
Мэҥэ-Хаҥалас улууһун Павловскай орто оскуолатын 

бүгүҥҥү үлэтин-хамнаһын туһунан  

 

Күн бүгүн Павловскай орто оскуолата 370 үөрэнээччилээх, 92 үлэһиттээх, ол 

иһигэр 60 педагогтаах. Директор, Валерий Валериевич Петров, завучтар, Анна Васильевна 

Васильева, Сардана Егоровна Петрова, Татьяна Васильевна Оконешникова  2010 сылтан 

оскуола үлэтин-хамнаһын  иилээн - саҕалаан салайаллар.  

Бу кэрчик кэмҥэ үөрэх систематыгар улахан уларыйыылар, саҥа сүүрээннэр, 

сокуоннар олоххо киирдилэр. Коллектив иннигэр саҥа соруктары туруоран,  үлэтин түмэ 

тардан, саҥа ирдэбиллэри олоххо киллэрэр, түмүктэри ылар туһугар үлэ-хамнас 

ыытыллар. Республикатааҕы учууталлар XII сьезтэрин уурааҕынан үөрэхтээһин 

социокультурнай модернизацията саҕаламмыта. Хас биирдии нэһилиэк олоҕун-дьаһаҕын 

көрдөрүүлэрин анализтаан, баар проблемалары ыйан, үөрэхтээһиҥҥэ ордук ханнык 

хайысхалары тутуһарбыт чопчуланан, Мэҥэ-кэскилэ-5 программа таҥыллан эркээйи 

буолла. Ол курдук, сүрүн хайысхалар: политехническай үөрэхтээһин, информатизация, 

төрүт укулааты тутуһуу, чэгиэн буолуу, общественнай-государственнай салайыы. Хас 

биирдии оскуола үлэтин хайысхатын быһаарынан, төрүт түөлбэтин уратыларын учуоттаан  

сүрүн үөрэх программатын оҥостон улэлии олорор. 

Ол курдук, үөрэх саҥа стандартын алын сүһүөх оскуолаҕа 2011 сылтан, сүрүн 

сүһүөххэ 2015 сылтан  киллэрии саҕаланна. Саҥа ирдэбилгэ олоҕуран,  үөрэтэр (основная 

образовательная) программа саҥа тутулунан оҥоһуллан, уруогу таһынан дьарыктары 

тэрийиигэ улахан болҕомто уурулунна. Төрөппүт уонна үөрэнээччи баҕатын учуоттаан 

араас дьарыктар тэриллэллэр. Оҕо киһи быһыытынан ситэн-хотон тахсыытыгар, үөрэх 

дэгиттэр дьайыыларын иҥэринэн, баһылаан иһэллэригэр туһулаан уруокка үөрэнээччи 

бэйэтэ билиини булан ылар, араас задачалары суоттууругар, күннээҕи олоҕор сатаан 

туһанар, дьону кытта  сатаан алтыһар ситиһэр үөрэх тиһигэ таҥыллар. 

Кэм-кэрдии ирдэбилинэн үөрэтэр кабинеттары аныгы компьютернай  техниканан 

хааччыйыыга, информационнай эйгэ кэҥииригэр улахан үлэ ыытылынна. Учууталлар 

аныгы технологиялары баһылыырга, туһанарга дьулуһаллар, профессиональнай 

таһымнарын үрдэтэр курстарга ситимнээхтик үөрэнэллэр, уопуттаах учууталлар эдэрдэргэ 

сүбэ-ама буолаллар, улуус, республика таһымыгар бастыҥ уопуту тарҕаталлар. Ол курдук, 

алын кылаас сүһүөх учууталлара, Нестерова Тамара Иннокентьевна, Дмитриева 

Александра Андреевна, Капитонова Нина Филипповна республикатааҕы учууталлар 

идэлэрин үрдэтэр институтка сайыннарыылаах үөрэх технологиятын  сетевой учууталлара 

буолаллар.  

Оскуолабыт үлэтин ис хоһоонун учууталлар 5 предметнэй холбоһуктара 

былааннаахтык таҥаллар: алын сүһүөх кылаастар учууталлара (сал. Нестерова Т.И.), 

политехническэй хайысхалаах предметтэр учууталлара (сал. Прибылых Е.Н.), тыл 

үөрэҕин учууталлара (сал. Николаева Н.В.), естественно-общественнай хайысхалаах 

предметтэр учууталлара (сал. Федорова А.К.), физкультура учууталлара (сал. Колосов 

И.В.).  Хас биирдии кылаас, учууталлар методическай холбоһуктара бэйэлэрэ тус-туспа 

проектары олоххо киллэрэллэр: «Тэтим – политехническэй үөрэхтээһин», «Нэһилиэк 

историятын хаамыыта», «Тимир суол устун»,  «Харах далыгар», «Вдохновение», 

«Дьыл5аҥ – бэйэн илиигэр»- идэҕэ туһаайыы, «Пресс-центр», «Pavschool-телестудия», 

«Нөөрүктээйи бирииһигэр»- мас тардыһыыга, волейболга, футболга аһаҕас турнирдар, 

турслет, ыһыах о.д.а. 



