түмүктүүр көрүҥ.

3. Ураты истиил ньымата. Айымньыга сирэйгэ уонна 
ахсааҥҥа сөпсөһүүнү кэһии көстөр.

Н.Д Неустроев «Муммут оҕо кэпсээнэ» айымньытын сюже-
та уларыйа сылдьарынан, элбэх түбэлтэ, миэстэ ойууланарынан, 
сэһэргээһин киһи үөйбэтэх өттүттэн уларыйара, киһини умсу-
гутар ис хоһооно, тыла-өһө быһылааннаах кэпсээҥҥэ толору 
сөп түбэһэр.Суруйааччы муммут оҕо уйулҕатын,ыксаабытын, 
куттаммытын көрдөрөр суолталаах тылынан сатабыллаахтык 
тириэрдибит. Оҕо ыгылыйан түргэн тэтимнээхтик хамсанарын, 
толкуйдуурун туохтуур толору арыйар кыахтааҕын көрдүбүт. 
Дьоруой саҥатынан-иҥэтинэн, оҥорор хайааһынынан май-
гытын-сигилитин арыйар, тас дьүһүнүн харахха быраҕыллар 
өттүн ордук чорботон биэрэр, холобур, хара бытыктаах киһи-
ни Хара Бытык диэн ааттыыр. Маны таһынан, быһылааннаах 
кэпсээн жанрын быһыытынан ааптар ойуулааһыны туттубат 
эрээри, сэһэргээһин ньыматынан мэтириэти да, айылҕаны да 
ойуулааһыны түргэн тэтимнээхтик биэрэн иһэр. 

Түмүктээн эттэххэ, Н.Д. Неустроев бу айымньыта ааҕааччы-
ны кэрэхсэтэр, талааннаах суруйааччы биир бастыҥ айымньыта 
буолар. 

Иванова Сааскылаана, Д.С. Спиридонов аатынан  Үөһээ Бүлүүтээҕи 
4 №-дээх орто оскуолата, 6 “а” кылаас.Салайааччы - Яковлева 

Марина Сергеевна, саха тылын уонна литературатын учуутала
Н.Д.Неустроев кэпсээннэригэр сыһыат туохтууру 

туттуута
Саха литературатын классиктарыттан саамай эдэрдэрэ, 

кэпсээнньит, драматург, комедиограф, тылбаасчыт Николай Де-
нисович Неустроев быйыл төрөөбүтэ 125 сааҺын бүтүн Саха 
сирэ өрө көтөҕүллэн  туран бэлиэтиэҕэ.

Н.Д.Неустроев – саха литературатыгар проза жанрын төрүт-
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тээбит, XX-с үйэ саҕаланыытын бастыҥ кэпсээнньиттэриттэн 
биирдэстэрэ.

Неустроев - реалист суруйааччы, ол курдук кини кэпсээн-
нэригэр былыргы олох хартыыната туох да эбиитэ-көҕүрэтиитэ 
суох, хайдах баарынан ойууламмыта. Кини кэпсээннэрин ааҕан 
былыргы саха ыала тугунан тыынан, дьарыктанан олорбута, 
тугу аһаан-сиэн, таҥнан-саптан сылдьыбыта барыта ырылыччы 
көстөр. Ол эрээри, сүрүн, саха литературатыгар биллибит 
кэпсээннэрин (“Сэмэнчик”, “Ыйдаҥа”, “Иирээн”, “Үрүҥ күөл-
гэ”, “Муммут оҕо”, “Балыксыт” уо.д.а.) сэбиэскэй кэмҥэ айы-
талаабыта. 

Суруйааччы Н.Д.Неустроев саха прозата үөскүүрүгэр, сай-
дарыгар биир саамай көхтөөхтүк кыттыбыт, улахан кылааты 
киллэрбит суруйааччы буолар. Кини кэпсээннэрэ үгүстэрэ хре-
стоматийнай буолан, билигин да тыыннаах сылдьаллар, сорох-
торо бэчээккэ саҥа таҕыстылар. Суруйааччы кэпсээннэрин жан-
ровай араастара баай. Олох-дьаһах кэпсээннэрэ: «Балыксыт», 
«Ыйдаҥа», «Иирээн». Психологическай кэпсээн: «Сэмэнчик». 
Приключенческай: “Куттаммыт”, “Муммут оҕо кэпсээнэ”. 
Фольклорнай сюжекка олоҕурбут кэпсээн: «Омоҕой, Эллэй 
икки».

Суруйааччы сыһыат туохтуур араастарын этиигэ сатабыл-
лаахтык туттубут. Ол курдук, суруйааччы кэпсээн үс араас жан-
рыгар суруйбут «Сэмэнчик», “Куттаммыт”, «Омоҕой, Эллэй 
икки» кэпсээннэригэр сыһыат туохтууру туттуутун ырытан, 
тэҥнээн көрдүбүт. Бу кэпсээннэргэ урут сыһыат туохтуур 
этиигэ хас да төгүл субуруччу туруон сөп. Оннук холобурдар 
суруйааччы кэпсээннэригэр хойуутук көстөллөр.

Н.Д.Неустроев «Сэмэнчик» кэпсээнигэр 83, «Куттаммыт» 
кэпсээнигэр 29, «Омоҕой Эллэй икки» былыргы кэпсээнигэр 47 
урут сыһыат туохтуурдаах этиилэри туттубут. 

Сыһыат туохтуур сүрүн хайааһыны кытта тэҥҥэ уонна 
уһуннук буолар холобурдара үгүстэр.

 Холобур, «Аргыый аҕай талах быыһынан Сэмэнчик үөмэн 
истэҕинэ, кустара, маатырҕаһа-маатырҕаһа, көтөн бардылар. Ол 
үрдүгэр тураахтар хааҕырҕаһа-хааҕырҕаһа хаамса сылдьаллар, 
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өлбүт балыгы былдьаһан, бэйэ – бэйэлэрин  эккирэтиһэллэр. 
Маайа, сулбу ыстанан туран, күлэн чачыгырыы -чачыгырыы, 
тахсан бара турда. Сэмэнчик кэннин диэки эргийэ охсон көр-
бүтэ, Уйбаан уол хайыы-үйэ мэлис гынан хаалбыт, арай алаас 
үрдүнэн атыыр көҕөн кус көтөн талыбырайа сылдьар эбит. 
Биирдэ өйдөнөн кээттэ-көөртө, Маайа аттыгар кэлэн, титирэ-
стии турар эбит.» (“Сэмэнчик” кэпсээнтэн холобурдар)

Н.Д.Неустроев «Сэмэнчик» кэпсээнигэр 37, «Куттаммыт» 
кэпсээнигэр 8, «Омоҕой Эллэй икки» былыргы кэпсээнигэр 4 
тэҥҥэ сыһыат туохтуурдаах этиилэри туттубут.

Сүрүн хайааһын кэнниттэн күүтүллэр хайааһыны көрдөрөр 
кэлин сыһыат туохтуурдаах этиилэр аҕыйахтык көстөллөр.

Холобур, Сэмэнчик, алааһын үрдүнээҕи солооһуҥҥа сир 
тиэрэ туран, аллара, күөл кытыытыгар кустар түспүттэрин 
көрөн, саатын ылан, ытаары үөмэн киирдэ. 

Н.Д.Неустроев «Сэмэнчик» кэпсээнигэр 5, «Куттаммыт» 
кэпсээнигэр 1, «Омоҕой Эллэй икки» былыргы кэпсээнигэр 1 
тэҥҥэ сыһыат туохтуурдаах этиилэри туттубут. 

Мантан көстөрүн курдук, суруйааччы кэпсээннэригэр урут 
сыһыат туохтуурдаах этиилэри олус сатабыллаахтык туттар 
эбит. Суруйааччы хайааһыны ордук чуолкайдык ойуулаан 
биэрээри, этии ис хоһоонун байытаары, урут сыһыат туохтуур-
даах этиилэри хойуутук уонна итэҕэтиилээхтик туттубут. Ол 
түмүгэр, айымньыларыгар туох барыта хамсыы турар хартыы-
на курдук харахха көстөн кэлэллэр.

Суруйааччы Н.Д.Неустроев кэпсээннэрин ааҕан баран ман-
нык түмүккэ кэллибит:

1. Уус-уран литература аҕалар туһатын билэр буолан, 
ааҕааччыларга анаан оччотооҕу дьон олоҕун, өйүн-толкуйун, 
саныыр санаатын, олох туһунан толкуйдатар кэпсээннэри олус 
итэҕэтиилээхтик суруйбут. 

2. Суруйааччы хайааһыны ордук чуолкайдык ойуулаан 
биэрээри, этии ис хоһоонун байытаары, урут сыһыат туохтуур-
даах этиилэри хойуутук уонна сатабыллаахтык туттубут. Ол 
түмүгэр, айымньыларыгар туох барыта хамсыы турар хартыы-
на курдук харахха көстөн кэлэллэр.
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3. Уус-уран тылынан суруйан, саха тылын биир саамай 
чаҕылхай, этигэн ньыматын ааҕааччыны салгыппат гына ди-
риҥник, хорутуулаахтык туһаммыт.

Мордовская Мария, Дьааҥы улууһа, Боронук орто оскуолата,
7 кылаас. Салайааччы - Стручкова Акулина Трофимовна, 

саха тылын, литературатын учуутала
Н.Д.Неустроев кэпсээннэригэр мэтириэти ойуулааһын 

уратыта
Уус-уран айымньыга персонаж дьүһүнүн ойуулааһын кини 

ис дууһатын бары кистэлэңнэрин арыйар кыаҕы биэрэр. Айымньы-
га герой сирэйэ-хараҕа көстөр, хамсыыр буоллаҕына ол улахан 
суолтаны. Сирэйи-хараҕы тэңэ мэтириэккэ киһи бүтүн бэйэтэ, 
илиитэ-атаҕа, туттуута, хаамара, таңаһа-саба киириэн сөп. Ити 
барыта ааҕааччы айымньы геройун ситэри-хотору өйдүүрүгэр 
наадалаах [5, 118 с.] Мэтириэт уус-уран айымньыга улахан 
суолталаах. Саха литературатыгар поэзияҕа мэтириэккэ анал-
лаах бүтүн айымньы баар («Саха дьахталларын мэтириэттэрэ»). 
Онон мэтириэти аахайбат табыллыбат. 

Николай Неустроев «Сэмэнчик» кэпсээнигэр герой мэти-
риэтэ айымньыга ааҕааччы герой быһыытын-майгытын ситэ-
ри-хотору өйдүүрүгэр көмөлөөх. Ол курдук герой хараҕын ой-
уулааһын, илиитин ойуулааһын кырата суох оруолланыан сөп. 
Мэтириэт биир ханнык эмит кыра ымпыгыттан-чымпыгыттан 
кини ис туруга, майгыта, характера арыллыан сөп. 

Бу кэпсээҥҥэ биһиги мэтириэккэ сыһыаннаах 16 холобуру 
буллубут. Манна Сэмэнчик уол Маайаны таптаан кэбиһэн эрэй-
дэнэрэ арыллар. Оттон Маайа уолга өрүү элэктээбит курдук 
сыһыаннаһар.

«Сэмэнчик» кэпсээни ити курдук сыныйан ааҕан, мэтириэт-
тэрин ырыттахха, айымньыга эдэр уол ис туруга эридьиэстээн 
арыллар кыахтааҕын билэбит. Николай Неустроев бу кэпсээни-
гэр киһи ис туругун арыйар маастар-суруйааччы быһыытынан 
арыллар.

Неустроев ««Ыйдаҥа» кэпсээнигэр Өктөөп өрөбөлүүс-
сүйэтин кэнниттэн саха дьахтара тэң бырааптаныыта саҕа-
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ламмытын арыйар. Бу кэпсээңңэ суруйааччы мэтириэт дьиң 
олоххо төһө суолталааҕын арыйар. Кэпсээн дьахтар тематы-
гар сыһыаннаах. Ол иһин оччотооҕу саха дьахтарын өйүн-са-
наатын, майгытын сыһыанын көрдөрөр. Бу кэпсээнтэн биһиги 
12 мэтириэти буллубут. Онтон сүрүн героиня Ылдьаана бэйэ-
тин мэтириэтэ иккитэ көстөр. Бииригэр сиһилии мэтириэт 
ойууланар «Ылдьаана, эдэр, сүүрбэ биэс саастаах дьахтар. … 
көлөһүннээх соҕус соттор былаатынан маҕан сырайын ньылаа-
рыччы соттон кэбистэ. Саҥа сиидэс ырбаахытын, көлөһүннээх 
даба ырбаахытын таһынан кэтэн, киэркэйдэ,маллаах дьааһы-
гыттан маҥан былаат ылан, баһыгар баанан, маҥхайда, ынах 
олооччутун устан, тыс этэрбэһи анньынна[3, 77 с.]». Бу мэти-
риэттэн биһиги Ылдьаана эдэрин, маңанын, таңаһа-саба хай-
даҕын көрөбүт. Сөбүгэр эдэрчи дьүһүнэ, көлөһүннээх соҕус 
соттор былаата, көлөһүннээх даба ырбаахыта – бу ыал олоҕун-
дьаһаҕын ырылыччы көрдөрөр.

Дьахтар барахсан хаһан баҕарар бэйэтин бараа дьон 
таңаһын-сабын кэрэхсии көрөр, ырытыһар. Итинник олох 
сиэрин автор кэпсээңңэ сатабыллаахтык киллэрэн, дьахталлар 
кэпсэтиилэринэн устурууктар дьахталлар мэтириэттэрин 
арыйар:

 «Муммут оҕо кэпсээнигэр» 11 мэтириэти буллубут. Кэпсээн 
тоҕустаах уол муна сылдьан мүччүргэннээх сырыыларга 
түбэһэрин туһунан. Сүрүн герой бастакы сирэйтэн кэпсиир 
буолан, кини мэтириэтэ көстүбэт 

«Куттал» урукку кэм Саха сирэ «эрэһиэңкэтэ суох түрмэ» 
диэн этэ. Ыраахтааҕылаах Арассыыйа биһиги дойдубутугар 
политсыылынайдары, ыарахан буруйу оңорбут дьону көскө, 
хаайыыга ыытара. «Куттал» кэпсээңңэ биир оннук буруйдаах 
нуучча киһитэ аан-даам тымныы кыһын ыалтан ыалга сыл-
дьара ойууланар. Манна биһиги 6 мэтириэти буллубут. Нуучча 
киһитэ тас көрүңэ, таңаһа-саба сиһилии ойууланар: «Тыа суо-
лун устун түргэн соҕустук баһыахтаан хааман, бугдайбыт кэтит 
сарыннаах киһи ааһан иһэр. Таңаһа-саба бэрт мөлтөх, олус тоң-
мут, үлүйэрэ чугаһаан, ыксаабыт киһи уобараһа арыллар. 
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Мостахова Элла, К.Д. Уткин аатынан Марха орто оскуолата, 
6 кылаас. Салайааччы - Винокурова Саргылана Владимировна
Сопоставительный анализ литературных 

произведений «Куттаммыт» Н.Д. Неустроева и 
русской народной сказки «У страха глаза велики»
Данный вид деятельности выявляет нестандартно мысля-

щих учащихся, глубину их ассоциативных рядов, широту эру-
диции.

Интеграция учебного материала способствует развитию 
творческого мышления учащихся, позволяет им применять 
полученные знания в реальных условиях, является одним из 
существенных факторов воспитания культуры, важным сред-
ством формирования личностных качеств, направленных на 
доброе отношение к природе, к людям, к жизни.

В данной работе ученица попыталась сравнить произведе-
ние «Куттаммыт» Н.Д. Неустроева и русскую народную сказ-
ку «У страха глаза велики». Данная работа позволяет показать 
межпредметную связь, которая помогает реализовать личност-
но-ориентированный подход в обучении и воспитании.

Нахов Никита– Н.Н. Каратаев аатынан Тааһаҕар оскуолатын 6 
кылааhын үɵрэнээччитэ. Салайааччы - Каратаева О.С., 

саха тылын уонна литературатын учуутала
Николай Денисович Неустроев кэпсээннэригэр 

нууччаттан киирии тыллар
Киирии тыл – атын тылтан киирбит уонна олохсуйан 

хаалбыт тыллары ааттыыллар. Киирии тыллар туох эмэ саҥаны 
(саҥа барымтаны, өйдөбүлү) кытта киирэллэр. Революция 
иннинэ, үөрэхтээхтэр этэллэринэн, нуучча тылыттан 2800 тыл 
киирбит эбит.

Мин Николай Денисович Неустроев 7 кэпсээнин аахтым. 
Бу кэпсээннэргэ суруйааччы төһө да ол кэмнэргэ нууччатым-
сыйыы бара турарын иһин, нууччалыы тылы аҕыйахта туттар. 
Чинчийиим түмүгэр барыта 93 нууччаттан киирии тылы бул-
лум. Хатыланар тыллары ыллым, онон 84 тыл буолла.

Нууччаттан киирии тылы туттуутун мин Николай Дени-
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сович төрөөн-үөскээн олорбут олоҕо, кэпсээннэрин суруйбут 
кэмэ – 19-с үйэ бүтүүтүттэн 20-с үйэ саҕаланыытыгар – сахалар 
нууччалары кытта сыһыаннара кэҥиир, дириҥиир кэмин кытта 
сибээстээх буолуон сөп. 

Булбут тылларбын саҥа чаастарынан наардаатым, уопсай 
ахсаантан ылар бырыһыанын таһаардым: Аат тыл - 75 тыл 
-89,3%, даҕааһын аат – 6 тыл – 7, 1%, туохтуур– 2 – 2,4%, 
сыһыат – 1 – 1,2%.

Наардааһын түмүгүнэн, саамай элбэх ахсааны аат тыл ыла-
рын бэлиэтээтим. Ол иһин, аат тылы туттуллар суолталарынан 
10 бөлөххө араардым, ахсаанын чопчулаатым: от-мас, айылҕа 
көстүүтэ – 2, иһит-хомуос – 3, киһи аата – 15, итэҕэл көстүүтэ 
– 5, таҥас-сап – 6, судаарыстыбаннай тутулу көрдөрөр тыллар – 
11, ас-үөл – 3, идэ тыллара – 4, тутуу, дьиэ-уот тэриллэрэ – 14, 
киһи куһаҕан кэмэлдьитин көрдөрөр тыллар – 1.

Бу тыллартан хас да төгүл туттуллубут тыллар манныктар: 
Хамыс - 4, чаанньык - 4, Былатыан - 7, табах – 11, Сэмэнчик 

-61, Маайа – 41, Уйбаан – 9, былаат - 6, нэһилиэк - 6, чэй - 5, 
баартык - 2, остуол - 5, үрүүмкэ – 4, ампаар - 7, баранаак - 2, 
бэрэбинэ – 2, истиэнэ - 2, дьааһык - 2, Ылдьаана – 18, Cүөдэр 
– 2, куорат - 2, оскуола, устурууктар – 9, учуутал - 4, табаарыс, 
председатель - 4, Ленин – 3, мэтириэт - 2, совет – 3, Кирилэ – 24, 
Дьаакып – 8, председатель - 2, Мэхээс – 8, Маайа - 4, табаарыс 
– 3.

Көстөрүн курдук, Николай Денисович Неустроев кэпсээн-
нэригэр тутуу, дьиэ-уот тэриллэрэ, киһи аатын уонна судаары-
стыбаннай тутулу көрдөрөр тыллар элбэхтик туттуллубуттар. 
Ол оччотооҕу дойду политическай тутулун, олох-дьаһах укула-
атын кытта ситимнээх буолуон сөп эбит диэн сабаҕалаатым. 

Николай Денисович Неустроев кэпсээннэригэр нууччаттан 
киирии тыллары олус табыгастаахтык, саха киһитигэр өйдөнөр 
гына судургутук туттубут. 

Нууччаттан киирии тыл айымньы тылын-өһүн сымсатыан, 
сыыһырдыан сөп эбит буоллаҕына, аахпыт кэпсээннэрбэр су-
руйааччы урукку саха олоҕор суох эбэтэр арыый атын соҕус ба-
рымтаны-өйдөбүлү бэлиэтиир тыллары сөптөөхтүк туттан, ки-
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ирии тыл уус-уран хоһуйуу умсугутар сүүрээнигэр олуонатык 
иһиллибэт эбит диэн түмүккэ кэллим.

Неустроева Мичийэ, Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолата, 9 кылаас, Таатта улууһа. Салайааччы – Неустроева 

Евдокия Гаврильевна, саха тылын уонна литературатын учуутала
Саха бастакы комедиограба Н.Д. Неустроев 
кэмиэдьийэлэригэр дьахталлар уобарастара

Классик-суруйааччы Николай Денисович Неустроев саха 
уус – уран литературатын төрүттээччилэриттэн биирдэстэрэ. 
Кини саха уус-уран литературатын, ускуустубатын сайдыыты-
гар биир улахан өҥөтүнэн кэмиэдьийэ жанрын төрүттээбитэ 
буолар.

Кэмиэдьийэ (грек. коmodia–көрдөөх көстүү, ырыа) - дьон, 
олох итэҕэһин, туох эрэ көрдөөх быһыыны-майгыны күлэн 
көрдөрөр драматическай айымньы. Кэмиэдьийэ уус-уран ли-
тература биир саамай былыргы көрүҥүнэн буолар. Ол курдук, 
өссө былыргы Грецияҕа көр–күлүү уонна арыгы таҥаратын 
Дионисийы (Вакх) уруйдуур карнавалларга норуот ыллаан, 
үҥкүүлээн дьүһүйэн көрдөрөр этэ. 

Суруйааччы “Кукаакы Кулуба”, ”Тар”, “Куһаҕан тыын”, 
”Тиэтэйбит” диэн кэмиэдьийэлэрэ суруллубуттара үйэ курдук 
да буоллаллар, билиҥҥэ диэри, суолталарын сүтэрбэттэр. Ли-
тературовед Г.К.Боескоров “Творчество Н.Д.Неустроева» үлэ-
тигэр маннык бэлиэтээбитэ: «Появление этих произведений 
Н.Неустроева было воспринято якутской общественностью 
как зарождение дотоле неизвестного в национальной якутской 
литературе жанра комедии. Его комедии содержали в себе то 
индивидуально самобытное, характерно видовое и качественно 
новое, что дало ему право стать первооснователем одного из 
жанров якутской литературы.”

Кэмиэдьийэ уус-уран литература үс көрүҥүттэн биирдэстэ-
ригэр драмаҕа киирсэр. Драматическай айымньы сайдыытыгар 
хас биирдии кыра да персонаж суолталаах. Бу сүрүн сокуону 
Николай Неустроев кэмиэдьийэлэригэр олус сөпкө тутуспут. 
Кини улахан да, кыра да персонажтара чаҕылхай уобарас 
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буолан ойууламмыттар.Хас биирдии дьоруой тылыттан-өһүт-
тэн кинилэр майгыларын-сигилилэрин билэбит. Бу айымньы-
лар сүрүн дьоруойдара бары эр дьоннор. Ол эрээри дьахталлар 
уобарастара сүрүн оруолу ылбатар да олус бэлиэ характердаах 
“күүстээх” уобарастар. Кинилэр хас биирдии репликалара, 
кыра монологтара айымньы дьоруойдарын итэҕэстэрин, күлүл-
лэр өрүттэрин сытыытык сырдатан биэрэллэр.

Неустроев кэмиэдьийэлэригэр дьахталларын  уобарастарын 
маннык наардыахха сөп:

1. Кэмиэдьийэ сүрүн дьоруойдарын кэргэттэрэ кытаанах 
майгылаахтар, эрдэрин сыыһаларын, майгыларын итэҕэстэрин 
аһаҕастык этэллэр, үөрэтэ, сүбэлии сатыыллар. Кинилэри резо-
нер уобарастар да быһыытынан көрүөххэ сөп. Ордук бу көстүү  
Кукаакы Кулуба Марыынатыгар, Харыйа Ыстапаан Мааппаты-
гар баар. Кинилэр сүрүн дьоруойдар күлүллэр өрүттэрин сыр-
датан биэрэллэр. Кукаакы Кулуба Харыйа Ыстапаанныын май-
гыннаһалларын курдук, кэргэттэрэ эмиэ биирдэр.

2. Дьахтар өйүн - санаатын, майгытын- сигилитин омсо-
лоох өрүтүн Аллаах Алааппыйа (“Тиэтэйбит”), уонна Марыына 
(“Куһаҕан тыын”) уобарастарыгар көрөбүт. Аллаах Алааппыйа 
олоххо чэпчэкитик сыһыаннаһар, улаханнык толкуйдаабакка 
быһаарыныы ылынар. Марыына Куонааҥҥа кэргэн тахсыан 
баҕарар, ол иһин аҕатын баайын уоралларыгар көмөлөһөр. Ки-
ниэхэ эмиэ “куһаҕан тыын” киирбитин курдук көрүөххэ сөп.

3.Суруйааччы кэмиэдьийэлэригэр биир да дьахтар сүрүн 
дьоруой буолбат. Ол да буоллар дьахталлар айымньы сүрүн 
тиэмэтэ арылларыгар, күлүллэр быһыы- майгы көстөрүгэр 
биир сүрүн суолталаах оруолу оонньууллар. Ааптар тыла-өһө 
сытыы буолан, дьахталлар хас биирдии кыра да репликалара 
сүрүн дьоруой уобараһын итэҕэтиилээхтик арыйаллар.

Саха литературатын биллиилээх кириитигэ В.Н. Прото-
дьяконов суруйбутун курдук: «Ностуруойап күлүү (юмордаах 
кэпсээн уонна комедия) жанрын төрүттээбит киһи. Комедия, 
кэпсээн сүрүн бэлиэлэрин аан бастаан ордук талааннаахтык 
айан суруйбут киһибит – кини иннигэр да, кэннигэр да – суох. 
Сахаҕа кини – соҕотох.» 
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Осипова Валерия, Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолата 6 кылаас, Таатта улууһа. Салайааччы - Васильева 

Кристина Геннадиевна, нуучча тылын уонна литературатын учуутала
Религия и обычаи азиатских стран в рассказе  

Н.Д. Неустроева «Факир»
В наше нелегкое время, когда пандемия захватила весь мир, 

нам очень не хватает путешествий. Чтобы восполнить это, бу-
дет актуальным отправиться в путешествие в далекие страны, 
вслед за пером писателей, читая их увлекательные рассказы. 
Одним из таких произведений является рассказ Н.Д. Неустрое-
ва «Факир». Читая этот рассказ, ты погружаешься в мир Азии, 
перед глазами возникают удивительные и волнующие пейзажи 
Индии и Тибета. Этот рассказ заставил задуматься над тем, чем 
так манил восток писателя и поэтому целю нашей работы стала 
попытка объяснить выбор писателем темы Азии. Для этого мы 
сделали краткий обзор религий и обычаев, описанных в про-
изведении, изучили его творчество. Мы считаем, что, изучив 
данную тему, сможем доказать, что даже не имея возможности 
путешествовать, можно побывать в самых экзотических местах 
нашей планеты и лучше понять восточную культуру, как это 
сделал сто лет тому назад писатель Николай Денисович 
Неустроев. 

В этом произведении, мы видим Тибет и Индию глазами 
писателя Николая Денисовича. Его описания далеких стран, не 
оставляют сомнений в том, что все это он видел собственными 
глазами. Только человек почувствовавший этот знойный воздух, 
переживший лишения путника, мог так виртуозно описать эти 
события. Но внимательно изучив жизнь и творчество писателя, 
мы узнаем, что все это он выдумал и эти события произошли 
только на бумаге. Но как простой якутский парень смог так точ-
но передать восточные мотивы? Откуда такая любовь именно к 
знойной Индии, такой волнующей и далекой, искрящей яркими 
красками, когда как в родном крае царили суровые морозы и 
дули холодные ветра. Нам кажется, что дело в восприятии жиз-
ни самим писателем, его «восточным» менталитетом. В приня-
тии жизни такой, какая она есть, не приукрашая, становясь от-
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решенным наблюдателем, как дервиш, сидящий в этой хижине. 
Эта отрешенность и смирение прослеживается в произведении 
«Прокаженные», когда главный герой заболевает страшной бо-
лезнью проказой. В рассказе «Балыксыт» главный герой тоже 
напоминает отшельника и живет в гармонии с природой. Может 
это связано с тем, что Неустроев сам вел борьбу с изнуряющей 
болезнью и ему была близка эта философия.

Проделав данную работу, мы узнали, что на востоке суще-
ствуют очень разнообразные религии, которые породили очень 
необычную культуру, обычаи и мировоззрение. Они очень от-
личаются от европейской и русской культуры, но восток всегда 
привлекал жителей Европы. Для них он всегда оставался загад-
кой. Но после изучения данной темы, мы пришли к выводу, что в 
якутской культуре, присутствует схожесть взглядов с востоком. 
То же спокойствие, неизбежность бытия, принятие жизненных 
трудностей. Ведь как никак, наши предки относились к восточ-
ным народам. И может поэтому даже сейчас, он манит нас свои-
ми яркими красками с телеэкранов.В конце хочется сказать, что 
в нашей сложной ситуации во время пандемии, всеобщей пани-
ки и связывающих ограничений, нужно обратиться к восточной 
мудрости. Нужно принять жизнь во всех ее красках и следовать 
за мечтой, по примеру Николая Денисовича Неустроева.

Постникова Туйаара, Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолата  9 кылаас, Таатта улууһа.Салайааччы – Неустроева 

Евдокия Гаврильевна, саха тылын уонна литературатын учуутала
Классик суруйааччы Н.Д. Неустроев кэпсээннэригэр 

куттал иэйиитин көстүүтэ
Саха уус-уран литературатын төрүттээччилэртэн биир- 

дэстэрэ комедиограф, прозаик Николай Денисович Неустроев 
кэпсээннэригэр киһи уйулҕатын туругун, кини үөрүүтүн-хо-
молтотун ааҕааччы ылынар гына суруйбут. Кини үгүс кэпсээн-
нэрин сюжета сүрүн дьоруой олоҕор кутталлаах быһыы-майгы 
буоларыгар олоҕурар. Ол курдук, “Куттал”, “Куттаммыт” диэн 
кэпсээннэр да ааттарыгар ааҕааччы «куттал» туһунан ааҕарын 
сэрэйэр. Бу кэпсээннэртэн ураты ”Балыксыт”, “Үрүҥ күөлгэ”, 



106 

«Сахаадаҥ ыччата Эн ааккын ааттатар!»

”Муммут оҕо кэпсээнэ” айымньыларыгар куттал иэйиитин 
эмиэ көрдөрөн суруйбут. 

Уйулҕа үөрэҕиттэн көрдөххө, киһи иэйиитэ араас көрүҥнээх. 
Иэйии диэн тулалаан турар эйгэҕэ уонна киһи бэйэтигэр киһим-
ньи (личность) быһыытынан ураты сыһыана буолар. Үөрүү, 
мунчаарыы, куттал, дьулаан, сөҕүү, кыһыы – иэйии араас 
көрүҥнэрэ. Онтон “куттал” диэн тугуй? Куттал - киһи олоҕор 
туох эмэ суоһаатаҕына уонна сэрэҕэдийдэҕинэ үөскүүр иэйии 
туруга. Куттал таһыма олоххо үөскээбит суоһааһын күүһүттэн 
тутулуктаах (дьиксинии, толлуу, соһуйуу, ынырык куттал).

Холобур, “Куттаммыт” кэпсээн дьоруойа кыһын айаҥҥа 
сылдьан, хараҥаҕа түбэһэр. Хонук сири көрдөнө, Чымаада 
тоҥус балаҕаныгар барар уонна мунан хаалар. Хараҥаҕа балый-
таран, иччитэх өтөҕү Чымаада балаҕана дии саныыр. Иччитэх 
дьиэҕэ киирэн туруору анньыллыбыт тоҥ табаны кууһан, ула-
ханнык куттанар, таһырдьа ойон тахсар. Кини абааһыны куу-
стум дии саныыр. Бу кэмҥэ айанньыт кутталын таһыма “ыны-
рык кутталга” тэҥнэһэр. Суруйааччы дьоруой кутталын күүһүн 
ойуулууругар “сүрэҕим айахпар таҕыста” диэн сомоҕу домоҕу 
туттар. Кыһыҥҥы тымныыга, хараҥаҕа ханна да баран хонор 
сирэ суох буолан, уоскуйан баран, төттөрү балаҕаҥҥа киирэр, 
испиискэ уматтан көрбүтэ, тоҥ табаны туруору аспыттар эбит. 
Маны көрөн, солуута суох куттаммытыттан кыһыйар.

Неустроев бу кэпсээннэрин ырытан көрдөххө, айымньы 
дьоруойдара бары куттал ыгылыгар (стресскэ) түбэһэллэр. 
Уйулҕа үөрэҕэ этэринэн, ыгылык диэн араас быһылааннаах 
дьайыыларга хардаран эт-хаан ураты турукка киириитэ буо-
лар. Физиологическай уонна уйулҕа ыгылыгын араараллар. 
Айымньы персонажтара: айанньыт, нуучча киһитэ, саха ыала, 
муммут оҕо, куорат муҥхатыгар сылдьыбыт тыа оҕолоро, ба-
лыксыт Былатыан – бары кэриэтэ эмоциональнай ыгылыкка, 
кутталга,  түбэһэллэр. Куттал ыгылыгын төрүөттүүр дьайыы-
ны ыгаан (стрессовая ситуация) дииллэр. Кэпсээн дьоруойдара 
бары кутталга, ол эбэтэр уйулҕа ыгааныгар түбэһэн баран, бу 
ыгылыктан бэйэлэрин санааларын күүһүнэн тахсаллар.  

