
Саха литературатын төрүттэспит классик-суруйааччы, бастакы 

комедиограф Николай Денисович Неустроев төрөөбүтэ 125 

сылыгар уонна кини суруйбут “Куһаҕан тыын” кэмиэдьийэтэ 

Саха драматическай тыйаатырын сыанатыгар турбута 95 

сылыгар аналлаах   уус – уран ааҕыы  кэтэхтэн  көрүүтүн 

БАЛАҺЫАННЬАТА 

«Ностуруойап күлүү (юмордаах кэпсээн уонна комедия) жанрын төрүттээбит киһи. 

Комедия, кэпсээн сүрүн бэлиэлэрин аан бастаан ордук талааннаахтык айан суруйбут 

киһибит – кини иннигэр да, кэннигэр да – суох. Сахаҕа кини – соҕотох» -диэн  литература 

кириитигэ  В.Н. Протодьяконов бэлиэтээн эппитин курдук,саха бастакы  

суруйааччыларыттан биирдэстэрэ  Николай Денисович Неустроев уус- уран литература 

уонна тыйаатыр ускуустубата  сайдарыгар  өлбөт- сүппэт  суолу хаалларбыта.  

1.1 Бу балаһыанньа  уус – уран көрүү  сыалын, соруктарын, ыытыллыытын 

усулуобуйатын быһаарар. 

 1.2 Уус – уран көрүү  сыала- соруга:  

                  -  Классик суруйааччы   Н.Д. Неустроев аатын, литературнай нэһилиэстибэтин  

кэнчээри ыччакка тиэрдии; 

                   - суруйааччы айымньыларын иитэр – үөрэтэр суолталарын өйдөтүү; 

        - баай, хомоҕой  уус - уран тыл  күүһүн  ааҕааччыга  тиэрдии; 

                   - ааҕыыга умсугутуу, тыл  култууратын  үрдэтии. 

 1.3 Уус – уран көрүү  тэрийээччилэрэ:  С.Н.Донской-II аатынан ҮөС уонна ИҮИ,   П.А. 

Ойуунускай аатынан  Саха судаарыстыбаннай академическай тыйаатыра, Н.Д. Неустроев 

аатынан Уус Таатта орто оскуолата. 

   2.  Кыттааччылар 

2.1 Өрөспүүбүлүкэ оскуолаларын 5-11 кылаас үөрэнээччилэрэ 

2.2  Уус – уран көрүү  хайысхалара: 

1. Н.Д. Неустроев драматическай айымньыларыттан  монолог ааҕыы 

2. Н.Д. Неустроев кэпсээннэриттэн быһа тардан ааҕыы 

3. Уус – уран көрүү  ыытыллыытын бэрээдэгэ 



 3.1 Көрүүгэ кыттааччы Н.Д. Неустроев айымньыларыттан көрөн туран уус- ураннык 

ааҕар. (Ааҕыы 5 мүнүүтэттэн тахсыбат.  Анал муусуканан киэргэтиэн сөп) 

3.2  Кыттааччы толорор айымньытын  видеоҕа  устан, сайаапкатын, көҥүл суругун, уус-

уран ааҕыыга кыттарга усунуоһун төлөбүрүн туоһулуур квитанциятын куопуйатын кытта 

ndneustroev125 @ mail.ru электроннай почтаҕа ыытар. 

3.3 Кыттааччы  таба ааҕара, ис хоһоонун биэрэрэ,  интонацияны тутуһара,  сценическэй 

көстүүмэ сыаналанар.  

3.4 Сайаапканы  уонна видеонан устууну   2020 сыл   сэтинньи ый 27 күнүттэн 29 күнүгэр  

диэри маннык электроннай аадырыска ылабыт: ndneustroev125@mail.ru (сайаапка 

толоруллуутун1 №-дээх сыһыарыыга көр) 

3.5. Киирбит үлэлэри анал хамыыһыйа ахсынньы ый 1-2 күнүгэр  көрөр. 

3.6. Хамыыһыйа үлэтин ахсынньы ый 5 күнүгэр оскуола саайтыгар таһаарар. 

