
2006-2011 сс. Детсад методическай улэлэриттэн быhа тардыылар… 

2006 сылга  детсад инникитигэр туhаайыллыбыт «Программа развития центра развития 

ребенка-детского сада на 2006-2010 гг» оноhуллубута. Саңа докумуон буолан син уhуннук 

сыралаhан оңорбуппут. Улуустааы «Мэңэ кэскилэ-3» программа5а оло5урбуппут. Рабочай 

бөлөх тэриллибитэ: «Доруобуйа» хайысха5а медик Макарова Мария Гаврильевна, физрук 

Макарова Василиса Никитична; 

«МТБ» Прокопьева Л.Н., Новгородова И.И., «Сайыннарар эйгэ5э» Баишева А.И., 

Кириллина В.С.; «Эстетическай иитиигэ» Николаева М.В., Яковлева И.Д., «Дьиэ-кэргэңңэ 

иитиигэ» Габышева М.В., «Оскуоланы кытта преемственноска» Максимова Н.И., «Yлэнэн 

иитиигэ» Чахова С.П., «Программа сүрүн соруктарыгар, саңа информационнай 

технологияларга» Дмитриева Е.К. анализ онорбуттара. 

Бу программа5а детсад инники диэки сайдарыгар, материальнай базата хаңыырыгар элбэх 

былаан оңоhуллубута.  

«Остуруйа5а улахан киhи уонна о5о бииргэ олоруутун тэрийии» экспериментальнай 

үлэбитигэр ис хоhоонугар дириңэтэн-хорутан киирии барбыта. Кыра бөлөхтөн ураты бары 

бөлөхтөргө иитээччилэр саха остуоруйатынан иитэр-үөрэтэр үлэни ыытыыга ,сайыннарар 

эйгэни тэрийэргэ сыралаhан үлэлээбиттэрэ. Детсадка үhүс   этээскэ урукку ыскылаат 

хоhугар Остуоруйа хоhо оңоhуллубута. Бу хоспут кэнники сылларга ситэриллибитэ: саха 

бала5ана, истиэнэ5э, муоста5а уруhуйдар, ынах, ат фигуралара, талахтан олбуор. 

Бала5аны тутууга эбэлэртэн,эhэлэртэн ,төрөппүттэртэн харчы хомуллубута. Бала5аны 

онорбуттара Ян Васильевич Кириллин, Степан Анатольевич Артемьев –детсад 

рабочайдара, онтон көмүлүөк оhо5у, талахтан олбуору Афанасьев Егор Егорович- Айтал 

эhэтэ.Буору, туой буору а5албыттара Капитонов Иван Гаврильевич, Охлопков Владимир 

Михайлович.  Көмөлөспүттэрэ төрөппүттэр Дмитриев Валерий Николаевич, Кириллина 

Антонина Михайловна, Юмшанова Яна Викторовна. Бала5ан мала, ис тээбиринэ 

ситэригэр эбэлэр,эhэлэр кылааттара олус улахан. Хас биирдии эбээ дьиэтиттэн материал 

а5алан ,көбүүр тигиллибитэуонна да атын малы-салы а5алтаабыттара. Улахан 

махталбытын тиэрдэбит сүүрбүт-көппүт эбэлэр түмсүүлэрин салайааччытыгар Светлана 

Павловна Сивцева5а, а5алар сүбэлэрин салайааччытыгар Николай Семенович 

Колесовка,туос иhиттэри бэлэхтээбит эбэбитигэр Оконешникова Тамара Николаевна5а, 

сөрүөлэри өрбүт эбэбитигэр Оконешникова Светлана Юрьевна5а . 

Остуоруйабытынан үлэбит опытын 2006 сыл сайыныгар Чурапчы Болтоңотугар 

республиканскай «Сельская  школа» педярмарка5а, 2007 с. Өктөм, 2009 с. Төңүлүгэ, 

2011с. Yөhээ Бүлүүгэ, Намңа  тархаппыппыт. 

Эргис хомуйбут «Саха остуоруйалара» кинигэтигэр киирбит остуоруйалары киэнник 

өйдүүр сыалтан иитээччилэр үллэстэн остуоруйалары ырыппыттара, этносимволика5а 

үлэлэспиттэрэ. 

Экспериментальнай үлэ5э дириң ис хоhоонноох үлэлэрин опытын кинигэ оңорон 

таhаарбыттара биhиги иннибитигэр туттар иитээччилэрбит Саха республикатын үөрэ5ин 

туйгуннара Габышева Марианна Васильевна, Максимова Наталья Интеровна. 2006 сылга 

«Сказка в детском саду» (СГПА), онтон 2009 с. «Остуоруйа сүдү баайа-о5ону иитиигэ» 

«Бичик» кинигэ кыhатыгар бэччээттэнэн тахсыбыттара, киэн эйгэ5э опыттара 

тар5аммыта. Бу икки иитээччи «творческая пара педагогов» диэн саңа режимңа 

үлэлииллэр. Педагогическай документациялара уларыйбыта, картотека - былааннар, 

проектнай үлэлэр, кэтээн көрүү дневниктара, о5олор оңорбут хрестоматиялара, 

халандаардара, кинигэлэрэ бииртэр биир кэрэхсибиллээх үлэ көрүңнэрэ тахсыбыттара. 