Холобур, “Куттаммыт” кэпсээҥҥэ айанньыт кутталтан 
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ыгылыгын (стреһин), кыһыытын – абатын өлбүт тоҥ табаны 
түҥнэри охторон таһаарар. «Үрүҥ күөлгэ» муҥхаһыт оҕолор 
бэйэ- бэйэлэрин дьээбэлэһэн аһарыналлар. Маны тэҥэ кинилэр 
элбэх буолан, кутталларыттан түргэнник тахсаллар. Кэлин ман-
нык түгэҥҥэ түбэспэт туһуттан бэйэлэрин уйулҕаларын харыста-
нан, иккистээн муҥхаҕа кыттыбаттар. “Куттал” кэпсээҥҥэ нууч-
ча аан бастаан ыалтан үүрүллэн баран хаһыытаан, оттон саха 
ыала сүгэлээх нуучча барбытын кэннэ үлэлээн, күннээҕи түбүк-
тэригэр куттаммыттарын аһарыналлар. “Муммут оҕо” дьоруойа 
кыра буолан, куттаммыт санаатын ытаан таһаарар.“Балыксыт” 
Былатыана кутталын иэйиитин Тыымпы күөлүн кытта кэпсэтэн 
аһарар. Кини айылҕа оҕото буолан, күөлүн иччититтэн куоппат, 
төрөөбүт дойдутугар таптала туохтааҕар да күүстээх.

Онон суруйааччы Николай Неустроев бу айымньыларын 
ааҕан баран, кини киһи уйулҕатын туругун ойуулуур уус- уран 
тыл маастара буоларын билэҕин уонна ханнык баҕарар киһи 
олоҕор кыра да, улахан да кутталга түбэстэҕинэ, санаатын 
күүһүнэн бэйэтэ тахсыахтаах диэн түмүккэ  кэлэҕин. 

Попова Диана, Дьокуускай куораттааҕы “Айыы Кыһата” 
гимназия,  8 «Б» кылаас. Салайааччы Мандарова Матрена 
Васильевна, саха тылын уонна литературатын учуутала.

Н.Д. Неустроев “Балыксыт” кэпсээнигэр
Былатыан уобараһын уус-уран ньымаларынан 

арыйыы
Николай Денисович Неустроев саха литературатыгар 

кэпсээн жанрын төрүттээбитэ. Бастакы кэпсээнэ (“Дикая 
жизнь”) нууччалыы тылынан 1915 сыллаахха суруллубута 
уонна 1917 сыллаахха бэчээттэммитэ. Суруйааччы айар үлэтэ 
нуучча литературатын үтүө сабыдыалынан сайдыбыта. 

Николай Денисович Неустроев кэпсээннэригэр былыр-
гы олох хартыыната туох да эбиитэ-көҕүрэтиитэ суох, хайдах 
баарынан ойууланар. Кини айымньыларыттан былыргы саха 
киһитэ тугунан дьарыктанан олорбута, тугу аһаан-сиэн, таҥнан 
сылдьыбыта барыта көстөр. 

Суруйааччы кэпсээннэрин тыла-өһө судургу курдук эрээри, 
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дьоруой уйулҕатын, майгытын арыйар талааннаах. Ону критик 
Н.Заболоцкай маннык бэлиэтээбит: “Н.Д.Неустроев геройдар 
сүрүн майгыларын таба харбаан ылаат, бары бытархайдары-
гар тиийэ ону сыһыары тутан, арылхай, көстө түһэр тииптэри, 
образтары айар. Суруйааччы көрдөрөр дьонун психологияты-
гар дириҥник киирэр. Ханнык дьонуй да, тыллыын-өстүүн, 
быһыылыын-майгылыын субу тыыннаах тиллэн кэлэллэр...”

Оннук биир чаҕылхай холобурунан “Балыксыт” кэпсээни-
гэр Былатыан оҕонньор уобараһа буолар.

Балыксыт Былатыан тыымпы күөл эбэ кытыытыгар соҕо-
тоҕун олорор оҕонньор. Манна эмээхсинэ өлүөҕүттэн ыла 
олорбута 10 сыл буолбут. Биир уол оҕолоох (кэпсээн бүтүүтү-
гэр ахтыллар). Былатыан күөлүттэн балыктаан аһаан иитиллэн 
олорор. 

Айымньы тыла-өһө – уус-уран тыл, ураты ойуулуур-дьүһүн-
нүүр тыл. Кини күүһэ – этэр ис номоҕор. 

Айымньыга туттуллубут уус-уран ньымалары биирдии-
биирдии ылан ырыттахха:

1.Кэпсээн айылҕаны ойуулааһынтан саҕаланар уонна бу 
көстүү биир сүрүн миэстэни ылар.Ол курдук, тыымпы күөл 
ойууланар. 

Айылҕаны ойуулааһын – тылынан айылҕаны ойуу-
луур-дьүһүннүүр ньыма. Уус-уран уобарас туругун, иэйиитин 
арыйыыга, ааптар көрүүтүн, сыһыанын чопчулааһыҥҥа туһа-
ныллар ньыма. 

Айылҕа ойуулааһынынан Былатыан оҕонньор ис туругар 
соҕотохсуйуу көстөр. Кини чугас киһитэ, кэргэнэ, өлөн олус 
соҕотохсуйбут, чуҥкуйбут. 

2.Ойуулааһын иһигэр суруйааччы уус-уран бытархайы (дэ-
тээли) туттарын бэлиэтиэххэ сөп. 

Уус-уран бытархай (дэтээл) – уус-уран айымньыга омос 
көрдөххө суолтата суох курдук бытархай киллэһиктэр. Бу 
кэпсээҥҥэ соҕотох хопто уонна соҕотох тыыраахы Былатыан 
оҕонньор соҕотоҕун, соҕотохсуйарын ааҕааччыга тиэрдэллэр. 
Кини чугас киһитэ, кэргэнэ, өлөн олус соҕотохсуйбут, чуҥкуйбут. 

3.Кэпсээҥҥэ ааҕааччы Былатыан тас дьүһүнүн мэтириэт 
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нөҥүө билсэр. Суруйааччылар мэтириэти айар сатабыллара 
баай буолар. Сорохтор тэнийбит мэтириэти ойуулууллар, со-
рохтор дьоруой майгытын ордук арыйар сүрүн бэлиэҕэ эрэ тох-
тууллар.

Мэтириэт – уус-уран уобарас дьүһүнүн-бодотун, сирэйин-
хараҕын, таҥаһын-сабын, туттуутун-хаптыытын ойуулааһын.  

Н.Д.Неустроев «Балыксыт» кэпсээнигэр оҕонньор тас 
көрүҥүн сиһилии ойуулаан, кини кырдьаҕаһын, сорсуйан тыа 
иччитигэр майгынныыр буолбутун этэр. Ол эрээри кини «туох-
тааҕар да хараҕа ыраас» диэн суруйааччы мээнэ бэлиэтээбэт. 
“Харах – дууһа сиэркилэтэ” диэн этэллэр. Манан Былатыан 
сымнаҕас майгылаах, ыраас дууһалаах, “сырдык” киһи буолара 
көстөр.

4.Айымньыга ааптар (булчут киһи) Былатыаны кытта кэпсэ-
тиитэ суруллар. 

Диалог - айымньыга икки эбэтэр хас да киһи кэпсэтиитин 
биэрии.Айымньыга ааптар уонна Былатыан кэпсэтиилэрэ баста-
ан судургу, боростуой. Онтон сыыйа кэҥиир, уустугурар. Оҕон-
ньор ыраахтааҕыга тиийэ ону-маны интэриэһиргиир, ыйы-
талаһар. Бу Былатыан киэҥ билиилээҕин, өйдөөҕүн көрдөрөр. 
Кини аан дойдуга туох буола турарын билэр, интэриэһиргиир. 
Ол аата, дьонтон-сэргэттэн (обществоттан) тэйэ илик. 

5.Суруйааччы Николай Денисович бу айымньытын эдэр 
булчут киһи аатыттан суруйар. Эдэр киһи бултуу сылдьан Бы-
латыан оҕонньор олорор тыымпы күөлүгэр тиийэр. Онно оҕон-
ньордуун көрсөн билсиһэр, кэпсэтэр.

Лириичэскэй киллэһик – айымньыларга ааптар эбэтэр дьо-
руой ойууланар быһыыга-майгыга иэйиилээх ис санаатын, 
сыһыанын арыйар түгэнэ. 

 Ааптар саныыр санаатыттан, тылыттан-өһүттэн көрдөххө, 
Былатыан оҕонньору сыыйа бэйэтигэр үчүгэй өттүнэн арыйар, 
сыһыана тупсар.

Уопсай ыллахха, Былатыан оҕонньор уобараһа айымньы 
устатын тухары сайдар. Суруйааччы уус-уран ньымалар нөҥүө 
арыйар. Ол курдук, Былатыан оҕонньор дьонтон тэйиччи бүгэн 
олорор, соҕотохсуйбут. Ол эрээри киэҥ билиилээх, аан дойду-
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ну интэриэһиргиир, сымнаҕас майгылаах, ыраас дууһалаах, 
“сырдык” киһи. Оҕонньор эбэтин, тыымпы күөлүн олус тап-
тыыр, киниэхэ айылҕа –иккис дьиэтэ. 

Бу үлэни үөрэтэн баран маннык түмүккэ кэллибит:
1. Н.Д.Неустроев бастыҥ кэпсээнньит быһыытынан ура-

тыта – уус-уран ойуулуур - дьүһүннүүр ньымалары чаҕылхай-
дык туттар;

2. Айымньыга литературнай дьоруой уобараһын уус-уран 
ньымалар ааҕааччыга итэҕэтиилээхтик тиэрдэллэр;

3. Уус-уран ньымалар тас көрүҥтэн ураты дьоруой майгы-
тын, ис туругун, саныыр санаатын кэпсиир аналлаахтар.

Павлова Анастасия, Дьокуускай куорат, 17 №-дээх орто оскуола-
тын 7 «в» кылааһын үөрэнээччитэ. Салайааччы - Тарабукина Ирина 

Егоровна, саха тылын уонна литературатын учуутала.
Н.Д.Неустроев кэпсээннэригэр көмө туохтуурдар
Биhиги быйыл саха тылыгар туохтуур диэн саҥа чааhын 

үөрэтиини саҕалаатыбыт. Туохтуур барамай тугу гынарын, 
хайыырын көрдөрөр. Манна өссө көмө туохтуур баарын 
сэҥээрбитим. Сорох туохтуур тус суолтатын сүтэрэн көмө 
суолталанар. Ону көмө туохтуур дииллэр.Онон көмө туохтууру 
Н.Д.Неустроев кэпсээннэриттэн көрөргө сананным. 

«Ыйдаӊа» кэпсээҥҥэ: соттон кэбистэ, тахса ойдо, хаама 
турда, ытаан тыӊкынаата, биэбэйдии барда, чолоӊностохторо 
үһү, сүүрэн тиийдэ, баакастаата быһыылаах, хааман истэ, кѳтѳн 
түстэ, ыӊыран эрэр буоллулар, кырбаабатаҕа эрэ, тахсыбыт 
үһү, истиэхпит ээ, кэпсээн биэрдэ, бэйбэрийэ турда, олороллор 
эбит, киирэ турда, киирэн барда, олорон кэбистилэр, иһиллээн 
олордо, олорон кэбистэ, араатардаабытынан барда, астыннылар 
быһыылаах, ыйытаары гынара буолуо, аймана түстэ, иӊин хаа-
на кытарда, унньулус гынан хаалла, буойан кэбистэ, хоно сытар 
эбит, кэпсээн биэрдэ, ытаан ньырылаата, үѳрэн ньаҕыйда, ыста-
нан киирдэ, кѳрѳ барда, кыһарыйбытынан бардаҕа.

«Балыксыт» кэпсээҥҥэ:Анаабыта буолуой, абаккабыт баар, 
турдахтара үһү, элэс гынан ааһар, тэһиикккиир буоллаҕа үһү, 
мэлийэн хаалар, суох буолуой, кылбайа сылдьар, билбэтим ини, 
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ааһара буолуо дуо, суох буолбат, кѳстѳр буоллаҕа, баар эбит, 
истэр күннээх эбиппин ээ, үѳскээн барар, саалана сылдьабын, 
дьоллоорой диэн, кѳтѳн түстэ, киирэ турда, хаһынарыӊ хаалбыт 
ээ, сорсуйан бардаҕыӊ, тыастаах буолбут, бытыктаах эбит, буһа-
ран кѳр, мѳлтѳх быьыылаах, санаата кэлбэтэх, хас сыл буолла, 
ѳйдүѳм буоллаҕай, баарбын билэбин, кырыыс муӊа эбит, кыай-
бат буоллум, туһата суох буолбут киһибин, буһаран кэбистэ, та-
баахсыт буолла, эймэнэ түстэ, курбачыйан таҕыста, сылдьар буо-
лар эбит дуу, сылдьар буоллаҕа дии, кэлэн ааһар идэлээх, киһи 
буоллаҕыӊ, харахтыырыӊ дуо, биллэн ааһар, булкуйа охсон 
биэрдэ, мэлис гынан хаалла, биллэрэн турар, күѳрэлэммит этэ, 
алдьаттаҕа буолуо, кырдьык эбит буоллаҕа, ол курдук гынар, 
кѳрѳн олордо, сэрэйиэ баара, ырытар киһи буолла, диэбэт этим, 
сонньуйан туран эттэ, бараары гынныӊ дуу, бара-кэлэ сатыам, 
саллаӊнаан эрэр эбит, киирдэҕэ буолуо, чугаһаабыт ээ, бу-
лан ылбыттар үһү диэн, сараабыт ээ, аһыллан хаалбыт эбит, 
тиӊинэс буолбут, ньиллиргэс буолбут, бүрүйэн кэбиспит, турар 
эбит, муӊнаан эрэр эбит, ѳйдѳнѳн кэлбитэ, хатан хаалбыт, уокка 
баттаабыт курдук буолбут, күүһүрэргэ дылы гынна, умса баран 
түстэ, ѳлѳр кэлбит ээ, билэ илик этим, ааһаары гынным быһыы-
лаах, түӊ-таӊ буолла, үрэн ньаҕыйда, олоро түстэ, мѳҕѳн эрэр 
эбит, илдьэ барда, уута түһэриэ, ѳлѳн хаалла, кѳтѳн түстүм, 
кэлэн турар эбиппин, харааран хаалбыт, сыталлар эбит, сырай-
дыыр да үһүѳ, тахсан истим, баар буолбут, ѳрѳ анньан тахсыбыт 
эбит, үүннэрбиттэр эбит ээ, кѳммүттэр эбит, эппит буоллаҕа, 
кэрэ этэ, таптаабыт эбит. 

Көмө туохтууру билигин да биhиги күннээҕи олохпуту-
гар туттабыт. Ол эрээри 2 тылтан турар көмө туохтууру эрэ 
туттабыт, Холобур: баран ис, кэлбит эбит, барбыт үhү уо.д.а. 
Онтон тыаhы үтүктэр, ойуулуур, сомоҕо домоҕу туттуу би-
лигин суоҕун кэриэтэ. Саастаах дьон эрэ туттар. Онон көмө 
туохтуур туттуллуута аҕыйаан иhэрэ көстөр. Сахалыы ааҕыы, 
кэпсэтии мөлтөөн иhэриттэн дии саныыбын. Манна төрөппүт-
тэр улахан болҕомтону ууруохтаахтар, кинилэр тэрийиэхтээх-
тэр сахалыы эйгэни. Араас куйаар ситимигэр сахалыы сомоҕо 
домохтору, ойуулуур тыллары киллэрии элбиирэ буоллар, 
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кыра оҕо болҕомтотун тардар кинигэлэр бааллара буоллар дии 
саныыбын. 

Петрова Даша Чурапчы улууһа, Н.Д. Субуруускай аатынан 
Болтоҥо орто оскуолатын 11 кылаас үөрэнээччитэ 

Салайааччы - Адамова С.И.,саха тылын, литературатын учуутала
Н.Д. Неустроев «Балыксыт» кэпсээнигэр сомоҕо 

домохтор
Үлэ уһулуччу суолтата: Саха тылын, литературатын 

үөрэтэргэ, билиҥҥи үөрэнээччи тылын саппааһын байытарга 
сомоҕо домох суолтата улахан. Автор сомоҕо тылы туттан 
айымньы ис хоһоонун  сүрүн санаатын арыйар, геройдар 
майгыларын көрдөрөр. Сомоҕо домох сахабыт тылын 
байытар эрээри, сүрдээх ыараханнык өйдөнөр. Ону өйдүүргэ 
айымньыттан булан ырытыы улахан көмө буолар.

Үлэ сыала:Н.Д. Неустроев «Балыксыт» кэпсээнигэр сомоҕо 
домоҕу чинчийии, наардааһын.

Н.Д. Неустроев «Балыксыт» кэпсээнин ааҕан баран, 8 
сомоҕо домох булан, саҥа чаастарынан уонна П.С. Афанасьев 
наардааһыныгар олоҕуран, бөлөхтөргө араардыбыт. 

Николай Неустроев персонаһын туругун, иэйиитин, 
айылҕаҕа тапталын сомоҕо домох нөҥүө ааҕааччыга тиэрдэр, 
айымньытын тылын баай, хомоҕой оҥорор. 

Хараҕа таптыыр – урут билэр киһитин умнан кээһэн баран 
көрөн, билиэх курдук буола-буола өйдөөбөт. Ол эрээри айыы 
дойдута буолан баран хайдах туох даҕаны саҥа аллайар, киһи 
хараҕа таптыы көрөр кыыла, көтөрө суох буолуой? 

Икки атахтаах – иннинэн сирэйдээх; босхо бастаа; бороҥ 
урааҥхай, киһи-аймах. Бу маннык бэйэлээх күөх толбон буолан 
көстөр тайҕа кэрии тыа хаба ортотугар сатыы былыты саататар, 
аламай күнү аралдьытар, килбиэннээх киэҥ халлааным күлүгүн 
төгүрүччү тардан ылан, төгүрүк сиэркилэ таас буолан сытар 
тыымпы күөлүм кытыытынан иэгэйэр икки атахтаах биирдэ 
эмэтэ, сыл баһыгар-атаҕар, хара тыам булдун эккирэтэ, сыл-
дьан ааһара буолуо дуо? 
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Сыл баһыгар-атаҕар – өр буола-буола, сылга биирдэ эмэ-
тэ, хаһан эмит. Бу маннык бэйэлээх күөх толбон буолан көстөр 
тайҕа кэрии тыа хаба ортотугар сатыы былыты саататар, ала-
май күнү аралдьытар, килбиэннээх киэҥ халлааным күлүгүн 
төгүрүччү тардан ылан, төгүрүк сиэркилэ таас буолан сытар 
тыымпы күөлүм кытыытынан иэгэйэр икки атахтаах биирдэ 
эмэтэ, сыл баһыгар атаҕар, хара тыам булдун эккирэтэ, сылдьан 
ааһара буолуо дуо?

Холобур, Иэримэ дьиэ – дьоһуннаах дьиэ. Иэгэйэр икки 
атахтааҕы ахсааннаахтык көрөҥҥүн, иэримэ дьиэҕиттэн тэ-
лэһийэн, хара тыаны сирэйдэнэн хаалаҥҥын, тыатааҕы курдук, 
арҕах эрэ хаһынарыҥ хаалбыт этэ.

Көхсүн этитэр – күөмэйэ кэһиэҕирбитин ыраастанан, чөл-
лөрүтүнэн, биитэр долгуйан, айманан, кыыһыран, дьоһумсуй-
ан, сөтөллөр. Оҕонньор, көхсүн этитэн баран, үөһэ тыынна, 
айаккалаата, ол кэнниттэн ньилбэгиттэн тайанан баран, солуур-
чахтаах балыгын аҕалан мин иннибэр уурда.

Үөһэ тыынар – санаарҕаабыт, мунчаарбыт киһи тыастаах-
тык, уһуннук тыынарын этэллэр. Оҕонньор, көхсүн этитэн 
баран, үөһэ тыынна, айаккалаата, ол кэнниттэн ньилбэгиттэн 
тайанан баран, солуурчахтаах балыгын аҕалан мин иннибэр 
уурда.

«Балыксыт» кэпсээн, төһө да кыра кээмэйдээҕин иһин, со-
моҕо домоҕунан баай эбит. Ол айымньы тылын байытар. Со-
моҕо домох киһи тылын баайа сайдарыгар, саҥарар культура-
та үрдүүрүгэр, бэйэтин санаатын сатаан дьоҥҥо тиэрдэригэр 
олус улахан оруоллаах. Сомоҕо домох саха кэпсэтэр тылыгар, 
уус-уран айымньытыгар үгүс. Ону суруйааччылар туһанан, 
бэйэлэрин айымньыларыгар тутталлар. Сомоҕо домохтор 
биһиэхэ уу уонна салгын курдук наадалар, тоҕо диэтэххэ бу 
тыллар олус тупсаҕайдар, кэрэлэр уонна сытыылар. Н.Д. 
Неустроев айымньыта оҕону, ыччаты киһилии амарах майгы-
га, баай эстетическэй эйгэҕэ, бэйэни иитиниигэ, атын дьону 
кытта тапсан олорорго үөрэтэллэр, уһуйаллар, а.э. духовноска 
иитэллэр.
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Попова Сахаайа, Мэҥэ Хаҥалас улууһун 
Алтан орто оскуолатын 7-с кылааһын үөрэнээччитэ.

Салайааччы - Попова А.М, саха тылын, литературатын учуутала
Н.Д.Неустроев “Балыксыт ” кэпсээнин тыла-өһө
Дакылаат икки салааҕа арахсар: «Классик суруйааччы  Н.Д.

Неустроев  айар үлэтин уратыта» уонна «Н.Неустроев «Балык-
сыт» кэпсээнин тыла-өһө».

Бастакы түһүмэх Н.Д.Неустроев олоҕун кэпсээнэ, 
“Балыксыт” кэпсээн ураты айымньы буоларын, суолтатын 
кылгастык билиһиннэрии киирдэ. Салгыы “Балыксыт” 
кэпсээҥҥэ суруйааччы туттубут тылын айымньыттан булан 
түмүү,  наардааһын – сүрүн үлэбит түһүмэҕэ кэлэр. Бу түһүмэххэ 
Н.Неустроев айымньытыгар саҥа аллайыы, туһулуу, тэҥнээһин, 
ханыы тыллар тутуллуутун чинчийиим киирдэ.

Саха литературатын төрүттэспит классик суруйааччы, 
бастакы комедиограф Н.Д.Неустроев 1895 сыллаахха Тааттаҕа 
төрөөбүтэ. Кини саха литературатыгар проза жанра  үөскүүрү-
гэр, сайдарыгар улахан  миэстэни ылар. Күн сиригэр баара-суо-
ҕа 34 эрэ сыл олорон ааспыта, ол эрээри төһөлөөх элбэҕи кэрэ-
ни, үйэлээҕи айан хаалларбытай!

Литературнай суруйуунан Николай Денисович 1912 с. саҕа-
лаан дьарыктаммыта. Дьоҥҥо-сэргэҕэ биллибит бастакы 
айымньытын 1915 с. суруллубут. “Дикая жизнь” диэн очер-
ка “Сибирские записки” сурунаалга бэчээттэнэн тахсыбыт. 
Бастакы пьесата “Тимир дьон оҕолоро” 1917 с. күһүнүгэр Дьо-
куускайга норуот дьиэтигэр туруоруллубут.

Н. Неустроев саха олоҕун уратытын реалистическай-
дык көрдөрбүт суруйааччы. “Балыксыт” олох-дьаһах кэпсээ-
нигэр киирэр. Суруллубут сыла – 1927 сыл. “Ойуулааһынын 
күүһүнэн,тылынан-өһүнэн бу кэпсээн саха прозатын бастакы 
кэрдиис кэмин биир үрдүк ситиһиитэ, өлбөт-сүппэт күндү кы-
лаата буолар”, - диэн Н.М.Заболоцкай этэн  турар.

Реалист-суруйааччы  “Балыксыт” кэпсээнэ ааҕааччы саамай 
биһирээн ааҕар айымньыта.  Дьэ, тугунан саха тыллаах кутун 
тутарын билээри, айымньы тылын-өһүн ырытарга холоннум. 
Үлэбэр  суруйааччы туттубут тылын-өһүн ырытарга холонуом. 
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Бастатан туран саҥа аллайыыга тохтоотум. Тоҕо? Суруйааччы 
бу кэпсээнин саҥа аллайыыттан саҕалаабыт. 

Балыксыт кэпсээн суруллубута 93 сыл буолбут, ол кэм былаһын 
тухары ааҕааччыны интэриэһиргэтэ, ыҥыра-абылыы турар. 
Кэпсээн аата судургу курдук эрээри, саха төрүт дьарыгын, саха эйгэ-
тин кэпсииргэ угуйар-ыҥырар уратылаах. Н.Неустроев хас биирдии 
тылы харастабыллаахтык туттар. Биир этиигэ дьүһүннүүр ньыма 
хас да арааһа көстөр, өйгө хатанар, сүрэххэ иҥэр, харахха хартыына 
оҥорор  уратылаах. Бу саха олоҕун көрдөрөр дириҥ философия-
лаах кэпсээн. Ону кэпсэтиигэ көрөбүт: сахалыы налыччы туохха да 
ыксаабакка кэпсэтии, бэйэ-бэйэҕэ туһулуур тылтан кэпсэтэр дьон 
икки ардыгар ытыктабыллаах сыһыан, кэлин оҕонньор бу дойдут-
тан арахсарыгар туһаайар тылларыгар (Бар дьонум, бырастыы, хара 
тыам, күөх далайым иччилэрэ, бырастыыларыҥ!) көстөр.

Айымньы тыла-өһө ордук айылҕаны ойуулааһын уйулҕаны 
уһугуннарар күүстээх. Автор саҥа аллайыыны сөптөөхтүк кил-
лэрэн, ааҕааччыга дириҥ иэйиини уһугуннарар. Бу суруйааччы 
- ураты, үйэлээх талаана. Үлэбит ситэтэ суох, салгыы чинчийэр 
былааннаахпыт. Болҕомтоҕут иһин махтал!

Сергеева Виолетта, Нам улууһун Үөдэй орто оскуолатын 9
 кылааһын үөрэнээччитэ. Салайааччы - Борисова Сайыына

 Гаврильевна, саха тылын, литэрэтиирэтин учуутала
Н.Д.Неустроев «Балыксыт» кэпсээнин Э. М. Хэмингуэй 

«Старик и море» сэһэнин кытта тэҥнээн көрүү
Николай Денисович Неустроев - саха литэрэтиирэтин төрүт-

тэспит суруйааччылартан биирдэстэрэ, драматург уонна прозаик.
Эрнест Миллер Хемингуэй - Эмиэрикэ биллэр суруйааччы-

та, Нобелевскай бириэмийэ лауреата.
Саха суруйааччыта Н.Д.Неустроев уонна Эмиэрикэ суруйа-

аччыта Э.М.Хэмингуэй олохторун, айар үлэлэрин майгыннаһар 
өрүттэрэ:

– Суруйааччылар иккиэн биир кэм суруйааччылара буолаллар;
– Суруйар тиэмэлэрэ, проблемалара ханыылыы 

(айымньылара үйэлээх тиэмэлэргэ суруллубут буолан, хайа да 
кэм ааҕааччытыгар интэриэһинэйдэр)
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– Айар үлэлэригэр нуучча улуу суруйааччылара улахан са-
быдыаллаахтар (Л. Толстой, М. Горькай уо.д.а);

– Иккиэн улахан патриот дьон;
Бэриллибит айымньылар майгыннаһар өрүттэрэ:
– Сүрүн геройдара дьүөрэлэһэр;
– Айымньылар идеялара биир: ханнык да кэмҥэ, сиргэ аан 

дойду үрдүнэн киһи кыһалҕата биир.
Бэрэпиэссэр А.А. Бурцев бэлиэтииринэн, Н.Д. Неустроев 

“Балыксыт” кэпсээнэ Э.М.Хэмингуэй “Старик и море” сэһэ-
нин кытта ыкса дьүөрэлэһэр. Бу айымньыларга киһи айылҕа 
күүһүн кытта алтыһыыта уонна киһи дьылҕатын туһунан са-
наалара. Айымньылар сүрүн дьоруойдарын тас да көрүҥнэрэ 
ыкса майгыннаһар: “Все у него было старое, кроме глаз, а глаза 
были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который 
не сдается” [6],“Тугуттан даҕаны хараҕа ыраас, сытыы эбит” 
[21, 129]. Былатыан оҕонньор эмиэ Сантьяго курдук аһыныгас, 
соҕотох уонна дьадаҥы, ол эрэн кинилэр иккиэн айылҕаттан ис 
күүстээхтэр, бэйэлэригэр итэҕэллээхтэр. Тыымпы күөл Была-
тыаҥҥа төрөппүт ийэтин кэриэтэ күндү, оттон Сантьяго уон-
на Куба балыксыттара муораларын наар дьахтарга холууллар: 
“Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая 
дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволя-
ет себе необдуманные или недобрые поступки, - что поделаешь, 
такова уж её природа”. Бу икки кырдьаҕас дьон олохторо, ки-
нилэр иитэн-такайан таһаарбыт эдэр көлүөнэ дьон олохторугар 
салҕанар.

1. Бэриллибит айымньылары сыныйан аахтым, майгын-
наһар өрүттэрин буллум.

2. Тэҥнээн, алтыһыннаран үөрэтии теориятын үөрэттим.
3. Айымньылар майгыннаһар өрүттэрин буллум. 
Бу айымньылар сүрүн геройдара, идеялара дьүөрэлэһэр 

эбит.
4. Н.Д. Неустроев “Балыксыт” кэпсээнэ, Э.М. Хэмин-

гуэй “Старик и море” сэһэнэ киһи, олох уонна айылҕа сити-
мин көрдөрөр психологическай, философскай түгэннэринэн  
күүстээх, дириҥ түгэхтээх айымньылар. Бу айымньылары 
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үөрэтиигэ учуутал алтыһыннарыы ньыматын үөрэнээччилэр-
гэ киһи, олох уонна айылҕа туһунан төрүт өй-санаа мындырын 
иҥэриигэ, айыы тыынын уһугуннарыыга көдьүүстээхтик туһа-
ныан сөп.

Слепцова Снежана, Чурапчы улууһун, Болтоҥо орто оскуолатын 
9 кылааһын үөрэнээччитэ. Салайааччы - Кривошапкина С.М.

Николай Денисович Неустроев “Куһаҕан тыын” 
комедиятыгар Куонаан уонна Марыына икки 

ардыларыгар таптал баар дуо?
Саха уус-уран литературатын саҕалааччыларыттан биирдэстэрэ, 

бастакы кэпсээнньит уонна комедиограф. Николай Денисович  
1895с. ахсынньы  15 күнүгэр 4-с Байаҕантай улууһугар сэниэ 
кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Бастаан Баайаҕа 4 группалаах началынай 
оскуолатыгар үөрэммитэ. Ону бүтэрэн баран 1910 сыллаахха 
Якутскайдааҕы 4 кылаастаах куорат училищетыгар киирбитэ. 
Бу оччотооҕуга балайда бэлэми биэрэр оскуола этэ. Итиннэ 
кини Платон Слепцову, Максим Аммосовы, онтон да сайдыы-
лаах ыччаттары кытта бииргэ үөрэммитэ. Кэлин куруһуок 
үлэтигэр Саха сиригэр сыылкаҕа олорор большевиктар – Ем. 
Ярославскай уонна С. Орджоникидзе – болҕомтолорун ууруох-
тарыттан ыла, кини үлэтэ биир сүрүннэмитэ. Оттон Неустроев 
итиниэхэ тиийбэтэҕэ. Кини, доруобуйата мөлтөөн, училище 
төрдүс кылааһын бүтэрбэккэ, дойдутугар тахсыбыта.

Суруйааччы айар үлэтэ ити үөрэммит кэмиттэн араас хоһоон-
нору, көрдөөх кэпсээннэри суруйуунан саҕаламмыта. Н. Неустроев 
Ойуунускайдыын 1916 с. Н.В. Гоголь «Ревизор» диэн комедиятын 
сахалыы тылбастаабыттара биллэр. Дойдутугар тахсан, төрөп-
пүттэригэр олорон бэйэтин билиитин хаҥатынарга утумнаахтык 
дьарыктаммыта. Норуот көрдөөх кэпсээннэрин, анекдоттарын, 
сэһэннэрин, таабырыннарын хомуйууну сэргэ, нуучча классикта-
рын Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Чехов-айымньыларын умсугуйан 
туран ааҕара, үөрэтэрэ. Онон дириҥ билиилээх. киэҥ сайдыылаах 
дьоннор таһымнарыгар тиийэ үүммүтэ.Гражданскай сэрии бүп-
пүтүн кэннэ Николай Неустроев Уолба оскуолатыгар икки сыл 
учууталлаабыта. Онтон 1925-1926 сыллардаахха, Якутскай куо-
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ракка киирэн, «Хозяйство Якутии» диэн сурунаал редакцияты-
гар секретарынан үлэлээбитэ. Советтар Бүтүн Саха сиринээҕи IV 
съезтэригэр делегатынан сылдьыбыта. 1927 сыллаахха Москваҕа 
В.Брюсов аатынан Литературнай институкка үөрэнэ барбыта. Он-
тон доруобуйата улаханнык мөлтөөн, сотору төннөн кэлбитэ.

