
Приложение №1 

к приказу Управления образования 

Окружной администрации города Якутска 

от /  ^  мая 2019 года

«Тыыннаах тыл» туьулгэтин программата

Буолар кунэ: ыам ыйын 27-28 куннэрэ 2019 сыл

Миэстэтэ: Орджоникидзе болуоссата, Дьокуускай куорат 35нуемэрдээх орто оскуолата

Тэрээьин сыала: Фольклор уонна литература айымньыларын нецуе о5о сахалыы таба санарар сатабылын сайыннарыыга улэ сана 

хайысхатын кердоеьун.

№ бириэмэтэ туьулгэ кыттааччылар эппиэтинэстээх Бииргэ улэлиир 

тэрилтэлэр

Ынырыллыбыт субэьиттэр

Т эр ээь и н  аьы л л ы ы та  (О р дж он и к и дзе  болуоссата)

1 10.00ч-

10.30ч

Литературнай монтажтар, П.А.Ойуунускай пааматынньыгар сибэкки дьербетун ууруу

35 н уом эр дээх  оск уола  (Т урген ев  уул , 4)

2 11 .00 ч -

11.30ч

Дьокуускай 

куорат уонна 

Таатта оройуонун 

оскуолаларын 

уерэнээччилэрин 

уонна

учууталларын 

«Уунэр-сайдар 

суолбут- тереобут 

терут тыл быт!» 

кэнсиэрэ

Дьокуускай

куорат уонна

Таатта

оройуонун

оскуолаларын

уерэнээччилэрэ

уонна

учууталлара

Сыроватская У.Г., 

Ильина А.А., Жегусова 

Т.И. НПСОШ №2 саха 

тылын уонна 

литературатын 

учууталлара



Т уь ул гэл эр  улэл эрэ

3 1 1 .4 5 -

13.15ч

П.А.Ойуунускай

тюьюлгэтэ

«Олонхо»

2 оскуола, 

Хатас, Тулагы 

орто оскуолата, 

Айыы кыьата, 

тереппуттэр, 

Таатта улууьун 

уерэнээччилэрэ 

уонна

учууталлара

Липатова С.А., Айыы 

кыьата саха тылын 

уонна литературатын 

учуутала

«Олонхо театра» 

(директор Власов 

Виталий Гаврильевич)

Илларионова Туяра 

Васильевна - СВФУ 

фольклор уонна культура 

кафедратын филологическай 

наука кандидата, доцена. 

Сысолятина Зоя Григорьевна 

-  “Центр Олонхо» ДК 

Кулаковского 

Баланова Василина 

Васильевна, Иванов 

Валентин Г аврильевич - 

Олонхо театра, артыыстар, 

Ядрихинская Феврония 

Васильевна -  ИРОиПК 

специалиьа.

Г.Колесов 

тюьюлгэтэ «Уус -  

уран аа5ыы»

1,33,12,23, 17 

оскуолалар 

Айыы кыьата, 

Тулагы орто 

оскуолата, 

тереппуттэр, 

Таатта улууьун 

уерэнээччилэрэ 

уонна

учууталлара

Васильева А.Н., 33 

нуемэрдээх оскуола 

саха тылын уонна 

литературатын 

учуутала

П.А.Ойуунускай 

литературнай музея 

(дир. Н.А. Лугинов) 

Уунэр келуенэ театра 

(худ.рук. Павлов А.П.)

Дохунаев Егор Афанасьевич 

-  П.А.Ойуунускай музейын 

экскурсовода.