Биһиги оскуолабыт республикаҕа черчение предметин дириҥэтэн үөрэтэр, элбэх 

архитектордары, тутуу инженердэрин үүннэрэн-иитэн таһаарарга олук уурар кыһа 

быһыытынан киэҥник биллэр. Бу маннык үтүө аат-суол тарҕаныытыгар үйэ аҥаарын 

устата сыралаахтык үлэлээбит педагог, Саха АССР Үтүөлээх учуутала, Василий 

Николаевич Оконешников улахан өҥөлөөх. Үгүс сыллар усталарыгар оскуолабыт эдэр 

чертежниктара республикаҕа черчение олимпиадаларыгар уһулуччу ситиһиилэрэ «Саха 

сирин рекордара» кинигэҕэ киирбиттэрэ. Василий Николаевич өр сыллаах таһаарыылаах 

үлэтэ саха оҕотун техническэй өйгө-санааҕа сыһыарбытын билигин республикаҕа 

таһаарыылаахтык үлэлии сылдьар үөрэнээччилэрэ туоһулууллар. 

Василий Николаевич үлэтин туйаҕын хатарааччылара, кини үөрэнээччилэрэ 

салҕаатылар. Ол курдук, аныгы технологиянан, компьютернай графика ньымаларын 

туһанан, Осипова Александра Владимировна, технология предметин уонна суоппар 

идэтин иҥэрэр анал үөрэҕи Иван Дмитриевич Степанов, уруһуй уруогун, архитектурнай 

макеттары, туой оҥоһуктары оҥотторор Флегонтова Айталина Авксентьевна оҕолорго 

араас сатабыллары, мындыр толкуйу иҥэрэллэр. Үөрэнээччилэр араас бырайыактары 

толкуйдааннар научнай-чинчийэр конференцияларга, быыстапкаларга ситиһиилээхтик 

кытталлар.  Оскуолабыт 2012 сылтан республика политехническэй хайысхалаах 

оскуолаларын ситимигэр киирдэ. Бу сылтан техническэй үөрэх сайдарыгар аналлаах 

Оконешников ааҕыыларын ыытабыт. Манна араас оскуолалартан кэлэннэр оҕолор 

архитектурнай проектары, макеттары көмүскүүллэр, учууталлар маастар-кылаастары 

ыыталлар. 

Оскуолабыт учууталлара араас таһымнаах профессиональнай конкурстарга 

ситиһиилээхтик кытталлар, ол курдук директорбыт, Петров Валерий Валериевич «Сыл 

бастыҥ директора-2014» улуустааҕы конкурс лауреата, Степанов Иван Дмитриевич «Сыл 

бастыҥ учуутала-2015» улуустааҕы конкурс лауреата, Егорова Анна Михайловна «Бастыҥ 

кылаас салайааччыта-2014» улуустааҕы конкурс лауреата, Прокопьева Евгения 

Ибрагимовна улуустааҕы, Илин эҥэрдээҕи «Эдэр учуутал-2012» кыайыылааҕа, 

Плотникова Варвара Георгиевна «Сердце отдаю детям» республикатааҕы конкурс 

кыайыылааҕа. 

Нөөрүктээйи нэһилиэгэ, Павловскай орто оскуолата 70-с сыллартан «Оскуола – 

общественность – дьиэ-кэргэн биир ситимнэ киирэн, нэһилиэк иһигэр биир кэлим иитэр 

эйгэни тэрийэр сыаллаах, олохтоох администрацияны, культура киинин, «Арчы дьиэтин» 

кытта бииргэ үлэлиибит. Ол курдук, нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ норуот ыччаты иитэр 

төрүт үгэстэрин үйэтитэр, тэнитэр сыаллаах, бары тумсэннэр, 2011 сыллаахха «Арчы 

дьиэтин» тутан дьэндэтэн кэбистилэр, түөлбэнэн үлэ саҥалыы тыыннанан сэргэхсийиини 

таһаарда. Бу үтүө хамсааһыны иилээччинэн-саҕалааччынан нэһилиэк баһылыгын 

солбуйааччы, Александра Васильевна Николаева буолар. «Арчы дьиэтэ» нэһилиэк 

общественнай олоҕун сүрүннээччи буолан, араас хайысхалаах киэҥ ис хоһоонноох үлэни 

ыытар. Оскуола иһинэн «Сахалыы тыыннаах чэппиэр» диэн бырайыак хамсыыр. 