Николай Неустроев баара-суоҕа 34 эрэ сыл олорбута. Онон 
айар даҕаны үлэнэн эмиэ кылгас кэмҥэ дьарыктаммыта. Ол да 
буоллар, кини саха литературатын историятыгар биир маҥнай-
гы кэпсээнньит уонна комедияны суруйааччы быһыытынан 
бэйэтин бэлиэ суолун хаалларбыта.

Кини «Дьиикэй олох» диэн бастакы кэпсээнэ 1915 сыллаахха 
нууччалыы тылынан суруллубута. Кэпсээҥҥэ ыраах үрэх баһа 
сиргэ оттуу сылдьар үс отчут дьылҕата кэпсэнэр.

“Балыксыт” диэн кэпсээҥҥэ эмиэ эстибит-быстыбыт Была-
тыан оҕонньор дьылҕатын туһунан автор дириҥ долгутуулаах 
сэһэргээһинин кытта биһиги урут сиһилии билсэн турабыт. От-
тон ”Сэмэнчиккэ” тыа көнө сүрэхтээх, кэнэн уолчаанын сүрэҕэр 
ыраас таптал чувствота уһуктуутун туһунан долгуйа ааҕабыт.

Оттон сулбу соҕус тыҥааһыннаахтык сайдар сюжеттаах, 
мүлчүргэннээх быһылааннардаах “Муммут оҕо кэпсээнэ” 
диэн айымньытын Н.Неустроев саха литературатыгар биир 
бастакынан оҕо аймах ааҕарыгар аналлаах айымньылары су-
руйууну саҕалаабыта. Эмиэ оҕолорго аналлааах “Омоҕой, Эл-
лэй икки” диэн норуот номоҕун уус-ураннык чочуйбута.

Суруйааччы кэлин улам аныгы, советскай тематикаҕа эр-
гиллэн испитэ. Ол туоһутунан 1926 сыллаахха суруллубут “Ый-
даҥа” уонна  ”Иирээн” диэн советскай былаас дьахталларга тэҥ 
быраабы биэрбитин көрдөрбүт кэпсээннэрэ буолаллар.

Степанова Аида, Таатта Э.К.Пекарскайаатынан Игидэй орто 
оскуолатын 10 кылааһын үөрэнээччитэ. Салайааччы - 

Ефимова В.К.- саха тылын уонна литературатын учуутала.
Н.Д.Неустроев киэҥ эйгэлээх, саха литературатыгар 

сонун жанры киллэрбит суруйааччы
Николай  Денисович саха уус-уран классиктарыттан саамай 

эдэрдэрэ, нарын-истиҥ уйаҕас дууһалаах икки тылынан (нууч-
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чалыы уонна сахалыы) суруйбут кэпсээнньит, хоһоонньут, дра-
матург, комедияны суруйааччы, очеркаһыт, тылбаасчыт, фоль-
клору чинчийээччи уонна этнограф этэ.

Н.Д. Неустроев сахалартан бастакынан драматургия 
жанрынан комедияны суруйууга үлээбитэ, бастакы комедия 
суруйааччы этэ, пьесалара саха театральнай искусствотын 
сайдыытыгар уһулуччулаах оруолу ылбыттара.

Литературнай суруйуунан Николай Денисович 1912 с. саҕа-
лаан дьарыктаммыта.Биллибит бастакы айымньыларынан 1915 
с. суруллан баран 1917 с. Красноярскайга «Сибирские записки»  
сурунаалга бэчээттэнэн тахсыбыта. «Дикая жизнь» диэн  нууч-
ча  тылынан суруллубут кэпсээнэ 1917 с. Дьокуускайга норуот 
дьиэтигэр туруоруллубут, сахалыы суруллубут «Тимир дьон 
оҕолоро» диэн пьесата буолаллар.Кини бастакы айымньыла-
рын «Н.Бельский» диэн псевдонимынан таһаартарбыта.

Николай Денисович  айар дьоҕура, суруйар талаана улуу 
нуучча  литературатын сабыдыалынан сайдыбыта . Ол туһу-
нан маннык ахтар: «Мин суос соҕотох дьарыгым ааҕыы.Нуучча 
классиктарын уонна критиктарын сүрүн айымньыларын аах-
тым. Омук литературатын билиим кыра.Пушкины, Лермонто-
вы, Гоголи, аахпытым ыраатта.Кинилэр мин саамай таптыыр 
суруйааччыларым. Пушкин уонна Лермонтов миэхэ үгүһү биэр-
биттэрэ. Итиэннэ, мин санаабар, нуучча тылын билиибин байып-
пыттара уонна ааҕыы суолугар киирэрбэр олук уурбуттара.»

Николай Денисович Неустроев үгүс айымньылара, 
кэпсээннэрэ, очеркалара, ыстатыйалара, хоһоонноро – 
нууччалыы тылынан суруллубуттара.

 П.А.Ойуунскайдыын Н.В.Гоголь «Ревизорун»,  Н.Н.Пав-
лов- Тыаһыттыын А.С. Пушкин «Борис Годунов» драматын уо-
.д.а айымньыларын сахалыы тылбаастаабыта.

Биир нуучча доҕоругар маннык суруйбута: «Нуучча клас-
сиктарын кинигэлэрин ылларгын эрэ, ис-искиттэн өрүкүйэҕин, 
санааҕын кумааҕыга этиэххин баҕараҕын. Мин испэр «Суруй, 
доҕоччуок, бэйэҥ күүскүн холонон көр.Баҕар туох эмэ тахсаа-
рай »,- диэн араарбакка сибигинэйэр туох эрэ тулуппат- тэһип-
пэт баар». Бу этииттэн көрдөххө суруйааччы нуучча литерату-
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ратын улаханнык умсугуйан туран ааҕан, турукка киирэн туран 
айар эбит диэн сабаҕалааһын оҥоруохха сөп.

1917 сыл-ха тахсыбыт «Тимир дьон оҕолоро» айымньытын 
нуучча биллии-лээх библиограбын, киноведын, суруйааччы 
Н.А.Рубакин сүбэтинэн суруйбута.Николай Александрович Ру-
бакин 1914 сыл-ха Н.Д.Неустроевка маннык суруйбута: «Я бы от 
души советовал вам писать не только по русски, а и по –якутски. 
Этим вы сделали бы очень большое и важное дело.Пишите для 
якутов так, чтобы положить этим способом начало своей соб-
ственной якутской литературы». (Өлүөнэ сарсыардата).

Сыромятникова Ванесса, Таатта улууһа, И.М. Хатылаев 
аатынан Баайаҕа орто оскуолата 9 кылаас үөрэнээччитэ. 

Салайааччы - Сыромятникова И.И
Суруйааччы Н.Д.Неустроев уонна үөрэнээччи Герасим 

Дягилев революцияны көрсүү үөрүүлээх түгэнин 
кыттааччылара

Суруйааччы Н.Д.Неустроев төрөөбүт дойдутун, норуотун куль-
туратын туһунан баай билиитэ-көрүүтэ, өйдөбүлэ уонна инники 
кэскилигэр кыһамньыта суруйааччы айымньыларыгар көстөр. Ол 
чаҕылхай туоһутунан кини сахатын норуотун эрэйигэр, кыһалҕа-
тыгар чугас туран, кини дьылҕатын чахчы даҕаны ыарыылаахтык 
ылынан суруйан хаалларбыт очеркалара буолаллар. 

1919с. суруллубут «Думы якута» очеркатыгар суруйааччы 
гражданскай сэрии кэмигэр саха киһитин мунуутун, өйүн-санаа-
тын көрдөрбүтэ, кыргыһыыны-кыдыйсыыны, бэйэ-бэйэни өлөр-
сүүну утаран суруйбута. Саха киһитэ айылҕаттан сэмэй, сэрэх буо-
лан сэриини ылымматын туһунан бу очеркаттан түмүк оҥоруохха 
сөп эрээри, очерк бүтэһигэр «Но довольно горьких дум!..» диэн 
этиитэ инники үтүө олоххо эрэли үөскэтэр диэн санааҕа кэлэҕин. 

Н.Д.Неустроев 1917 сыллаахха суруллубут «Революция в якут-
ской глуши» очеркатын ааҕан баран суруйааччы олорон ааспыт 
олоҕор бэлиэ күнү хайдах көрсүбүтүн сыаналыырга туһалаах эбит 
диэн санааҕа кэллим. Өссө ордук кэрэхсэбиллээҕэ бу күн биһиги 
төрөөбүт түөлбэбитигэр - кырдьаҕас Баайаҕабыт сиригэр буолан 
ааспыта мин болҕомтобун тарта. Очерк «Социалистическая Яку-
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тия» хаһыакка аан бастаан 1964 сыллаахха бэс ыйын 7 күнүгэр 
бэчээттэммит. «Марсельеза» революционнай ырыаны үөрүүлээх, 
долгутуулаах кэмҥэ оҕолору кытта ылласпыт киһинэн оччотооҕу 
үөрэнээччи, икки үйэ кирбиитигэр төрөөбүт Герасим Тимофеевич 
Дягилев буолар. Чугас эргин оскуола суох буолан, Герасим 12 
саастааҕар Баайаҕа начальнай оскуолатыгар киирэн үөрэммитэ. 
Саха сиригэр гражданскай сэрии туран, ол Байаҕантай улууһун эмиэ 
таарыйбыта, уол тохтуу-тохтуу үөрэнэн, тыа оскуолатын бүтэрбитэ 
уонна 1924 сыллаахха Якутскайдааҕы педагогическай техникумҥа 
киирбитэ. Герасим Тимофеевич учуутал идэтин баһылаабыта. Г.Т.
Дягилев «Саҥа олох күнүн көрсө» ахтыы кинигэтэ Саха сиринээҕи 
кинигэ издательствотыгар 1985 сыллаахха бэчээттэммитэ. Герасим 
Тимофеевич тыаҕа уонна куоракка үөрэнэ да, үлэлии да сылдьан, 
саха суруйааччылара Анемподист Иванович Софроновы, Николай 
Денисович Неустроевы, Герасим Дмитриевич Бястиновы-Бэс Дьа-
рааһыны үгүстүк сирэй көрсөн билсибитин, кинилэр литература 
уонна искусство сайдыытын, төрөөбүт норуоттарын кэрэ кэскилин 
тустарынан ыллыктаах тылларын истибитин туһунан бу ахтыы 
кинигэтигэр суруйар. Советскай былаас бастакы сылларынааҕы 
олоҕу, дьону-сэргэни бэйэтин эт хараҕынан көрөн, истэн суруйбута 
оччотооҕу олох тыынынан илгийэр буолан ордук күндү. 

Хабарова Анна, Муома улууһун .А.Ф.Старков аатынан Төбүлэх орто 
оскуолата, 9 кылаас үөрэнээччитэ. Салайааччы - Н.В. Соркомов

Н.Д.Неустроев “Балыксыт” кэпсээнигэр саха киһитин
сиэрин-майгытын кэрэхсээһин, киһини киһи курдук 

үрдүктүк тутуу
Сиэр – майгы киэҥ ис хоһоонноох өйдөбүл. Киһи күннээҕи 

олоҕор, бэйэтэ да билбэтинэн сиэр-майгы көрдөбүллэригэр сөп 
түбэһэн олорор. Киһи хайдаҕын тугун: кини тыла-өһө, киһини 
кытта кэпсэтэрэ, тутта-хапта сылдьыыта, дьоҥҥо, тулалыыр эй-
гэтигэр сыһыана кэпсииллэр. Майгы-сигили үтүө уонна мөкү 
өрүттэргэ арахсар.

Үтүө өрүттэргэ киирсэллэр:
– айылҕаны олус күүскэ өйдөөһүн, харыстааһын, 

таптааһын;
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– сиэрдээх өй – санаа;
– үтүө майгы;
– дьоҥҥо – сэргэҕэ истиҥ сыһыан;
– тулалыыр эйгэҕэ ытыктабыл, санаа күүһэ, тулуур, дьулуур.
Үтүө сиэр-майгы өрүттэрин өрө тутан, иитиэхтээн киһи 

буолбут киһи хаһан баҕарар, дьон-сэргэ ортотугар эбэтэр 
айылҕаҕа да сырыттар, түргэнник бэйэтин миэстэтин булар, 
оттон түктэри, сүөргү майгыны-силигини иҥэриммит киһи 
олоҕор үгүс мэһэйи, ыарахаттары көрсөр. Ити икки, үтүө да 
мөкү да өрүттэр ханнык баҕарар киһиэхэ баар буолар. Ону киһи 
куруутун үчүгэй эрэ өттүн тутуһуохтаах.

 Сахаларга сиэр-майгы көрдөбүллэрин, киһи киһиэхэ 
сыһыанын чинчийбит биир киһинэн буолар «Айыы үөрэҕин» 
түсчүтэ Л.А.Афанасьев – Тэрис. Кини «Сиэрдээх буолуу» туһу-
нан үлэтигэр былыр өбүгэлэрбит оҕону кыра сааһыттан саҕа-
лаан сиэрдээх быһыыга-майгыга үөрэтэллэрин-такайалларын 
тоһоҕолоон бэлиэтиир.

Мин саха литературатын төрүттээччилэртэн биирдэстэрэ, 
бастакы кэпсээнньит уонна комеодиограф, уран тыл маастара 
Н.Д.Неустроев «Балыксыт Былатыан» кэпсээнигэр айылҕа-
лыын биир ситимнээх буолбут киһи сиэрин - майгытын ыры-
тан көрөргө холоннум. Бэйэм санаабар уус-уран литератураҕа, 
биһиги билиҥҥи күннээҕи олохпутугар даҕаны, киһи сиэ-
рин-майгытын арыйыы син балачча баар.

 Чинчийэр үлэбэр чопчу маннык хайысхаларынан сирдэтэн 
үлэлээтим.

– Саха норуотугар сиэр-майгы туһунан өйдөбүл.
– Уус-уран литератураҕа киһи сиэрин-майгытын арыйыы.
– «Балыксыт Былатыан” кэпсээн сырдатар уус-уран пробле-

мата. 
– Кэпсээн соҕотох геройун сиэр-майгы өттүнэн үтүө өрүт-

тэрин ырытыы.
– Саха киһитин ыалдьытымсаҕа, бэйэ-бэйэҕэ истиҥ сыһыа-

на, сэмэйэ, айылҕалыын алтыһыыта, айылҕа дьикти көстүүлэ-
рин, таайыллыбат таабырыннарын сүрэҕин, дууһатын түгэҕэр 
сөҥөрдүүтэ.
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Н.Д.Неустроев “Балыксыт” кэпсээнин 1927 сыллаахха су-
руйбута. “Ойуулааһын күүһүнэн, тылынан-өһүнэн бу кэпсээн 
саха прозатын бастакы кэрдиис кэмин биир үрдүк ситиһиитэ, 
өлбөт-сүппэт күндү кылаата буолар,» - диэн Н.М.Заболоц-
кай этэн турар. Айылҕа уонна киһи. Мин санаабар, Былатыан 
Тыымпы күөлүн кытыытыгар, хатырык отуутугар төһө да соҕо-
тох олордор, кини киһи быһыытынан, сиэр- майгы өттүнэн олус 
баай дии саныыбын. Бастатан туран, кини айылҕаны, бу олорор 
тыаһаабат уулаах Тыымпы күөлүн олус да таптыыр. Кини ман-
на олорбута уонча сыл буолбут. Кини сиэрдээх майгыта-сиги-
литэ:

Айбыт айылҕатын күүһүгэр итэҕэйэн, эрэнэн, көрдөһөн-
ааттаһан олорор.

Улахан таптыыр сүрэхтээх. Аан дойдутун, төрөөбүт сирин, 
Тыымпы күөлүн.

Н.Д.Неустроев “Балыксыт”кэпсээнэ саха прозатын бастакы 
кэрдиис кэмин биир үрдүк ситиһиитэ, өлбөт-сүппэт кылаата 
буолар. Литература уонна искусство бары айымньылара мэл-
дьи киһи чиэһин көмүскүүр, киһини киһилии сыаналыыр анал-
лаахтар, киһи үчүгэй өрүтүн дириҥэтэн ырытар соруктаахтар. 
Н.Д.Неустроев Былатыана киһи буолан сиргэ төрөөн ыйааҕын, 
сирдээҕи аналын толору толорон орто дойдуттан барбыт диэн 
мин сыаналыыбын. Михаил Шолохов: «Ведь творчество писа-
теля – прежде всего дело морали, нравственности, гуманизма», 
- диэн этэн турар .Н.Д.Неутроев талаанын үрдүк чыпчаалынан 
киһи (герой) ис дууһата арыллыытын, санаарҕабылын, дууһата 
айманыытын итэҕэтиилээхтик көрдөрөр. Суруйааччы кэпсээн-
нэригэр суруллар дьоруойдарын психологиятыгар кэпсээннэри-
гэр суруллар дьоруойдарын психологиятыгар дириҥник киирэр. 
Н.Д.Неустроев уус-уран айымньылара, суруйуулара үрдүк 
таһымнаахтар, ыччаты сиэр-майгы өттүнэн иитиигэ, айылҕаны 
таптыырга үөрэтиигэ улахан суолталаахтар. Кини айымньы-
ларын “дьоруойдарыгар” майгынныыр дьон, биһиги бүгүҥҥү 
сайдыылаах олохпутугар көстөргө дылылар. Н.Д. Неустроев 
айымньылара хаһан да сүтүөхтэрэ суоҕа.



124 

«Сахаадаҥ ыччата Эн ааккын ааттатар!»

III секция. Саха сиригэр уус-уран литература
 сайдыытыгар нуучча уонна атын төрүт омуктар 

тылларынан суруллубут айымньылар суолталара.
Колодезников Эдик, Н.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта 

орто оскуолатын 6 кылааһын үөрэнээччитэ, Таатта улууһа. 
Салайааччы - Постникова Жанна Ильинична, нуучча тылын 

уонна литературатын учуутала
Владимир Николаевич Фёдоров оҕолорго аналлаах 

сэһэннэрэ
Саха литературатыгар төрөөбүт төрүт тылбытынан айар-ту-

тар дьону кытта тэҥҥэ нуучча тылынан суруйар дьон аҕыйаҕа 
суохтар. Ол курдук биhиги ааттыахпытын сеп Петр Чер-
ных-Якутскайы, В.Чаҕылы, Алексей Михайловы, Владимир 
Федоровы, Софрон Осиповы, Айсен Дойдуну, Август Мураны, 
Ариадна Борисованы, Анатолий Слепцовы  уо.д.а. Чуолаан бу 
ааттаммыттартан оҕолорго аналлаах айымньылар Ариадна Бо-
рисоваҕа, Владимир Фёдоровка бааллара биллэр. Биhиги поэт, 
суруйааччы, публицист, драматург, журналист, фотограф Вла-
димир Николаевич Фёдоров олоҕун уонна айар үлэтин чин-
чийэргэ сананныбыт. 

Владимир Николаевич Фёдоров омугунан нуучча, 1951 сыл-
лаахха кулун тутар 31 күнүгэр Кэбээйи оройуонун Таас Тумус 
диэн ааттаах кыра дэриэбинэҕэ төрөөбүтэ. Отучча кинигэ авто-
ра, ол иhигэр «Автограф души», «Красный ангел», «Формула 
любви», «Небесный пилигрим», «Восьмигранная Ойкумена» 
хоhооннорун хомуурунньуга, «Звезда голуболикой Жаннет», 
«Скрипка», «Гражданин №1 навсегда исчезнувшего города» 
сэhэннэрэ, «Сезон зверя» романа ааҕааччы биhирэбиллэрин  
ылбыттара. Кини сорох хоhоонноро, сэhэннэрэ немецкэй,  ан-
глийскай, болгарскай, армянскай, украинскай, азербайджанскай 
тылларынан бэчээттэммиттэрэ.

Өлүөнэ өрүс кэрэ көстүүтэ, Сахабыт сирин кэрэ айылҕата 
суруйааччы оскуоланы бүтэрэн, геолог идэтин таларыгар туhа-
лаабыта саарбаҕа суох. 1975 сыллаахха Дьокуускайдааҕы госу-
дарственнай университеты бүтэрбитэ. Өссө студент сылдьан 
хаһыакка ыстатыйалары суруйара. Геолог буолан Саха сирин 
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үгүс улуустарыгар элбэх экспедицияларга сылдьыбыта, үлэлээ-
битэ. Билигин Москва куоракка олорор. 69 саастаах. Араас дой-
дуларга айанныырын сөбүлүүр уонна хаартыскаҕа түhэриинэн 
үлүhүйэр. Ол курдук хаста да Африкаҕа, Гренландияҕа, Арктикаҕа, 
Японияҕа, Египеккэ сылдьыбыт. Интернеккэ анал сайтаах, онно 
киирэн хаартыскаларын көрүөххэ, айымньыларын ааҕыахха сөп.

Владимир Федоров бастакы оҕолорго сэһэнэ– «Приключе-
ние «Приключения барона Мюнхаузена на Полюсе Холода». 
Манна биллэр Мюнхаузен айанньыт Саха сиригэр кэлэ сылдьы-
бытын уонна итэҕэйиэхтэрэ суоҕа диэн кыбыстан кэпсээбэтэҕин 
туһунан суруллубут. Владимир Федоров бу сэһэнигэр сиртэн  
хостонор баай, күндү таастар тустарынан кэпсэнэр. Суруйааччы 
бэйэтэ геолог  идэлээх буолан бу теманы үчүгэйдик, толорутук 
уонна ааҕааччы интэриэһин тардар гына суруйбут. Сэһэн сүрүн 
геройа Кембрик диэн гном. Кини аата кембрий диэн тылтан тах-
сыбыт. Маннык тылынан учуонайдар 500 мөлүйүөн сыл анараа 
өттүгэр баар сири, муораны, хайаны ааттыыллар эбит. Кембрик 
сир анныгар Саха сиригэр олорор. Үһүйээн кэпсииринэн таҥа-
ра Саха сирин үрдүнэн көтөн иһэн тымныыттан илиитэ тоҥон 
күндү таастардаах мөһөөччүгүн бу сир үрдүгэр барытын тамма-
латан ааспыт. Айымньы хас баһын аайы Кембрик саҥаттан саҥа 
минерал туһунан кэпсиир, саҥаны биллэрэр. Саха сирин билбэт 
киhиэхэ, бу сир үhүйээннэрин,дойду уратытын туhунан толору 
билиини биэрэр дии санаатым. Суруйааччы төрөөбүт Сахабыт 
сирин билиигэ интэриэhи үөскэтэр, элбэҕи билиhиннэрэр. Сэ-
һэн түмүгүнэн нууччалыы тылдьыт уонна ойууларынан сүрүн 
герой айанын картата оноһулунна.

Иккис сэhэнигэр Саха сиригэр ханнык сиртэн хостонор 
баай, күндү таас баарын, булуллубут сирин, хайдах өҥнөөҕүн, 
быһыылааҕын, киһиэхэ хайдах дьайарын ааҕааччыны интэ-
риэһиргэтэрдии суруйбут. Владимир Фёдоров бу айымньы-
ларынан  остуол оонньуута, эбэтэр компьютернай оонньуу 
оноруохха сөп эбит. Оонньуулары оҕолор сөбүлүө этилэр. Сэ-
hэннэр оҕолору булугас өйдөөх, ыарахаттартан  толлубат, хор-
сун буолар хаачыстыбаларга иитэллэр. Маны тэҥэ, Саха сирин 
туһунан үгүс интэриэһинэйи, саҥаны билэллэрэ саарбаҕа суох.
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Лоботов Валериан, Куокуйская средняя школа, ученик 8 класса, 
Кобяйский улус.Руководители - Игнатьева Василиса, учитель 

русского языка и литературы; Унарова Саргылана Николаевна, 
учитель родного языка и родной литературы 

Роль семьи в нравственном становлении писателя 
по повести Ивана Ивановича Иннокентьева «Жизнь 
и приключения Ваньки Быкова на Говорящей Горе»

На уроке литературы мы изучаем жизнь и творчество писа-
телей – выходцев Кобяйского улуса. Доклад написан на основе 
повести писателя, газетных, журнальных статей.Критические 
статьи о творчестве писателя написаны журналистами Ариад-
ной Борисовой, Ольгой Сергеевой, Владимиром Федоровым. 
Мы знакомы с писателем И.И.Иннокентьевым, он постоянный 
участник наших литературных экспедиций. 

Актуальность:в одном из интервьюИ.И.Иннокентьев 
утверждает, что для него герой – это человек, который не прой-
дёт мимо горящего дома, спасёт людей, рискуя своей жизнью. 
Подлость и благородство. Это два ключевых слова, характери-
зующих сущность человека. И мне стало интересно, а каким 
он был в детстве, какая у него семья, были ли у него верные 
друзья? Ответы на эти вопросы я нашел в повести «Жизнь и 
приключения Ваньки Быкова на Говорящей Горе».

 Шаг за шагом, следуя за Ванькой, я увидел ступени его 
взросления, роль его семьи в его духовном развитии.Цель ра-
боты:показать роль семьи в нравственном становлении героя.

Эту повесть Иван Иннокентьев посвятил малой родине, 
друзьям. Автор сам объясняет решение написать эту повесть 
желанием рассказать нам, современным детям, о своем детстве 
ничуть не худшем, чем у нас. Я узнал много интересных фак-
тов о семье Ивана Иннокентьева, о его детстве. Ванька рос в 
счастливой семье. Его все любили, опекали, защищали. Отец 
был адвокатом. Мама строгая, немногословная, мудрая.  

У Ваньки было два брата, которые его всегда поддерживали, 
обучали, читали ему книги. Они научили его плавать, мастерить 
ракеты, закалили его здоровье, спасли от верной гибели, когда 
он смастерил себе крылья и хотел спрыгнуть с горы.
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В семье уважали друг друга. Все вопросы решали вместе, 
в ходе задушевных бесед. Мир и лад в семье – высшая цен-
ность. Здесь никогда не кричали, потому что понимали, что 
криком невозможно решить ни одну проблему. Так, например, 
они созвали семейный медицинский консилиум по поводу 
слабого здоровья Ваньки. Каждый высказал свое мнение, от 
больницы его спас брат Васька, который сказал, что прочтет 
ему о Суворове и будет закалять его организм все лето. Брат 
сдержал слово, обливал его холодной водой, и все лето Ванька 
не болел.

Ванька еще с четырех лет понял, что человек должен иметь 
свое дело, чтобы не почувствовать себя никому не нужным. 

Семья предоставляет возможности для творчества, духовно-
го развития, самосовершенствования. Слушает Ванька пластин-
ки, слушает радио, слушает Гошины магнитофонные записи. 

Родители любили друг друга. Улыбка и положительные 
эмоции – сочувствие, душевное равновесие, утешение, уве-
ренность, оптимизм – создавали то, что можно назвать семей-
ным очагом. Семьей они ездили на рыбалку. Однажды попа-
ли в шторм. Ванька с Васькой поняли, как должен себя вести 
мужчина в трудной ситуации. Не терять головы, быть спокой-
ным, уверенным, зря не паниковать и не стесняться говорить 
правду.

В результате исследования я узнал жизнь (семью, детские 
годы) и творчество русскоязычного писателя-земляка И.И.Ин-
нокентьева.Проанализировав повесть писателя, я пришел к сле-
дующим выводам:

•  Семья в жизни человека играет огромную роль
•  В семье человек получает первые нравственные уроки
• С раннего детства в семье прививается любовь к труду
• В семье человек учится любить, сопереживать, поддержи-

вать друг друга.
• Умение дружить - важное, ценное качество человека.  
• В трудную минуту надо сплачиваться, не надо сидеть, сло-

жа руки. 
• Надо до конца биться и верить в себя. 
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• Мужчина в трудной ситуации должен не терять головы, 
быть спокойным, уверенным, зря не паниковать и не стесняться 
говорить правду.

• Лучше быть культурным, воспитанным, тактичным, веж-
ливым, чем грубым, эгоистичным.

Левчикова Лилиана, Н.Х.Дьяконов аатынан Тыайа орто 
оскуолатын 10 кылааһын үөрэнээччитэ, Кэбээйи улууһа. 

Салайааччы - Гуляева В.Н.
Платон Афанасьевич Степанов (Ламутскай) - хоту 

сири хоһуйааччы 
Эбээн литературата хоту норуоттар литератураларыгар 

ураты миэстэни ылар. Биһиги биир дойдулаах талаанна-
ах суруйааччыбыт Платон Афанасьевич Степанов - Ламут-
ский, учуутал, эбээн поэта,прозаик, Саха АССР кульуратын 
үтүөлээх үлэһитэ, ССРС суруйааччыларын Союһун чилиэнэ. 
Платон Афанасьевич Степанов- Ламутскай быйыл төрөөбүтэ 
100 сааһын бэлиэтиибит. Ол иһин биһиги биир дойдулаах су-
руйааччыбыт айар үлэтин арыый дириҥник билсиэхтээхпит дии 
саныыбын. Биһиги биир дойдулаах суруйааччыларбыт олохто-
рун, айар үлэлэрин билистэхпитинэ билиибит-көрүүбүт кэҥиэ, 
элбэҕи ааҕарга дьулуһуохпут.

Платон Ламутскай 1920 сыллаахха сэтинньи 13 күнүгэр  
Кэбээйи улууьун Ламыҥха нэһилиэгэр көс булчут дьиэ кэргэ-
нигэр төрөөбүтэ. Платон Ламутскай эбээн интеллигенциятын 
40-с, 50-с сыллардааҕы бастакы чулуу, үөрэхтээх дьонноруттан 
биирдэрэ буолар.Платон Ламутскай «Сатаабаты- үөрэт, билбэ-
ти биллэр!» диэн этиинэн олоҕун  оҥостубута да диэххэ сөп. 
Ол иһин 1937 сыллаахха бастакы номердаах Дьокуускайдааҕы 
педагогическай техникум эбээн уонна эбэҥки тылларын салаа-
тын бүтэрбитэ.Биир бастакынан эбээн тылын учууталын идэ-
тин баһылаан хотугу улуустарга, учууталынан 43 сылтан ордук 
кэмҥэ таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Киниттэн Степановтар 
Ламутскайдар педагогическай династиялара төрүттэммит. 
Бэйэтэ учуутал идэтин туһунан маннык эппит: «Учуутал буо-
луу улахан да дьол эбит!» 
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Суруйааччы айымньыларынан кыра ааҕааччылары элбэххэ 
үөрэтэр, айылҕаны, төрөөбүт дойдуну таптыырга, доҕордоһуу-
ну сыаналыырга, үтүө санаалаах, үлэһит буоларга үөрэтэр дии 
санаатым. Эбээн литературатын биир сүрүн темата - табаны 
ойуулааһын. Кинилэргэ «Табата суох эбээн эбээн буолбатах 
диэн өйдөбүл» баар. 

Мин «Хонначаан «(Табачаан) хоһоону сөбүлээтим. Аны 
үгүс хоһоонноругар эбээн ыарахан  олоҕун, дьылҕатын кэпси-
ир. Холобур, «Көс эвен дьылҕата» хоһооҥҥо көс эвен дьыл 
кэмиттэн тутулуга суох табаларын батыһан сиртэн сиргэ 
көһөрүн туһунан ааҕабыт. Кырдьык даҕаны, бу хоһоонтон хай-
дах эрэ курус санаа кэлэр, биһиги көс эвен олоҕо ыараханын 
чахчы итэҕэйэбит. Ламутскай нуучча, саха, эбээн тылларын 
тэҥҥэ баһылаабыта. Кини үс тылы билэр, ол аата үс эйгэни 
илдьэ сылдьар курдук сананара, тыллары билэр буолан өйө 
- санаата киэҥэ, үгүс доҕоттордооҕо. Поэт үгүс хоһоонноро 
муударай, үтүө санаалаах. Үлэни таптыыр буоларга, өбүгэлэ-
рин кэриэһин ытыктыырга үөрэтэллэр. Холобур, «Ааныкчаан 
отонноро». «Ийэм бэлэхтэрэ», «Мин өбүгэлэрим-эбээннэр». 
Кини педагогическай, айар, общественнай үлэтин - барытын 
«Сырдыкка айан» диэн ааттыахха сөп. Үлэбэр кини олоҕун, 
үлэтин туһунан суруйбут «Сырдыкка айан» диэн ыстатый-
аларын,ахтыыларын, айымньыларын  кинигэтин туһанным.
Сырдыкка айан диэн киниэхэ буолар: норуотун фольклорун 
үөрэтии,эбээн тылын, литературатын сайыннарыы, хоту дьон 
уратыларын; үөрэтии, үүнээйилэрин, кыылларын чинчийии.
Маны барытын кини бэйэтин хоһооннорунан, поэмаларынан, 
кэпсээннэринэн көрдөрөр. Ламутскайы чугастык билэр дьон 
кини туһунан үтүө тылынан эрэ ахталлар. Ахтыылартан Пла-
тон Ламутскай хайдах курдук кэрэ киһитин, дьиҥнээх патри-
отун,талааннаах суруйааччы буоларын дьэҥкэтик өйдүүбүт. 
Кини төрөөбүт норуотун былыргы олоҕун туһунан «Сир ич-
читэ» бастакы эбээн романын суруйбута. Бу роман кини айар 
үлэтин чыпчаала буолар. Бу үлэбин суруйан суруйааччы туһу-
нан урут билбэтэхпин элбэҕи биллим.
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Никонова Нарыйа, Тыайинская СОШ имени Н.Х.Дьяконова» 
ученица 5 класса, Кобяйский улусРуководитель: Никонова Анна 

Егоровна, учитель русского языка и литературы.
Образ собаки в литературе.

