


Саха тылын аан-бастаан научнайдык
үөрэппит Отто Николаевич 
Бетлингк, 1851 с. "Сахалар тылларын
туһунан" диэн саха тылын бастакы
научнай грамматикатын суруйбута
уонна сахалыы 1-кы гражданскай
алфавиты оҥорбута.



Революция иннинэ
политическай сыылынай
Всеволод Ионов 
Тааттаҕа олорон 
сахалыы алпабыыт 
оҥорон бэйэтэ аспыт 
чааһынай оскуолатыгар 
саха оҕолорун үөрэппитэ



Семен Андреевич 
Новгородов – сахалартан
бастакы лингвист 
учуонай, 1917 с. саха саҥа 
алфавитын латинскай
алфавитка олоҕуран 
оҥорбута.



Новгородов алфавита



Алфавит итэҕэстэрэ улахан
буукубалар уонна сурук
бэлиэлэрэ суохтара буолар.
С. А. Новгородов сахалыы сурук-
бичик дьон ылынарыгар судургу
буолуохтаах диэн санаанан
салайтаран, суруйарга ханнык
да сурук бэлиэтин туруорбакка, 
улахан буукубаны туттубакка, 
«хайдах саҥарарыҥ курдук
суруй» диэн сүрүн бириинсиби
олохтуур. 



1917 сыллаахха Дьокуускайга бассабыыктар Емельян 
Ярославскай, Григорий Петровскай, Серго Орджоникидзе 
тэрийиилэринэн уобалас соҕурууҥу үс уокуругун сахаларын
уонна нуучча бааһынайдарын съеһэ буолар. Ити съезкэ
Новгородов саҥа оҥорбут алфавитын туһунан дакылаат
ааҕар. Съезд сахалыы букубаар таһааттарарга уураах
ылынар. Букубаар бэчээттэниэхтээҕин учууталлар съезтэрэ
эмиэ биһириир.



1917 сыллаахха балаҕан 
ыйыгар,  үгүс үйэлэр 
тухары үөрэҕэ суох
норуоту төрөөбүт 
тылынан үөрэтэргэ 
аналлаах аан-бастакы
букубаар,  "Сахалыы сурук-
бичик" 4000 
экземплярынан
тахсыбыта. 



Новгородов алфавитынан кылгас кэм устата
200- тэн ордук ааҕар кинигэ, 30-ча учебник уонна
үөрэх пособиелара бэчээттэнэн тахсыбыттара. 



1923 с. С.А.Новгородов
Николай Егорович 
Афанасьевтыын Ионов 
рукопиһын эбэн- көҕүрэтэн, 
тупсаран "Бастааҥы сурук-
бичик" диэн ааттаан 5000 
экземплярынан
таһаарбыттара.  
Саҥа "Сурук-бичик" 
бастакытааҕар научнай, 
педагогическай
таһымынан, ойуутунан, 
кумааҕытынан  ордук этэ.



Оҕолор бастаан
дорҕооттору 
сүһүөхтэргэ холбуу
тутан үөрэнэллэр.
Сыыйа чэпчэкиттэн
ыарахаҥҥа киирэн
үөрэнэн бараллар. Манна 
барыта 74 араас уус-уран
матырыйаал: кэпсээн, 
хоһоон киллэриллибит, 
итинтэн 27-тэ 
нууччалыыттан
тылбаас.



Бу алфавиты 1929 сыллаахха диэри (13 сыл) 
туттубуттар. Онон бу аан-бастаан киэҥник 

туттуллубут, биһирэммит алфавит буолбута.



Маҥнайгы оҕо 
суруйааччыта Вера 
Давыдова оҥорбут 
букубаара . 1933 сыл.

“Этот букварь основан на новой 
программе. С первых уроков слово 
разделяется на звуки – буквы, то 
есть обучение идет методом 
вместо слова... Перед обучением 
букварем в течение 3-4 дней 
детей знакомят с картинками и 
рассказами, и это является 
подготовкой перед обучением”.  
(В.Д.Давыдова)



Григорьев Петр 
Гаврилович букубаара. 
1937 сыл, 2-с таһаарыы













Улахан дьону үөрэтэр 
букубаар



Далайым уутугар
Таҥнастан сытыахпын
Далаһа кэбиһэн
Таһырдьа таһааркар,

Алаарыйар сырдык,
Айхаллаах кырдьык
Айанын суолугар
Атааран киллээркэр- диэн учууталга махтанар 
тыллар маҥнайгы букубаарга эмиэ ананыахтарын 
сөп.



Тааттатааҕы “Туллукчаан” 
оҕо библиотеката
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