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Саха тылын, литературатын уонна култууратын учууталларын 
II өрөспүүбүлүкэтээҕи сийиэһин тэрээһиннэрэ 

 
Буолар сирэ: Дьокуускай куорат 
Буолар кэмэ: сэтинньи 22-24 күннэрэ 2022 с. 
 
 

Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

СЭТИННЬИ 22 КҮНЭ 
Сэтинньи 
22 күнэ 

10.00 - 11.30 Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнигэр сийиэс 
дэлэгээттэрин кытта көрсүһүү («Саха 
Өрөспүүбүлүкэтигэр  тыллар  тустарынан» 
сокуон 30 сылыгар анаммыт) 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Ил Түмэнин мунньахтыыр  

саалата, Ярославскай уулусса 
24/1 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнэ; 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин 

уонна наукатын министиэристибэтэ; 
С.Н.Донской -II аатынанҮөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни үрдэтэр 

үнүстүүт 
Сэтинньи 
22 күнэ 

10.00-12.30  «Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай 
уонна дьиҥ таhымнаах тылларын виртуальнай 
түмэлэ» бырайыак сүрэхтэниитэ 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Национальнай бибилэтиэкэ 

историческай дьиэтэ 
Ленин проспегын 40 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Национальнай бибилэтиэкэтэ 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

Сэтинньи 
22 күнэ 

14:00-17:00 
 

Маастар кылаас «hөҕүҥ, доҕоттоор!» 
Доруобуйаларыгар хааччахтаах оҕолорго тылы 
үөрэтии 

Бүлүү тр., 3, 47 №-дээх дьиэ Өрөспүүбүлүкэтээҕи коррекционнай 
интернат- оскуола 

ТӨГҮРҮК ОСТУОЛ 
Сэтинньи 
22 күнэ 

16:00-18:00  «Родные языки народов России в пространстве 
единого открытого образования: возможности 
и перспективы» 

Ленин проспегын 3, 
С.Н.Донской -II аатынанҮөрэҕи 

сайыннарар уонна идэни 
үрдэтэр үнүстүүт аактабай 

саалата (№304) 

Арассыыйа Федерациятын 
норуоттарын төрөөбүт тылларын 

института 
 

Сэтинньи 
22 күнэ 

16.00-18.00 Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕин  эйгэтигэр 
биллэриллибит Ааҕыы сылыгар аналлаах 
литературнай салон   

С.Н.Донской -II аатынанҮөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 
үрдэтэр үнүстүүт, Ленин 

проспегын 3, 1 этээс, 115ауд. 

Саха тылын, литературатын, 
култууратын учууталларын түмсүүтэ 

СЭТИННЬИ 23 КҮНЭ 
Сэтинньи 
23 күнэ 

09:00-10:00 Сийиэс кыттыылаахтарын бэлиэтээһин. Пресса 
үлэтэ 

П.А.Ойуунускай аатынан 
Саха академическай тыйаатыра 

Дьокуускай куорат, 
Орджоникидзе уул.1 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин 
уонна наукатын министиэристибэтэ; 

С.Н.Донской -II аатынанҮөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни үрдэтэр 

үнүстүүт; 
СӨ Саҥа технологияларын 

института; Өрөспүүбүлүкэтээҕи 
тирэх киин «Саха сирин кэнчээри 

ыччата» 
СҮРҮН МУННЬАХ 

«Саха тылын билиҥҥи туруга уонна кэскилэ» 
Сэтинньи 
23 күнэ 

10.00-13.15 
 
 
 
 

Сийиэс үлэтин үөрүүлээхтик арыйыы. 
Сүрүн дакылааттар, тыл этиилэр 
 
 
 
 

П.А.Ойуунускай аатынан 
Саха академическай  тыйаатыра 

Дьокуускай куорат, 
Орджоникидзе уул.1 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин 
уонна наукатын министиэристибэтэ; 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Култуураҕа 

уонна духуобунай сайдыыга 
министиэристибэтэ; 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

Арассыыйа Федерациятын 
норуоттарын төрөөбүт тылларын 

института; 
М.К.Аммосов аатынан Хотугулуу-

Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт; 
Арассыыйа Бэдэрээссийэтин 