(На примере произведений А.В.Кривошапкина, Н.А.Лугинова)
Образ собаки играет важную роль в произведении, потому 

что отношение к братьям нашим меньшим является проверкой 
на человеческую состоятельность. Если в произведении есть 
образ собаки, то через отношение человека к ней автор показы-
вает его нравственные качества.

Произведения Кривошапкина, Лугинова и для исследования 
мною были выбраны не зря. Андрей Кривошапкин и Николай 
Лугинов – наши известные земляки, народые писатели Якутии. 

События цикла рассказов «Мой верный друг» тоже проис-
ходят на Севере. Главные герои – автор-эвен и его собака Ура-
ник (от якутского «Ураанньык»). Цикл состоит из 26 коротких 
рассказов, в котором описывается жизнь Ураника с момента по-
явления его у автора и до смерти. Автор называет свое произве-
дение «памятником другу». Прочитав рассказы, мы понимаем, 
что на Севере охотничья собака бесценна. Автор утверждает, 
что «хорошая собака лучше плохого человека». И правда, соба-
ка для эвена – и «транспорт» для езды по тундре, и помощник 
в охоте, и охранник. Эвены очень тщательно выбирают себе 
будущего питомца – правила выбора щенка описаны в главе 
«Как охотник подбирает себе щенка». Читая о том, как щеночек 
превращается в охотничью собаку, можно отметить традиции, 
которых придерживаются эвены в отношении собак. В воспита-
нии щенка автору советами помогает его мудрая мать: «Не кор-
ми щенка из алюминиевой посуды. Не то станет вороватым», 
«лучше воспитывать щенка добром, тогда он станет гордым, 
бесстрашным псом», «Нельзя хвалить собаку с первого раза, 
как бы не сглазить». Таким образом, эвены очень ответствен-
но относятся к своим питомцам. Собака у них стоит на втором 
месте после оленя. Ведь от того, каким вырастет пес, в какой-то 
мере зависит и качество их жизни. Характер автора раскрыва-
ется через отношение к своей собаке. Мы читаем, как он забо-
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тится о ней, как радуется успехам своей собаки, как гордится 
ею. Таким образом, делаем вывод, что хозяин собаки – человек 
добрый, отзывчивый, ответственный, верный традициям свое-
го народа. Я бы назвала его Идеальным Хозяином. А Ураник 
– охотничья собака, не раз доказавшая свою верность и предан-
ность хозяину. В конце рассказа искренне сочувствуешь автору, 
потерявшему собаку-друга. Можно сказать, что это произве-
дение о чистых и правильных отношениях собаки с хозяином. 
Удивительно, что через отношение собаки с хозяином узнаешь 
много нового о жизни и быте эвенского народа.

События в рассказе «Кустук» описываются глазами собаки. 
Кустук – ездовая собака. Раньше она жила в деревне у Иччи- Охо-
ноона. Теперь же вынуждена жить у другого хозяина, Байбала, в 
новых, трудных условиях. Кустук, как охотничья собака, знает 
недостатки и достоинства своих хозяев, друзей по упряжке, даже 
своих грозных врагов, способна молниеносно ориентироваться 
в любой местности. Она очень выносливая (“Привыкшая к воле 
охотничья собака, Кустук старалась изо всех сил, безропотно 
тянула лямку упряжки с утра до вечера…», “Надо постараться 
покорно стерпеть, ибо терпение пока единственный его удел”). 
Кустук – разумное существо: все понимает, думает, ждет, 
надеется, она безгранично верит в своего Хозяина (“Что может 
быть выше верности Иччи!”, придет, заберет, ждет”, “Цепи не 
вечны. Иччи придет”). Она верна своему Иччи до конца жизни, 
предана ему. Но она не знала, что “самый лучший и добрейший из 
людей Иччи-Охонон» проиграл ее в карты. Отличительная черта 
Кустук – преданность своему хозяину. Следует отметить, что у 
всех собак в рассказе свой характер. Собака у Николая Лугино-
ва уподоблена человеку: так же умеет чувствовать, переживать, 
радоваться и страдать. Через отношение к питомцам раскрыва-
ются характеры героев: жестокий Байбал, безжалостно наказы-
вающий своих собак; страдающая, добрая Маайыс, угощавшая 
собак мясом; предатель Охоноон, бессовестно отдавший верного 
друга. Здесь мы видим, как у человека проявляются нечеловече-
ские черты – жестокость, дикость. Невозможно читать без слез, 
как Кустук погибает с мыслями о своем хозяине. В этом рассказе 
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автор через судьбу собаки показал, что такое любовь к свободе, 
преданность, верность, надежда. 

Таким образом, собака в произведениях Кривошапкина, 
Лугинова - это не просто животное, выполняющее своё дело - 
охранять дом, а животное, способное на глубокие чувства. И 
Кустук, и Ураник могут  мыслить, традать, радоваться. Каждый 
писатель по-своему трактовал образ собаки, обращая внимание 
читателя на то, что в любой ситуации человек не должен забы-
вать о братьях наших меньших. 

Постникова Саша, Н.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолатын 7 кылааһын үөрэнээччитэ,Таатта улууһа. 

Салайааччы – Баишева Полина Кирилловна ,география учуутала
«Өй күүhүнэн айан» 

(Н.Д.Неустроев «Факир» кэпсээнинэн)
Yлэ сыала: Н.Д.Неустроев «Факир» кэпсээнин тылларын 

быhаарыы, айанын сырдатыы.Соруктара:1) Суруйааччы Н.Д.
Неустроев «Факир» кэпсээнин ааҕыы. 2) «Факир» кэпсээҥҥэ өй 
уонна тыл күүhүнэн суруйааччы айанын сырдатыы. 3) Айаны-
гар этиллибит Индия, Тибет айылҕатын дьонун-сэргэтин ура-
тыларын булуу, быhаарыы.

Н.Д.Неустроев «Факир» кэпсээни бэс ыйын 4 күнүгэр 1925 
сыллаахха 4-с Байаҕантай нэhилиэгэр суруйбут (төрөөбут дой-
дутугар, билиҥҥитэ биhиги Уус-Тааттабытыгар суруллубут). 
«Факир» (из моих скитаний) кэпсээн нуучча тылынан суруллу-
бут.Кини бу кэпсээни ханна эрэ аахпытыттан өйүнэн айаннаан, 
ыраах баар дойдуну сырдаппыт буолуон сөп эбит. Н.Д.Неустроев 
айымньыларыгар араас сирдэр-дойдулар тустарынан саха дьону-
гар сырдаппыт суруйааччылартан биирдэстэрэ буолар: «Хамча-
аккы арыыта» очеркаҕа,хоhоонноругар,»Факир» кэпсээнигэр. 
Кини бэйэтэ хаhан да Хамчааккыга, Индияҕа, Тибеккэ сылдьы-
батаҕа, Алтаайы көрүөн олус баҕарара. Бу кэпсээни ааҕан баран, 
мин Н.Д.Неустроев суруйбут тыл уонна өй күүhүнэн айаныгар 
этиллибит Тибет, Индия айылҕатын,дьонун-сэргэтин уратыла-
рын булан быhаарарга холоннум.Мин бу кэпсээни 3 чааска араар-
дым. 1) географическай ааттар. 2) Индия климата (күнэ-дьыла)
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3)олохтоох норуот дьиэтэ-уота, үгэhэ, итэҕэлэ.
Географическай ааттар. Тибет- бу үрдүк хайалар быыстары-

гар сытар дэхси сир. Ол иһин «крыша мира» диэн ааттыыллар. 
Кытай Народнай Республикатыгар киирэр автономнай оройуон.

Гималай -сир саамай үрдүк хайалара.Тибет нагориетын уон-
на Инд-Ганг намталын икки ардыгар сытар. «Обитель снегов»- 
диэн ааттыллар, уһуна 2400 км.Саамай үрдүк чыпчаала-Джо-
молунгма (8848 м), «зеленая долина жгучей Индии- диэн Инд-
Ганг намтала буолуон сөп.Гималай хайаларын эниэлэригэр сы-
тар.Уһуна 3 тыhыынча км.,кэтитэ 250-350км.

Бенгальской хомо- Индостан уонна Индокитай тумул арыы 
икки ардыгар сытар, саамай улахан хомолортон биирдэстэрэ 
«иэнэ 2,191 тыhыынча.кв.км. Индийскэй океан хотугулуу-илин 
чааhыгар баар.Саамай дириҥэ 4519 м. 

Индия климата. «...я взглянул на вершины гор. Там повисла 
черная туча, сверкала молния и бушевал гром. Тучи надвига-
лись в страну Бенгальского залива».Индия климатыгар улахан 
дьайыыны Гималай хайалара оҥороллор. Манна сайынын муо-
раттан үрэр муссуон тыаллар элбэх ардаҕы аҕалаллар. Гималай 
хайаларын соҕуруу эниэтигэр сир үрдүгэр саамай элбэх сиик-
тээх,ардахтаах Черрапунджи диэн сир баар (сылга 12000 мм.ар-
дах түhэр).Климата субтропическай муссоннай.

Н.Д.Неустроевы норуот итэҕилин чинчийээччи-этнограф 
курдук көрүөххэ сөп.Ол курдук кини бу айымньыга Тибет олох-
тоохторун туhунан суруйар.Тибет олохтоохторо дорооболоhуу 
оннугар киhини көрүстэхтэринэ тылларын таhаараллар эбит. Бу 
абыычайы Тибет манаахтара 9 үйэҕэ толкуйдаабыттар. Бу кэмҥэ 
Ландарма ыраахтааҕы хара тыллаах эбит уонна Будданы итэҕэй-
ээччилэри эккирэтэн хаайтарар эбит. Ыраахтааҕы өлбүтүн да 
кэннэ манаахтар кинини батыhааччылар тыллара хара буолуох-
таах диэн толкуйдууллара, ол иhин көрсүбүт дьоннорун бэрэ-
биэркэлээри дорообо оннугар тылларын көрдөрөллөрө.

Факир диэн Индияҕа айанньыт манаахтары- дервиштары этэллэр. 
Ол иһин бу кэпсээн «Факир»диэн ааттааҕа  өй уонна тыл күүhүнэн  
ыраах баар Индияҕа суруйааччы айанын көрдөрөр. Билиҥҥи өй-
дөбүлүнэн «факир» диэн фокусник,йог, кыыллары үөрэтээччи. 
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Мин бу кэпсээни ааҕан,оччотооҕу дьон санаата күүhүн сөх-
түм. Салгыы кэҥэтэн чинчийиэм.

Соломов Ваня, Индигирская СОШ им. Н.А.Брызгаловаученик 
6 класса, Момский улус. Руководитель - Слепцова Антонина 

Васильевна, учитель русского языка и литературы
Роль чисел 2,3,6,10 в восприятии сказки Марии 

Прокопьевны Федотовой – Нулгынэт «Муммут оҕо» 
(«Дьааҥы остуоруйалара»)

Почему мы выбрали эту тему? На этот вопрос можно отве-
тить следующим образом:

1)Мы читаем, интересуемся таинственным и неизведанным в 
окружающей среде. Тем самым стараемся расширить свой кругозор.

2)Нас привлекает творчество писательницы М. П. Федото-
вой – Нулгынэт. Потому что в ее произведениях звучит голос 
и присутствует дух эвенского народа. Каждый человек должен 
знать свои корни.

3)Сказка завораживает доброй концовкой. Имеют ли како-
е-то значение в концовке сказки эти загадочные цифры? Если 
«да», то какое?

4)И последнее, эта работа как первый исследовательский 
шаг в науку. 

Сейчас актуальной проблемой стало отсутствие инте-
реса к чтению.Как решить эту проблему?Мы своим докла-
дом хотим доказать, что чтение книг- увлекательное и по-
лезное занятие.Актуальность темы исследования: необходи-
мость выявления роли чисел 2,3,6,10 в восприятии сказки. 
Пифагор Самосский (580-500гг.до.н.э.). Его имя знакомо каждо-
му школьнику. Его известность связана с названием теоремы 
Пифагора. 

Сказка «Муммут оҕо» написана Марией Прокопьевной Фе-
дотовой –Нулгынэт.

Сюжет(от франц.sujet-предмет) – система событий в худо-
жественном произведении, раскрывающая характеры действу-
ющих лиц и отношение писателя к изображаемым жизненным 
явлениям.



III секция. Саха сиригэр уус-уран литература

135 

Числа в сюжетной линии сказки «Муммут оҕо»: число 6 – 
«…алта саастаах аллам оҕо…»(Хаҕыына Хотун ырыата),число 
3 – «…эйиэхэ үс бэлэҕи биэрэбин…» (Хаҕыына Хотун уолга үс 
бэлэҕэ),число 2 – «…икки оҕом…» (Хомпоруун Хотой ытыы-
ра),число 3 – «…үс хонугунан соҕуруу дойдуга тиийбитэ…» 
(уол Хотойу кытта соҕуруу айаннара),число 10 - «уон араас ку-
стугунан...» (дьэрэкээн кустук тахсыыта).Получается такая рас-
кладка:6 – 3 - 2 – 3 – 10. По порядку получается:2 – 3 - 6 – 10 
– наши таинственные числа. Что же за ними скрывается?

Значение таинственных чисел нашей сказки. Число 3 – у 
многих народов это число священное, т.к. этим числом обо-
значали весь окружающий мир. В фольклоре часто встреча-
ется именно число 3: три дороги, три желания, три сына, три 
дочери, три сестры и. т. д. У якутов с этим числом связаны 
различные представления: о трех странах мира, о трех яку-
тах, о трех любимых цветах, о трех душах человека и.т.д. 
Число 4 – это число имеет основополагающее значение. Есть 4 
времени года, четыре направления, хорошая отметка в школе. 
Символ равенства и справедливости, символ известного и не-
известного. Мы живем в домах, имеющих четыре стены. Число 
5 – это число есть сумма первого четного числа 2 и первого 
нечетного числа 3. что соответствует различию между мужским 
и женским началом. Поэтому сумма этих чисел является симво-
лом брака. Звездочка имеет 5 углов, лучшая отметка для учени-
ка, у человека 5 чувств: осязание, обоняние, вкус, зрение, слух.
Число 7 – пифагорейцы называли символом святости, здоровья, 
разума. Теологи называли число 7 «истинно святым числом», так 
как соединение числа 3 (божественного совершенства троицы) 
и числа 4 (мирового порядка). Есть 7 чудес света. У якутов число 
7 обладает магической силой.Число 8 – символ бесконечности.  
У разных народов различные толкования значений этих цифр. 
Но мы постарались показать вам общие похожие толкования 
значений данных чисел сказки.

Итак, числа 2,3,6,10 в сказке «Муммут оҕо» М.П. Федото-
вой – Нулгынэт выполняют важную роль. При помощи этих 
чисел автор передала идею своей сказки: в мире торжествует 
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бесконечное счастье! Надо жить в гармонии с природой, с са-
мим собой, с окружающими.

Следовательно, если в любом художественном произведе-
нии числа выполняют важную роль, то зная толкование чисел, 
т.е. их значение согласно нумерологии, можно понять и смысл 
произведения, его идею, философию ( от фил… и греч.sopia – 
мудрость), форма общественного сознания, мировоззрение, си-
стема идей, взглядов на мир и на место в нем человека).

Слепцова Вилана, Индигирская средняя общеобразовательная 
школа им.Н.А.Брызгалова ученица 11 класса, Момский улус

Руководители - Слепцова Элеонора Геннадьевна, учитель русского 
языка и литературы;Евсюкова Катерина Васильевна, 

учитель английского языка 
Особенности дословного перевода на английский 

язык при создании сборника рассказов М.П. 
Федотовой-Нулгынэт

Актуальность темы исследования определяется созданием 
сборника рассказов М.П.Федотовой – Нулгынэт в переводе на 
английский язык.

Данное исследование поможет учащимся при изучении ан-
глийского языка, также будет способствовать расширению вни-
мания зарубежных читателей к творчеству эвенской писатель-
ницы М.П. Федотовой-Нулгынэт. 

Мария Прокопьевна Федотова – разносторонне образован-
ный человек, уникальная личность, талантливая писательница 
и наследница традиций древних целителей Якутии.

Дословный перевод: это перевод, в котором порядок слов 
на языке оригинала сохраняется, и слова переводятся только 
в широком значении, не принимая во внимание контекст. При 
дословном переводе нам встретились слова, которые не перево-
дятся на английский язык. Реалия – предмет, вещь, материаль-
но существующая или существовавшая. Согласно словарным 
определениям, реалии – «это предметы материальной культу-
ры». Это лексемы, обозначающие предметы или явления мате-
риальной культуры, этнонациональные особенности, обычаи, 
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обряды, а также исторические факты или процессы и обычно 
не имеющие лексических эквивалентов в других языках. Абсо-
лютные (полные) реалии – слова, встречающиеся только в од-
ной культуре, в одном языке. Это имена собственные (особенно 
географические названия, названия фирм, праздников, нацио-
нальных блюд, обычаев, предметов одежды и т.д.). Например, 
географические названия (Иргичэн - Irgichen), имена собствен-
ные (Санырыкан - Sanyrykan), обычаи (Байанай - Bayanay), на-
звания объектов, связанных с деятельностью человека (стадо 
- herd).

Книга составлена на двух языках, что способствует более 
полному пониманию каждого рассказа. Были переведены сле-
дующие рассказы:Лоси (Elks),Привези мне солнышко (Bring-
methesun), Счастье (Happiness), Смерч (Tornado), Water-flood 
(Наводнение), Thetongue (Язык), Geese (Гуси), Abear (Лесной-
),Scum-Urume (Пенка) 

В ходе исследования была проведена словарная работа: 
дано объяснение в виде сносок на английском языке названий 
местностей, кличек животных, предметов. В тексте сноски ис-
пользованы для того, чтобы объяснить значение трудных слов, 
которые не переводятся на английский язык. Например, назва-
ние местности Иргичээн – это название местности в тундре, 
ураса – жилище оленеводов. Байанай – дух охоты. 

Таким образом, в ходе данного исследования обнаружено, 
что в рассказах присутствуют реалии коренных народов Севе-
ра, которые не переводятся на английский язык. Реалии можно 
разделить на: географические названия; имена собственные; 
обычаи; названия объектов, связанных с деятельностью чело-
века. Для полного понимания содержания рассказов в сборни-
ке есть словарь. Он составлен по двум тематическим группам: 
«Природа Севера» и «Культура народов Севера».

Также создание сборника рассказов М.П. Федотовой-Нул-
гынэт в переводе на английский язык может способствовать 
распространению творчества эвенской писательницы Момско-
го района среди широкого круга читателей.  
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Цыпандина Саная, Индигирская средняя общеобразовательная 
школа им. Н.А. Брызгалова ученица 8 класса, Момский улус

Руководители - Слепцова Элеонора Геннадьевна, учитель русского 
языка и литературы; Евсюкова Катерина Васильевна,

 учитель английского языка
Использование выразительных средств при создании 

комикса на английском языке по рассказу 
М.П. Федотовой-Нулгынэт «Счастье»

В нынешнее время остается проблемой отсутствие интере-
са к чтению художественной литературы. Причиной является 
широкое увлечение детей интернетом, сотовыми телефонами.
Гаджеты не могут заменить живого общения, не могут подтол-
кнуть к размышлению, не могут объяснить, где граница между 
добром и злом. Помимо этого мы считаем необходимым знание 
художественных произведений писателей Момского района 
Республики Саха (Якутия).

Актуальность темы исследования определяется созданием 
комикса на английском языке по рассказу М.П. Федотовой ‒ 
Нулгынэт «Счастье». Иллюстрация помогает лучше понять 
текст, раскрывает его содержание в зрительных образах. Кра-
сочные картинки помогают раскрыть характеры героев.

Цельисследования: использование выразительных средств 
при создании комикса на английском языке по рассказу М.П. 
Федотовой ‒ Нулгынэт «Счастье».

Гипотеза исследования: восприятие рассказа М.П. Федо-
товой ‒ Нулгынэт «Счастье» на английском языке будет более 
интересным, если создать комикс.Это будет способствовать 
широкому распространению творчества эвенской детской писа-
тельницы М.П. Федотовой-Нулгынэт.

К рассказу М.П. Федотовой-Нулгынэт «Счастье» мы приме-
нили дословный перевод на английский язык. Рассказ раздели-
ли на 12 смысловых частей. Комикс состоит из 12 иллюстраций 
и обложки, с одной стороны которой изображены люди в наци-
ональных эвенских одеждах, прыгающие от счастья, а с дру-
гой стороны северный олень на фоне снежных гор (Happiness – 
счастье).Комикс нарисован яркими цветами: голубой, желтый, 
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красный, зеленый. Они символизируют радость и счастье, кото-
рые показаны в этом комиксе. 

На первой странице изображено стойбище оленеводов, горы, 
чумы и дети. Также мы можем увидеть главных героев нашего 
комикса: Нулгынэт и маленького мальчика. На иллюстрациях мы 
можем увидеть эмоции. Лица у людей радостные, счастливые. 
(Glad, happy – радость, счастье). Здесь лицо у Нулгынэт удив-
ленное с большими глазами.  (Surprise – удивление).Рядом с Нул-
гынэт стоит брат. У него сердитые глаза и нахмурены брови. Мы 
понимаем, что он сердится на Нулгынэт.  (Angry - злой ). Все 
поют песню счастливого мальчика. Как по цепочке люди пере-
дают друг другу свое счастье, делятся с окружающими. Счастье 
разрастается. Лицо Нулгынэт изображает удовлетворение, сча-
стье за других людей. (Satisfaction – удовлетворение)

Таким образом, данное исследование показало, что ис-
пользование выразительных средств при создании комикса 
на английском языке по рассказу М.П. Федотовой-Нулгынэт 
«Счастье» помогает запомнить содержание рассказа, в кото-
ром можно увидеть эмоциональное состояние героя; способ-
ствует развитию воображения; питает внутренний мир чело-
века; мотивирует на более вдумчивое прочтение произведе-
ния, их глубокое изучение. Также комикс помогает изучению 
английского языка.

Шадрина Маша, Петрова Айта,сорох предметтэри дириҥэтэн 
үөрэтэр Куокуй орто оскуолатын 9 кылааһын үөрэнээччилэрэ, 

Кэбээйи улууһа. Салайааччылар - Унарова С. Н.- саха тылын уонна-
литературатын учуутала, Павлова А.П.-библиотекарь.

Эбээн талааннаах суруйааччылара П.А.Степанов - 
Ламутскай уонна А.В.Кривошапкин 

Саха литературатын төрүттээччилэртэн биирдэстэрэ, ко-
медия жанрын төрүттээбит талааннаах суруйааччы Николай 
Денисович Неустроев айар үлэтин билэбит, үөрэтэбит. Кини 
икки тылынан дэгиттэр суруйара. Суруйааччы олоҕо, айар үлэ-
тэ кини тѳрѳѳбүт тапталлаах норуотун кытары быстыспат 
сибээстээҕэ.
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Биһиги Кэбээйибит улууһа элбэх омук түмсэн олорор 
түөлбэтэ буолар. Ол да иһин сахалыы тыллаах суруйааччылар-
бытын тэҥэ, эбээн, нуучча тылынан суруйар талааннаах су-
руйааччылардаахпыт. Биһиги кинилэр айар үлэлэрин үөрэтэ-
бит, чинчийэбит. 

Платон Ламутскай киһи киэнэ аҕыс кырыылааҕа диэн бэр-
гэн этии олох сөпкө түбэһэр. Кини кырдьык араас дьоҕурдаах, 
талааннаах. Онтукатын олорбут олоҕор таба туһанан биллэр 
суолу-ииһи хаалларбыта. Платон Афанасьевич киһи киэнэ аҕыс 
кырыылааҕа буолбут сүрүн биричиинэтинэн кини олоххо ту-
туспут сүрүн көрүүтэ буолбута. Кини эппитэ «Киһи сатыырын 
сатыырга дьулуһуу, билэрин билэргэ тардыстыы – туһалаах, 
үчүгэй буолуу – киһи үтүө хаачыстыбата». 

Платон Ламутскай учуутал буолан, оҕолорго анаан элбэҕи 
суруйбут. Кэпсээннэрэ эвен начальнай оскуолатын кинигэлэри-
гэр баар. Кини эвен фольклорун хомуйбут, сайыннарбыт улахан 
үтүөлээх. Ол иһин эбээн үҥкүүтэ сайдарыгар үҥкүү тылын су-
руйбут. Билигин Платон Ламутскай тылларыгар биһиги эбээн 
үҥкүүтүн оскуолабытыгар үҥкүүлүүбүт.

Платон Ламутскай «Сир иччитэ» романын эбээн тылынан 
суруйбут уонна бэйэтэ подстрочник тылбаас оҥорбут. Петр Де-
нисович Аввакумов тылбааска ис сүрэҕиттэн ылсан үлэлээбит 
уонна роман 1984 сыллаахха «Хотугу Суус» сурунаалга бэчээт-
тэммит. 

«Мин иккис төрөөбүт тылбын – саха тылын үчүгэйдик бил-
лим. Санаабар ыарахана суох курдук”-диэн эппитин курдук 
П.А.Степанов–Ламутскай саха тылынан эмиэ айара, айымньы-
ларын тылбаастыыра. 

Андрей Васильевич Кривошапкин бэйэтин төрөөбүт 
тылынан кэпсээннэри, сэһэннэри, романнары суруйан эбээн-
нэргэ эрэ буолбакка, бүтүн Россия ааҕааччыларыгар киэҥник 
биллэр суруйааччы. Кини учууталын курдук айар үлэтин оҕо-
лорго аналлаах айымньыларынан суруйан саҕалаабыт. Поэт 
быhыытынан эмиэ биллэр.

Эмиэ учууталын курдук суруйааччы эбээн оскуолатыгар 
анаан пособиелары, учебниктары, «Күнчээн» уруок таhыгар 
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ааҕыллар кинигэни бэлэмнээн таhаартарбыт. Суруйааччы но-
руотун абыычайдарын, үгэстэрин, номохторун бэйэтин айымньы-
ларыгар киэҥник хабан кѳрдѳрѳр. «Дьылҕам кытыла», «Кѳмүс 
таба» романнара тылбаастанан тахсан ааҕааччылары умсугут-
тулар. 

«Икки тыл – икки кынат» диэн бэргэн этии баарын билэ-
бит. Биһиги киэҥ Сахабыт сирин суруйааччылара өссө литера-
тураны төрүттээччи классик суруйааччыларбытыттан саҕалаан 
саха, нуучча уонна аҕыйах ахсааннаах омуктар тылларынан 
айан–тутан, биир иллээх кэргэҥҥэ үлэлээн- хамсаан кэллилэр, 
саха литературатуратын сайдыытыгар улахан кылааттарын кил-
лэрдилэр. Ол холобурун биһиги бу үлэбитигэр Н.Д.Неустроев, 
П.А.Степанов-Ламутскай, А.В.Кривошапкин холобурдарыгар 
көрдөрдүбүт.

Үлэ литератураны сэҥээрээччилэргэ туһалаах буолуо.

IV секция Николай Денисович Неустроев айымньы-
ларынан айар үлэм

Гуляев Димиан, Соболоох орто оскуолатын 9 кылааһын
 үөрэнээччитэ Муома улууһа.Салайааччы - Старкова Александра 

Гаврильевна, саха тылын уонна литэрэтиирэтин учуутала
Николай Денисович Неустроев кэпсээннэригэр 

иллюстрациялары графическай планшет нөҥүө оҥоруу
Үлэ сонуна: Саҥа ИКТ технологияны туһанан Н.Д.Неустро-

ев айымньыларыгар ойуу (иллюстрация)  оҥоһулла илик, саҥа 
сүүрээн буолар.

Чинчийии барыма: Н.Д.Неустроев олоҕун туһунан  кинигэ-
лэртэн булан ааҕыы, кини айымньыларын ырытан көрүү, урук-
ку тахсыбыт кинигэлэри булан ааҕыы. 

Чинчийии барамайа: Н.Д.Неустроев кэпсээннэрэ: «Ый-
даҥа», «Иирээн», «Балыксыт», «Сэмэнчик», «Муммут оҕо 
кэпсээнэ»,  «Куттаммыт»,  «Омоҕой, Эллэй икки».

Үлэ  сыала: Н.Д.Неустроев  айымньыларын ааҕан кини 
кэпсээннэригэр иллюстрация оҥорорго холонуу.

Н.Д.Неустроев кэпсээннэринэн ойуу (иллюстрация) оҥо-
руу. Аныгы олох ирдэбилинэн билигин электроннай уруһуйдар 
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тэнийдилэр, ону “цифровая живопись” диэн ааттыыллар. Ол 
аата уруһуйу компьютерга уруһуйдуохха сөп. Маннык уруһуй-
дуур табыгастаах. Тоҕо диэтэргин, уруһуйдьут–худуоһунньук 
үлэтигэр элбэх наада: холст, кырааска, харандаас, араас киист-
элэр. Ону барытын тус–туспа атыылаһан уруһуйдуурга элбэх 
харчы, дьиэҕэр аҕалан уурарга миэстэ наада. Онтон бу цифро-
вой уруһуйга баара суоҕа графическай планшет уонна уруһуй 
приложениета наада.

Мин бу үлэбэр туһанным, бастатан туран, графическай 
планшеты. Кини сыаната 4654 солкуобай, Планшетым аата Star 
03 2V Pen Tablet диэн. Үлэлииргэ олох судургу. Планшет экран 
уонна бэйэтэ ручкалаах. Бу ручката харандаас даҕаны, киистэ 
даҕаны оруолун толорор.

Аны интернеттэн Krita диэн уруһуйдуур үөрэтэр приложе-
ниены хайчаайдаабытым, буор босхо. Krita – диэн графиканы 
уруһуйдуур анал программа, шведтыы тылтан тахсыбыт. Быһа-
арыыта - “миэл” (мел), rima- уруһуйдаа (рисовать) диэн суол-
талаах. Бу программанан үлэлиир судургу. Сатаан уруһуйдуу 
үөрэхтээх буоллаххына, олох ыарахана суох. Худуоһунньук 
тугу санаабытын барытын айыан сөп – графика, живопись олох 
көҥүл. Аныгы техническэй албастары барытын туһаныахха 
сөп: улаатыннаран, кыччатан, араастаан эргитэн, сыыстаххына 
сотон, кырааска арааһа – уопсайынан олус табыгастаах про-
грамма.

Үлэм этаптара маннык буолаллар:
1. Н.Д.Неустроев кэпсээннэрин ааҕыы.
2. Эскиз, уруһуйдааһын, харатын оҥоруу.
3. Ойууларбын кырааскалааһын.
4. Кыра ааҕааччыларга раскраска оҥоруу.
5. Анал файлга үлэлэрбин угуу, презентация оҥоруу.
Н.Д.Неустроев кэпсээннэрин өйүн - санаатын ойуунан ти-

эрдэр өссө табыгастаах диэн түмүккэ кэллим. Тоҕо диэтэххэ, 
билиҥҥи оҕо ааҕар интэриэһин уруһуйдар нөҥүө тардыахха 
сөп. Оҕо ойууну көрөн, бэйэтэ уруһуйдаан, ситэрэн биэрдэҕинэ 
өссө ордук астыныа дии саныыбын.

Н.Д.Неустроев айар үлэтигэр бэйэтин кэмин уустук боп-
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пуруостарын сытыытык туруорбут суруйааччы буолар. Үгүс 
кэпсээннэрин нууччалыы суруйбута. Кини бэйэтэ туспа суол-
лаах, суруйар ньымалаах биллэр улахан суруйааччы буолар. 

Емельянова Дарина, Соморсун орто оскуолатын 9 кылааһын 
үөрэнээччитэ, Амма улууһа. Салайааччы - Готовцева А.Г., 

педагог-библиотекарь.
Суруйааччы Н.Д.Неустроев “Омоҕой икки Эллэй 

икки” остуоруйатынан өй тургутуктара
Н.Д.Неустроев номоххо олоҕуран суруйан хаалларбыт 

«Омоҕой икки  Эллэй икки» остуоруйата “Кыһыл ыллык” суру-
наалга 1934 сыллаахха бэчээттэммитэ. Остуоруйаҕа саха норуо-
тун былыргы историческай  кэмэ ойууланар.Мин бу суруйууну 
ааҕан баран,остуоруйа ис хоһоонунан оҕолорго анаан  өй тургу-
туктарын, викторина,кроссворд, филворд уонна онлайн-тургу-
тук толкуйдаан оҥордум. 

Үлэ сыала-соруга: саха литературатын төрүттээччи Н.Д.Не-
устроев айымньытыгар оҕолор интэриэстэрин тардар, өйү сай-
ыннарар оонньуу толкуйдаан оҥоруу.

Викторина диэн тыл өрдөөҕүттэн биллэр эбит. Бэчээккэ 
сурулларынан Михаил Кольцов диэн суруйааччы бэйэтэ таһаа-
рар хаһыатыгар  өйү сайыннарар боппуруостары, оонньуулары 
толкуйдуура. Ол балаһаны Виктор диэн ааттаах журналист бэ-
лэмнээбит. Ити курдук, “викторина» диэн тыл үөскээбит диэн 
суруллар.

