
Бырайыак “ Бригантина- үлэ , сынньалаҥ лааҕыра “ 

Актуальноһа : 

Павловскай орто оскуолата тэриллиэҕиттэн Сааһыыр диэн  нэһилиэк биир 

ытык сиригэр  Бригантина диэн үлэ , сынньалаҥ лааҕыра аһыллан үлэлээн 

ааспыта. Лааҕыры тэрийбит киһинэн буолар Иванов Владимир Титович,  

сэрии  уонна педагогическэй үлэ бэтэрээнэ. Оскуола үөрэнээччилэрэ уонна 

улууспут оскуолаларыттан оҕолор кэлэн лааҕырга олорон ,оҕуруокка үлэлээн 

сайыҥҥы сынньалаҥнарын туһалаахтык атаараллара.  

30  тахса сыл үлэлээн кэлбит Бригантина лааҕыр араас көлүөнэ оскуолабыт 

үөрэнээччилэрин уонна атын оскуола оҕолорун үлэҕэ, кэрэҕэ үөрэппитэ.  Үлэ 

суолтатын, харчы хантан, хайдах кэлэрин  хас биирдии оҕо мантан билбитэ.  

Үлэҕэ кыра саастарыттанүлэлээбиттэрэ, буспуттара- хаппыттара  үлэһит дьон 

буолан тахсалларыгар  төһүү күүс буолбута саарбаҕа суох.  

Билиӊӊи кэмӊэ үлэнэн иитии дьиэ-кэргэӊӊэ суолтата сүтэн эрэр . Сайын 

устата оҕолорбут дьарыктара суох кэриэтэ: оҕуруот да көрбөттөр, мас да 

мастаабаттар, оттооботтор...   

Россия үөрэҕириитин дьаһалынан оҕону  үлэнэн иитии инники күөӊӊэ 

таҕыста.  

Павловскай оскуолатыгар Сааһырга турар “Бригантина” үлэ уонна сынньалаӊ 

лааҕырын чөлүгэр түһэрии былааӊӊа киирбитинэн  бу проект оӊоһулунна . 

Лааҕыр материальнай- техническэй базата сайдарыгар улхан көмө буолар 

бырайыак  диэн эрэллээхпит. 

Лааҕыр историятыттан 

1969 сыллаахха  Сааһыыр кэрэ миэстэлээх, өҥ буордаах сиригэр лааҕыр 

аһыллыбыта. Бастаан үөрэнээччилэр палатакалрга олорон үлэлээбиттэрэ. 

Манна бааһыналарга өлүү учаастактары үллэрэн оҕолор сайын устата 

оҕурсуну, моркуобу, хаппыыстаны көрөллөрө. Лааҕыры начальник . завхоз 

дьаһайаллара. Бастпытааталлар оҕолору дьарыктыыллара, оҕуроут 

звенвойдара оҕолору үлэлэтэллэрэ. Биир киһи курдук режиминэн лааҕыр 

үлэтэ тэриллэн ыытыллара. Араас оҕону сайыннарар тэрээһиннэр 

ыытыллаллара. 

 В.И. Ленин аатынан совхоз үбүлээн остолобуой, утуйар корпус 

тутуллубуттара. 1985 с. бэрэбинэнэн саӊа утуйар корпус тутуллан үлэҕэ 

киирбитэ.  



1987 с. Бүтүн союзтааҕы лааҕырдар күрэхтэһиилэригэр үрдүк үүнүүнү 

көрдөрөн “Бригантина” лааҕыр 3 миэстэни ылбыта.  

1992 с. Экэномическай кризис кэмигэр лааҕыр сабылла сылдьыбыта.  

2000с. хос арыллан үлэлээбитэ. Манна сайыӊӊы социальнай педагогическай 

хайысхалаах лааҕыр  иһинэн “Дьоҕур” ,” Кыталык”,” Беркут”  сайыӊӊы 

оскуолалар үлэлээбиттэрэ. 

 

Сыала: 1.Урукку көлүөнэ холобуругар олоҕуран үлэ суолтатын оҕолорго 

өйдөтүү.  

2. Бригантина лааҕыры чөлүгэр түһэриигэ күүс-көмө буолуу.  

Соруктара:  

1. Оскуола иһинэн быйылгы үөрэх дьылыгар “Бригантина- үлэ сынньалаӊ 

лааҕыра” поисковай үлэни тэрийии (ахтыылары, хаартыскалары хомуйуу, 

видеороликтары оӊоруу ).  

2. Пионерия күнүгэр пионерскай полянаҕа Бригантинаҕа олорбут оччотооҕу 

үөрэнэччилэри кытта көрсүһүүнү тэрийии.  

3. Олохтоох музейга “Бригантина үлэ, сынньалан лааҕыра” экспозицияны 

оӊорон туруоруу (оскуола 145 с.юбилейын көрсө).  