Хотугулуу-Илин норуоттарын 
тылларын уонна култууратын 

үнүстүүтэ; 
С.Н.Донской -II аатынанҮөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни үрдэтэр 

үнүстүүт 
Сэтинньи 
23 күнэ 

13.15-13.30 Наҕараада туттарыыта 
 

П.А.Ойуунускай аатынан Саха  
академическай тыйаатыра, 

Дьокуускай куорат, 
Орджоникидзе уул.1 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин 
уонна наукатын министиэристибэтэ 

«Ийэ тылбыт-барҕа баайбыт» (быыстапка үлэтэ) 
Сэтинньи 
23 күнэ 

9.00-13.00 «Үөрэх тылын сайдар эйгэтэ» 
Саха тылын уонна литературатын 
учуобунньуктарын, көмө босуобуйаларын, 
оҕоҕо аналлаах сахалыы кинигэлэрин, 
методическай литератураларын, 
быыстапкалара 
 (С.А. Новгородов аатынан «Айар» кинигэ 
кыhата; СӨ Национальнай бибилэтиэкэ; 
Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйын аатынан 
«Кэскил» оҕо бэчээтин кыһата) 

П.А.Ойуунускай аатынан Саха  
академическай  тыйаатыра, 

холл 
Дьокуускай куорат, 
Орджоникидзе уул.1 

 

С.А.Новгородов аатынан «Айар» 
кинигэ кыhата; 

СӨ Национальнай бибилэтиэкэ; 
Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйын 
аатынан «Кэскил» оҕо бэчээтин  

кыһата; 
«Дани-Алмаас» хампаанньа 

Сэтинньи 
23 күнэ 

9.00-13.00 Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр аатырар-сураҕырар 
биллиилээх маастардар , уһанар айар куттаах, 
көмүс илиилээх мындыр уустар уонна сахалыы  

П.А.Ойуунускай аатынан 
Саха  академическай  

тыйаатыра, фойе, 2- этээс 
Дьокуускай куорат, 

СӨ АТ «Симэх» норуот 
ускуустубатын уонна уус-уран 

оҥоһуктарын национальнай киинэ 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

уус-уран оҥоһуктар быыстапкалара, маастар 
кылаастара 

Орджоникидзе уул.1 

Сэтинньи 
23-25 

күннэрэ 

 «Олоххо туhаайан үөрэтии». Учуутал уонна 
уhуйааччы (настаабынньык) сылын көрсө 
бастыҥ учууталлар уопуттарын электроннай 
быыстапката  

С.Н.Донской-II  аатынан 
Үөрэҕи сайыннарар уонна 
идэни үрдэтэр үнүстүүт, 

Ленин проспегын 3, 
ҮӨСИҮҮ, фойе, 2-с этээс 

С.Н.Донской-II аатынан Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни үрдэтэр 

үнүстүүт; 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин саха тылын, 

литературатын, култууратын 
учууталларын түмсүүлэрэ 

Сэтинньи 
23 күнэ 

14.00-16.00 «Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр судаарыстыбаннай 
уонна  дьиҥ таһымнаах тылларын харыстааһын 
уонна сайыннарыы». Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
судаарыстыбаннай бырагырааматын 
чэрчитинэн анал бырайыактар сүрэхтэниилэрэ 

А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх 
Өлөксөй аатынан Норуоттар 

доҕордоһууларын дьиэтэ, 
Поярков уулусса , 4 

СӨ Тас сибээскэ уонна норуоттар 
дьыалаларыгар министиэристибэ; 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин 

уонна наукатын министиэристибэтэ 

«ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛЫНАН ИИТИИ-ҮӨРЭТИИ» 
ТҮҺҮЛГЭНЭН ҮЛЭ 

Сэтинньи 
23 күнэ 

14:00-17:00 
 
 
 
 
 

 

«Сыыппара үөрэҕин иитэр-үөрэтэр кэскилэ» 
түһүлгэ: 
-Сыыппара сахалыы эйгэтин түстүүр 
тэрилтэлэр ситимнэрэ; 
-Учууталлар сыыппара үөрэҕэр бырайыактара. 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Саҥа технологияларын 

института 
Ленин проспегын 29, 

конференц-саала 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Инновацияҕа, цифровой сайдыыга 

уонна инфокоммуникационнай 
технологияларга министиэристибэтэ; 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Саҥа технологияларын института; 
Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйын 
аатынан «Кэскил» оҕо бэчээтин  

кыһата 
Сэтинньи 
23 күнэ 

14:00-17:00 
 
 
 

 

Дьокуускай IT –пааркатыгар экскурсияҕа 
сылдьыы, үөрэххэ аналлаах сыыппара 
бырайыактарын кытта билсиhии («Буукуба 
эйгэтэ» бырайыак, «Сахалыы» мобильнай 
сыhыарыы; Skillometer скилл-платформа 
бырайыага; мультиктары оноруу; экскурсия 
«ИТ Парк Якутск». 