Маннык үлэни тэрийии иитээччи уонна о5о тэң бырааптаах буолууларын, о5оттон тахсар 

идеялары күннээ5и группа оло5ор киллэрии, о5ону личность быhыытынан сайыннарыы 

ситиhиллэр олуктара буолалларын практика көрдөрдө. 2009 сылга экспериментальнай 

үлэбит түмүгүнэн СР Президенын 100000 солк. Гранынан на5араадаламмыппыт биhигини 

инникигэ кынаттыыр. 



2007 сылга биhиги детсадпыт базатыгар ИПКРО кылгас болдьохтоох «Основы 

комплексной сказкотерапии» диэн курсу к.п.н. Николаева А.В., Михалева 

О.И.ыыппыттара, умнуллубат түгэннэри хаалларбыта. Бу курска педколлектив бары 

сылдьыбыппыт.  

2008,2009 сс. остуоруйанан үлэбитинэн КМО-5а, улууска семинардары ыыппыппыт.  

2011 с. республиканскай «Сельская школа» педярмарка5а мастер-класс ыытан 

кытынныбыт. 

Иитээччилэр педагогическай мастерстволара үрдүүрүгэр былааннаах сыллата ыытыллар 

үлэ таhынан сонун саңа көрүңнэр киирбиттэрэ: «Мин идэм-иитээччи» диэн тема5а эссе 

суруйуута, проектнай үлэ5э киирии( педагог-о5о, төрөппүт-о5о проектара), Кулаковскай 

аа5ыыларыгар о5олору, төрөппүттэри, педагогтары кытыннарыы, учууталлар уонна 

иитээччилэр методическай үлэлэрин холбоhуктаах выставкалара. 

Иитээччи өй-санаа, духовность  өттүнэн сайдарыгар туhаайан педагогика классиктарын, 

этнопедагогика кинигэлэрин ырытыы ыытыллара:В.А. Сухомлинский «Сердце отдаю 

детям», Г.Н. Волков «Педагогика любви», Г.С. Попова-Санаайа «Киhитийии сэhэнэ», Б.Ф. 

Неустроев -Мандар Уус «Ойуу тыла. Айыы тыла» кинигэлэрин сиhилии ырыппыппыт, ол 

кэнниттэн иитээччилэр эссе суруйбуттара. 

О5о сайдарыгар эйгэ, оонньуурдар улахан суолталаахтарынан, 2005 сылтан сыллата көрүү 

куонкурстар төрөппүттэри кытыннаран ыытыллар. 2005 с «Оруоллаах оонньууга уонна 

сахалыы оонньуурдар», «Дидактическай оонньуурдар»; 2006 с. «Оңоhуу куукулалар» 

2007с «Экспериментальнай уголоктарга», 2008с. «Сайыннарар оонньуулар», 2009с.  

«Тылы имитэр оонньуулар», 2010с. «Электроннай сайыннарар оонньуулар» 

ыытыллыбыттара. 

Бу сылларга уолу, кыыhы аналынан үлэни тэрийиигэ 2 студия тэриллибиттэрэ. Уолаттар 

студиялара «Кыра уус» салайааччы педагогическай үлэ ветерана Филиппова Дария 

Семеновна, кыргыттар студиялара «Нарыйаана» салайааччы педагогическай үлэ ветерана 

Дьячковская Мария Егоровна таhаарыылаахтык  үлэлээбиттэрэ. Уолаттар мастан, 

талахтан араас поделкалары уhаммыттара, выжиганиянан киэргэтэллэрэ, онтон кыргыттар 

саха остуоруйатынан араас быысыпкалары, иистэри тикпиттэрэ, о5олору үлэнэн иитиигэ 

дьиңнээх бастакы олуга ууруллара.  

Кыра саастаах о5о эмоциональнай өттүнэн сайдыытыгар, артистическай дьо5ура 

сайдарыгар уонна илиинэн куукулалары оңорууга бастакы  өйдөбүлү ыларыгар улахан 

оруолу бу кэмнэргэ үлэлээбит театральнай студия «Тэбэнэкээн» оңорбута. Салайааччы 

Борисова Светлана Александровна. Бу студия5а дьарыктаммыт о5олор папье-машьеттан 

куукулалары оңороллоро, кукольнай спектакыллары бэлэмнээн көрдөрөллөрө. 

Yңкүү студиятын салайааччытынан 2006 сыл күhүнүгэр диэри хореограф  үөрэхтээх 

Лилия Ефимовна Ивановаүµлэлээбитэ. Кини о5олорго араас омук  үңкүүлэрин үөрэтэрэ, 

имигэстик хамсанарга, артистичнай буоларга уhуйара. Лия Ефимовна туруорбут «Хаар 

королева» балета, «Гусары и барышни», «Подсолнухи», «Морячки», «Синьор и 

синьориты»,  «Сахам сирэ кэрэтэ», «Боотурдар», «Цыганскай»  үңкүүлэр төрөппүттэр, 

үлэhиттэр өйдөбүллэригэр хаалбыттара. О5олор сыллата улуустаа5ы «Чугдаарар 

чуорааннар» куонкурска дипломант, лауреат буолаллара, 1999 с. «Хотугу сулус» 

куонкурска кыттан финалга киирбиттэрэ. Республиканскай «Праздник Терпсихоры» 

куонкурска кыттыбыттара. 