4. “Бригантина вновь поднимает паруса” тэрээһини ыытыы (бэс ыйа 

Сааһыыр “Бригантина” лааҕыр территорията).  

Проект кыттыылаахтара:  1979 с. выпускниктар, оскуола 

үөрэнээччилэрэ,төрөппүттэр, олохтоох музей,оскуола администрацията, 

олохтоох дьаһалта. 

Проект хаамыытын кэрдиистэрэ:  

1 этап: поисковай үлэ (2017-2018 үө.дь).  

2 этап : билсиһии, сэһэргэһии (ыам ыйа 2018 с.).  

3 этап: түмүктүүр (бэс ыйа -2019 с. с.)  

Күүтүллэр түмүктэр:   

1.   Поисковай үлэ түмүгүнэн  олохтоох  



музейга саӊа экспозиция туруута.  

2.  “Бригантина” лааҕыр тэриллиитигэр материальнай көмө .  

3. Оскуола юбилейын көрсө Бригантина лааҕыр историятын көрдөрөр 

брошюраны таһаартарыы. 

Поисковай үлэ 

“Бригантина – үлэ, сынньалаҥ лааҕыра  “ 

Сыала : 1.” Бригантина” үлэ, сынньалаҥ лааҕыр историятын үөрэтии. 

               2.Үөрэннээччилэргэ, эдэр төрөппүттэргэ үлэ суолтатын 

толкуйдатыы. 

Соруктар : 

-  Кылаастарынан поисковай үлэни тэрийии ( хас биирдии оҕо лааҕырга 

олорбут төрөппүттэриттэн, эбээлэриттэн, эһээлэриттэн, чугас дьонноруттан  

ахтыы хомуйар ) 

- Нэһилиэккэ ыҥырыы таһааран поисковай үлэҕэ нэһилиэк бэтэрээннэрин 

кытыннарыы. 

- Поисковай үлэ чэрчитинэн үлэ туһунан кылаас чаастарын , урукку 

бригантиновецтары кытта көрсүһүүлэри  тэрийии. 

- Поисковай үлэ түмүктэрин музей архивыгар киллэрии. 

- Оскуола юбилейын көрсө” Бригантина” лааҕыр историятын сырдатар 

брошюра таһаарыы . 

Поисковай үлэҕэ ирдэбиллэр: 

- Поисковай үлэ сэтинньи 6 күнүттэн саҕаланар уонна олунньу 1 күнүгэр 

түмүктэнэр. 

- Ахтыыга киирэллэр (  хас сыллаахха лааҕырга олорбута, кимнээх 

начальник, баспытаатал, повар этилэрий. Оҕуруокка звеневой ким этэй. 

Туох үлэни толорбутуй. Лааҕыр олоҕуттан өйдөөн хаалбыт түгэннэрэ. 

Ханнык оҕолору кытта бииргэ олорбутуй.....) 

- Ахтыыга ол саҕанааҕы хаартыскалар киирэллэр. Сканердаммыт 

фотолары электроннай варианынан тиксэрэҕит.  



Поисковай үлэни тэрийэн ыыталлар Павловскай орто оскуолатын 1979 

сыллаахха бүтэрбит выпускниктар. Салайааччылар : Колосова Юлия 

Егоровна , Максимова Наталья Интеровна . 

 

 

 

 

4.Тэрийэр бө 

лөҕү талыы. Үлэни былааннааһын.  

 5.Ватсап ситиминэн “Бригантина вновь поднимает паруса” тэрээһин буолар 

кэмин, программатын  биллэрии.  

 Буолар сирин бэлэмнээһин.  

 10ч-11ч- Ыалдьыттары көрсүү, регистрация.  

 11ч-12 ч- Бивуак, палатка туруоруута.  

 12 ч- Көрсүһүү өрөгөй түгэнэ (көлүөнэлэринэн хааман киирии, рапорт 

туттарыы, эҕэрдэ нүөмэрдэр).  

 13 ч-14ч-Эбиэт.  

 14 ч-16ч-“Лааҕыр уруккута, билиӊӊитэ, инникитэ”  төгүрүк остуол.  

 16 ч-18ч- Трудовой десант (лааҕыры өрөмүөннээһин)  

18ч-19ч- ыалдьыттар алтыһыылара.  

19ч-20ч- киэһэӊӊи аһылык.  

20 ч-22 ч- Спортивнай күрэхтэһиилэр.  

22ч. Кутаа тула (сэһэргэһии, гитаранан ырыа күрэҕэ, үӊкүү, массовай 

оонньуулар...)  

24 ч. “Бригантина” бэлиэни туруоруу, фейерверк.  

Күнү көрсүү. Доҕордоһуу оһуохайа.  

 