Директорбыт көҕүлээһининэн бэһис сылбытын пришкольнай учаастакпытын 

сөхсүтэн, оскуолабыт таһыгар хаппыыста, моркуоп, сүбүөкулэ, онтон да атын оҕуруот 

астарын, сибэкки арааһын үүннэрэн, оҕуруот сирин арендалаан хортуоппуй үүннэрэн, 

эбии дохуот киллэринэбит, остолобуойбутугар оҕолорбутун кыһыннары битэмииннээх 

аһынан хааччыйабыт, сайыҥҥы кэмнэ оҕолору үлэҕэ сыһыаран туһалаахтык сынньанабыт, 

сайыҥҥы лааҕырдар көрүүлэригэр бастыҥнар кэккэлэригэр ааттанабыт. 



Оҕо этэҥҥэ сылдьыытын, сайдыытын, чөл туруктаах буолуутун социальнай-

психологическай сулууспа, психолог Михайлова Нелли Николаевна, социальнай 

педагогтар, Борисова Анна Максимовна, Торговкина Светлана Ивановна арыаллыыллар. 

Оттон минньигэс, тотоойу аһылыгынан хааччыйалларыгар остолобуой үлэһиттэрэ,  сэб. 

Кириллина Ирина Николаевна эппиэттииллэр. 2013 сылга республикаҕа аан маҥнай 

ыытыллыбыт «Үөрэҕирии тэрилтэтин бастыҥ медицинскай үлэһитэ» диэн конкурска 

медик, Капитонова Анастасия Яновна ситиһиилээхтик кыттан, «Лучшая пропаганда 

здорового питания» диэн номинацияҕа тигистэ. 

Төрөппүт комитета, сал. Колосова Юлия Егоровна, Пудова Светлана Дмитриевна 

«Арчы дьиэтин» кытта биир ситимҥэ киирэн былааннаахтык араас тэрээһиннэри ыытар.  

Биһиги оскуолабытын бүтэрбит выпускниктарбыт сибээстэрин быспаттар, иитэр-

үөрэтэр үлэҕэ кыттыһан сыллата ыытыллар «Инникигэ эрэл фестиваля» диэн 

тэрээһиммитигэр уонна үгэс быһыытынан «Тиһэх чуораан» бырааһынньыгар анал 

стипендиялары үөрэнээччилэргэ уонна учууталларга туттараллар. Киэн тутта ааттыыбыт, 

махтанабыт оскуолабыт 14 выпуһугар (1979 с. көҕулээччи Колосова Ю.Е., Аргунова О.П., 

Максимова Н.И.), «Буойун-учуутал Иванов В.Т.» оҕолоругар Валерия Владимировна, 

Рудольф Карлович Михайловтарга, Афанасьева Надежда Андреевнаҕа, Тимофеев 

Дмитрий Семеновичка, Сивцева Саргылана Павловнаҕа, Никитина Мария 

Иннокентьевнаҕа, оскуолабыт Попечителлэрин сэбиэтин салайааччытыгар, СР Ытык сүбэ 

сал., Григорьева Люлия Николаевнаҕа. Сыллата стипендия аныан баҕалаах дьоммут 

элбээн иһэллэр, ол аата Нөөрүктээйи ыччата үөрэхтээх-сайдыылаах, ситиһиилээх буолуон 

баҕалаах дьоммут үксээн иһэр. Биһиги онтон үөрэбит, кынаттанабыт, инникигэ 

эппиэтинэспит өссө үрдүүр.  

 Быйыл 2015 сыл ахсынньы 26 күнүгэр үгүс сыллар усталарыгар ыра санаа 

оҥостубут баҕа санаабыт туолар үөрүүлээх күнэ, саҥа таас оскуолабыт  аана арыллар. 

Онон, Нөөрүктээйи нэһилиэгин бары олохтоохторо, араас сиргэ үлэлии-хамсыы 

сылдьар биир дойдулаахтарбыт, дьоммут-сэргэбит, оскуолабыт араас сыллаах 

выпускниктара бары кэлин, сылдьыҥ, ыалдьыттааҥ, оскуолабыт 140 сыллаах юбилейын 

үөрэ-көтө бэлиэтиэҕиҥ!  

 

02.12.2015 г. 

Павловскай оскуолатын  иитэр-үөрэтэр  үлэҕэ 

 директоры  солб. Петрова С.Е. 

   

 

 