Дьокуускай IT –паарката, 
Ленин проспегын 1, 

6 этаж, 608 
 
 

Өрөспүүбүлүкэтээҕи тирэх киин 
«Саха сирин кэнчээри ыччата» 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

Сэтинньи 
23 күнэ 

14:00-17:00 
 
 
 
 
 
 

«Саха» национальнай көрдөрөр иhитиннэрэр 
хампаанньа оҕоҕо аналлаах студиятыгар 
ыалдьыттааhын: 
-оҕолорго уонна эдэр ыччакка 
аналлаах аралдьытар, үөрэтэр хайысхалаах үлэ; 
- аралдьытар, үөрэтэр сыыппара контена; 
- тылбаас уонна саха медиа-эйгэтэ. 

«Саха» НКИХ 
Орджоникидзе уул. 48, 5 этээс, 

аактабай саала 
 
 

«Саха» НКИХ 
 

Сэтинньи 
23 күнэ 

14:00-17:00 
 

«Саха тылын, литературатын, култууратын 
үөрэтии билиҥҥи туруга уонна кэскилэ» 
түһүлгэ: 
-Саха тылын уонна литературатын  кэбиниэтэ; 
-Саҥа кэм ирдэбилигэр эппиэттиир сахалыы 
учуобунньуктар; 
- Саҥа кэм ирдэбилигэр эппиэттиир сахалыы 
бырагырааммалар; 
- Төрүт култуура: саҥа көрүүлэр. 

М.К.Аммосов аатынан 
Хотугулуу-Илиҥҥи 

бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт 
 

Педагогическай институт 
Ленин проспегын 2 

М.К.Аммосов аатынан Хотугулуу-
Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт 

Арассыыйа Бэдэрээссийэтин 
Хотугулуу-Илин норуоттарын 
тылларын уонна култууратын 

үнүстүүтэ 
 

Сэтинньи 
23 күнэ 

14:00-17:00 
 

«Саха тылын, литературатын, кэпсэтии тылын 
олимпиадатын саҥалыы көрүү» түһүлгэ: 
-Олимпиада матырыйаалларын оҥорор, 
олимпиаданы тэрийэн ыытар, бэрэбиэркэлиир 
тэрилтэлэр үлэлэрин сүрүннээһин, 
балаһыанньатын саҥалыы таҥан оҥоруу, хабар 
иэнин кэҥэтии; 
- Олимпиада түмүктэрин оҕо үөрэххэ 
туттарсыытыгар туһаныыта; 
- «Айылҕалаах (дьоҕурдаах, талааннаах) 
оҕолор» («Одаренные дети»), о.д.а. тустаах 
бырагыраама иһинэн олимпиаднай хамсааһыны 
сайыннарыы. Олоҥхо олимпиадатын туһунан 
кэпсэтиһии  

С.Н.Донской -II Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 

үрдэтэр үнүстүүт, 
Ленин проспегын 3, 3 этээс,  

аактабай саала 
 

С.Н.Донской -II Үөрэҕи сайыннарар 
уонна идэни үрдэтэр үнүстүүт; 

Билим дьоҕус  академията; 
Хотугулуу-Илин норуоттарын 
тылларын уонна култууратын 

үнүстүүтэ; 
Саха тылын, литературатын, 

култууратын учууталларын түмсүүтэ 
 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

Сэтинньи 
23 күнэ 

14:00-17:00 
 

«Оскуолаҕа киирэ илик саастаах оҕону 
төрөөбүт тылынан иитии-үөрэтии» түһүлгэтэ: 
-Үөрэх-иитии бырагыраамалары тупсарыы, 
сүрүннээһин; 
-Үөрэтээччилэр, иитээччилэр педагогическай 
таһымнарын үрдэтии, сайыннарыы; 
-«Эркээйи эргиирэ» бырагырааманы кытта 
алтыһыы. 