Кроссворд (англ. crossword – пересечение слов) – аан дой-
дуга саамай биллибит тыл оонньуута. Россияҕа кроссворд 1929 
сыллаахха “Огонек”сурунаалга тахсыаҕыттан биллэн барбыт. 
Аныгы кроссворд «төрүттээччитинэн» 19 үйэҕэ Кориниум 
диэн былыргы  Рим сириттэн көстүбүт плита буолар. Бу плита 
III-IV үйэ кэминээҕи, кроссвордка майгынныыр ойуулаах эбит.
Филворд- бу кроссворд  атын көрүҥэ. Өссө бу көрүҥү – венгер-
скэй кроссворд диэн ааттыыллар эбит.

Онлайн- тургутугу- саҥа технологияны туһанан оҥордум. 
Бу көрүҥ ордук билиини-көрүүнү ыраахтан олорон (дистанци-
оннай)ыларга туһалаах.
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Онлайн-тургутук.
Онлай–тургутук ссылката: 
https://forms.gle/arDXK5CNThTMiZMU8

Иванов Айхал,Мархинская СОШ им.К.Д.Уткина, ученик 5 класса, 
Нюрбинский район. Руководитель - Иванова Оксана Эдуардовна, 

педагог-библиотекарь.
Квиз игра с QR-кодом о жизни и творчестве Николая 

Денисовича Неустроева
Тема нашей работы “Квиз игра с QR-кодами о жизни и 

творчестве Н.Д. Неустроева”. Мы заинтересовались этой темой 
после того, как узнали что можно сделать свои QR-коды и что 
можно создать свои игры. Она нас очень заинтересовала, мы 
узнали много нового и решили создать свою квиз игру.

Актуальность работы заключается в заинтересованности 
детей о писателях юбилярах. Сейчас дети очень мало читают 
книги, не ходят в библиотеку. Большинство не знают о якутских 
писателях. Не знают об их жизни и творчестве. Все свободное 
время они проводят играя в телефонах.

Цель: создать квиз игру с QR-кодами, состоящую из 10 во-
просов для учащихся с 5 по 11 классы.

Для достижения поставленной цели мы ставим перед собой 
следующие задачи:

1. Создать свою версию квиз-игры с QR-кодами;
2. Применить мобильные гаджеты в образовательном про-

цессе;
3. Усовершенствовать навыки учащихся, связанные с ра-

ботой в приложениях для сканирования QR-кодов;
4. Усовершенствовать навыки групповой работы;
5. Расширить культурный кругозор учащихся;
6. Повысить учебную мотивацию в сфере освоения новых 

коммуникационных технологий.
Новизна: аббревиатураQR в переводе с английского означа-

ет «быстрый отклик». С помощью QR кодируется информация 
намного большего объема, чем у привычного линейного штрих 
кода. QR - коды уже активно используются музеями и изда-
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тельствами для кодирования дополнительной информации об 
объектах культурного и исторического наследия и размещения 
активных ссылок на свои сайты. Однако мы решили изучить 
эту тему на примере квиз игры о жизни и творчестве якутского 
писателя Николая Денисовича Неустроева.

Мы в первый очередь обсуждали вопросы квиз игры. Ис-
кали материалы, произведения Н.Д.Неустроева. Ознакомились 
его творчеством, читали о его жизни. Придумали правила игры. 
Нами создана правила игры, вопросы и ответы к игре. 

Мы изучили программы для создания QR-кодов. Разрабо-
тали серию вопросов про жизнь и творчество Н.Д. Неустроева 
чтобы заинтересовать внимание учащихся.

Сейчас для всех нас этот год стал очень тяжелым. Во всем 
мире бушует COVID-19 (коронавирус). Некоторые школы до 
сих пор учатся дистанционно, работают удаленно. Мы тоже 
учимся дистанционно в связи с тяжелой эпидемиологической 
ситуацией в нашем районе. Поэтому реализовать саму игру в 
нашей школе не удалось. Очень надеемся, что в скором време-
ни мы будем учиться в школе. Тогда мы организуем нашу квиз 
игру для учащихся нашей школы.

Колесова Виолетта, Бекренева Лена, Соловьева Лилия 
Сылгы-Ытарская СОШ им А.Н. Явловского, учащиеся 7 класса,

Среднеколымский улус. Руководитель - Александра Алексеевна 
Дьячкова, учитель информатики и географии 

Создание электронной книги на произведение 
Николая Денисовича Неустроева «Куттаммыт»
Тема создания электронной книги особенно актуальна в наши 

дни, потому что обычные книги давно и прочно вошло в нашу 
жизнь. Почти каждый ребёнок с раннего детства знаком с ком-
пьютером и мобильным устройствами. Данное исследование по-
могло бы привлечь окружающих к созданию электронной книги.

Результат работы: «Создание электронной книги на произ-
ведение Николая Денисовича Неустроева «Куттаммыт»

Практическая значимость данной работы заключается в 
том, что электронную книгу можно показать учащимся других 
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классов, чтобы заинтересовать ребят процессом его создания. 
Результаты проекта могут использоваться на уроках, классных 
часах, внеклассных мероприятиях. Создание электронной кни-
ги на любую тему школьной программы развивает творческие 
способности учащихся. Проект дает возможность понять осно-
вы рисовании на компьютере, анимации. Приобрести знания и 
умения в создании электронной книги.

Сперва мы сделали сценарий, а потом выбрали программу 
для создания анимации. Из-за трудности рисовании на компью-
тере, есть очень удобное приложение на мобильном телефоне 
программа для рисования. Это программа называется ibis Paint X 
— это популярное и универсальное приложение для рисования.

После окончании зарисовки переносим на программу для 
чтения PDF -  это кроссплатформенный формат, используется 
для хранения сканированных бумажных документов: книг, жур-
налов, рисунков.

Практическая значимость данной работы заключается в 
том, что электронную книгу можно показать учащимся других 
классов, чтобы заинтересовать ребят процессом его создания. 
Результаты проекта могут использоваться на уроках, классных 
часах, внеклассных мероприятиях. Создание электронной кни-
ги на любую тему школьной программы развивает творческие 
способности учащихся. Проект дает возможность понять осно-
вы рисовании на компьютере, анимации. Приобрести знания и 
умения в создании электронной книги.

Сперва мы сделали сценарий, а потом выбрали программу 
для создания анимации. Из-за трудности рисовании на компью-
тере, есть очень удобное приложение на мобильном телефоне 
программа для рисования. Это программа называется ibis Paint 
X — это популярное и универсальное приложение для рисо-
вания, у него есть более 2500 материалов, более 800 шрифтов, 
которые обеспечивают 325 кистей, 63 фильтров, 27 режимов 
смешивания, записи процессов рисования, различные функции 
линейки и функции маски отсечения.

После окончании зарисовки переносим на программу для 
чтения PDF - это кроссплатформенный формат, используется 
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для хранения сканированных бумажных документов: книг, жур-
налов, рисунков.

Электронная книга — это нередактируемая, переформати-
руемая книга, которая преобразуется в цифровой формат для 
чтения на любом цифровом устройстве, например, на экранах 
компьютеров или мобильных устройствах. Теперь просматри-
вая даже короткиe электронные книги, мы понимаем, что там 
была сделана большая работа целой командой людей. В наше 
время художники широко используют компьютерные, мобиль-
ные программы при создании электронной книги.

В процессе создания электронной книги, мы учились рабо-
тать в команде и развивали свои творческие способности.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: современный 
ученик способен создать электронную книгу самостоятельно. 
Мы сумели достичь цели нашего исследования.

Мы сумели достичь цели нашего исследования.В будущем 
мы планируем продолжить исследование и изучить разные про-
граммы для создания разных электронных книг.

Колодезников Эдик, Кононов Кирилл, Постников Антон, Хабаров 
АртёмУсть-Таттинская СОШ им. Н.Д. Неустроева, учащиеся 

7 класса. Руководители: Лебедев Иван Николаевич, педагог 
дополнительного образования ЦО «Точка Роста», 

Осипова Александра Дмитриевна, учитель информатики 
«Создание якутского мультфильма на произведение 

Н.Д. Неустроева «Куттаммыт»»
В 2020 году 15 декабря Н.Д. Неустроеву исполнится 125 лет 

со дня рождения. В связи с этим мы сделали первые шаги в соз-
дании мультика в среде «Scratch» и назвали тему «Создание якут-
ского мультфильма по рассказу Н.Д. Неустроева «Куттаммыт»». 

В настоящее время почти все дети достаточно уверенно ос-
ваивают различные цифровые технологии, любят пользоваться 
гаджетами: мобильными телефонами, смартфонами, планшета-
ми, компьютерами и др. Но мало кто задумывается о том, кем 
и как были созданы или разработаны такие привычные для нас 
вещи, в том числе и приложения, и компьютерные игры, и 
мультфильмы.
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Создание мультфильма по рассказам якутских писате-
лей-классиков заинтересовало бы детей к прочтению произве-
дений якутских писателей.

Гипотеза: каждый может научиться создавать мультфильмы 
с помощью программы Scratch, проявляя своё воображение и 
творческие способности.

Цель работы: создание якутского мультфильма по рассказу 
Н.Д. Неустроева «Куттаммыт», используя возможности среды 
Scratch.

Объект исследования: произведение Н.Д. Неустроева и сре-
да программирования Scratch.

Предмет исследования: процесс создания мультфильма по 
рассказу «Куттаммыт» в среде «Scratch».

Новизна: мало кто из учащихся может создавать свои соб-
ственные проекты в среде «Scratch».

Ожидаемый результат:
• Высокий интерес к среде программирования «Scratch».
• Мотивация на исследовательский аспект изучения литера-

туры.
• Создание якутского мультфильма по рассказу Н.Д. Неу-

строева «Куттаммыт».
Практическая значимость работы связана с возможностью 

показать якутский мультфильм обучающимся с младших клас-
сов, и заинтересовать их на изучение литературы по програм-
мированию, позволяющую продуктивно использовать приобре-
тенные навыки на уроках информатики, занятиях центра «Точ-
ка Роста». 

Создание мультфильмов и других проектов в среде 
«Scratch» на любую тему развивает творческие способности об-
учающихся. Результаты проекта можно использовать на уроках, 
внеклассных мероприятиях, классных часах.

Ход работы над проектом:
1. Подготовительный: выбор темы, подбор группы участ-

ников, постановка цели проекта.
2. Преобразовательный (планирование): анализ пробле-

мы, постановка задач, решаемых в ходе работы над проектом, 
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распределение ролей в группе участников проекта, определе-
ние источников информации, выбор оптимального варианта, 
уточнение планов деятельности.

3. Реализация проекта (практический):
1. Написание сценария.
2. Поиск материалов.
3. Выбор программы для создания мультфильмов.
4. Отбор и оформление наглядного материала.
5. Создание якутского мультфильма «Куттаммыт».
4. Заключительный 
Цель нашего исследования была достигнута: среда Scratch 

позволяет создавать свои проекты – мультфильм «Куттаммыт» 
на якутском языке. Совмещая графические блоки, можно со-
здать программу и запустить ее на выполнение в той же среде 
Scratch.

Все поставленные задачи в начале нашего исследования 
были выполнены.

В результате проделанной работы гипотеза подтвердилась, 
в итоге осуществленного экспериментального исследования 
было установлено, что среда Scratch располагает всеми возмож-
ностями для самостоятельного создания мультфильмов.

В процессе создания мультфильма, мы научилисьработать в 
команде, выбирать интересные направления работы, формули-
ровать свои идеи, воплощать их в жизнь, делиться результатами. 
И на этом наша работа ещё не закончена. Мы продолжимнашу 
работу, придумаем сценарии и будем создавать другие проекты, 
мульфильмы, компьютерные игры.

Кононова Милана, Усть-Таттинская СОШ 
им. Н.Д.Неустроева, ученица 5 кл.

 Руководитель - Васильева Кристина Геннадиевна
Создание комикса по рассказу Н.Д.Неустроева 

«Сэмэнчик»
К юбилею со дня рождения Н.Д.Неустроева, мы решили со-

здать комикс, по мотивам рассказа «Сэмэнчик». 
Современные дети, к сожалению, совсем не хотят читать. 
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Их интересуют видеоигры, фильмы, но только не произведения 
литературы. 

Поэтому для привлечения внимания школьников к якутской 
литературе и к творчеству писателя Николая Денисовича Неу-
строева, мы решили создать комикс по его рассказу «Сэмэнчик»

Чтобы создать комикс, мы сначала внимательно читаем 
произведение и выполняем анализ персонажей. В этом рассказе 
главный герой Сэмэнчик, простой деревенский парень, пережи-
вающий свою первую влюбленность. Поэтомумы нарисовали 
его простоватым, с взлохмаченной, неровной причёской, смеш-
ным носом и в рубахе грязно-кирпичного цвета. Главная геро-
иня Маайа, девушка миловидной внешности, бойкая и дерзкая. 
Она все время высмеивает бедного Сэмэнчика и влюблена в Уй-
баана. Ее мы рисуем с длинными косами, зеленым платьем. Уй-
баан. Это молодой человек, в которого влюблена Маайа. Чтобы 
подчеркнуть его превосходство в глазах Маайи перед Сэмэнчи-
ком, мы рисуем его красивым молодым человеком в стиле ани-
ме, в рубахе небесно-голубого цвета. Родители Сэмэнчика. Они 
волнуются за своего сына, видят и понимают его переживания, 
но так как они люди простые, то и утешения их не отличаются 
тактичностью. Поэтому мы рисуем их в простой одежде, с до-
брыми старческими лицами.После прорисовки, мы обработали 
наши рисунки приложение «Картун Фото», затем переписыва-
ем все нужные нам фразы и действия.

В результате наш комикс получился ярким и красочным, что 
делает его интересным для детей. 
 

Спиридонов Вадим,сорох предметтэри дириңэтэн үөрэтэр Куокуй 
орто уопсай үөрэхтээhин оскуолатын 5 кылааһын үөрэнээччитэ. 

Салайааччы - Спиридонова С.А., алын сүhүөх кылаас учуутала
Н.Д.Неустроев  хоһоонноругар тэттик  

мультсюжеттары оҥоруу 
(Рисуем мультфильмы Drawing Cartoons2 приложение 

көмөтүнэн)
Оҕо дьарыктарыттан саамай интэриэһиргиирэ, элбэх бириэмэ-

ни ылара мультигы көрүү буолар. Кэнники бириэмэҕэ саҥа техно-
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логиялар көмөлөрүнэн киһи мультиктары бэйэтэ онорор кыахтан-
на. Онно Android телефон эбэтэр программалаах планшет наада 
уонна онно Рисуем мультфильмы Drawing Cartoons приложение 
туруорабыт. Бу дьарык оҕо фантазиятын, илиитин мелкай мотори-
катын сайыннарар, компьютеры билиитин дириҥэтэр. 

Үлэ сыала: Н.Д.Неустроев хоһоонноругар тэттик мультсю-
жеттары оҥоруу. 

Сабаҕалааһын: өскөтүн оҕо хоһооннорунан мультсюжетта-
ры оҥорор буоллаҕына, айымньыны оҥорон көрүүтэ сайдар, 
айымньылары үөрэтэн, ырытан көрө үөрэнэр, фантазията сай-
дар.

Саҥаны киллэрии: аныгы компьютернай технологиялар 
көмөлөрүнэн мультипликационнай сюжеттары оҥоруу, сахабыт 
суруйааччыларын айымньыларынан оҥорон холонон көрүү. 

Мультфильм онорорго саамай тарҕаммыт технология– 
анимация. Анимация – диэн тыыммат хамсаабат предметтэр 
көмөлөрүнэн хамсааһыны оҥоруу. 

Анимация көрүҥнэрэ:
1. Графическай (уруһуйдаммыт) анимация – объектары 

уруһуйдаан оҥоруу.
2. Объемнай (материальнай) эбэтэр кукольнай анимация 

- материальнай эйгэ объектарын туттуу (куукула, пластилин, 
иннэ, уо.д.а.). 

3.Компьютернай анимация – компьютер көмөтүнэн объек-
тары оҥоруу. 3D уонна 2D анимацияны араараллар (flash-ани-
мация эмиэ киирэр). 

Билигин анал сыһыарыы көмөтүнэн мультиктары оҥоруу 
чэпчээтэ уонна түргэтээтэ. 

«Рисуем мультфильмы» 2 приложение көмөтүнэн 
Н.Д.Неустроев «Маленький герой», «Вечер на Лене» 
хоһоонноругар тэттик мультсюжеттары оҥорон холоннум. Бу 
үлэбинэн дьарыктаммытым иккис сылым буолла. Дьарыгым 
айар дьоҕуру, оҥорон көрүүнү сайыннарар, араас предметтэри 
үөрэтэргэ туһалаах буолуо дии саныыбын. Салгыы дьарыкпын 
өссө дириҥэтэн иһиэм. 
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Семёнова Марина, Бэрдьигэстээх гимназиятын 11  кылааһын 
үөрэнээччитэ, Горнай улууһа. Салайааччы - Парфенова Н.П., 

саха тылын уонна литературатын учуутала
Николай Денисович Неустроев кэпсээннэринэн 
электроннай быһаарыылаах кылгас тылдьыт

Тылбыт саппааһын хаҥатарга, Н.Д.Неустроев кэпсээннэрин 
сөпкө өйдүүргэ уонна атын да уус-уран, фольклор айымньыла-
рын ааҕарга, тыл суолтатын чуолкайдык өйдүү үөрэнэргэ, элбэх 
суолталаах тыллар ис хоһооннорун ордук киэҥник өйдүүргэ уон-
на тус-туһунан суолталарын араара үөрэнэргэ, тыл культуура-
тын үрдэтэргэ анаан үөрэнээччилэргэ электроннай саха тылын 
быһаарыылаах кылгас тылдьыт оҥорорго холоннубут.

Николай Денисович кэпсээннэриттэн ыарырҕаппыт тыллар-
бытын булан, саха тылын быһаарыылаах тылдьыттарын туһа-
нан тыллар суолталарын, быһаарыыларын суруйдубут. Уопсайа 
5 кэпсээнтэн 40 тылы буллубут. Саҥа чаастарыттан аат тыл, 
даҕааһын аат уонна туохтуур киирдилэр. Ол курдук, “Сэмэн-
чик”, “Ыйдаҥа”, “Муммут оҕо кэпсээнэ”, “Куттал”, “Балыксыт” 
айымньыылар киирдилэр.

Электроннай тылдьыкка оҕолор билбэт эбэтэр таба өй-
дөөбөт буолуон сөптөөх тылларын таллыбыт. Саҥа чаастарыт-
тан аат тыл, даҕааһын уонна туохтуур киирдилэр. 

Бу электроннай тылдьыкка тылы хоһооннорунан сааһылаан 
киллэрдим. Электроннай тылдьыт тоҕооһо буолар, бу тылдьы-
кка үөрэнээччи куруутун саҥа тыллары угуон, быһаарыы эбии 
биэриэн, уларытыан сөп.

Николай Денисович кэпсээннэриттэн ыарырҕаппыт тыл-
ларбын булан, саха тылын быһаарыылаах тылдьытын туһанан 
тыллар суолталарын, быһаарыыларын суруйдум.

Гипертекстовой технология тылдьытынан туттууну, тыл 
быһаарыытын көрдүүрү чэпчэтэр, түргэтэтэр.

Электроннай тылдьыппыт сүрүн соруга– оҕолорго Николай 
Денисович Неустроев кэпсээннэрин билиһиннэрии. Ол кур-
дук, биһиги электроннай тылдьыппытын 11 кылаас оҕолоругар 
«Н.Д. Неустроев 125 сылыгар» аналлаах кылаас чааһыгар ту-
туннубут.



IV секция Николай Денисович Неустроев айымньыларынан айар үлэм

153 

Тылдьыт оҥорорбор элбэх саҥаны арыйдым, өйдөөбөт эбэ-
тэр суолтатын чуолкайдык билбэт тылларбын биллим. Саха 
тыла баай, кэрэ уонна уус-уран, эгэлгэ, кырааскалаах, сиэдэрэй 
да эбит. 

Николай Денисович Неустроев айымньыыларын ордук үчү-
гэйдик өйдүүр уонна сыаналыыр буоллум. 

Электроннай тылдьытым оҕолорго туһалааҕын биһиги кы-
лаас чааһын ыытан чинэттибит.

Третьякова Светлана, А.Н.Явловскай аатынан Сылгы Ыытар
 орто оскуолатын 11 кылааһын үөрэнээччитэ, Орто Халыма улууһа

Салайааччы - Сивцева Наталья Евгеньевна, дириэктэри үөрэх 
чааһыгар солбуйааччы.

Н.Д.Неустроев айымньылара – оонньуу көрүҥүнэн
Үлэм-сыала соруга:
1. Н.Д.Неустроев олоҕун, айар үлэтин кытта билсии уонна 

суруйааччы олоҕун, айар үлэтин, айымньыларын оонньуу 
нөҥүө үөрэнээччилэр интэриэстэрин тардыы;

Үлэбин саҕалыах иннинэ, аан бастаан, оскуола оҕолору-
гар Н.Д.Неустроев туҺунан анкета толоттордум. Бу анкетаҕа 
уопсайа 49 үөрэнээччи кыттыыны ылла. Анкетирование түмүгүн 
ылан көрдөххө, суруйааччы туһунан билбэт да, ол эбэтэр истэн 
да аһарбыт үөрэнээччилэр бааллар эбит. Айымньытын аахпыт-
тар буолан баран, оскуола программатыттан ураты айымньытын 
элбэх оҕо аахпатах эбит. Баҕар, библиотекаҕа художественннай 
литература аҕыйаҕыттан эмиэ буолуон сөп. Суруйааччы сырдык 
аатын үйэтитии – биһиги сорукпут. Минбу үлэм түмүгүнэн 
оскуолам үөрэнээччилэрилэригэр аһаҕас тэрээһин ыыттым. 

Үлэбэр суруйааччы айымньыларынан ребус, кроссворд, тыл 
оонньууларын, о.д.а. оонньуулары толкуйдаатым. Н.Д.Неустро-
ев олоҕор, айар үлэтигэр аналлаах викторинаны холобурдуубун.

1. Н.Д.Неустроев төрөөбүт сыла? (1895)
2. Суруйааччы төрөөбүт сирэ? (Таатта)
3. Н.Д.Неустроев аҕатын аата? (Денис Петрович)
4. Бу бэриллибит пьесалартан ханныга Н.Д.Неустроев 

айымньыта буолбатаҕый?
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А. Тиэтэйбит. Б. Тимир дьон оҕолоро. В. Кэччэгэй кэриэһэ 
суох

5. 1927с. ханнык комедията туспа кинигэ быһыытынан тах-
сыбытай? («Куһаҕан тыын»)

6. Революция иннинэ П.Ойуунускайдыын Н.В.Гоголь хан-
нык айымньытын сахалыы тылбаастаабытай? (Ревизор)

7. Николай Денисович 1910-13сс. ханна үөрэммитэй? (Дьо-
куускайдааҕы 4 кылаастаах училищеҕа үөрэммитэ).

8.Николай Денисович сахалартан бастакынан ханнык жанр-
га үлэлэспитэй? (драматургия жанрынан комедияны суруйууга 
үлэлээбитэ)

9. «Муммут оҕо кэпсээнэ» айымньытын хас сыллаахха су-
руйбутай? (1924)

10. 1912с. Илиинэн суруллар ханнык сурунаалга редактор-
даабытай? («Юность»)

Тарабукина Айтаана, Н.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта орто 
оскуолатын 7 кылааһын үөрэнээччитэ,Таатта улууһа. 

Салайааччы - Кочнева Анна Софроновна, төрүт култуура учуутала.
Саха классик суруйааччыта Н.Д. Неустроев 

айымньыларын искусство таһымыгар үйэтитии
Мин суруйааччы «Төрөөбүт сирбэр, тапталлаах дьоммор» 

кинигэтигэр киирбит кэпсээннэрин сөбүлээн аахтым. Су-
руйааччы айымньыларын ааҕа олордоххо, тыла-өһө ааҕааччыга 
тиийимтиэтинэн, ааспыт олоҕу сырдатарга бииртэн-биир үчү-
гэй сюжеттардааҕынан киһи хараҕар көстөн кэлэр. Ол иһин, 
мин, суруйааччы айымньыларын төһө искусство таһымыгар 
үйэтитэргэ атын дьон үлэлэспитин кэтээн көрөн үөрэтээри, 
дакылаат суруйарга холоннум. 

Бастакынан, театральнай искусство эйгэтин кѳрдүм. Манна 
оскуолабыт түмэлин пуондатыттан көрдөххө, Н.Д. Неустроев 
1917 сыллаахха Дьокуускайга Норуот дьиэтигэр «Тимир дьон 
оҕолоро» диэн пьесата туруоруллубут, саха театра бастакы се-
зонун 1925 сыллаахха «Куһаҕан тыын» пьесатынан арыллыбыт, 
кэлиҥҥи сылларга саха театрын репертуарыгар «Тиэтэйбит» кэ-
миэдьийэтэ киирбит.
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Иккиһинэн, киноискусство эйгэтэ. Манна суруйааччы 
икки айымньыта: «Балыксыт» кэпсээнинэн «Балыксыт» 
киинэ, «Тиэтэйбит» кэмиэдьийэтинэн «Тиэтэйбит» нууччалыы 
тылбаастаах киинэ бааллар. 

Үсүһүнэн, ойуулуур-дьүһүннүүр искусство эйгэтэ. Николай 
Денисович бэйэтэ ойуулуур-дьүһүннүүр искусствоҕа холонон, 
4 уруһуйу суруйан хаалларбыта биллэр :

А) Талах олоппостоох, үс атахтаах остуолга саха иһиттэрин 
ойуута;

Б) Ортотугар ураһалаах, ураһа тула эргиччи бугулунан туо-
лбут алаас ойуута;

В) Тыа сааҕатыгар турар дьиэ ойуута;
Г) Чочуобунаҕа турбут таҥара дьиэтин ойуута.
Николай Денисовиһы саха бастакы идэтийбит художнига 

Иван Васильевич Попов үөрэппитин туһунан ахтыыларга су-
руллубут. Уолба оскуолатыгар учууталлыыр сылларыгар лите-
ратурнай «Ньургуһун» сурунаал таһын бэйэтэ уруһуйдуур эбит.

Төрдүһүнэн, музыкальнай искусство эйгэтэ. Манна «Тиэ-
тэйбит» киинэҕэ анаан ырыа айыллыбыта биллэр. Ырыа тылын 
уонна мелодиятын Дьулустаан Иванов-Киджа айбыт, аранжи-
ровкатын Алексей Абрамов-Алихан оҥорбут. Клипкэ ырыаны 
Киджа бэйэтэ уонна Виталий Очиров толороллор. 

Айымньыны ааҕан баран,  айылҕаны уонна Былатыаны 
ойуулуур кэрчиктэрин талбытым. Айымньыттан айылҕаны 
ойуулааһыҥҥы киирбит кыыллары-көтөрдөрү, мастары 
кэтээн көрөн үөрэппитим. Тиэкистэн хайдах суруйааччы 
ойуулаабытын суруйан ылбытым. Холобур:тиит маһы, 
хара улары, күөлү, хоппону, тыыраахыны, собоһут кыылы. 
Суруйааччы ойуулаабыт кыылларыттан, көтөрдөрүттэн 
композициям эскиһигэр тыыраахыны талбытым.  

Айымньы тиэкиһиттэн эскизпэр: тыыны, тууну, оҕонньору 
туһаммытым: Холобур: 1. Тыы- айымньыга: сотору соҕус буо-
лан баран, ханнык эрэ саһаран хаалбыт хамыс быыһынан, эргэ 
баҕайы тыы төбөтө сурулаан кэлэн кытыыга анньынна. Оччо-
лорго саха норуота мас тыылаах этэ -диэн суруллар. Ол иһин 
эргэрбит көрүҥнээх мас тыы оҥорбутум.2. Туу- айымньыга: 
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былыр Дыгын саҕанааҕыга оҥоһуллубут, айаҕа сарымтыйан 
хаалбыт, тимир солууччах иӊнэри түһэн олорор, уот аттыгар 
хас да туос тордуйа сытар, отуу тулатыгар аппа сир балык ха-
тырыга буолбут, тиит мас төрдүгэр хас да балыктыыр туу 
өҥөйөн турар диэн суруллар. Ол иһин Былатыан кэннигэр тыы-
бар туу өйөннөрбүтүм. 3.Оҕонньор-айымньыга: сирэйин-ха-
раҕын өйдөөн-одуулаан кербүтүм:үмүрүйбүт соҕус туруору 
сүүстээх, баттаҕа туртайан баран саһаран эрэр, уһун соҕус су-
буруйбут муруннаах, ымайбыт уоһун иһигэр аҕыйах тиистээх, 
сэҥийэтигэр бытыктаах эбит.Сирэйэ буоллаҕына күн уотуттан 
саһаран хаалбыт, ыраас сытыы харахтаах кырдьаҕас киһи - диэн 
ойууламмыт. Ол иһин олоҕу олорбут, кырдьаҕас оҕонньору ба-
лыктаан тахсан иһэн, тыытыгар олорон,  күөлүн үрдүнэн көтөн 
ааһар көтөрдөрү одуулуу олорорун оҥорбутум.

4. Суруйааччы айымньытыгар ойуулаабыт сюжеттарыгар эр-
диини уонна оҕонньор сүрүн дьарыгын биэс собону эбэн биэр-
дим. Тоҕо диэтэххэ, күөлгэ тыынан киирэргэ эрдии наада. Была-
тыан үйэтин тухары соболоон, аһаан олорбут. Ол иһин элбэх буо-
лан көһүннүн диэн үс улахан, икки кыра собону эбэн биэрбитим. 

Онтон, аҕам, Тарабукин Сергей Васильевиһы кытта, компози-
циябын хайдах, туохтан оӊорор туһунан сүбэлэспитим уонна пла-
стилинынан оӊорорго быһаарыммытым. Аҕам сүбэтинэн скуль-
птурнай пластилины ыламмын сылаас ууга укпутум. Тоҕо диэтэххэ, 
кини кытаанах. Бастакынан Былатыаны, ол кэнниттэн тыытын, туу-
тун, соболорун уонна эрдиитин оҥорбутум. Дьон көрөрүгэр табы-
гастаах буоллун диэн сиртэн үрдэтиигэ турар. Бу үрдэтиибэр мин 
күөл ойдөбүлүн биэрэбин. Ол иһин долгуннаан биэрбитим.

 Онон, эскизпинэн макеппар оҕонньор, тыы, туу, тыыраахы, 
собо, эрдии киирбитэ. Икки улахан, үс кыра фигуралардаах  
скульптурнай композиция буолан тахсыбыта. 

Түмүктээн эттэххэ, саха классик суруйааччыларыттан биирд-
эстэрэ Н.Д.Неустроев төһө да кылгас олоҕу олордор, саха  лите-
ратурата, искусствота сайдыытыгар сүҥкэн кылааты киллэрбит. 
Оҥорбут эскиз-макеппын художник-скульптор Дмитрий Гаври-
льевич Постников тупсаран биэрэн оҥордо. Төрөөбүт нэһили-
эгим биир кэрэ Ытык миэстэтигэр суруйааччы Николай Дени-



IV секция Николай Денисович Неустроев айымньыларынан айар үлэм

157 

сович, балтыта Анна Денисовна Неустроевтарга анаммыт саҥа 
тутуллубут сквергэ композициям турбутуттан олус үөрэбин. 

Чириков Ярослав, 6 кылаас үөрэнээччитэ, Н.Д. Неустроев 
аатынан Уус Таатта орто оскуолата, 6 кылаас, Таатта улууһа. 

Салайааччы - Васильева Кристина Геннадьевна
«Н.Д.Неустроев «Омоҕой, Эллэй икки» кэпсээнинэн 

пластилин техникатынан - мультик»
Үлэ сыала:Николай Денисович Неустроев «Омоҕой, Эллэй 

икки» айымньытынан кыра саастаах оҕолорго мультик оҥоруу.
Соруктара: «Омоҕой Эллэй икки» айымньыны ырытыы, му-

зейтан, библиотекаттан,интернеттэн сөптөөх матырыйааллары 
хомуйуу. Айымньыны этабынан араарыы хас биирдии этабын 
ырытыы. Персонажтары пластилинынан оноруу. Мульфильм 
оҥоруу.

Билиҥҥи үйэҕэ оҕолор кинигэни аахпаттар, наар телефоҥҥа 
компьютерга оонньоон бириэмэлэрин атаараллар. Онтон теле-
визорга уонна компьютерга сахалыы мультик олус аҕыйах. Ол 
иһин саха литературатыгар оҕолор интириэстэрин тардаары 
бу мультигы онорорго сананным.Туттуллубут матырыйааллар: 
пластилин, телефон, сыһыарыы: POWER DIRECTOR, хомус, 
чыычаах ыллыырын записьтара.

Үлэ этаптара:
1. Мин бастаан Омоҕойу уонна Күн Түһэгэйи оҥордум. Ки-

нилэр таҥастарын тирии гынным, тоҕо диэтэххэ, былыргы са-
халар тирии таҥастаахтар эбит. 

2. Кинилэр дьиэлэрэ кэпсээҥҥэ туох да үүтэ-хайаҕаһа суох 
дьиэ эбит. Ону мин холомо курдук оҥордум.

3. Эллэй тас дьүһүнэ. Эллэй күүстээх, олус өйдөөх уонна 
наһаа үлэһит. Ол иһин мин кинини улахан бөдөҥ гына оҥордум. 

