
Г.Н. Волковăн афоризмĕсем

– Астăвăмсăр – традици çук,
Традицĕсĕр – культура, 
культурăсăр – сапăрлăх, 
сапăрлăхсăр – ăш пиллĕх, 
ăш пиллĕхсĕр – этем, 
этемсĕр – халăх çук.

–  Ĕмĕр  тăршшĕпе  тăван  халăхăн
ĕмĕрхи  ăс-хакăлне,  йăла-йĕркине,
кăмăл-сипетне  тĕпчерĕм.  Тĕлĕнмелли
пуянлăх, иксĕлми юрату, тарăн шухăш
унăн çÿпçинче.

   

– Чи пысăк хаклăх вăл – çын, чи
паха  парне  –  çынсем,  чи  пысăк
пуянлăх – çын хутшăнăвĕн пуянлăхĕ. 

–  Пурне  те  ашшĕ-амăшĕн
чĕлхине упрама пиллетĕп.

«Халал,  Пил,  Пехил,  ылтăнăмсем.
Чысăм та, сăвапăм та, таса кăмăлăм та
халăхăм умĕнче пултăр».

Г.Н. Волков
Аваллăхсăр,  ĕнерхисĕр  малашлăх

пулмĕ. Çавăнпа та халăхăмăр ĕмĕрĕсем
хушши  упраса  пурăннă  историпе
культурăна,  ăс-хакăла,  йăла-йĕркене
татах  та  аталантарасчĕ,  килес  ăрусем
валли хăварасчĕ.

          

Пĕрлĕхре – вăй, туслăхра – телей

2017.10.31

Пуласлăх – çамрăк ăрура (2015.10.28)



Вĕрентекен хăйĕн вĕренекенĕсене пула
вилĕмсĕр

Эпир – Шупашкарти 12-мĕш шкулта 

2013.10.31

2014. 04.28

2014. 10.31

2015.10.27

Шупашкар хулин 12-мĕш шкулĕнче чăваш чĕлхи
вĕрентекен учительсен меслетлĕх пĕрлешĕвĕ 

Г.Н. Волковăн палăкне уçнă самант
2015.12.28 

Çыхăну тытма
428010, Шупашкар хули, Коммуна Слободи, 25

8 (8352) 62-66-67 (йышăну пÿлĕмĕ)
8-987-677-63-59 volkov  -31.10@yandex.  ru  
8-927-665-75-92 (chap  -  anisiya  @  yandex  .  ru  )

Хатĕрлекенĕ: Игнатьева Анисия
Павловна, «Г.Н. Волков академикăн

чун-чĕм эткерлĕхĕ» лаборатори ертÿçи

Шупашкар хула администрацийĕн
вĕренÿ управленийĕ 

Шупашкар хулин автономиллĕ «Мониторинг
тата вĕренÿ аталанăвĕн центрĕ» учрежденийĕ 

Чăваш Республикин Шупашкар хулин
«Пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 12-мĕш вăтам

шкул» пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан
муниципалитет бюджет учрежденийĕ 

ТĔНЧИПЕ ПАЛЛĂ ЭТНОПЕДАГОГА,ТĔНЧИПЕ ПАЛЛĂ ЭТНОПЕДАГОГА,
РАÇÇЕЙ ВĔРЕНŸ АКАДЕМИЙĔН АКАДЕМИКНЕРАÇÇЕЙ ВĔРЕНŸ АКАДЕМИЙĔН АКАДЕМИКНЕ

ГЕННАДИЙ НИКАНДРОВИЧ ВОЛКОВГЕННАДИЙ НИКАНДРОВИЧ ВОЛКОВ
ПРОФЕССОРА ХАЛАЛЛАНĂ ПРОФЕССОРА ХАЛАЛЛАНĂ 
ĂСЛĂЛĂХПА МЕСЛЕТЛĔХĂСЛĂЛĂХПА МЕСЛЕТЛĔХ

КОНФЕРЕНЦИНЕ КОНФЕРЕНЦИНЕ 

ХАПĂЛЛАСА ЙЫХРАВЛАТПĂРХАПĂЛЛАСА ЙЫХРАВЛАТПĂР
( ( ЮПА УЙĂХĔН 31-МĔШĔ) ЮПА УЙĂХĔН 31-МĔШĔ) 

АСТĂВĂМСĂР –
ТРАДИЦИ ÇУК 

Вĕрентекен хăйĕн вĕренекенĕсене
пула  вилĕмсĕр.  Вĕсене  пула  учитель
вĕçĕмсĕр  чĕрĕлет  те  чĕрĕлет,  çÿлтен
çÿле  çĕкленет  те  вĕренекенĕсен
пархатарлă  чĕрисенче  ĕмĕр-ĕмĕр
пурăнать.

Г.Н. Волков

mailto:chap-anisiya@yandex.ru
mailto:volkov-31.10@%20yandex.ru

	Çыхăну тытма
	428010, Шупашкар хули, Коммуна Слободи, 25
	8 (8352) 62-66-67 (йышăну пÿлĕмĕ)
	8-987-677-63-59 volkov-31.10@yandex.ru
	8-927-665-75-92 (chap-anisiya@yandex.ru) Хатĕрлекенĕ: Игнатьева Анисия Павловна, «Г.Н. Волков академикăн чун-чĕм эткерлĕхĕ» лаборатори ертÿçи