С.Н.Донской -II  Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 

үрдэтэр үнүстүүт, 
 

Ленин проспегын 3, 1 этээс, 
115ауд. 

С.Н.Донской -II Үөрэҕи сайыннарар 
уонна идэни үрдэтэр үнүстүүт 

Сэтинньи 
23 күнэ 

14:00-17:00 
 

«Орто анал уонна үрдүк үөрэх кыһатыгар саха 
тылын, литературатын уонна култууратын 
үөрэтии»  түһүлгэтэ: 
- Хааччыллыы боппуруостара: үөрэх кинигэтэ, 
эбии босуобуйалар, бырагыраамалар; 
- Үөрэтиигэ методология, методика, технология 
сайдыыта; 
- «Эркээйи эргиирэ» бырагырааманы кытта 
алтыһыы. 

Дьокуускайдааҕы 
педагогическай кэллиэс, 

Ленин проспегын 5 

Профессиональнай үөрэхтээhини 
сайыннарар институт; 
С.Ф.Гоголев аатынан 

Дьокуускайдааҕы педагогическай 
кэллиэс 

Сэтинньи 
23 күнэ 

14:00-17:00 
 

«Тыыннаах тыл» социокультурнай бырайыак 
көмөтүнэн Дьокуускай куорат оскуолаларыгар 
эйгэни тэрийии түһүлгэ: 
- Куорат төрүт тылынан үөрэтэр оскуолалар 
ситимнэрэ; 
- Куорат усулуобуйатыгар саха тылын , 
литературатын, култууратын үөрэтии 
ньыматын арааһа – эйгэни тэрийии 
быһыытынан; 
- Куоракка сахалыы эйгэни тэрийии уратыта, 
саҥа көрүүлэр. 

Дьокуускай куораттааҕы 
национальнай гимназия, 
Поярков уул.16, 2-с этээс 

аактабай саала, 
 

Дьокуускай куорат уокуругун 
дьаһалтатын үөрэххэ управлениета 

 

Сэтинньи 
23 күнэ 

15.00- 18.00 «Саха тыйаатыра - ыччат өйүн-санаатын 
уһугуннарар эйгэ» стратегическай  сиэссийэ 
 

П.А.Ойуунускай аатынан Саха 
академическай тыйаатыра, 

П.А.Ойуунускай аатынан Саха 
академическай тыйаатыра 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

лабораторнай саала (4 этээс, 
киирии: сулууспалаах аанынан) 

Сэтинньи 
23 күнэ 

15.00-17.00 Оҕолорго аналлаах «Саха сирин устуоруйата» 
бырайыак сүрэхтэниитэ. Саха норуотун 
култууратын уонна тылларын харыстыырга 
уонна сайыннарарга туhуламмыт саҥа киинэлэр 
бырайыактара 

«Сахафильм» НХ, 
Ленин проспегын 45 

 
 

«Сахафильм» НХ 

«ТӨРҮТ ТЫЛЛАР» ПОРТАЛ ТҮҺҮЛГЭТЭ 
Сэтинньи 
23 күнэ 

17:15-18:00 «Төрүт тыллар» портал үлэтэ:  
- Портал үлэтин ис хоһооно, хайысхалара; 
матырыйаалынан хааччыйыы, байытыы; 
учуутал  уонна үөрэнээччи, төрөппүт үлэлиир 
кыаҕа; портал сайдар суола; саҥа хайысхалары 
көрдөрүү 

С.Н.Донской -II  Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 

үрдэтэр үнүстүүт, 
Ленин проспегын  3, 

115 аудит. 
 