4. Омоҕойдоох Эллэйи наһаа сөбүлүүллэр, ол иһин 
киниэхэ икки кыыстаахтарын биирдэрин кэргэн ыл дииллэр. 
Мин кинилэр тас дьүһүннэрин маннык оҥордум: Үрүҥ Чөмчүүк 
– мааны, үчүгэй таҥастаах, кыраһыабай дьүһүннээх.

Куонньай Бытык –көйгө кыыс. Ол иһин кинини боростуой 
дьүһүннээх, таҥастаах, оҥордум.
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5. Бу икки кыыстан Эллэй Куонньай Бытыгы талар уон-
на туспа баран дьиэ-уот туттан олороллор. Саҥа балаҕан, туос 
иһит, үүт умуһаҕа хастар. Ону мультикка киллэриэхтээхпин.

V секция «Төрөөбүт литератураҕа тапталы иҥэриэх»

Аммосова Сайыына Юрьевна, Туойдаах оскуолатын алын 
кылааһын учуутала, Сунтаар улууһа

Бүөтүр Тобуруокап хоһооннорунан оҥорон көрүүнү 
сайыннарыы 

П.Тобуруокап оҕоҕо аналлаах айымньыларын ойуулуур 
темата олус киэҥ. Айылҕа, олох уустук көстүүлэрин туһунан 
оҕоҕо өйдөнүмтүө гына судургутук, чуолкайдык быһааран 
биэрэр.

Уопсайа 364 айымньыта ымыылаах ырыа буолан сылдьар. 
Ол 364-тэн мин булбуттарым, 25 оҕоҕо анналлаах поэзиятыгар 
киирсэ сылдьаллар:

Бу оҕоҕо аналлаах поэзиятыттан ханнык ырыа буолбут 
хоһооннору ордук билэллэрий диэн анкета ыытан көрдүм. 
Уопсайа 16 оҕо эппиэттэстэ. Ол ыыппыппыттан маннык 
түмүк тахсар: «Сэттэ өҥнөөх кустукчаан» уонна «Үҥкүүлүүрү 
таптыыбын» диэн ырыаларын ордук билэллэр эбит. Ити курдук 
ол хоһооннору ырытан көрдөххө: Бүөтүр Тобуруокап үгүс 
сыл оскуолаҕа үлэлээбит учуутал быһыытынан оҕо тулалыыр 
эйгэтин билэ-көрө сатыыр интириэһин таба тайанара көстөр. 

Оҥорон көрүүнү сайыннарарга уруок таһынааҕы 
“Книголюб” диэн 2 кылааска куруһуок ыытыллыбыта. 

Киһититии, сиэр-майгы кииллээх үөрэх стандарда 
сайдыы суолун, тускутун, хайысхаларын уонна ньымаларын 
тобулары, үөрэнээччи толкуйдуур, чинчийэр, айар кыахтарын 
арыйары эрэйэр. Ол иһин, оҕо бэйэтэ үлэлиир, толкуйдуур, 
чинчийэр, айар кыаҕын ситиһиэхтээхпит. Бу уустук 
соруктары ситиһэргэ төрөөбүт литэрэтиирэ биридимиэтэ 
улахан оруоллаах. Онон ити үлэҕэ туруоруллубут соруктар 
быһаарылыннылар
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Аммосова Оксана Парфирьевна,учитель якутского языка и 
литературы, МКОУ СОШ№37 с.Угоян Алданского улуса РС(Я).

Деталь и образ в рассказе «Дикая жизнь» 
Н.Д.Неустроева

Деталь художественная — одно из средств создания образа, 
которое помогает представить воплощенный характер, карти-
ну, предмет, действие, переживание в их своеобразии и непо-
вторимости. Деталь фиксирует внимание читателя на том, что 
писателю кажется наиболее важным, характерным в природе, в 
человеке или в окружающем его предметном мире. 

Н.Д.Неустроев является крупнейшим мастером якутской 
прозы. В 1915 году он написал на русском языке рассказ «Ди-
кая жизнь», помещенный в журнале «Сибирские записки» 
(1917г №6, декабрь). Рассказ интересен во многих отношени-
ях. Прежде всего это первое и до сих пор единственное, из-
вестное нам, художественное произведение якута, напечатан-
ное на русском языке. Он показывает, какое огромное влияние 
оказывала русская литература на возникающую якутскую ли-
тературу.

В далекой и глухой тайге, в 25 километрах от жилья, трое 
якутов: молодой Николай ( от лица которого ведется рассказ), 
35- летний Тихон и старый Тарас- находятся на сенокосе. Без-
молвно и страшно кругом. Только три человеческих существа 
нарушают эту мертвую тишину, напоминая о жизни на земле. 
Днем они трудятся до седьмого пота, в свободное время охотят-
ся. А ночью дрожат от страха, боясь от темноты и страшного го-
стя этих мест- медведя, который по ночам их изредка навещает, 
наводя ужас на всех.

Николай характеризует своих товарищей, как людей чест-
ных, скромных и хороших, но суровых. Их воспитала суровая 
тайга.

Мы трое живём в этом диком и безлюдном крае, где в про-
должении девяти месяцев царит холодная зима, и в течение 
трёх летних месяцев мы успеем пожить, как следует детям пе-
чальной тайги, т.е. запастись достаточным запасом сена на зиму 
для скота.
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Тихон - тридцатилетний, низкого роста, якут, с продолго-
ватым лицом бронзового цвета, с чёрными, как уголь глазами 
и маленькой бородою, которая наивно торчит на его длинном 
подбородке. У Тихона- ни отца, ни матери, ни родных. Он гол, 
как сокол. Его воспитала дикая суровая тайга. Создатель не оби-
дел его. Он даровал ему страсти и талант отличного охотника. И 
этот свой дарованный талант он показывает на деле.

Старик Тарас. Ему было около семидесяти лет. Несмотря на 
свои преклонные лета, он сохранял свою юношескую бодрость 
и крепость. Его личная жизнь сложилась очень неудачно и тя-
жело. Он потерял свою семью, состоявшую из старухи- жены и 
двух детей.

Старик наливал густой чай из медного чайника в китайские 
чашки, заменявшие у нас стаканы. После утреннего чая мы 
смело и бодро принимаемся за работу. Тихон ставит остов для 
шалаша, я начинаю косить траву вокруг, а старик собирает ско-
шенное сено и подбрасывает его вилами Тихону. Через полтора 
часа отуу был готов.

 «Должно быть, очень много народу живет там, на «юге» и, 
вероятно, земли всем не хватает», - возразил Тихон и громко 
зевнул. «Нет, земли-то много, говорят, там. Большая часть лю-
дей, говорят живет в городах без земли, а не живущим в городе 
земли достаточно. Нельзя же убивать человека из-за клочка ка-
кой –нибудь землицы. Ведь всякий хочет жить на свете. Нельзя 
враждовать между собою»,- говорил Тарас.

И я думал сквозь сон: «Как хорошо здесь, в этой дикой и 
мрачной тайге, а там далеко на «юге» в это время люди убива-
ют друг друга. Стоны и проклятья людей, гул пушек, взрывы 
шрапнелей и лязг оружий сливаются в один общий хаос ужаса 
и смерти, а здесь царит вечный покой».

Художественная деталь дополняет внутренний облик пер-
сонажа, целостность раскрываемой картины. Она придает изо-
бражаемому предельную конкретность и одновременно обоб-
щенность, выражая идею, основной смысл героя, сущность его 
натуры.
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Бочурова Августина Гаврильевна, оскуола педагог-библиотекара, 
Хара – Алдан орто оскуолата, Таатта улууһа. 

Элбэҕи ааҕыаҥ– билиигин кэҥэтиэҥ
Билиҥҥи кэмнэ оҕо телевизор, компьютер, интернет нөҥүө 

араас сонуннары, билиини-көрүүнү ылар. Ол оннугар кинигэ-
ни ааҕара аҕыйаата, норуот тылынан уус-уран айымньытыгар 
интэриэhэ намтаата. Ол иһин оҕо оонньуу нөҥүө айымньыны 
өйдөөн хааларыгар табыгастаах буоларыгар, үлэбэр остуол 
оонньуутун лотуо оҥорон, ааҕыыга интэриэһи көбүтүүнү кил-
лэрдим.

«Алдан эбэ устун» (Оскуола алын сүhүөх, орто кылаас оҕо-
лоругар аналлаах лотуо-оонньуур) Yлэ ис хоhооно: Оҕо били-
итин-көрүүтүн, толкуйдуур дьоҕурун сайыннарар лотуо – оон-
ньуу.

Оонньуу ананар : алын, орто сүhүөх кылаас оҕолоругар
Оонньуу сүрүн сыала: «Алдан эбэ устун» диэн лотуо- оон-

ньуу нөнүө оскуола алын, орто сүhүөх кылаас оҕолоругар 
төрөөбүт улуустарын айылҕатын, тыынар-тыыннааҕын, биллэр 
дьонун туhунан билиилэрин – көрүүлэрин хаҥатарга, айар-тол-
куйдуур дьоҕурдарын сайыннарарга көҕүлээhин.

Оонньуу быраабылата:Хас биирдии оонньооччу биирдии 
эбэтэр иккилии карта ылар. Бу карталарга сыыппара оннугар 
ойуулар сыһыарыллыбыттар.

Ыытааччы мөһөөччүк иһиттэн нүөмэрдээх карточка ылан, 
биирдиилээн таһааран, ыйытыытын ааҕар. Оннук нүөмэрдээх 
карточкалаах оҕо ыйытыыга эппиэттиир. Сөпкө эппиэттээ-
тэҕинэ, карточканы ылан ойуутун үрдүгэр уурар. Эппиэттээбэ-
тэҕинэ карточка ылбат. Картатын уруһуйун эрдэ сабан бүтэрбит 
оонньооччу кыайыылаах буолар. 

Оонньууга барыта 90 ыйытыылаах, ыйытыы аайы ойуу-
лаах 15 карточка оҥоһулунна. Хас биирдии карточкаҕа Алдан 
эбэ үрдүгэр турар улуус былааҕа, гербэтэ, биллэр дьоно, Алдан 
эбэҕэ үөскүүр балык арааһа, уу транспорын көрүҥнэрин туhу-
нан көмө хартыыналар оҥоһуллуннулар.

Түмүк: Биһиги оҥорбут оонньуубут оҕолорго үгүс билиини 
иҥэриэ диэн эрэнэбит. Интэриэhинэй чахчылары билэн, Саха 
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сирин улуустарын, биллэр дьоннорун сэргээн, айылҕаҕа ураты 
сыhыаннаах улаатыахтара, бэйэлэрин билиилэрин тус олоххо 
сөпкө туhаныахтара дии саныыбыт. Ханнык баҕарар оонньуу-
ну элбэх буолан оонньуур ордук кэрэхсэбиллээх. Онтон биһиги 
толкуйдаабыт оонньуубут интэриэһи, ону тэҥэ кэккэ туһаны 
аҕалар диэн түмүккэ кэллибит.

Васильева Кристина Геннадиевна , учитель русского языка 
и литературы Усть-Таттинская СОШ им. Н.Д. Неустроева.
Технология создания комикса по рассказу 

Н.Д. Неустроева «Сэмэнчик» 
В нашем быстроменяющемся мире, количество инфор-

мации, поступающих ребенку просто зашкаливает. Все это 
изменило тип мышления современных детей. К сожалению, 
процесс идет не на качество, а на количество. Особенно труд-
но для учителей словесности, у которых остро стоит вопрос в 
усвоении произведений учениками, в век «не читающего поко-
ления». В современном мире комиксы играют огромную роль 
в индустрии развлечений, образовании и даже науке. Комикс 
«Сэмэнчик» по сюжету произведения Н.Д. Неустроева, при-
влечет интерес современного поколения к творчеству писате-
ля и будет способствовать к повышению восприятия смысла 
данного произведения, ведь комиксы несмотря на кажущуюся 
простоту несут в себе огромное количество информации, так 
как смысловую нагрузку несет в себе не только текст, но и ри-
сунок.

Этапы создания комиксов: Прочитав выбранное произведе-
ние, продумываем характер, внешность героев. В каждого из 
действующих лиц нужно вдохнуть жизнь, данную им автором, 
чтобы картинка соответствовала описанию персонажа.

Превращаем сюжет в сценарий. Выбор произведения с го-
товым сюжетом — это еще не все, после него идет сценарий. В 
сюжете описываются ситуации, отношения персонажей к ним, 
как развиваются события, а в сценарии строго прописываются 
все сцены (на то он так и называется), которые будут присут-
ствовать в комиксе, с диалогами и действиями.
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Делим сценарий на кадры — раскадровки. Раскадровки это 
схематический рисунок воплощающий сценарий. 

Раздаем реплики и создаем текстовые пузыри. Диалоги в ко-
миксах не то же самое что в рассказе, тут необходима краткость, 
но емкость, прямота и двусмысленность одновременно. Поэто-
му мы упрощаем изначальный текст реплик, не теряя при этом 
смысловую нагрузку.

Прорисовка фрейма. Теперь нужно все наши кадры объе-
динить в страницы. Положение кадров задает динамику нашей 
истории, большое количество фреймов говорит о медленном 
течении истории, большие кадры говорят о важности и т.д. В 
нашем случае чёрно-белые кадры говорят о воспоминаниях.

Вывод: создание комикса очень интересное и увлекатель-
ное занятие. Здесь развивается творческое мышление, умение 
улавливать самую суть произведения, развивать усидчивость и 
терпение учащихся. Проведя практическую работу, мы сдела-
ли вывод, что изготовление комиксов довольно трудная задача, 
чем кажется на первый взгляд. В написании сценария комикса 
по сюжету рассказа, мы должны были продумать каждое сло-
во, чтобы оно поместилось с маленькое диалоговое окно и не 
потерять при этом свою смысловую нагрузку. При прорисовке 
героев, мы должны были максимально приблизить его внешний 
вид к описанному автором картинке, ведь при чтении расска-
за, у каждого человека возникает свой образ в голове. Каждый 
пейзаж и даже выражение лица героев, несет в себе большую 
смысловую нагрузку. 

Готовцева Розабелла Ананьевна, педагог-библиотекарь, 
Неустроева Евдокия Гаврильевна, Николаева Алевтина Пятионовна 
– саха тылын, литературатын учууталлара, Н.Д.Неустроев аатынан 

Уус-Таатта орто оскуолата, Таатта улууһа.
Суруйааччы айар аартыгынан

Саха уус-уран литэрэтиирэтин төрүттэспит классик-суруй-
ааччы Н.Д.Неустроев уонна кини балта саха дьахталларыттан 
бастакы ССРС суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ А.Д.Неу-
строева – биһиги биир дойдулаахтарбыт. Кинилэр ааттарын 
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үйэтитии оскуолабыт биир үтүө үгэһинэн буолар. 1995 сыллаах-
тан былааннаан, тэрээһиннээхтик үлэлиибит. Бу бырайыакпытын 
Николай Неустроев төрөөбүтэ 125 сылыгар анаан үлэлэтэбит. 
Сыала: Классик суруйааччы Николай Денисович Неустроев, 
оҕо суруйааччыта Анна Денисовна Неустроева ааттарын уонна 
литературнай нэһилиэстибэлэрин үйэтитии, кэнчээри ыччакка 
тиэрдии. Соруктара: суруйааччы олоҕун, айар үлэтин үөрэтэн, 
оҕо айар, чинчийэр сатабылын, оҕо ситимнээх саҥатын сайын-
нарыы; уус-уран айымньыны ааҕыыга интэриэһи көбүтүү; 
ааҕааччылар, төрөөбүт литэрэтиирэни сэҥээрээччилэр киэҥ 
эйгэлэрин тэрийии. 

I түһүмэх: 2019 сыл – Н.Д.Неустроев уонна А.Д.Неустроева 
төрөөбүт, үөрэммит, үлэлээбит уонна айар үлэлэригэр киллэр-
бит сирдэрин үөрэтии, чинчийии, айар аартыктарынан айан–
экскурсия:1) Н.Д. Неустроев уонна А.Д. Неустроева төрөөбут 
сирдэрэ – Былдьаһыктаах 2) Суруйааччылар айымньылары-
гар киллэрбит сирдэрэ – Дьаҥкыйдаайы - Тамах – Чочуобуна 
– Алаас – Кырамда – КиэҥКүөл 3) Н.Д.Неустроев уонна А.Д.
Неустроева үөрэммит, үлэлээбит сирдэринэн айан – экскурсия 
Уолба – Баайаҕа Дьокуускай куорат 4).Н.Д.Неустроев 1927 с. 
Москва куоракка В.Брюсов аатынан литературнай институкка 
үөрэммитин туһунан билии.

II түһүмэх:“Н.Д.Неустроев төрөөбүтэ 125 сылыгар анал-
лаах сыл” 2020 сыл Н.Д.Неустроев 125 сааһыгар аналлаах лите-
ратурнай түһүлгэ: Суруйааччыларга аналлаах сквер, пааматын-
ньык тутуутугар үлэлэһии; нэһилиэккэ сылы аһыы;“Неустроев 
ааҕыылара” өрөспүүбүлүкэтээҕи нпк; оскуола сайтыгар Н.Д. 
Неустроев олоҕун туһунан, айымньыларын киллэрии; Н.Д. 
Неустроев айымньыларын ааҕыы, викторина ыытыы, “Бастыҥ 
ааҕааччы” куонкурус; «Они стояли у истоков родной литерату-
ры» бүтүн арассыыйатааҕы кэтэхтэн өйтөн суруйуу; уус – уран 
ааҕыыга өрөспүүбүлүкэтээҕи куонкурус; үбүлүөйдээҕи литера-
турнай түһүлгэ.

III түһүмэх: 2021 сыл – «Биир дойдулаахтарбыт, суруйа-
аччылар Николай Денисович уонна Анна Денисовна Неустро-
евтар айар аартыктарынан» бырайыак үлэтин түмүгэ: биир 
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дойдулаахтарбыт, суруйааччылар Николай Денисович уонна 
Анна Денисовна Неустроевтарга аналлаах оҕо айар үлэтинэн 
хомуурунньук таһаарыы. Ити курдук, «Биир дойдулаахтарбыт, 
суруйааччылар Николай Денисович уонна Анна Денисовна 
Неустроевтар айар аартыктарынан» литературнай бырайыак 
үлэтин түмүгүнэн, кэнчээри ыччат төрөөбүт дойду чулуу дьон-
норун ааттарын үйэтитэр, киэн туттар киһи буола улаатыахтаах, 
ааҕар, суруйар, айар, чинчийэр дьоҕура сайдыахтаах, уус – уран 
айымньыны дьаныһан ааҕыахтаах.

Готовцева А.Г., Ефремова М.Н., Охлопкова Н.С.,Соморсун орто 
оскуолата;, Романова С.В., Чакыр орто оскуолата Амма улууhа
Литература уруоктарыгар Баһылай Харысхал 

айымньыларын үөрэтии суолтата
Оскуолабытыгар “Иитиллибит Ийэ сир сылаас тыына” диэн 

бырайыактаахпыт. Бырайыакпыт сыалынан оскуолаттан кынат 
анньынан тахсыбыт биир дойдулаахтарбыт олохторун, үлэлэ-
рин үѳрэнээччигэ тиэрдии буолар. Мантан сиэттэрэн “Литера-
тура уруоктарыгар Баһылай Харысхал айымньыларын үөрэтии 
суолтата” диэн темаҕа биир дойдулаахпыт, саха норуодунай су-
руйааччыта Василий Егорович Васильев – Харысхал айымньыла-
рынан учууталга көмө пособие бэлэмнээбиппит. Үлэбит сүрүн 
сыалынан Баһылай Харысхал айымньыларын сүрүн санааты-
гар тирэҕирэн, оҕону сиэр – майгы үтүө өрүттэригэр иитии, 
үөрэтии буолар. Урукку ѳттүгэр Харысхал айымньылара үѳрэх 
программатыгар киирбэтэхтэрэ, Баһылай Харысхал классик су-
руйааччылар суруйар үгэстэрин аныгы суруйааччыга тиэрдээч-
чи быһыытынан сылдьара уонна билиҥҥи кэмҥэ  аныгы ыччат 
айылҕаттан,  төрүт дьарыктан тэйиитэ бу пособиены суруйууга 
төрүөтүнэн буолла.Үлэ орто уонна улахан саастаах оҕолорго 
литература уруогар үлэлииллэригэр ананар. Пособие икки тус 
– туһунан чаастан турар. 

I чааһыгар кылаас таһынан ааҕыыга аналлаах Баһылай Ха-
рысхал айымньылара оҕо сааһынан, интэриэһинэн араарылын-
на уонна оҕолор чинчийэр үлэлэрэ киирдилэр. 

II чааһыгар Харысхал айымньыларынан уруок барылларын 
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технологическай каарталара, тургутуктар, викториналар, лите-
ратурнай оонньуулар наарданнылар.  

Үлэбит I чааһыгар суруйааччы айымньылара маннык 
наарданан киирдилэр: 5 кылааска “Туу – Хаах” кэпсээн - 3 чаас; 
6 кылааска “Тураҕааскы” сэһэн - 3 чаас; 7 кылааска “Кыыс 
ыһыаҕа” кэпсээн - 1 чаас; 8 кылааска “Аҕаа!” кэпсээн - 3 чаас; 9 
кылааска “Халаачык Муос” сэһэн - 3 чаас; 10 кылааска “Хайаан 
да эргиллиэм” драма - 3 чаас; 11 кылааска “Сэрии тыйыс тыына” 
драма - 3 чаас. Ол эрээри учуутал айымньыны үөрэтии кэмин - 
кэрдииһин бэйэтин көрүүтүнэн аттарыан сөп. 

Айымньылары кылааһынан наардааһыҥҥа маннык өрүттэр-
гэ болҕомто уурулунна: 1)Айымньы оҕо сааһыгар сөп түбэһэрэ 
2) Тиэмэтэ, жанра  3) Ис хоһооно, сүрүн санаата. 

Пособие иккис чааһын холобурдуубут. Манна «Туу - Хаах», 
«Эһэм эһэтэ», «Тураҕааскы», “Аҕаа!” кэпсээннэринэн 5,6,7 кы-
лаас оҕолоругар аналлаах уруоктар тэнитиллибит былааннара, 
технологическай карталара, пособие бастакы чааһыгар киир-
бит хас биирдии айымньыга аналлаах тургутуктар, литератур-
най викториналар, оонньуулар уруокка туттарга бэлэм гына 
оҥоһуллан киирдилэр.

Баһылай Харысхал айымньыларын ааҕан, үөрэтэн ба-
ран маннык түмүккэ кэллибит: 1). Оҕону, төрөөбүт дойдутун, 
төрөппүттэрин сыаналыы, ытыктыы улааталларыгар өй – санаа 
угар ис хоһоонноохтор. 2).Суруйааччы айымньыларыттан оҕо-
лор тыа сирин олоҕун – дьаһаҕын, төрүт үгэс диэн тугун араа-
ра, билэ үөрэнэллэр.3). Айылҕаҕа, хамсыыр – харамайга бэйэ-
лэрин тус сыһыаннарын сыаналана, бэйэ бодотун тардынарга 
үөрэнэллэр. 4). Суруйааччы драмалара үөрэнээччи ааспыт кэм 
историятын, норуоппут чулуу дьоннорун олохторун үөрэтэл-
лэригэр, киһи уонна норуот дьылҕатын туһунан толкуйдуулла-
рыгар кыаҕы биэрэр дириҥ ис хоһоонноохтор.5). Уол 
оҕону иитиигэ улахан оруоллаахтар: уол оҕо, эр киһи хайаан 
да сирдээх – уоттаах, тѳрѳѳбүт дойдулаах буолуохтаах диэн ѳй-
дѳтѳллѳр; 6). В.Е. Васильев - Баһылай Харысхал айымньылара 
оҕо ис кута кииллийэригэр, тулалыыр эйгэтин, сирин-дойдутун 
харыстыы үөрэнэригэр иитэр-өйдөтөр сүҥкэн суолталаахтар. 
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Зорина Ноябрина Харлампьевна, саха тылын, литературатын 
учуутала, Нотуора орто оскуолата, Ленскэй улууһа.

Балыксыт Былатыан - саха балыксыт киһитигэр 
тылынан пааматынньык

“Кини олохтон ылбыт матырыйаалын, чахчыларын өр ыры-
тан, толкуйдаан баран, уус-уран тылыгар таһаарарын, сыл-хо-
нук өрөөн, сыыйа-сыппайа суруйарын таптыыр художник этэ. 
Хас биирдиилэрэ ис хоһоон уонна форма өттүнэн бэркэ кичэл-
либит боччумнаах айымньылар буолаллар.суруллубут кэмнэрэ 
ааһан истэҕин аайы эбии дьэҥкэрэн, эбии улаатан баай ис но-
мохтонон иһэллэр.” (Н.М.Заболоцкай)

 «Балыксыт» кэпсээн туһунан Н.М.Заболоцкай этэн турар: 
“Ойуулааһын күүһүнэн, тылынан-өһүнэн бу кэпсээн саха про-
затын бастакы кэрдиис кэмин биир үрдүк ситиһиитэ, сүппэт- 
оспот күндү кылаата буолар.” Николай Заболоцкай бэлиэтээ-
битин курдук, Николай Неустроев кэпсээнньит быһыытынан 
дириҥ хорутуулаах үлэлэрэ кэм-кэрдии аастар суолталара сы-
тыырхайан, өйдөбүллэрэ улаатан, наадалара кэҥээн иһэр. 

Балыксыт Былатыан туһунан кэпсээн балыксыт эрэ туһунан 
буолбата чахчы. Аныгы олоххо сыһыаран эттэххэ, кэпсээн ис 
номоҕо дириҥ,суолталаах. Кэпсээн философията – олох уонна 
өлүү, олох олоруу суолтата уонна өйдөбүлэ. Бу көрүү билиҥҥи 
үөрэнээччилэргэ туһалаах, наадалаах ырытыы. Ону таһынан, ба-
лыксыт Былатыан уобараһа- хомуур уобарас буолуон сөп. Ол кур-
дук, тыа оҕолоро аҕаларын, эһэлэрин бу уобараска тэҥнээн көрөр, 
майгынныыр өрүтү булар кыахтара кинилэри сиэр-майгы  өт-
түнэн иитиигэ-такайыыга сытыы олук буолар. Суруйааччы Нико-
лай Денисович бу кэпсээнинэн суруйааччы эрэ курдук буолбакка, 
кини киһи дууһатын “чараас чинчиһитэ” буолара саарбахтаммат. 
Ол эбэтэр, кини бу кэпсээни суруйа олорон балыксыт Былатыан 
уонна ааптар курдук тэҥҥэ буолбута буолуо диэххэ сөп. Маннык 
дириҥ психологическай айымньыны айарга, биллэн турар, киһи 
психологиятын билии наадата ирдэнэр. Суруйааччы ону толору 
көрдөрөр. Оннооҕор кэпсээн саҕаланыытыгар  айылҕа туру-
га- эмиэ суруйааччы фантазията буолбакка, дьиҥ олохтон хар-
тыыната. Киһи уонна айылҕа - быстыспат ситимнэр. Ону туо-
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һулаан, суруйааччы кэпсээҥҥэ ураты миэстэни айылҕаны ойуу-
лааһыҥҥа уурбут. Манан кини, бастатан туран, айылҕа сүдү күүһү-
гэр сүгүрүйүүнү көрдөрөр диэххэ сөп. Ол саха норуотун итэҕэлин 
кытта ыкса сибээстээх. Саха-айылҕа оҕото. Бу итэҕэлбитин кытта 
кэлсибит этиллии бу кэпсээҥҥэ толору сөп түбэһэр. Үөрэҕэ суох 
өбүгэлэрбит барахсаттар айылҕалыын алтыһан, айылҕаттан 
аһаан-таҥнан, айылҕанан сирдэтинэн өлбөт-сүппэт тыыннаммыт-
тарыгар махтанан автор айылҕаны айымньытын “аана” оҥорбут. 

Николай Денисович Неустроев айымньыларыгар киһи ха-
рактерын уратытын көрдөрүү сүрүн миэстэни ылар. Реалист-су-
руйааччы бэйэтэ туспа суоллаах-иистээх, суруйар ньымалаах, 
олоҕу ураты көрүүлээх саха литературатын төрүттэспит суруй-
ааччылартан биирдэстэрэ. Кини кэпсээннэрэ сылаас,истиҥ ту-
руктаахтар, аахпыт эрэ барыта дууһатын кылын таарыйтарар 
миэстэлэрдээх. Кэпсээнньит үрдүк талаана- айымньы долгу-
тар,ытатар,ыарытар миэстэлэрэ.

Кочнева Анна Софроновна, Н.Д.Неустроев аатынан Уус Таатта 
орто оскуолатын учуутала, Таатта улууһа

«Тѳрүөбүт сирбэр, тапталлаах дьоммор...»
Хас биирдии учуутал киэҥ билиилээх, мындыр өйдөөх, 

сиэрдээх майгылаах эдэр кѳлүөнэни олоххо бэлэмнээн таһаа-
рарга үлэлэһэр. Онтон үөрэнээччи уруоктан, эбии дьарыктан, оскуо-
лаҕа ыытыллар араас тэрээһиннэртэн ылбыт сатабылларынан, 
төрүт омугун сайдыытын салайсар, кини өйүн-санаатын хаҥа-
тар, билиитин-көрүүтүн барҕардар, кѳлүѳнэттэн-кѳлүѳнэҕэ тиэрдэр, 
төрөөбүт дойдутунан киэн туттар киһи буола улаатар. 

Ол инниттэн, республикабыт бары оскуолаларыгар оҕо сай-
дыытыгар араас хайысхалаах предметтэр, программалар, бы-
райыактар, кылаас таһынан дьарыктар үлэлииллэр. 

Биир дойдулаахпыт, саха классик суруйааччыта Николай 
Денисович уонна оҕо суруйааччыта Анна Денисовна Неустро-
евтар олорбут олохторун, айар үлэлэрин үѳрэтиигэ, үйэтитиигэ 
маннык сыалы-соругу туруорабын: 

1) Н.Д., А.Д. Неустроевтар үтүѳ ааттарын, олорбут олохторун 
уруоктар, музейнай экспонаттар кѳмѳлѳрүнэн билиһиннэрии; 
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2) Суруйааччылар литературнай нэһилиэстибэлэрин араас 
тэрээһиннэр нөҥүө үйэтитии; 

3) Билиӊӊи ыччакка Неустроевтар айымньыларын иитэр–
үөрэтэр суолтатын өйдөтүү. 

Бу сыалбын-сорукпун ситиһэр инниттэн, бастакынан, Неу-
строевтарга аналлаах уруоктары ыытарбар сүрүн болҕомтобун 
мультимедийнэй уруоктарга уурабын. Маннык мультимедийнэй 
уруоктартан үөрэнээччи эргиччи сатабылы иҥэринэр: источни-
гы кытта үлэлиир, хасыһан тематын дириҥэтэр, үлэ көрүҥүн 
тэҥнээн көрөр, бэйэтин санаатын сааһылаан этэр, суруйар.

Иккиһинэн, Николай Денисович уонна Анна Денисовна 
Неустроевтар литературнай нэһилиэстибэлэрин араас тэрээһин-
нэр, бырайыактар нөӊүө үйэтитэр үлэлэр буолаллар. Ол курдук, 
суруйааччыга аналлаах үбүлүөйнэй тэрээһиннэр, тематическай 
биэчэрдэр, литературнай бырайыактар тиһиктэрин быспаты-
лар. Кэлиҥҥи 5 сылга маннык үлэлэр ыытылыннылар: 

1) Суруйааччы Н.Д. Неустроев төрөөбүтэ 120 сааһыгар анал-
лаах улуустар икки ардыларынааҕы саха тылын, литературатын, 
култууратын, изо, технология, Оҕо искусствотын оскуолаларын 
ойуулуур-дьүһүннүүр кылаастарын учууталларын семинара. 
Семинарга Николай Денисович айымньыларынан уруһуй, муус 
оӊоһук, инсценировка куонкурустара, тѳрүт култуура олимпиа-
дата, маастар кылаастар, аһаҕас уруоктар ыытыллыбыттара; 

2) Суруйааччы А.Д.Неустроева төрөөбүтэ 115 сааһыгар 
аналлаах литературнай бырайыак. Бырайыак орто оскуола 
үөрэнээччилэригэр, Дьокуускай куоракка Былатыан Ойууну-
скай аатынан литературнай музейга общественноска, Неустро-
евтар аймахтарыгар анаан ыытыллыбыта, Саха телевидениеты-
гар сырдатыллыбыта; 

3) Россияҕа 10 сыл устата оҕо саас сыллара биллэриллэн, 
Суруйааччы А.Д.Неустроева төрөөбүтэ 115 сааһынан, «Айар 
кут кэнчээрилэрэ» оҕо тэрилтэтин бырайыага «Таатта улууһа» 
муниципальнай оройуон аҕа баһылыгын Гранын ылбыта. 