Корнилова Марина 

Валерьевна - Саха 

Республикатын утуелээх 

артыыьа,

Тартакынова Розалия 

Васильевна -  Уунэр келуенэ 

театрын режиссера, Саха 

Республикатын культуратын 

туйгуна

Н.Д.Неустроев 

тюьюлгэтэ «Айар 

дьо5ур»

26, 23,17

оскуолалар,

Айыы кыьата,

тереппуттэр,

Таатта улууьун

уерэнээччилэрэ

уонна

Попова М.М., 17 

нуемэрдээх оскуола 

саха тылын уонна 

литературатын 

учуутала

СВФУ «Сэргэлээх 

уоттара» 

литературнай 

тумсуу(сал. Попова 

Матрена Алексеевна)

Николаев Егор Револьевич -  

«Хатан» ыччат сайдам 

сурунаалын кылаабынай 

редактора



учууталлара

А.Е.Кулаковскай

тюьюлгэтэ

«Чинчийии»

7, 23, 1 ,17 

оскуолалар, 

СПЛ. Айыы 

кыьата, 

тереппуттэр, 

Таатта улууьун 

уерэнээччилэрэ 

уонна

учууталлара

Саввинова А.Ф., Саха 

гимназия саха тылын 

уонна литературатын 

учуутала

СВФУ, ИЯиКнСВ РФ Чиркоева Дария Ивановна -  

к.ф.н., СВФУ доцена, 

Олесова Саргылана 

Гаврильевна -  СВФУ доцена 

Ноговицын Александр 

Павлович -  филология 

магистра, музыка уонна 

фольклор музейын 

директорын солбуйааччыта

Алампа

тюьюлгэтэ

«Театр»

26, 7

оскуолалар, 

ЯГНГ, СПЛ, 

тереппуттэр, 

Таатта улууьун 

уерэнээччилэрэ 

уонна

учууталлара

Петрова Ж.Н., 32 

нуемэрдээх оскуола 

саха тылын уонна 

литературатын 

учуутала, Аммосова 

М .Н .26 нуемэрдээх 

оскуола саха тылын 

уонна литературатын 

учуутала

П.А.Ойуунускай 

аатынан Саха 

академическай театра 

(дир.Николаев 

Анатолий Павлович)

Дм.Дм. Михайлов - Саха 

Республикатын утуелээх 

артыыьа, М.И.Седельникова 

-  Саха Республикатын 

культуратын туйгуна

С.Зверев- Кыыл 

Уола тюьюлгэтэ 

«Фольклор»

1,9, 26,38 

оскуола, ЯГНГ, 

тереппуттэр, 

Таатта улууьун 

уерэнээччилэрэ 

уонна

учууталлара

Сидорова А.С., Тулагы 

оскуолатын саха тылын 

уонна литературатын 

учуутала

СВФУ, АГИКИ, 

ККиИ

Илларионов Василий 

Васильевич -  СВФУ доцена, 

Бочонина Валентина 

Ивановна -  «Арчы» дьиэтин 

директора, Обоюкова 

Варвара Валерьевна -  

Фольклор музейа

В.Никифоров- 

Кюлюмнююр 

тюьюлгэтэ «Саха 

тыла-

государственность

тыла»

СПЛ, Хатас 

орто оскуолата, 

тереппуттэр, 

Таатта улууьун 

уерэнээччилэрэ 

уонна

учууталлара

Поротова С.Е., СПЛ 

саха тылын уонна 

литературатын 

учуутала

«Тумэн» ыччат 

тумсуутэ. (сал. 

Данилов Игорь 

Альбертович 

М.К.Аммосов аатынан 

ХИФУ ИЯКН 1 

курсун студена

Николаева Валентина 

Дамдиновна - «Юные 

якутяне» республикатаа§ы 

ресурснай киин эбии 

уерэхтээЬин педагога, 

педагогическай наука 

кандидата

М.Е.Николаев

тюьюлгэтэ

1,35

оскуолалар,

Анисимова Г.С., ЯГНГ 

саха тылын уонна

М.Е.Николаев 

архыып- дьиэтэ

Лугинова Оксана 

Афанасьевна -  СВФУ



- ............ -

Саха гимназия, 

Айыы кыьата, 

«Лучик» о5о 

уьуйаана, 

тереппуттэр, 

Таатта улууьун 

уерэнээччилэрэ 

уонна

учууталлара

литературатын

учуутала

(дир.Капитонова Н.П. 