С.Н.Донской -II  Үөрэҕи сайыннарар 
уонна идэни үрдэтэр үнүстүүт 

СЫННЬАЛАҤ ТЭРЭЭҺИН 
Сэтинньи 
23 күнэ 

19.00 Испэктээк көрүү «Сарсыарда. Уу чуумпуга...» П.А.Ойуунускай аатынан Саха  
академическай  тыйаатыра, 

Дьокуускай куорат 
Орджоникидзе уул. 1 

 

П.А.Ойуунускай аатынан Саха  
академическай тыйаатыра 

СЭТИННЬИ 24 КҮНЭ 
Сэтинньи  

24 күнэ 
09:00-13:00  Саха тылын, литературатын, култууратын 

үөрэтии кэнсиэпсийэтин ырытыы 
(бырайыактыыр сиэссийэ): 
- кэнсиэпсийэ олоххо киирэр былаанын 
барыллааhын;  
- Этиилэр, санаалар; 
- Үлэ хамыыһыйатын талыы; 
- Түмүк; 
- Үлэ хамыыһыйаларын бигэргэтии. 
 

С.Н.Донской -II  Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 
үрдэтэр үнүстүүт, Ленин 

проспегын 3 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин 
уонна наукатын министиэристибэтэ; 
С.Н.Донской -II  Үөрэҕи сайыннарар 

уонна идэни үрдэтэр үнүстүүт; 
Арассыыйа Федерациятын 

норуоттарын төрөөбүт тылларын 
института; 

Саха тылын, литературатын, 
култууратын учууталларын түмсүүтэ 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

КЭПСЭТИҺИИ. САНАА АТАСТАҺЫЫ  (ДИСКУССИЯ) ТҮҺҮЛГЭЛЭРЭ 
Сэтинньи 
24 күнэ 

9.30-12.30 «Кинигэни аах(па)тахха туох, хайдах 
буолабытый» (суруйааччы, ааҕааччы, 
үөрэтээччи санааларын атастаһыыта 
 

С.Н.Донской -II  Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 
үрдэтэр үнүстүүт, Ленин 

проспегын 3, 1 этээс, 115 ауд. 

С.Н.Донской -II  Үөрэҕи сайыннарар 
уонна идэни үрдэтэр үнүстүүт 

Сэтинньи 
24 күнэ 

9.30-13.00 «Ийэ тыл –дьиэ кэргэн бигэ тирэҕэ» 
(төрөппүттэр түһүлгэлэрэ): 
-Төрөппүтү кытта үлэни тэрийии; 
-«Эркээйи эргиирэ» уонна дьиэ кэргэн; 
-Төрөппүттэр түмсүүлэрэ уонна ийэ тыл. 

Дьокуускай куорат 2 -с №-дээх 
Саха-политехническэй 

оскуолата, Ярославскай уулусса 
8/1, аактабай саала 

 
 

«Ийэ тыл кэскилэ» уопсасстыбаннай  
түмсүү 

Сэтинньи 
24 күнэ 

9.30-13.00 «Саха тыла поликультурнай үөрэх 
эйгэтигэр».Көрүллэр боппуруостар: 
-Төрөөбүт тылы оскуолаҕа үөрэтии: 
учуобунньугунан хааччыйыы туһунан 
сокуоҥҥа туох саҥа уларыйыылар киирдилэр?  
-Улуустарга Тыл бэлиитикэтин сэбиэтин үлэтэ: 
туох-ханнык ситиһиилэр уонна соруктар 
баалларый? 
- Икки уонна элбэх тыллаах эйгэ: оҕо төрөөбүт 
тылынан саҥатын хаачыстыбатын хайдах 
тупсарабыт? 
-Сахалыы ааҕыы уонна тыл сайдыыта: 
быстыспат ситими олохсутарга туох үлэ 
барарый? 
-Олоҥхо педагогиката: төрөөбүт тылынан 
иитии-үөрэтии эйгэтэ хайдах буолуохтааҕый? 
-Аныгы кэмҥэ сахалыы эйгэни тэрийии: 
уопсастыбаннай инициативалары өйүүр уонна 
сайыннарар үлэ барар дуо? 

С.Н.Донской -II  Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 

үрдэтэр үнүстүүт, 
Ленин проспегын 3, 3-с этээс, 

аактабай саала 

Арассыыйа Федерациятын 
норуоттарын төрөөбүт тылларын 

института 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

-Билиҥҥи кэмҥэ быһаарылла илик кыһалҕа: 
доруобуйаларынан хааччахтаах оҕолорго 
төрөөбүт тылларын үөрэтии хайдах 
буолуохтааҕый? 