4) Оскуолабытыгар үгэскэ кубулуйбут «Неустроевскай 
ааҕыыларга» оҕолору научнай-практическай конференцияҕа 
бэлэмнээһин; 
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5) Төрөөбүт нэһилиэкпитигэр быйыл саҥа тутуллубут Ни-
колай Денисович, Анна Денисовна. Неустроевтарга анал-
лаах сквергэ суруйааччылар айымньыларынан скульптурнай 
композиция эскиһин үөрэнээччилэринэн оӊорторуу бырай-
ыага. Эскизтэринэн олохтоох салалтаны, ППМИ-ны, худож-
ник-скульптор Д.Г. Постниковы кытта үлэлэһэн, үйэлэргэ турар 
скульптурнай композициялары олоххо киллэттэрдибит; 

Үсүһүнэн, билиҥҥи ыччакка суруйааччылар айымньыла-
рын иитэр – үөрэтэр суолтатын өйдөтүү буолар. Холобур, Нико-
лай Денисович саха литературатыгар нарын, истиҥ дууһалаах 
кэпсээнньит, уран тыл маастара, саха былыргы олоҕун сырда-
тааччыта. Кини бу үс хаачыстыбатын, биһиги, суруйааччы хас 
биирдии айымньыларын аахтахпытына, ааны сэгэтэр курдук, 
бииртэн-биир саҥа өрүтүнэн арыйан иһэбит. Норуоппут былы-
ргы олоҕун, төрүт үгэстэрин, мындыр уонна төттөрү өйүн-са-
наатын, олох мөккүөрүн билсэбит. Быйылгы үөрэх дьылыгар 
«Н.Д. уонна А.Д. Неустроевтар олохторун сырдатар Ытык 
маллар, бэлиэлэр...» бырайыак үлэлээтэ. Бырайыак 10 кылаас 
үөрэнээччилэринэн орто оскуола, Тааттатааҕы историко-лите-
ратурнай музей-заповедник, Чөркөөхтөөҕү политсыылка му-
зейдарын территориятыгар, суруйааччы төрөөбүт алааһыгар 
ыытылынна, видеорепортаж уһуллан, Саха НВК-ҕа «Дойдум 
дьоно» анал биэриигэ таҕыста. 

Онон, Николай Денисович уонна Анна Денисовна Неустро-
евтар ааттара сүтэн-симэлийэн хаалбакка, төрүөбүт сирдэри-
гэр, тапталлаах дьонноругар ааттара ааттана турдуннар!

Николаева Надежда Васильевна, живопись учуутала, Уус-Таатта 
оҕо искусствоҕа оскуолата, Таатта улууһа

Классик суруйааччы Николай Денисович  Неустроев 
айымньыларынан кэрэһит ойуулар

Н.Д.Неустроев төрөөбүтэ 125 сылыгар анаан орто оскуола 
уонна оҕо искусствоҕа оскуолаларын үөрэнээччилэригэр СӨ 
КуДМ “Ресурснай бырайыактыыр киин ” тэрилтэтэ уонна Таат-
та улууһун Уус-Таатта оҕо искусствоҕа оскуолата суруйааччы 
айымнньыларынан өрөспүүбүлүкэтээҕи уруһуй куонкуруһун 
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муус устар ыйга кэтэхтэн тэрийэн ыыттыбыт. Куонкуруска су-
руйааччы айымнньыларын ааҕан, өйтөн композиция ойуулаан 
ыыттылар. Манна Таатта, Нам, Бүлүү, Уус Майа, Маар Күөл, 
Сунтаар, Дьокуускай, Уус Алдан Хаандыга, Мукучу оскуолала-
рын үөрэнээччилэрэ көхтөөхтүк кытыннылар. Ол курдук, биһи-
ги оскуолабытыттан элбэх дипломаннар, лауреаттар бэлиэтэн-
нилэр. Мин куонкурус түмүгүнэн Николай Денисович Неустро-
ев “Балыксыт” айымнньытынан библиотекаларга, үөрэнээч-
чилэргэ, учууталларга туһалыа диэн видео-кэпсээн оҥордум. 
Бу үлэм быйылгы үөрэх дьылыгар публикация буолан, альбом 
быһыытынан тахсыахтаах. Быйылгы үөрэх сылыгар биир дой-
дулаахпыт, классик суруйааччы Н.Д.Неустроев олоҕун, айар 
үлэтин үөрэттибит. «Рисуем все» өрөспүүбүлүкэтээҕи бырайыа-
гынан төрөөбүт алааһыгар пленэр- поход оҥордубут. Нэһили-
экпитин сырдатар музейга сырыттыбыт, суруйааччыга аналлаах 
өйдөбүнньүк пааматынньыктарын көрдүбүт. “Лепка” уруокта-
рыгар суруйааччы айымньыларынан композиция оҥордубут. 

 Композиция уруоктарын туһата: -үөрэнээччи айар үлэлэн дьа-
рыктанар; төрөөбүт тылын, үгэстэрин, саха уус-уран литературатын 
кытта билсиһэр, ааҕар, үөрэтэр уонна толкуйдуур дьоҕура сайдар;

 - суруйааччылар, биллиилээх дьоннор олохторун, айар үлэ-
лэрин, төрөөбүт кыраайбыт историятын үөрэтэр;

 -айылҕаҕа көстөр араас өҥнөрү дьүөрэлээн туттарга 
үөрэнэр; 

 - композиция уруогар литература уонна живопись дьарыга 
үөрэнээччи искусство өттүнэн сайдарыгар үчүгэй түмүгү биэрэр.

Ноева Мария Ивановна, саха тылын, литературатын учуутала, 
Бэрдьигэстээх гимназията, Горнай улууһа

Литература уруоктарыгар туһанар сонун уонна 
көдьүүстээх ньымаларым, албастарым

 Билиҥҥи техническэй сайдыы балысханнык күннээҕи 
олохпутугар өтөн киирбитинэн, үгүс оҕо төрөөбүт төрүт ийэ 
тылыттан тэйэ быһыытыйда. Онон тыл сүмэтин, уранын толо-
ру иҥэрэр сорук уустугурда.Төрөөбүт тылын баайын саппааһа 
татым, үгүс төрүт тылбыт суолтатын билбэт оҕо ахсаана сыл-
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тан сыл ахсын эбиллэн иһэр. Ити кыһалҕаны туоратар инниттэн 
литература уруоктарыгар көҕү үрдэтэр, умсугутар сыаллаах со-
нун ньымалары, албастары туһаныы үлэ көдьүүстээх, көмөлөөх 
буоларыгар ордук тоҕоостоох. Үлэм сыала: литератураны үөрэ-
тиигэ уус-уран айымньыны дириҥэтиигэ туһаныллар сонун, 
ордук көдьүүстээх ньымалары, албастары чопчулааһын. Үлэм 
соруга: сыалбын ситиһэр инниттэн литератураны үөрэтиигэ 
туһанар сүрүн ньымаларбын, албастарбын түмүөхтээхпин; хас 
биирдии ньыма, албас сүрүн исхоһоонун сырдатыы; ордук со-
нун ньыма, албас көрүҥүн чопчулааһын, тугунан көдьүүстээҕин 
быһаарыы.

 Литература уруоктарыгар үөрэнээччини сонурҕатар со-
нун ньымалары туттуу – уруок ордук көдьүүстээх, түмүктээх 
буоларыгар олук уурар. 1-гы ньымам: Эйгэни тэрийии. Уруок 
«күлүүһэ». «Уруок «аанын» сэгэтии» ньыма.2-с ньыма: «Тыл 
сүмэтин дьайыынан (тыыннаах көстүүнэн) тиэрдии» ньымата. 
Кэрчик ойуулааһыннарынан «дьүһүйүү». 3-с ньыма: «Хамса-
ныынан дьүһүйэн» айымньы геройун таайтарыы ньымата (үгэс 
буолбут халыыбы сонуннук тиэрдии – айымньы кэрчигиттэн 
быһа тардан ыйытыы буолбакка. Олимпиада сорудаҕа). Чуола-
ан, бу айымньыга сыһыары тутан эттэххэ, артыыстааьын ма-
астарыстыбата – артыыстыы талааны Эрдэлиир Миитэрэйтэн 
сүһэн ылыы. Айымньы ыйыыта-кэрдиитэ. 4-с ньыма: «Хар-
тыынанан, хаартысканан, уруһуйунан таайтарыы ньымата» 
(презентация). Айымньы хайа кэрчигэ, түгэнэ ойууламмытый 
диэн. (Интернет, цифровой эйгэ көрүҥүн киэҥник туһаныы).5-с 
ньыма: «Туоһу ыллыга» диэн олохтоох матырыйаалы (мэлдьи 
туһана сатыыбын) сэргэ тутан айымньыны дириҥэтии. Ахтыы-
лар.6-с ньыма:Чинчийэр үлэ халыыбын киллэрии ньымата. Ай-
ымньыны айымньыга сыһыары тутан ырытыыны бу ньыманан 
эмиэ дьүөрэлиэххэ сөп. Саамай сүрүн ньымам – чинчийэр үлэҕэ 
көҕүлээhин ньымата.7-с ньыма: Өйтөн суруйуунан айымньы-
ны үөрэтиини дириҥэтии.8-с ньыма: Айымньыны тиэрдиигэ 
сайыннарыылаах үөрэххэ олоҕурар ньымам: «Бытархайтан – 
Көһөҥөҕө» - «Эркээйи» (Суол тоҕойо) – сайыннарыылаах үөрэх 
тутулунан сирдэтии.
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Түмүктээн эттэххэ, көстөрүн курдук, төрөөбүт литература-
быт уруоктарыгар ситиhиини түстүүр ордук хото туттар сонун, 
көдьүүстээх өрүттэрдээх барыта аҕыс ньыма арааһын, сүрүн-
нээн, биир айымньыны (Н.Е.Мординов – Амма Аччыгыйа «Са-
аскы кэм» романа) үөрэтии холобурунан сырдатарга холоннум. 
Литература уруоктарыгар маннык халыыптаах үөрэнээччини 
сонурҕатар сонун ньымалары туттуу – уруок ордук көдьүүстээх, 
түмүктээх, үєрэнээччи, учуутал ситиһиилээх буоларыгар 
олук уурар аналлаах. Маннык ис хоһоонноох ньымалары, ал-
бастары туһанан, төрөөбүт литературабыт сайдар саҕахтарын 
саҕыахпыт, кэлэрин кэнэҕэскилиэхпит дии саныыбын.

Неустроева Акулина Николаевна, Одьулуун орто оскуолатын саха 
тылын уонна литературатын учуутала, Чурапчы улууһа

Талаанын өрүү сыдьаайдын
(Квест –оонньуу)

Кэнчээри ыччакка квест–оонньуу уус-уран литератураҕа 
болҕомтону күүһүрдэр. Николай Денисович талааннаах суруйааччы, 
драматург буоларын чахчылаахтык сырдатар, суруйааччы мэ-
тириэт маастара буоларын итэҕэтиилээхтик арыйар аналлаах. 
Квест –оонньуунан элбэх оҕону хабан, классик-суруйааччы 
кэпсээннэрин,драмаларын, комедияларын тылын-өһүн, киһи 
майгытын-сигилитин кистэлэҥин арыйар уонна сонурҕатар 
сыаллаах ыытыллар.

 Сыала: классик-суруйааччы Н.Д.Неустроев кэпсээннэрин, 
драмаларын билиһиннэрии, ааҕыы. Кытталлар: 5-8, 10 кылаас 
үөрэнээччилэрэ.

Оонньуу быраабылата: хамаандаларга арахсыы (кылаас 
аайыттан 4-5-тии оҕо), хамаандаҕа капитан талыы уонна аат бу-
луу, хамаанданан 5 тохтобулунан  оонньуу.Бэриллибит илиискэ 
хас баалы ылбытын туруортарыы. 

Сааһыттан тутулуга суох хамаандаларга арахсыы.
1. Хамаанда аайы капитаны талыы.
2. Квест-оонньуу.
3. Түмүк таһаарыы. Наҕараадалааһын.
 Дьиэҕэ үлэ: Н.Д.Неустроев айымньыларын ааҕыы, үөрэтии.
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Оконешникова Анна Николаевна, А.Н. Явловскай аатынан 
Сылгы – Ыытардааҕы орто оскуола саха тылын уонна 

литературатын учуутала, Орто Халыма улууhа
«Н.Д. Неустроев – кэпсээнньит, комедиограф, 

хоhоонньут, тылбаасчыт, фольклорист, чинчийээччи»
Николай Денисович Неустроев – саха литературатыгар 

проза жанрын төрүттээбит, XX–с үйэ саҕаланыытын бастыҥ 
кэпсээнньиттэриттэн биирдэстэрэ. Кини Байаҕантай улууһугар 
(билиҥҥи Таатта) IV Байаҕантай нэһилиэгэр (Билиҥҥи Уус 
Таатта) төрөөбүтэ. Сэниэ ыал соҕотох уоллара. 

Н.Д. Неустроев кэмигэр оскуолаҕа үөрэнэн, Дьокуускай 
түөрт кылаастаах училищетыгар үөрэнэ киирбитэ. Онно ити 
саҕана Максим Аммосов, Платон Ойуунускай бааллара. Ки-
нилэри кытта «Юность» диэн илиинэн суруйан таһаарар су-
рунаалы оҥороллоро. Николай Неустроев редактор этэ, оттон 
Платон Ойуунускай нууччалыы хоһооннору суруйара. Учили-
щеҕа үөрэнэр кэмигэр Н.Д. Неустроев бастакы политическай 
куруһуоктарга сылдьан, доҕотторун төлөөннөөх этиилэрин 
истэрэ, кыра-хара норуоту баайдар батталларыттан босхолуур 
наадатын бигэтик өйдөөбүтэ. Ол эрээри доруобуйата мөлтөөн, 
үһүс курсу бүтэрээт, үөрэҕин тохтоторго күһэллибитэ. 

Айар үлэтин кини нуучча литературатын сабыдыалынан 
саҕалаабыта. Бастакы кэпсээннэрин, уочаркаларын нуучча-
лыы суруйара. Суруйааччы архыыбыгар билигин да бэчээт-
тэнэ илик нууччалыы элбэх кэпсээннэрэ, уочаркалара бааллар. 
Кини олорго саха дьахтарын ыар балаһыанньатын, эдэр дьон 
тапталга, кэрэҕэ тардыһыыларын уустаан-ураннаан ойуулуур. 
Ол эрээри сүрүн, саха литературатыгар биллибит кэпсээннэрин 
(«Сэмэнчик», “Ыйдаҥа”, “Балыкст” уо.д.а.) сэбиэскэй кэмҥэ 
айыталаабыта. 

Н.Д.Неустроев драмаларыгар, комедияларыгар А.И. 
Софронов үтүө үгэстэрин салҕаабыта,сайыннарбыта. Кинилэр 
бэйэлэрэ да улаханнык хардарыта ытыктаһаллара. Өссө 
учууталлыы сылдьан Н.Д.Неустроев режиссердаан оскуола 
оҕолорунан “Дьадаҥы Дьаакыбы” оонньообута.

Н.Д. Неустроев айар үлэтигэр бэйэтин кэмин уустук боп-
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пуруостарын сытыытык туруорбут суруйааччы буолар. Үгүс 
кэпсээннэрин нууччалыы суруйбута, оттон драматическай 
айымньыларын былаанын, сюжеттарын нууччалыы оҥортуура. 
Хомойуох иһин, олортон үгүстэрэ суруллубакка хаалбыттара. 

Суруйааччы көрдөрөр дьонун психологиятыгар дириҥник 
киирэр. Ханнык дьонуй да, тыллыын-өстүүн, быһыылыын-май-
гылыын субу тыыннаах тиллэн кэлэллэр. Капиталистыы майгы, 
эргиэн майгыта, экономическай эрэ олоххо тиийэ дириҥник иҥ-
митин, суруйааччы көстөн турар тыыннаах хартыына оҥорон 
биһиэхэ көрдөрөр. Кини геройдара сүрүн майгыларын таба хар-
баан ылаат, бары бытархайдарыгар тиийэ онно сыһыары тутан, 
арылхай, көстө түһэр тииптэри, уобарастары айар. 

Неустроев бэйэтэ туспа суоллаах , суруйар ньымалаах бил-
лэр улахан суруйааччы буолар. Саха литературатыгар кини 
ылар биир суол боччумнаах миэстэтинэн, кини олоҕу киэҥник 
көрдөрөр типичнэй образтары айбытын таһынан, литератураҕа 
күлүүнү киллэрбитэ, комедияны олохтообута буолар. 

Неустроев бэйэтин суруйууларыгар сирбит, критикалаабыт 
суолларын, үөһэ этиллибитин курдук, биһиги эмиэ сирэбит, оло-
ру туоратарга биһиги күннээҕи үлэбитинэн охсуһабыт. Ол кур-
дук эргэни, сыыһаны күлүү биһиги туттуубутугар көмөлөһөр 
сытыы орудие буолар. Оннук орудиены саха литературатыгар 
бастаан Неустроев туттарбыта. 

Неустроев күүстээх өттүлэрин, ол иһигэр судургу, күннээҕи 
дьон кэпсэтэр тылларынан уустук хартыынаны айар ньыма-
тын, хас биирдии айымньытын, уобараһын кичэйэн чочулаан 
суруйуутун үөрэтии биһиги эдэр суруйааччыларбыт суруйар 
маастарыстыбалара үүнүүтүгэр улахан суолталаах буолуохтаах.

Петрова Татьяна Прокопьевна, саха тылын, литературатын
 учуутала, Болугур орто оскуолата, Амма улууһа

Гольдеровтар кѳмүс күһүннэрэ-оҕону иитии олуга
Биһиги нэһилиэкпитигэр саха литературатын байытыспыт 

кыыстыы аҕа Гольдеровтар олороллоро. Дьиҥэ, Василий Фе-
дотович Гольдеров – Ороһу Уола Үѳһээ Бүлүү Ороһутугар 
тѳрѳѳбүтэ. Онтон манна кэлэн олохсуйан, «таптал оҕор та-
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быллан, таптаабыт бу сири». Манна тѳрѳѳбүт оҕолоро бэйэ-
лэрин бу сир дьонобут дэнэллэр. Поэтесса Саргы Куо манна 
тѳрѳѳн, үѳрэнэн, киһи-хара буолбута. Бу дьон биһиги Болу-
гурбут туһунан саха поэзиятын киэҥ дуолугар, толоонугар 
туойан-хоһуйан, үйэлэргэ олохтообуттара. Хоһоон хонууту-
гар киллэрбиттэрэ. Доҕотторун, саха суруйааччыларын манна 
аҕалан күүлэйдэтэн, айылҕабытын кѳрдѳрѳн, дьэдьэннэтэн, 
сѳтүѳлэтэн дьаарбаталлара. Ону биһиги поэттар хоһоонно-
рун ааҕа олорон, дойдубут туһунан суруйбуттарын булан 
ылан, олус дьоллонобут. Ол иһин биһиги, махталлаах дьон 
быһыытынан, кинилэргэ, айымньыларыгар сыһыаннаах Амма 
улууһун үѳрэнээччилэригэр аналлаах «Гольдеровтар кѳмүс 
күһүннэрэ» диэн авторскай тэрээһин толкуйдаан, 2007 сыл-
тан олоххо киллэрбиппит. Икки сылга 1-э буолар тэрээһим-
митигэр улуус элбэх оҕото кыттар. Холобур, биир оҕо 5, 7, 
9, 11 кылаастарга үѳрэнэ сылдьан кыттар. Дьэ, ол айар кѳр-
сүһүүбүтүгэр биһиги сырыы аайы уларытан, тупсаран иһэбит: 
уус-уран ааҕыы, үҥкүү, ырыа, уруһуй, презентация оҥоруу, 
викторина, уолаттарга спортивнай «Мин булчуппун, мин кус-
чуппун» күрэх, фотоконкурс, айар үлэ, театрализация, быы-
стапка арааһын, күрэхтэри, диспуттары, видеоклип конкурсун 
тэрийдибит. Кыттар оҕо ахсаана элбии турар. Билигин 250-
ттан тахса кытааччы сырыы аайы кэлэр. Тоҕо диэтэххэ, биһи-
ги оскуолабытын билигин бу «кѳмүс күһүнүнэн» билэллэр. Бу 
кѳрсүһүүбүтүн оҕолор, учууталлар, тѳрѳпппүттэр олус күүтэ-
ллэр, ыйыталлар. Манна кинилэр оҕолоро саҥара-иҥэрэ, дьон 
иннигэр тахсан ааҕа, оонньуу үөрэнэрин, сайдарын, атытта-
ры кѳрѳрүн, аныгыскы «күһүҥҥэ» хайаан даҕаны кыттардыы 
сананан барарын билэллэр. Тэрээһин аата, биллэрин курдук, 
поэттар сѳбүлүүр кэмнэрин этэр: «очей очарованье», «золо-
том охвачкенный»…Бэйиэт, кэрэ киһи Баһылай Куолдьарап бу 
кѳрсүһүүлэрбитин кѳтүппэккэ кэлэр этэ, сүрдээҕин сѳбүлээн, 
оҕолору кытта кѳрсүһэн, кэпсэтэн барар этэ. Саргы Куо бэй-
иэт кыргыттары, билиҥҥи суруйааччылары аҕалан кѳрсүһүн-
нэрээччи. Уолаттарга аналлаах «Мин булчуппун, мин кусчуп-
пун» диэн күрэххэ элбэх уол оҥостон-сорунан туран кэлэн 
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кыттар. Ороһу Уола учуутал, бэйиэт эрэ буолбатах, кини – 
ааттаах кусчут, айылҕа оҕото этэ. Ол туьунан ити хоһоонун 
аатынан күрэххэ уолаттар саанан сыал ытыыга, кус саҥатын 
билиигэ, оҥочону үрдэриигэ, хаарынан сүүрэргэ, сыыллар-
га, кутаа оттон, чэй ѳрѳ охсорго куоталаһаллар. Манна би-
риистэрэ даҕаны сыаналаах буолар. Уол оҕону иитиигэ олус 
наадалаах, сүүрүүлээх-кѳтүүлээх, илин былдьаһыылаах күрэх 
буолан, улуус саамай түгэх нэһилиэктэриттэн тиийэ оҥостон 
кэлэллэр. Саамай уларыйбат, кѳстүүлээх, кэтэһиилээх күрэх – 
уус-уран ааҕыы. Манна саамай элбэх оҕо кыттар. Бу барыта 
Гольдеровтар уонна Кѳлбѳ Мэхээлэ айымньыларынан буолар. 
Кинилэри таһынан ѳссѳ биир суруйааччыны эбэн ааттыыбыт. 
Мин ийэм быраата Дьячковскай Михаил Васильевич – Кѳлбѳ 
Мэхээлэ диэн Москва куоракка сааһын тухары олорбут, нууч-
чалыы тылынан айбыт суруйааччы, тылбаасчыт айымньы-
ларын эмиэ киллэрэбит. Дмитрий Наумов «Дэриэбинэм ба-
рахсан» диэн кинигэтин нууччалыы «Деревенька моя» диэн 
тылбаастаабыта. Онон, бу 3 киһи аатынан тэрээһиммит ыыра 
кэҥээн иһэриттэн үѳрэбит. Бастаан сетевой этэ. Онтон 
улуустааҕы буолбута. Салгыы Илин эҥэргэ, ѳрѳспүүбүлүкэҕэ 
тахсыахпыт. Быйыл аан бастакытын Үѳһээ Бүлүү Ороһутун 
оҕолоро кэтэхтэн кытыннылар. 

Прядезникова Елена Гаврильевна, саха тылын, литературатын 
учуутала, Орто-Сурт сэлиэнньэтин С.И.Тимофеев-Кустуктаанап 

аатынан Маҥаны орто оскуолата, Горнай улууһа 
Оҕону ааҕыынан умсугутуу

Тирээн турар кыһалҕа (актуальность): Билигин аныгы үйэҕэ 
кинигэни оскуола оҕолоро букатын аахпаттар диэн этиини күн 
аайы кэриэтэ биһиги истэн ааһабыт. Оҕо үксэ уонна бу билигин 
хамсык турбутунан, гаджеттарынан үлүһүйүү үксээн турар кэ-
мигэр олорор, манна үөрэнээччи уруогу көрөрүгэр-истэригэр, 
дьиэҕэ үлэтин оҥороругар туһанар, иллэҥ кэмигэр оонньоон 
тулатыгар буола турар олоҕу умнуор диэри ылларар. Дьэ, ман-
нык балаһыанньаҕа хайдах гынан, оҕолору аахтарабыт, кинигэ 
умсулҕаннаах ааҕыытыгар куустарабыт?!



178 

«Сахаадаҥ ыччата Эн ааккын ааттатар!»

 Оҕо умсугуйан ааҕыытын олуктара:
1.Оҕо оскуолаҕа киириэн иннинээҕи сааһыттан саҕалаан 

оҕону ааҕарга кэрэхсэбилин үөскэтии
2.Буукубалары билиһиннэрии уонна бастакы холонон 

көрүүнү күөдьүтүү
3. Улахана суох кэпсээннэри ааҕан саҕалааһын. Ааҕыы тэти-

мин улаатыннарыы 
4. Алын сүһүөх кылаастарыгар оҕо ааҕар кинигэлэрин, кини 

интэриэһинэн көрөн, наардааһын
5. Оҕо ааҕар кэмин тэрийии
6. Оҕоҕо тута классическай литератураны аахтарыа суохта-

ахпыт. Оҕолор аныгы Аан дойду тутулун туһунан ааҕыахтарын 
баҕаралларын учуоттуохтаахпыт. 

7. Оҕо кинигэни бэйэтэ таларыгар кыах биэрэр тоҕоостоох
8. Дорҕоонноохтук ааҕыыны ханнык баҕар сааска ааҕыахха сөп
9. Ханнык кинигэлэри ааҕыахха сөбүн оҕолору кытары 

быһаарсыахха сөп
10. Бэйэҕит ааҕа сылдьар кинигэҕитин оҕолорго кэпсээҥ. 
11. Араас күрэхтэр, турнирдар, литератураҕа аналлаах оон-

ньуулар ааҕыыны сөргүтэргэ улахан күүс буолалларын умну-
муохха.

12. Аахпыты ырытыы көдьүүһэ улахан.
Икки тыһыынча сүүрбэ сыл Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр 

Патриот сылынан биллэриллибитэ. Онон сибээстээн эти-
эхпин баҕарабын: “Мин төрөөбүт дойдубун олус таптыыбын, 
олохпун да кини иннигэр толук ууруохпун сөп. Үрүҥ Чөм-
чүүк Үөһээ Дойдутун курдаттыы ахтарын-саныырын курдук, 
мин ыраах бардахпына, мааны Маҥаныбын олус суохтуу-
бун”. Билиҥҥи кэмҥэ оҕолор үксүлэрэ кинигэни аахпаттар, 
онон бэйэм саастыылаахтарбар сүбэлиэм этэ: “Улуу суруйа-
аччылар суруйан хаалларбыт айымньыларын ааҕаргытыгар, 
остуоруйа алыптаах дойдутугар ыалдьыттыыргытыгар баҕа-
рабын!”
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Павлова Вера Дмитриевна, Туора-Кюельская CОШ имени 
Ивана Николаевича Гуляева, учитель родного языка  и литературы, 

Таттинский улус
Использование технологии проблемно-диалогического 

обучения на уроках якутского языка на основе 
использования изобразительно- выразительных 

средств «Өй-Сүрэх мөккүөрэ»
Для эффективной реализации обучения родному языку и 

литературе с 2013-2014 учебного года в урочной и внеурочной 
деятельности используется технология проблемно-диалогиче-
ского обучения на уроках родного  языка на основе использова-
ния изобразительно - выразительных средств в устной и пись-
менной речи как эффективный способ развития учащихся «Өй 
- Сүрэх мөккүөрэ».

Классики якутской литературы Алексей Елисеевич Ку-
лаковский и Анемподист Иванович Софронов в своих бес-
смертных  произведениях «Өй – Сүрэх мөккүөрэ» и «Дьол 
икки Сор икки» передали образ якутского человека, облада-
ющего способностью к философскому мышлению, умеюще-
му выразительно и метко излагать свои мысли. На мой взгляд 
в современном образовании важно учить ребят видеть кра-
соту, образность родного языка в художественных текстах. 
Ведь не секрет, что у ребят мало читающих, но часами бо-
роздящих просторы интернета, речь скудная и бедная. Со-
общения, которыми они обмениваются краткие и изуродо-
ванные. А уроки родного языка и литературы, внеклассные 
мероприятия по предмету (предметная неделя, театральные 
постановки, художественное чтение, конкурсы «Куолу») 
зачастую единственная возможность услышать грамотную 
правильную речь.

Ведущей идеей моей педагогической деятельности явля-
ется выявление и созданиеусловий для развития учащихся 
(овладение знаниями, навыками, умениями, развитие мысли-
тельных и творческих способностей, познавательной моти-
вации) через внедрение в педагогическую практику методи-
ки проблемно-диалогического обучения. Концептуальность 
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опытазаключаетсяв создании системы проблемных задач и 
ситуаций, обучающих тренингов по отработке навыков реше-
ния проблемных задач, разработке алгоритма подачи нового 
материала. Диалогическое взаимодействие рассматривается 
не как поочерёдный обмен информацией, а как совместный 
поиск верного решения проблемы, и поэтому предполагает 
уважительное отношение к мнению любого из его участников. 
Соотнесение и взаимное дополнение различных точек зрения 
на пути к правильному выводу и является целью проблемного 
диалога.

Использование технологии проблемно-диалогического об-
учения на уроках родного языка на основе использования изо-
бразительно- выразительных средств «Өй - Сүрэх мөккүөрэ» 
способствует эффективному развитию устной и письменной 
речи учащихся. Создание системы психолого-педагогических 
условий, позволяющих в едином классном коллективе рабо-
тать с ориентацией на речевое развитие с учетом индивиду-
альных познавательных возможностей, потребностей и инте-
ресов.

Проблемный урок обеспечивает творческое усвоение зна-
ний. Это значит, что ученик проходит четыре этапа творче-
ства: постановку проблемы и поиск решения – на этапе введе-
ния знаний; выражение решения и реализация продукта – на 
этапе воспроизведения (проговаривания) знаний. С чего же 
начинается постановка проблемы на уроке? С проблемной 
ситуации. 

Для определения эффективности внедряемой технологии 
проблемно-диалогического обучения на уроках родного  язы-
ка на основе использования изобразительно- выразительных 
средств в устной и письменной речи как эффективного способа 
развития учащихся «Өй - Сүрэх мөккүөрэ» было разработано и 
проведено в 5 классе (2013-2014 уч.г.), а затем в 7 классе (2015-
2016 уч.г.), в 9 классе (2017 – 2018 уч.г.) и в 11классе (2019 – 
2020 уч.г.) две формы диагностики.

После проведения данного исследования выяснилось, что 
большинство учащихся сразу же замечают проблемную ситу-
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ацию, многие самостоятельно осознают существующую в ней 
проблему. 

Таким образом, результаты двух исследований показали, 
что дети способны видеть и воспринимать проблемные ситуа-
ции самостоятельно, но нуждаются в помощи и руководстве по 
освоению модели поведения в проблемной ситуации, повысил-
ся интерес к приобретению новых знаний.

Постникова Ульяна Николаевна, Н.Д.Неустроев аатынан Уус 
Таатта орто оскуолатын учуутала

Н.Д. Неустроев айымньыларынан алын, орто сүһүөх 
оҕолоругар айар үлэ көрүҥнэрин ыытыы

“Н.Д.Неустроев айымньыларынан алын, орто сүһүөх оҕоло-
ругар айар үлэ көрүҥнэрин ыытыы” үлэҕэ кылгастык кылаас 
таһынан айар үлэ дьарыгар, суруйааччы үбүлүөйдээх сылыгар, 
кэккэ үлэлэр ыытыллыбыттарын сырдатабын. 

Ол курдук, маҥнайгынан, Н.Д.Неустроев «Маленький ге-
рой» нууччалыы хоһоонугар тылдьытынан үлэни 2 ньыманан 
тэрийиигэ оҕо хоһоону, маҥнай, ааҕан баран бэйэтин тылынан 
ырытыыта, иккиһинэн, билбэт тылларын нуучча тылын быһа-
арыылаах тылдьытынан туһанан баран иккистээн ырытыыта 
киирдэ. Иккис ньымаҕа оҕо хоһоонноохтук ааҕар, сиһилии тыл-
баастыыр, дириҥник ырытар.

Иккиһинэн, оҕо төрөппүтүн кытта суруйааччы “Омоҕой 
Баай, Эллэй Боотур” кэпсээнин уруһуйдуулларыгар соруктары 
ылыныылара торумнанна. 1.Ааҕыы. 2.Эргэрбит, билбэт тыл-
лары быһаарыылаах тылдьыттан булуу. 3.Кэпсээни ырытыы. 
4.Уруһуй. Оҕоҕо уруһуйдуон иннинэ тылынан, ойуунан эрэ бу-
олбакка, оччотооҕу кэм олоҕор туттуллубут, баар малы-салы, 
таҥаһы-сабы музейга тиийэн көрдөрүөххэ сөп. Оҕону кытта 
элбэхтик айылҕаҕа сылдьан, айылҕа кэрэ көстүүлэрин тыынна-
ахтыы илэ хараҕынан көрөн, тутан-хабан, салгынын биллэҕинэ, 
оҕо уруһуйдуур дьоҕура сайдар. Манна учуутал, төрөппүт 
көмөлөһөрө, ыйан-кэрдэн биэрэрэ оруннаах. Оччоҕо уруһуй 
сиппит-хоппут, майгыннаабыт көстүүлэниэ. 4 кылаас үөрэнээч-
читэ Вика Сивцева суруйааччы Н.Д.Неустроев “Омоҕой Баай, 
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Эллэй Боотур” айымньытын уонна 4 кылаас бырагырааматыгар 
киирбит С.И.Боло суруйуутуттан П.Ф.Слепцов кэпсээниттэн 
“Омоҕой Баай, Эллэй Боотур” сэһэниттэн төрөппүтүн кытта 
холбоон уруһуйдаата. 