Хамыыһыйаҕа үлэлииллэр:  

1) Потапова Елизавета Федотовна - Былатыан Ойуунускай аатынан  Саха 

судаарыстыбаннай академическай тыйаатырын артыыската, СӨ Үтүөлээх 

артыыската; 

2) Борисова Маргарита Михайловна - Былатыан Ойуунускай аатынан  Саха 

судаарыстыбаннай академическай тыйаатырын артыыската, СӨ Үтүөлээх 

артыыската; 

3) Семенов Кирилл Михайлович - Былатыан Ойуунускай аатынан  Саха 

судаарыстыбаннай академическай тыйаатырын артыыһа, СӨ  Үтүөлээх артыыһа; 

4) Боппоенова Мария Гаврильевна- Дьокуускайдааҕы А.Д. Макарова аатынан 

Култуура уонна Искусство колледжын преподавателэ, СӨ култууратын Үтүөлээх 

үлэһитэ. 

5) Винокуров Михаил Николаевич- Дьокуускайдааҕы А.Д. Макарова 

аатынанКултуурауоннаИскусство колледжынпреподователэ, СӨ Үөрэҕириитин 

туйгуна; 

3.7.  Тэрийэр хамыыһыйа уус-уран ааҕыыга кыттыы туоһу суругун, кыайыылаахтар 

хайҕал суруктарын кыттааччы электроннай почтатыгар ахсынньы ый 6-7 күннэригэр 

ыытар. 

3.8. Бастыҥ үлэлэр оскуола сайтыгар тахсар( бэчээккэ көҥүллүүр сурук толоруллуутун 2 

№-дээх сыһыарыыга көр)уонна  Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта оскуолатын  А.Д. 

Данилова аатынан түмэл фондатыгар бэриллэр.  

 4. Финансовай усулуобуйата  

mailto:ndneustroev125@mail.ru


4.1 Тэрийээччилэр уус-уран ааҕыы  ыытыллыытын  уонна кыайыылаахтары 

наҕараадалааһын үбүн быһаараллар.  

4.2  Уус-уран ааҕыыга  кыттыы иһин төлөбүр – 100  солк. ( 89248782028 төлөпүөн 

нүөмэринэн Анна Софроновна К. мобильнай баанынан ыытаҕыт. ) 

   5. Түмүк таһаарыы уонна наҕараадалааһын 

5.1 Уус – уран көрүү  түмүгүн дьүүллүүр сүбэ таһаарар, кыайыылаахтары быһаарар уонна 

боротокуол оҥорор.  

5.2 Кыайыылаахтар Лауреат, I, II,  III степеннээх дипломнарынан наҕараадаланаллар. 

Кыттаачыларга  барыларыгар  Туоһу сурук ( сертификат) бэриллэр. Дипломнар, туоһу 

суруктар электроннай көрүҥүнэн ыытыллаллар. 

6. Уус – уран көрүү  туһунан информацияны билсиһии 

1. Кычкина Туйаара Геннадиевна –Н.Д. Неустроев аатынан Уус Таатта дириэктэри иитэр 

үлэҕэ солбуйааччы,  сот.  89248670533 

2. Кочнева  Анна Софроновна -Н.Д. Неустроев аатынан УусТаатта орто оскуолатын 

учуутала, сот. 86248782027 

 №1 сыһыарыы 

Сайаапка 

Кыттааччы АА Оскуолата, кылааһа Айымньыаата СалайааччыААА 
конт. телефон, эл. Почта 
 

 

№2 сыһыарыы 

Организаторам конкурса художественного чтения 

произведений Н.Д. Неустроева  

 

                                                                                                         от (ФИО законного представителя) 

 

согласие 

 Я родитель _ФИО участника , ученика (цы) __ класса название школы      

даю согласие на: 

1. Публикацию его (её)  работу в полном или в частичном объеме на сайте  

2. Использование работ для подготовки внутренних отчетов организации учредителей конкурса.  

 

 

Подпись:                      /                   / 

 

                                                          дата 