Сэтинньи 
24 күнэ 

9.30-13.00 «Олоҥхо педагогиката: ньымалара, 
үөрүйэхтэрэ, сатабыллара» түһүлгэ: 
-Олоҥхо педагогикатынан оҕону сиэрдээх 
майгыга иитии; 
-Олоҥхо педагогикатын СЭДИП 
технологиятынан оҕону түмэккэ киллэрии; 
-Олоҥхону үөрэх эйгэтигэр, кылаас таһынан 
үлэҕэ туттуу, тупсарыы, үлэ ис хоһоонун 
дириҥэтии; 
-Олоҥхо тылын оҕоҕо  үөрэтии 

С.Н.Донской -II  Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 
үрдэтэр үнүстүүт,  Ленин 

проспегын 3, 
1 этээс, 119ауд. 

С.Н.Донской -II  Үөрэҕи сайыннарар 
уонна идэни үрдэтэр үнүстүүт; 
СӨ АТ «Олоҥхо тыйаатырын» 

научнай-методическай үлэҕэ уонна 
тас сибээскэ Олоҥхо Киинэ, 

Олоҥхо института; 
Олоҥхо ассоцияцията 

 

ҮӨРЭТЭРГЭ-ИИТЭРГЭ ТУҺУЛАММЫТ ТЭРЭЭҺИННЭР 

Сэтинньи 
24 күнэ 

11.00-13.00 «САХАТ» чааhынай оскуолаҕа саха тылын 
сайыннарыыга анаммыт бырайыактар 

Ленина проспегын 1, 
IT-паарка, 

6 этаж, ауд.608 

«САХАТ» чааhынай оскуола 

Сэтинньи 
24 күнэ 

14.00-16.00 Төрүт эйгэни олохтооhун:  
куорат оскуолаларыгар, оҕо саадтарыгар 
ыалдьыттааһын, билсиһии, истиҥ кэпсэтиһии. 

Төрүт эйгэни олохтооhун: 
куорат оскуолаларыгар, оҕо 

саадтарыгар  ыалдьыттааһын, 
билсиһии, истиҥ кэпсэтиһии: 

Оскуолалар 
1. Дьокуускай куораттааҕы 

Айыы Кыһата национальнай 
гимназия (дириэктэр -Шамаева 

Лидия Петровна), П.Н уонна 
Н.Е Самсоновтар ааттарынан   
Хатас орто оскуолата, П.И. 

Кочнев аатынан Тулагы орто 
оскуолата; 

Дьокуускай куорат уокуругун 
дьаһалтатын үөрэххэ управлениета 

 
 
 

203микр. 33 куорпуһа; 
 
 
 
 
 
 
 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

2. Саха гимназията. 
(дириэктэр– Софронеева 

Валентина Васильевна); 38-с 
№-дээх Дьокуускай куорат орто 

оскуолата, Саха 
политехническай лицей; 

3. Дьокуускай куорат 2 -с №-
дээх 

Саха-политехническэй 
оскуолата (дириэктэр- 
Владимиров Василий 

Михайлович); 12-с №-дээх 
Дьокуускай куорат орто 

оскуолата (дириэктэр – Уйгуров 
Михаил Васильевич) 

Оҕо саадтара: 
5. 82-с №-дээх «Мичээр» оҕону 
сайыннарар киин(сэбиэдиссэй- 

Трофимова Юлия 
Иннокентьевна), 4-с №-дээх 

Сырдаах оҕо саада; 
6. 51-с №-дээх «Кэскил» оҕону 
сайыннарар киин (сэбиэдиссэй- 
Захарова Сардана Михайловна), 
77-с №-дээх оҕону сайыннарар 
киин (сэбиэдиссэй- Николаева 

Галина Семеновна). 

Петр Алексеев уул. 49 
 
 
 
 
 

Ярославскай уулусса 8/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзержинскай уул. 9/1; 
 
 
 
 

Ильменскэй уул. 23 
 
 

Сэтинньи 
24 күнэ 

14.30-17.00 Методологическай сэминээр 
«Үөрэнээччи научнай –чинчийэр үлэтин 
тэрийии (лингвистика, фольклористика, 
литератураны уерэтии хайысхаларынан)» 

Гуманитарнай чинчийии уонна 
хотугу аҕыйах ахсааннаах 
омуктар проблемаларын 

институтун аактабай саалата, 

Россия наукаларын академията 
Сибиирдээҕи салаа Гуманитарнай 

чинчийии уонна хотугу аҕыйах 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

Петровскай уул.,1, ахсааннаах омуктар проблемаларын 
института 

Сэтинньи 
24 күнэ 

15:00-18:00 Сийиэс үлэтин түмүктээhин. 
Түмүк докумуоннары ылыы. 
 