Үсүһүнэн, 2 кылаас үөрэнээччитэ Володя Христофоров  
«Инникигэ хардыы» научнай-практическай кэмпириэнсийэҕэ 
“Комедиограф  Николай Денисович Неустроев «Кыра герой» 
нууччалыы хоhоонунан мультик” диэн тиэмэлээх чинчийэр 
үлэтин хаамыылара сырдатылынна.: 

1. Чинчийэр үлэ сыала-соруга. Суруйааччы олоҕуттан, ай-
ымньыларыттан кылгастык сэһэргээһин. 

2. Мультигы оҥоруу хаамыыта: 1.Хоһоону ааҕыы. 2.Тылдьы-
тынан үлэ.3.Айымньыны ырытыы. 4.Былаан оҥоруу, сыал-со-
рук туруоруу. 5. Үлэ тэриллэрин бэлэмнээһин. 6.Оруолларынан, 
ким тугу оҥорорун үллэстии. 7.Үлэ. 8.Итэҕэстэри быһаарыы. 
9.Түмүк оҥоруу. 10.Сюжетынан кадрдары бэлэмнээһин.11.Ха-
артыскаҕа түһэрии. 12.Хамсааһыннары кытта тэҥҥэ хаарты-
скаҕа түһэрии үлэтэ. 13.Киностудия программатыгар киллэрии. 
14.Саҥа-иҥэ устуу,тыас-уус, музыка киллэрии. 15. Мультигы 
ырытыы, итэҕэстэри булуу, көннөрүү үлэтэ. 16.Мультигы аат-
таан-суоллаан устуу. 17.Көрүүгэ таһаарыы. 

3.Түмүк санаа. 
Уһуйааччы оҕолорго аныгы кэм ирдэбилинэн, көрдөрөр-иһи-

тиннэрэр, хаартыскаҕа түһэрэр аппараттары, компьютернай 
технологиялары туһанан, музейга, айылҕаҕа сылдьан, оҕо 
болҕомтотун тардан, суруйааччы айымньыларыттан элбэх би-
лиини, кэрэхсэбиллээҕи тиэрдиэн сөп. 

Постникова Жанна Ильинична, учитель русского языка 
и литературы Усть- Таттинской СОШ им. Н.Д. Неустроева 

Таттинского улуса.
«Использование материалов по творчеству 

Николая Денисовича Неустроева на уроках русской 
литературы»

В формировании и развитии нравственных ценностей у 
школьников большую роль играют эмоциональные пережива-



V секция «Төрөөбүт литератураҕа тапталы иҥэриэх»

183 

ния. Изучая и исследуя период жизни знаменитых людей, свя-
занных с местами, дорогими сердцу ребёнка, школьники учатся 
любить свою малую родину, чувствуют свою сопричастность к 
истории страны. Использование краеведческих материалов на 
уроках и во внеурочной деятельности – потребность времени. 
Наш земляк - писатель Николай Денисович Неустроев дорог 
нам как один из первых якутских прозаиков и основоположник 
жанра комедии, оказавшей влияние на развитие всей якутской 
литературы. Он начал увлекаться литературой ещё в период 
своей учёбы в Якутской городской четырёхклассной школе. В 
школьном рукописном журнале «Юность» сохранилась одна 
статья Неустроева, где говорится: «Мы, якуты, которые толь-
ко-только начинаем иметь свою литературу, должны развивать-
ся, учась литературе образованного русского народа, с кото-
рым мы живём в тесной связи». Эти слова свидетельствуют о 
том, что Неустроев ещё в царизме глубоко понимал то великое 
благотворное влияние русской литературы, которое она могла 
оказать на становление и развитие только что зарождающейся 
якутской литературы. 

Николай Денисович принадлежал к числу якутских писате-
лей, испытавших в своём творчестве непосредственное влия-
ние русской литературы. В русской литературе молодого Неу-
строева привлекали, прежде всего, её демократизм и гуманизм. 
Пожалуй, этими симпатиями и объясняется то, что он ещё в 
1916 году взялся за перевод на родной язык знаменитой коме-
дии Н.В.Гоголя «Ревизор» в соавторстве с Платоном Алексее-
вичем Ойунским. Также в соавторстве с Н.Н.Павловым перевёл 
«Бориса Годунова» А.С.Пушкина. Перевёл на якутский язык с 
русского такие произведения: «Бог видит правду» («Танара кы-
рдьыгы керер»), «Капитан Скот», «Парус», «Песня про купца 
Калашникова» («Уордаах ыраахтааҕы Уйбаан Баһылайабыс»), 
М.Ю.Лермонтова, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Борис Годунов» 
(«Барыыс Ходунуоп») А.С.Пушкина.

В творчестве Неустроева несомненно велико роль русской 
литературы. Его любимыми классиками являются А.С.Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Л.Н.Толстой и Н.В. Гоголь. Многие его про-
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изведения, очерки, статьи, стихи написаны на русском языке. 
Своему другу он писал такие строки: «Нуучча классиктарын 
ылларгын эрэ ис-искиттэн, санааҕын кумааҕыга этиэххин баҕа-
раҕын. Мин испэр: «Суруй, до5оччуок, бэйэҥ күүскүн холонон 
көр. Баҕар, туох эмэ тахсаарай»,- диэн арахсыбакка сибигинэй-
эр, туох эрэ тулуппат-тэһиппэт баар».

В письмах к Николаю Александровичу Рубакину Н.Д. Неустроев 
писал о том, что знание русского языка многому помогает, өрүкү-
йэҕин размышляет о будущем якутской литературы. («…Как иноро-
дец, я русским языком владею неважно…», «…Мы, якутские дети, 
кое-как выучившись, говорим по-русски, забываем родной свой 
язык. Мы увлекаемся русской литературой. Нам становится чуждой 
дикая полярная поэзия. Мы теряем вкус к родной поэзии…», «…В 
настоящее время я имею литературное сношение с редакцией жур-
нала «Сибирские записки» (изд. в Красноярске). Может быть, Вы 
встретите там мои работы. Теперь я намерен писать по-русски и по-я-
кутски. Таковы мои первые попытки на литературном поприще. Не 
знаю, что будет дальше. Но во всяком случае я добьюсь своего…». 
 В своих произведениях Неустроев Н.Д выступает перед нами гума-
нистом, просветителем, патриотом, чувствующим тесную связь со 
всем русским государством. Он дает замечательное, художествен-
ное описание родной природы, родного края, прошлого своего на-
рода, характеров людей. Это характеризует его как замечательного 
мастера прозы. Николай Денисович, будучи выходцем из гущи на-
рода, хорошо знал жизнь якутского улуса и правдиво воспроизво-
дил положение бедноты. Тонкий психолог, мыслитель, он в образах 
простых людей из глухих наслегов сумел раскрыть их душевное 
богатство, природный ум, доброту, глубину и тонкость чувств.

Сивцева Мария Владимировна, саха тылын, литературатын 
учуутала, Саввина Лариса Михайловна, педагог-библиотекарь, 

А.Е.Кулаковскай аатынан Дьохсоҕон орто оскуолата, 
Таатта улууһа

Оҕону ааҕыы көмөтүнэн сайыннарыы
 Ааҕыы абылаҥар угуйан, оҕону кыра эрдэҕиттэн айар 

дьоҕурдаах буоларга, уус-уран тыл баайын баһылыырга, тыл 
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күүһүгэр итэҕэйэргэ, үтүөнү-мөкүнү таба көрөргө үөрэтэр 
биһиги үлэбит сүрүн өйдөбүлэ. Ааҕар оҕо кэпсэтэр дьоҕу-
ра сайдар, олоххо көстөр араас ситуациялартан сатаан тахсар 
буолар. Аныгы компьютер, иһитиннэрэр-көрдөрөр маассабай 
информация сайдыбыт балысхан үйэтигэр киһи ылар инфор-
мацията олус дэлэйдэ. Маннык кэмҥэ оҕо бириэмэтин халтай 
ыыппакка, сатабыллаахтык туһанан, сөптөөх хайысханан сай-
дарыгар, болҕомтолоох буоларыгар, өйө-санаата кэҥииригэр, 
кини билиигэ-көрүүгэ тардыһыытын таба тэрийии улахан су-
олтанар. Кинигэни аахпат киһи суруйара мөлтөх, өйө да 
татым. Ааҕыыттан аккаастаныы үгүс ыарахаттарга тиэрдэр. 
Ол туһуттан сахалыы мультик, оонньуу, кинигэ, хаһыат, суру-
наал, интернет-сайт - бары биир баайыылаах эйгэлэр сахалыы 
сайа саҥараллара буоллар. Төрөппүт, тэрилтэ салайааччылара, 
общественность эрэ өйдөөтөҕүнэ улахан хамсааһын тахсыа. 
Сахалыыны кэрэхсээбэт, сахалыы кинигэ аахпат, сахалыы биэ-
риини интэриэһиргээбэт ийэҕэ, аҕаҕа оҕо хайдах сахатыйан кэ-
лиэй? Көлүөнэ ситимэ наада. Урут остуоруйалаан, чабырҕахта-
ан, оһуохайдаан улаатыннарбыттара. Көлүөнэ ситимэ сүппүтэ 
улахан охсуулаах. Билигин дьиэҕэ иитии нууччалыы барар. 
Урукку саха иитиитэ сүтэн эрэрэ хомолтолоох. Төрүт дьарык 
төһөнөн сүтэр да, тыл-өс ону кытта эстэр.Оҕону сахалыы ии-
тии дьиэ кэргэнтэн тахсыахтааҕа биллэр. Дьиэ кэргэнинэн ки-
нигэ ааҕыы, атах тэпсэн олорон сэлэһии суоҕун кэриэтэ. Хайа 
баҕарар кинигэни ааҕар кэмигэр оҕо сүрүн герой уобараһыгар 
киирэр, кини үөрүүтүн-хомолтотун үллэстэр, инникитин бэйэ-
тин дьиҥ олоҕор сыаллаах-соруктаах, холобур туттар киһилээх 
буолар. Саҥаттан саҥа ситиһиилэргэ сирдиир, сайдарыгар олук 
уурар.

Ону ситиһэр инниттэн оскуолаҕа ааҕыы эйгэтэ тэриллэр, 
араас хайысханан үлэ ыытыллар. Холобур:
	Кинигэ - мин доҕорум (библиотекаҕа сылдьыы, ааҕыы бы-

лаанын оҥостуу, тылдьытынан үлэ, араас тэрээһиннэр (уруоктар, 
диспуттар, ааҕааччы конференцията, викториналар о.д.а). Өбүгэм 
омоон суолунан (Уруоктар, кылаас чаастара, араас ааҕыыларга 
кыттыы, ытык дьоммут олорбут алаастарынан экспедиция).
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	Ааҕыы абылаҥар («Ааҕыы абылаҥа», «Литература – 
олох сиэркилэтэ», «Ааҕар дьиэ кэргэн» о.д.а бырайыактар, 
ааҕааччы конференцията, дорҕоонноохтук ааҕыы).
	Айылҕалыын алтыһыы (айылҕа туонатыгар айар үлэ, хоһоон 

ааҕыы, уруһуй, эбэ, ийэ үөрэҕэ, айылҕаҕа сылдьыы сиэрэ-туома).
	«Сахалыы мин тыллаах буоламмын» (бэчээккэ тахсар 

араас күрэхтэргэ, быыстапкаларга, биктэриинэлэргэ кыттыы, 
ыстатыйа, хоһоон суруйуу, республикатааҕы «Кэскил» оҕо 
хаһыатын сүлүөтүгэр кыттыы).
	Үлэбит - киэҥ эйгэҕэ (бэчээт эйгэтэ, интернет ситими-

гэр тахсыы, сайтка үлэ).
Ситимнээх үлэ маннык түмүктэри көрдөрөр:
	Библиотекаҕа сылдьыы, кинигэ уларсыы элбиир;
	Араас таһымнаах ааҕыыларга кытталлар;
	Ытык сирдэргэ сылдьаллар, өссөкиэҥ сири хабаллар;
	Дьиэ кэргэн библиотекатын тэрийиигэ үлэлэһэллэр;
	Уус-уран айымньыны сатаан ырытар буолаллар;
	Бэйэлэрэ айа, санааларын сайа этэ, ойуулуу үөрэнэллэр;
	Кинигэҕэ харыстабыллаахтык сыһыаннаһаллар.
 Бу үлэ барыта кыалыннаҕына: үөрэнээччи ааҕар сата-

была сайдар (ааҕарбын таптыыбын), чопчу интэриэһиргиир те-
маланар (бу кинигэни ааҕыахпын баҕарабын), кинигэ ааҕартан 
дуоһуйарын доҕотторугар кэпсиир (атыттар эмиэ бу кинигэни 
ааҕыахтарын баҕарабын) буолар. Ону билээри кэмиттэн кэми-
гэр кэтээн көрүү (динамика) оҥоһуллар.Үлэ түмүгүнэн, кинигэ 
тута сылдьар, ааҕар оҕо элбээтэ диэн бэлиэтэннэ. 

Слепцова Сардана Гаврильевна, саха тылын, литературатын 
учуутала, В.Н.Дохунаев аатынан Муҥурдаах орто оскуолата, 

Абый улууһа
Классик-суруйааччы, бастакы комедиограф 

Николай Денисович Неустроев олоҕор, айар үлэтигэр 
аналлаах «Никденнеус» тыл оонньуута

Оонньуу сыала:
1.Уус-уран айымньы тылын-өһүн күүһүнэн урукку олоҕу 

анаарыы, ону үөрэнээччигэ тиэрдии



V секция «Төрөөбүт литератураҕа тапталы иҥэриэх»

187 

2.Н.Д.Неустроев уус-уран литература сайдарыгар 
өлбөт-сүппэт суолу хаалларбытын ыччакка өйдөтүү

3.Төрөөбүт тылынан ааҕыыга умсугутар, ырытар, толкуй-
дуур, болҕомтолоох буолар сатабылга уһуйуу.

1) «Неустроев олоҕун кэрчик кэмнэрэ» ыйытыыларга эппиэт
Ханнык хамаанда элбэх сөп эппиэти биэрбит кыайыылаах 

буолар.
ыйын 21 күнүгэр)
2.) «Неустроев айымньыларын геройун таай»
Хамаандаттан биирдии оҕо тахсан айымньы геройун туһу-

нан суруллубут тиэкистээх карточкатын талан ылар, доргуччу 
ааҕар. Атын оҕолор таайаллар.

Холобур, 1 карточка.Сирэйин-хараҕын өйдөөн одуулаан 
көрбүтүм: үмүрүйбүт соҕус туруору сүүстээх эбит, баттаҕа, тур-
тайан баран, тыымпы күөлүн хагдарыйбыт хамыһын дьүһүнүн 
курдук, саһаран эрэр, уһун соҕус субуруйбут муруннааҕа-бору-
оска табах симиллэн, борчугунас тыастаах буолбут, ымайбыт 
уоһун иһигэр аҕыйах аҕай тиистээх, сэҥийэтигэр си буолуохта-
аҕар сэбирийбит бытыктаах эбит Сирэйэ буоллаҕына-күн уота 
сиэн, тыал быһыта сынньан, кэриэрэн, дьэс алтанын курдук, 
саһаран хаалбыт.Туохтан да хараҕа ырас, сытыы эбит» («Балык-
сыт», Былатыан)

2 карточка.Сирэйэ кытаран хаалбыт, хараҕа уоттаммыт, 
илиитэ-атаҕа босхо барбыт, бэрт улаханнык кыыһырбыт-абар-
быт («Сэмэнчик», Сэмэнчик)

3 карточка.Таһыттан биир сарыы сонноох, ынах этэрбэстээх 
киһи киирдэ. Киһим хонноҕун анныгар устурууһу кыбыммыт, 
илиитигэр сүгэни туппут. Таҥаһын устан баран, били киһи хо-
лумтаҥҥа олорон эрэ табах тарта («Муммут оҕо кэпсээнэ», Бай-
бал)

4 карточка.Сүүрбэ биэс саастаах дьахтар сарсыарда 
ынаҕын оннун ыраастаан баран, хотонуттан дьиэҕэ таҕы-
ста. Ол тахсан, тиэтэйэ-саарайа сирэйин, илиитин удьааттан 
ууну омурдан, суунна, көлөһүннээх соҕус соттор былаатынан 
маҥан сирэйин ньылаарыччы соттон кэбистэ. Утуйар оронун 
үрдүгэр мас көхөҕө ыйанан турар саҥа сиидэс ырбаахытын, 
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көлөһүннээх даба ырбаахытын таһынан кэтэн, киэркэйдэ, 
маллаах дьааһыгыттан маҥан былаат ылан, баһыгар баанан, 
маҥхайда, ынах олооччутун устан, тыс этэрбэһин анньынна 
(«Ыйдаҥа», Ылдьаана)

Семенов Василий Николаевич, саха тылын, литэрэтиирэтин 
учуутала, Дьокуускай к. 7№- дээх орто оскуолата

«,Учууталлар оҕолорго» Дьокуускай куорат 7№-дээх 
орто оскуолатын саха тылын уонна литэрэтиирэтин 

учууталларын холбоһугун бырайыага
Дьокуускай куорат 7№-дээх орто оскуолатын саха тылын уон-

на литэрэтиирэтин учууталларын холбоһуга 2017-2018 үөрэх 
дьылыгар «Учууталлар оҕолорго» бырайыак толкуйдаан үлэ 
уопутугар биир ураты үлэ көрүҥүн ыыталлар. Бырайыакка саха 
литэрэтиирэтигэр, оскуола бырагыраамматыгар киирбит уонна 
кылаас таһынан ааҕыыга учуоттаммыт айымньылары, учуутал-
лар испиктээкил ньыматынан сыанаҕа оонньоон көрдөрүүлэрэ 
буолар. Сүрүн уратытынан, оскуолаҕа үлэлиир учууталлар, 
бэрэдэмиэтиттэн тутулуга суох кыттыыны ылаллар. 

Ол курдук, 2017 сыллаахха Тимофей Сметанин «Лоокуут 
уонна Ньургуһун» айымньыта, 2018 сыллааха Иван Гоголев 
«Наара Суох» кэмиэдийэтэ туруоруллан, үөрэнээччилэр, учуу-
таллар, төрөппүттэр махталларын ылбыта. 

Учуутал үлэтэ, биллэн туран, үгүс сыраны ылар. Кэлиҥҥи 
кэмҥэ саха литэрэтиирэтигэр информационнай технология сай-
дыыта, общество ирдэбилэ уларыйан, оҕолор сахалыы айымньыны 
ааҕыыга интэриэстэрэ түһэн иһэр. Аҥардас уруокка айымньы-
ны ааҕыыннан оҕоҕо интэриэс үөскээбэт. Ол билиҥҥи кэмҥэ 
оҕо ураты үлэ ньыматын ирдэбилигэр турар. Онтон үөрэтэр 
учуутал сыанаҕа артыыстаан, ааҕан өйдөөбөтөх айымньытын 
аҥардас сыанаҕа учуутал оонньоон үөрэтиитэ биир ураты үлэ 
көрүҥүнэн буолла. 

Бастатан туран, бу үлэни ыытыыга туох сүрүн ирдэбиллэр 
туралларый? Оҕо интэриэһэ, айымньы тутула, оҕоҕо тиийимти-
этэ. Саха тылын учууталлара Белолюбская К.С., Сорокоумова 
С.И., Петрова Ж.Н., Оспиова А.М., Семенов В.Н. үлэ ньыматын 
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сөптөөхтүк тэрийэн ыытыылара буолар. Ааттаммыт айымньы-
лар сыанаҕа турууларыгар атын бэрэдимиэт учууталлара эмиэ 
кыттыыны ыллылар, кинилэр кыттыыны ылаллара хайҕабыл-
лаах. Туох түмүктэр ылынылыннылар:

• Үөрэнээччилэр учууталларга сыһыаннара тубуста;
• Оҕолор сахалыы айымньылар интэриэһинэй ис 

хоһоонноохторугар болҕомто уурдулар;
• Тыйаатыр круруһуогар суруттарыы 3 төгүл үрдээтэ.
Мантан сиэттэрэн бырайыак олус наадалааҕын уонна туһа-

лааҕын туоһулаата. 2 испиктэкил оскуола сыанатыгар туруутун 
кэннэ, интэриэс үрдээн Оҕо дыбарыаһын киинигэр сахалыы 
тыллаах оскуолалар үөрэнээччилэригэр анаан Иван Гоголев 
«Наара Суох» айымньыта көрдөрүлүннэ. 

Хас биирдии оскуола иитэр-үөрэтэр үлэтин көрүҥэр саҥа 
хайысхалары көрдүүрэ тоҕоостоох кэм буолла. Оҕо уруокка эрэ 
ылар билиититтэн түмүк кэтэспэккэ, үлэ көрүҥүн ураты ньыма-
ларын туттан ситиһиини тосхойуохха сөп.

Софронова А.Н., Чакыр орто оскуолатын  саха тылын 
учуутала,Чурапчы улууһа

И.Е.Федосеев – Доосо оҕолорго аналлаах 
кэпсээннэригэр электроннай оонньуу

Үлэм сыала: Биир дойдулаах суруйааччым олоҕун, айар 
үлэлэтин электроннай оонньуу оҥорон, оҕолорго аналлаах 
кэпсээннэригэр интэриэһи тардыы.

История кинигэтин илиистэрин тиһигин быспакка суруйан, 
толорон иһии – барыбыт ытык иэспит. Ону биһиги суруйааччы-
ларбыт баай ,өлбөт – сүппэт аналлаах айымньыларыттан билэ-
бит.

Бүгүҥҥү общество укулаата тосту уларыйда, цивилизация 
кыһарҕаныгар норуоттар симлэлийиилэрэ, суураллыылара тах-
са турар. Маннык кэмҥэ хаһааҥҥытааҕар да патриотическай – 
духуобунай иитии киэҥник тэнийиэхтээх. 

Киһи иитиллибит сириттэн силлибэт силистээх, төрөөбүт 
төрүт буоруттан туллубат тууралаах эрэ буоллаҕына, бөҕө кут-
таах- сүрдээх киһи быһыытынан үүнэригэр- сайдарыгар үтүө 
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үктэллээх, бигэ тирэхтээх буолар.Ол иһин оҕолорго кыра эрдэх-
тэриттэн эттэригэр- хааннарыгар, өйдөрүгэр- санааларыгар ии-
тиллибит Ийэ сиргэ, төрөөбүт – үөскээбит төрүт буорга тапта-
лы, ытыктабылы үөскэтии бүгүҥҥү күҥҥэ сорукпут. Төрөөбүт 
дойду баай историятын билии, суруйааччыларбытын билиит-
тэн саҕаланар.

Аныгы сайдыылаах үйэҕэ үрдүк таһымнаах култууралаах 
эрэ норуот инники кэскилэ бөҕө туруктаах. Оттон култуура 
утумнаахтык сайдан барыытыгар, аныгы олох ирдэбилинэн, 
электроннай кинигэлэр,оонньуулар баар буоллулар.

Бу оонньуубун смарт неутбук диэн программаҕа оҥорду-
бут.Уонна повер пойинг программаҕа киллэрэн гиперсылканан 
туһанабыт. Электроннай оонньуу эдэр ыччака билиҥҥи уонна 
ааспыт көлүөнэлэр тылларын, култуураларын, олорбут истори-
яларын билэр буолалларыгар, оҕо бэйэтин төрдүн – ууһун, дьо-
нун-сэргэтин, төрөөбүт тылын билэригэр буоларын туһалаах

Үлэм бастакы төрүөтүнэн буолбута, бэйэм нэһилиэгим, 
Эрилик Эристиин олоҕун айар үлэтин үөрэтэн баран, электрон-
най кинигэ оҥорбутум буолар. Онтон былырыыҥҥыттан ыла, 
мантан сиэттэрэн, улууһум суруйааччыларын олохторун, айар 
үлэлэрин тиһэммин үөрэттим.

Онтон атын улуус оҕолоругар, дьонноругар наадалаах бу-
оллун диэн дискэҕэ быраҕан матырыйаал онордум.Атыннык 
эттэххэ, электроннай кинигэ-оонньуу.Бу дисканы көрөн, атын 
оскуола оҕолоро, биһиги улууспут суруйааччыларын туһу-
нан кэккэ билиини ылыахтара, билиилэрин хаҥатыахта-
ра. Оскуолалларга уруоктары, кылаас чаастарын, араас көр-
сүһүүлэри, интеллектуальнай оонньуулары, чинчийэр үлэни 
ыытыахха сөп.

Эдэр ыччака билиҥҥи уонна ааспыт көлүөнэлэр тылларын, 
култуураларын, олорбут историяларын билэр буолалларыгар, 
оҕо бэйэтин төрдүн – ууһун, дьонун-сэргэтин, сирин-уотун 
билэр, харыстыыр, аҕа саастааҕы ытыктыыр, төрөөбүт тылын 
билэр буоларын иҥэриитэ бэйэ биир дойдулаах суруйааччыла-
рын билии. 
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Трофимова Саргылана Дмитриевна, А.А.Макарова аатынан 
Улахан-Күөл орто оскуолатын саха тылын уонна литературатын 

учуутала, Чурапчы улууһа.
Саха литературатын уруогар саҥа үлэ көрүҥнэрин 

туһаныы
Мин оҕо болҕомтотун тардарбар, толкуйдуур,саҥарар 

дьоҕурун сайыннарарбар саха литературатын уруогар араас 
саҥа үлэ көрүҥнэрин туһанарбын сөбүлүүбүн. Холобур: крос-
сенс приема,синквейн, интеллект-карта,аптаах табылыысса.

1. Кроссенс-санаа быһа охсуута(пересечение смыслов ). 9 
тэҥ квадраттан турар головоломка. Кини кроссворд көрүҥүгэр 
майгынныыр эрээри, квадраттара барыта ойуулаах буолар. Хас 
биирдии квадрат хартыыналаах, бэйэ- бэйэтигэр сыһыаннаах. 
Ортоку турар хартыына хас да ойууну холбуур суолталаах. 
Кроссенс көрүҥүн туттуохха сөп: 

– Дьиэтээҕи үлэни бэрибиэркэлииргэ;
– Уруок тиэмэтин, сыалын оҥорон таһаарарга;
– Уруокка ылбыт билиини чиҥэтэргэ;
– Бөлөҕүнэн үлэлииргэ.
Бу ньыма үөрэнээччи ойуулаан оҥорор дьоҕурун сайынна-

рар, толкуйдуурга үөрэтэр.
2. Синквейн - 5 строкаттан турар хоһоон. Синквейн туту-

ла:
1) Аат тыл – Синквейн тиэмэтэ
2) Даҕааһын аат – тиэмэни арыйар
3)Туохтуур – хайааһыны бэлиэтиир
4) Этии, өс хоһоон, бэргэн этии – тиэмэ ис хоһоонун 

бэлиэтиир
5) Тыл – үөрэнээччи тиэмэҕэ бэйэтин сыһыанын бэлиэтиир
Синквейн көмөтүнэн үөрэнээччи уруокка ылбыт билиитин 

бэрибиэркэлииргэ, тиэмэ сүрүнүн ыйарга, ылбыт билиини саҥа 
уруокка туһанарга олус табыгастаах.

3. Интеллект-карта – бэйэ-бэйэтигэр сыһыаннаах диаграм-
ма эбэтэр толкуйдааһын схемата. Туһаныахха сөп: үөрэнээччи 
тус үлэтигэр, билиини чиҥэтэргэ, презентация оҥорорго, бэйэ-
ни сыаналанарга, былааннанарга, бөлөҕүнэн үлэлииргэ.
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Бу ньыма үөрэнээччи билиини наардыырыгар, бириэмэ-
ни харыстыырыгар, толкуйдуурга үөрэтэр. Интеллект-карта 
көмөтүнэн оҕо билиини өйүгэр үчүгэйдик тутарыгар олус туһа-
лаах. 

4. Аптаах табылыысса- айар дьоҕуру сайыннарарга туһа-
лаах. Туруору уонна сытыары 5-тии кыбадарааттан турар та-
былыысса. Ол эбэтэр, барыта 25 кыбадараат буолар. Сытыары 
өттүгэр бастаан буукубаларбытын туруорабыт, онтон айымньы 
жанра, сүрүн дьоруой, омсолоох дьоруой, тиэмэтэ, буолар сирэ 
диэн кыбадарааттары суруйабыт. Үөрэнээччи хас биирдии буу-
кубаҕа 1-5 дылы сыыппараны талар. Оччоҕуна айар үлэни хан-
нык тиэмэҕэ, жанрга, геройдаах, миэстэлээх суруйара тахсан 
кэлэр. Хаста да туһанар буоллаххына, миэстэлэрин уларытан 
биэриэххин сөп. Үөрэнээччигэ интэриэһинэй буоларын курдук. 

Бу ньымалары хайа баҕарар уруокка туһаныахха сөп. Саҥа 
үлэ көрүҥнэрин туһанан биһиги билиини эрэ биэрэр буолбакка, 
үөрэнээччи бэйэтэ үлэлиир, толкуйдуур, саҥарар дьоҕурун 
сайыннарабыт. 

Федорова Сулустаана , 7 кылаас үөрэнээччитэ, Саввинова Ксения 
Егоровна, педагог-библиотекарь, А.К.Акимов аатынан Күүкэй орто 

оскуолата, Сунтаар улууһа 
Төрөөбүт төрүт тыл сүмэтин оҕоҕо иӊэрии

 Кылаас таһынан ааҕыы оскуолаҕа литератураны үөрэтии 
иккис көрүӊүнэн буолар. Ѳйдөөн, сатаан ааҕыы – киһи уопсай 
сайдыытын уонна культуратын туоһута. Оҕо төрөөбүт тыл, 
фольклор уонна литература күүһүн, кыаҕын, кэрэтин таба туһа-
нарыгар элбэҕи ааҕыан, билиэн-көрүөн наада.

Оннук кылаас таһынан ааҕыыга үбүлүөйдээх суруйааччы 
Н.Д.Неустроев «Куттал», - диэн биир тэттик кэпсээнэ Саха си-
рин тыйыс тымныытын ойуулааһынтан саҕаланар. Атын омук 
киһитэ, тоӊ нуучча айан суолун устун чыбдах таӊастаах иһэрэ 
ойууланар. Тоӊон, ыксаан иһэр киһи сылаас дьиэҕэ киириэн 
эрэ баҕарар, араас быстах санаалар үүйэ туталлар. Бастакы ыа-
лыттан холдьоҕуллан иккис ыалыгар сорунуулаахтык хонордуу 
тиийэн кэлэр. Ыал дьиэтээҕи туруга үлүйэн, ыксаан киирбит 
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туора киһини арыый налытар. Ордук бэһиэччик тууттар тэри-
лин, сүгэтин аһаҕас тутан сылдьара саха киһитин сиэригэр 
сөп түбэспэтин бэлиэтии уруһуйа көрөн толло быһыытыйал-
лар.Тыйыс айылҕаҕа олохтоох ыал дьон кутталларын умнан, 
аһынан айан киһитин киллэрэллэр.Туох баардарынан аһатан 
билсиһэллэрэ ойууланар. Нуучча киһитэ хардатын ыһык кили-
эбинэн күндүлүүр. Түӊкэтэх саха омуга уонна атын омук икки 
ардыгар сыһыана олох кырдьыгынан көстөн кэлэр. Туспаттан- 
туораттан толлору аһаҕастык биллэрбэккэ, сэрэхтээх буоларга, 
көмүскэнэр ньыманы булан ыалларын көх гына ыӊырдылар. 
Бэһиэччик даҕаны дьиэлээхтэргэ сөп түбэһэн эйэ-дэмнээхтик 
хонор. Бу кылгас кэпсээнтэн или-эйэни туттахха ханнык баҕа-
рар кыһалҕаттан тахсыахха сөбүн өйдөтөр. Бу кэпсээни аахпыт 
Сулустаана Федорова  ойуулаан, уруһуйдаан, доргуччу ааҕан 
айымньы этэр ис номоҕун тиийимтиэтик арыйа көрдөрдө. Ол 
курдук тэӊӊэ көрөн-истэн олорор атын оҕо айымньыны толору 
ылынар.

Айымньыны уруһуйунан дьүһүйэн, доргуччу ааҕыы 
айымньы ис хоһоонун өйдүүргэ бэрт судургу ньыма буолар 
эбит диэн түмүккэ кэллибит. Уруһуйунан туох, ханнык бириэмэ, 
киһи быһыытын-майгытын ойуулаан толору дьүһүйэн айымньы 
сүрүн чааһын анааран көрөр, өйө-санаата айымньытыгар 
көстөрүн иӊэринэр. Онтон дорҕооонноох ааҕыы сахалыы 
ыраастык, ылбаҕайдык саӊарыыга тиэрдэрэ мөккүөрэ суох. 
Маннык айар үлэ түмүгэр айымньыга таттаран, үлүһүйэн 
киирэн ааҕыан, уус-уран литератураны таптыан сөп. Оҕо уус-
уран айымньы тылын ылынарыгар улахан киһи сүбэтэ олус 
наадалаах. Икки өттүттэн болҕомтолоох буолуу үтүө түмүгү 
аҕалара саарбаҕа суох. 
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