Музыкальнай салайааччынан араас сылларга Колосова Наталья Дмитриевна, Куличкина 

Галина  Дмитриевна, Михайлова Наталья Александровна үлэлээбиттэрэ.  

2007 сыл күhүнүµгэр бочуоттаах сынньалаңңа олорор ветераммытын Ираида Дмитриевна 

Яковлеваны үлэ5э ыңырбыппыт. Ираида Дмитриевна РФ үөрэ5ириитин туйгуна, үрдүкү 

категориялаах, киэн билиилээх, баай опыттаах специалист. Кини күннэтэ кыра о5олору 

ырыа, музыка кэрэ эйгэтигэр киллэрэрэ, уhуйара. Иитээччилэри кытта ситимнээхтик 

үлэлээн араас дьоро киэhэлэри, бырааhынньыктары тэрийэрэ. Кыайыы 65 сылыгар анаан 

о5олорго сэрии кэмнээ5и ырыалары «Хайыhар», «В землянке», «Катюша», «Эх, дороги» 



үөрэппитин, о5олор олус истиңник толорбуттара, бырааhынньыкка кэлбит эбэлэр, эhэлэр , 

детсад үлэhиттэрэ долгуйа истибиппит. Араас сылларга Ида Дмитриевна киэн эйгэ5э 

таhаарбыт о5олорунан буолаллар Сережа Сорокин (эстрада ырыаhыта), Николай Ефимов, 

Светлана Колосова (Иванова), Дуня Сивцева. 

Дьиэ-кэргэни кытта үлэ5э атын саңа сүүрээнинэн эбэлэр кулууптарын, эдэр төрөппүттэр 

кулууптарын уонна а5алар Сүбэлэрин тэрийии буолбута. Саамай таhаарыылаахтык, 

хоннохтоохтук Эбэлэр кулууптара үлэлиир. Араас сылларга салайааччыларынан 

Бурнашева Валентина Семеновна, Скрыбыкина Галина Михайловна үлэлээбиттэрэ, 

билигин Сивцева Светлана Павловна күүс-көмө буолар.  

А5алар Сүбэлэрин 2006 сылтан быйылгыга диэри сатабыллаахтык салайан кэллэ Колесов 

Николай Семенович. А5алар детсад хозяйственнай үлэтигэр куруутун күүс көмө 

буолаллар. А5алар конференцияларын , нэhилиэк баhылыгын кытта көрсүhүүлэри 

тэрийбиппит.2008 сылга а5аларга саңа форманан: сказкотерапия, арттерапия ньымаларын 

туhанан «Киhиэхэ аат суолтата» диэн тема5а дьарык-тренинг ыыппыппыт. Онно «Дыбыы 

Кылыыhыт» саха остуоруйатын туhаммыппыт. 2011 с.ыам ыйыгар а5алар, эhэлэр 

мунньахтарыгар ыңырыы ылынан, дьиэ-кэргэннэртэн пиломатериалга харчы хомуллан, 

о5олор оонньуур площадкалара ситэриллиэхтээх. 

2009 сылга лицензирование ааhаммыт, докумуоннары ылбыппыт уонна муус устарга 

Обрнадзор проверкатын ааспыппыт. 

2010 сылга Россия үрдүнэн Учуутал сылыгар элбэх улуустаа5ы мероприятияларга 

кыттыбыппыт, ветераннарбытын чиэстээбиппит. 

Коллектив улууска ыытыллар куонкурстарга активнайдык кыттабыт, сэмэй 

ситиhиилэрдээхпит. 2008 сылга «Дьиэ-кэргэн сылынан «Дьиэ-кэргэни кытта үлэ 

көрүңңнэрэ» -УТО анал приhын ылбыппыт; 2010 с. «Методическай үлэни тэрийии» 

методслужба фестивалыгар кыттыы, 2010с. «Оонньуу центрдарын тэрийиигэ» 10000 солк. 

сертификат. 

Быйылгы сыл үөрэх управлениятын иhинэн «Год дошкольного образования» диэн 

биллэриллибитэ.  

Yөрэх эйгэтигэр федеральнай государственнай ирдэбиллэр детсад программатыгар 

турдулар, онон үлэ ис хоhоонун тэрийиигэ саңа ирдэбиллэр киирдилэр, образовательнай 

программаны оңорууга эмиэ. 

Билигин үлэлиир педколлектив опыттаах, үлэhит, инникигэ эрэллээх. Быйыл федеральнай 

эксперимеңңа «Оценка качества дошкольного образования в РС(Я)» Всемирнай Банк 

ыытар эксперимеңңа  киирбиппит биhиги күннээ5и үлэбит хаачыстыбата үрдүүрүгэр 

тиэрдиэ диэн бүк эрэллээхпит. 

 