 

СӨ Бырабыыталыстыбатын 2-с 
нүөмэрдээх дьиэтэ, 

Ленин проспегын 30, 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин 
уонна наукатын министиэристибэтэ; 

Арассыыйа Федерациятын 
норуоттарын төрөөбүт тылларын 

института; 
М.К.Аммосов аатынан Хотугулуу-

Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт, 
Арассыыйа Бэдэрээссийэтин 

Хотугулуу-Илин норуоттарын 
тылларын уонна култууратын 

үнүстүүтэ; 
С.Н.Донской -II аатынанҮөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни үрдэтэр 

үнүстүүт; 
Саха тылын, литературатын, 

култууратын учууталларын түмсүүтэ 
Сэтинньи 
24 күнэ 

18.00-19.30  Саха тылын, литературатын, култууратын 
учууталларын түмсүүтүн саҥа састаабын, 
бэрэссэдээтэлин талыы.Түмсүү биэс сыллааҕы 
үлэтин отчуота (бэрэссэдээтэл -Барашкова 
Ж.Ф.) 

С.Н.Донской -II Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 
үрдэтэр үнүстүүт, Ленин 

проспегын 3, 3 этээс, аактабай 
саала 

С.Н.Донской -II Үөрэҕи сайыннарар 
уонна идэни үрдэтэр үнүстүүт; 
Саха тылын, литературатын, 

култууратын учууталларын түмсүүтэ 

СЫННЬАЛАҤ ТЭРЭЭhИННЭРЭ 
Сэтинньи 

22 -24 
күннэрэ 

11.20 
 
 

 САХАЛЫЫ КИИНЭЛЭРИ КӨРҮҮ: 
«Аанчык», 2006, (Суорун Омоллоон), 
«Куоратчыт», 2008 (Алампа),  
«Дьикти саас», 2014 (Далан),  

Ленина проспегын 45, 
«Республика» киинэ саалата 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин култууратын 
уонна духуобунай сайдыытын 

министиэристибэтэ; «Сахафильм» 
НХ 

Сэтинньи 
24 күнэ 

 Мусуой олохтоох, куруук баар  экспозицията Октябрьскай уулусса 10 П.А. Ойуунускай аатынан 
судаарыстыбаннай  литературнай 

мусуойа; 



Күнэ-
дьыла 

Бириэмэтэ 
 

Тэрээһин 
 

Буолар сирэ 
 

Эппиэттээх дьон 
 

Сэтинньи 
22-24 

күннэрэ 

 Мусуой олохтоох, куруук баар экспозицията Ленин проспегын 5/2 Е.Ярославскай аатынан Хотугу 
норуоттар устуоруйаларын уонна 

култуураларын холбоһуктаах Саха 
судаарыстыбаннай мусуойа 

Сэтинньи 
22-24 

күннэрэ 

 Сийиэс дэлэгээттэрин доруобуйаларын 
бэрэбиэркэлэтии (диагностика) 

 Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Доруобуйаҕа харыстабылын 

министиэристибэтэ 
КҮРЭХТЭР 

Сэтинньи 
ый 

 «Оҕоҕо саха үгэhин уhуйуу (үөрэтии уонна 
иитии ньымалара)» төрүт култуураҕа аналлаах 
куйаар ситиминэн ыытыллар 
өрөспүүбүлүкэтээҕи күрэх 

С.Н.Донской -II Үөрэҕи 
сайыннарар уонна идэни 
үрдэтэр үнүстүүт, Ленин 

проспегын 3, 3 этээс, аактабай 
саала 

Үөрэҕи сайыннарар уонна идэни 
үрдэтэр үнүстүүт 

 
 
 

СЭТИННЬИ 25 КҮНЭ 
Сэтинньи 
25 күнэ  

 

 Олоҥхо декадатын тэрээһиннэрэ  
 

(туспа былаанынан) Дьокуускай куорат үөрэххэ 
управлениета; Олоҥхо тумсуутэ 

 
 

__________________________________