)
П.А.Ойуунускай

музейа

(дир.Н.А.Лугинов)

наука5а салаатын 

начальнига.

Прибылых Светлана 

Игоревна -  «Ленскэй 

кыраай» академиятын 

методиьа,

Ш амаева Анастасия 

Егоровна -  СВФУ ИЯКНСВ 

РФ преподавателэ.

"эрээьин тум ук туур  чааьа

4 13.15ч-

14.00ч

Туьулгэлэр 

улэлэрин тумугун 

истин

«Тыыннаах 

тыл» туьулгэ 

бары

кыттыылаахтара

Сыроватская У.Г., 

Ильина А.А., Жегусова 

Т.И. НПСОШ №2 саха 

тылын уонна 

литературатын 

учууталлара

У оп сай  оьуохай

О 5олор го  ан ал  п р огр ам м а

№ бириэмэтэ тэрээьин эппиэтинэстээхтэр

Ы ам  ы й ы н 27  кун э

1 4 .0 0 - 15.004 «Седьмое небо» ресторана эбиэт Винокурова Т.С., 05о  дыбарыаьын директорын 

солбуйаа44ы, Васильева Г.П., «Айылгы» о5о 

эстети4ескэй иитии киинин директора

1 5 .0 0 - 16.304 Кванториумна экскурсия уонна маастар - 

кылаастар

Ы ам  ы й ы н 28 кунэ

1 0 .0 0 - 12.004 «Моя Россия» историческай парка5а 

экскурсия

Винокурова Т.С., 05о  дыбарыаьын директорын 

солбуйааччы, Васильева Г.П., «Айылгы» о5о 

эстетическэй иитии киинин директора1 3 .0 0 - 14.00ч «Седьмое небо» ресторана эбиэт

1 4 .0 0 - 16.00ч «Хомус» музейыгар 05о  дыбарыаьын уонна 

«Айылгы» о5о эстетическэй иитии киинин 

«Тыыннаах тыл» куруьуоктарга дьарыктанар 

о5олору кытта корсуьуу



Приложение №2

к приказу Управления образования 

Окружной администрации города Якутска 

от / /  мая 2019 года

Состав организационной комиссии

1. Сыроватская Ульяна Гаврильевна, начальник отдела развития 

образования Управления образования;

2. Борисова М арианна Николаевна, руководитель городского 

методического объединения учителей якутского языка и литературы;

3. Аммосова Лидия Георгиевна, директор М ОБУ СОШ  № 35;

4. Ильина Антонина Антоновна, учитель якутского языка и литературы 

М ОБУ НПСОШ  №2;

5. Ж егусова Туяра Ивановна, учитель якутского языка и литературы 

М ОБУ Н ПСОШ  №2;

6. Липатова Светлана Афанасьевна, учитель якутского языка и литературы 

М ОБУ Айыы кыьата;

7. Васильева А ида Николаевна, учитель якутского языка и литературы 

М ОБУ СОШ  № 33;

8. Попова М ария М атвеевна, учитель якутского языка и литературы МОБУ 

СОШ  № 17;

9. Саввинова Анна Федоровна, учитель якутского языка и литературы 

М ОБУ Саха гимназия;

10.Петрова Ж анна Николаевна, учитель якутского языка и литературы 

М ОБУ СОШ  №7;

11. Аммосова М атрена Николаевна учитель якутского языка и литературы 

М ОБУ СОШ  №26;

12.Сидорова Августа Семеновна, учитель якутского языка и литературы 

М ОБУ Тулагинская СОШ ;

13.Поротова Саргылана Егоровна, учитель якутского языка и литературы 

М АОУ СПЛ;

14.Анисимова Галина Семеновна, учитель якутского языка и литературы 

М ОБУ ЯГНГ;

15.Винокурова Т.С., заместитель директора М БОУ ДДТ

16.Васильева Г.П., директор М БОУ Ц ЭВД «Айылгы»


