
1 бөлөх -  туоһунан дьарыктанар 
саха өрөспүүбүлүкэтин норуот маастардара 

уонна саха өрөспүүбүлүкэтин норуот уус-уран оноһуктарын маастардара

Дьүүллүүр сүбэ БОРОТОКУОЛА
Саха норуотун төрүт үгэһинэн Туймаада Ыһыаҕын чэрчитинэн 

«Туос иһит -  мин төрүт иһитим» 
туос оҥоһуктарга күрэх

Дьүүллүүр сүбэ, араспааиньата, аата, агатыи аата
Корнилова Надежда Егоровна- Саха өрөспүүбүлүкэтин «Симэх» норуот искуствотын уонна уус - 

уран оҥоһуктарын Национальнай Киинин фондовай- быыстапкалыыр отделын сүрүн специалиһа, 
Саха өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна, Саха өрөспүүбүлүкэтин норуот уус- уран оҥоһуктарын 
маастара, бэрэссэдээтэл;

Филиппова Нюргустана Владиммировна -  П.П.Романов аатынан Дьокуускайдааҕы ойуулуур 
дьүһүннүүр училище (колледж), Норуот уус-уран искусствотын уонна оҥоһуктарын отделениятын 
сэбиэдэссэйэ, Саха өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна. художник-скульптор;

Семенова Елизавета Егоровна - Саха өрөспүүбүлүкэтин норуот уус- уран оҥоһуктарын маастара. 
Дьокуускай куорат оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорун сайдапр киинин педагога;

Конкурс сыала-соруга:
* Норуот төрүт дьарыктарын сөргүтүү уонна сайыннарыы;
* Туостан араас оҥоһуктары киэҥ эйгэҕэ көрдөрүү, бшпйшннэрии;
* Эдэр талааннаах ыччаты норуот торут дьарыктарыгар уорэтии уонна когулээьин.

Дьүүллүүр сүбэ үлэтин сыаналааһына:
* Дьүүллүүр сүбэ үлэтин сыаналааһына 5 көрүнтэн турар. хас бинрдии көрүнҥэ сыаналааһын -  

25 балл:
* Дьүүллүүр сүбэ таһаарбыт түмүгэ мөккүһүүгэ, ырытыыга барбат.

№ Кыттааччы араспаанньата, 
аата, агатын аата (А.А.А. ),

ханнык улуустан, куораттан 
сылдьара

Түмүк

1 Оконешникова
Александра
Фоминична

Чурапчинский улус, 
с. Мугудай

I миэстэ

2 Васильевы 
Тамара Галиновна 
Валентин Титович

Намский улус, 
с. Хатырык

II миэстэ

п Васильева Екатерина 
Николаевна

Усть-Алданский улус, 
с. Бярия

III миэстэ

/ Филиппова Н.В.

________ / Семенова Е.Е.

■' /Корнилова Н.Е.



3 болөх - саҥа саҕалааччылар 
уонна сөбүлээн дьарыгырар дьон

Дьүүллүүр сүбэ БОРОТОКУОЛА
Саха норуотун төрүт үгэһинэн Туймаада Ыһыаҕын чэрчитинэн 

«Туос иһит -  мин төрүт иһитим» 
туос оҥоһуктарга күрэх

Дьүүллүүр еүбэ, араспаанньата, аага, агатын аата
Корнилова Надежда Егоровна- Саха өрөспүүбүлүкэтин «Симэх» норуот искуствотын уонна уус - 

уран оҥоһуктарын Национальнай Киинин фондовай- быыстапкалыыр отделыи сүрүн специалиһа, 
Саха өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна, Саха өрөспүүбүлүкэтин норуот уус- уран оҥоһуктарын 
маастара. бэрэссэдээтэл;

Филиппова Нюргустана Владиммировна -  П.П.Романов аатынан Дьокуускайдааҕы ойуулуур 
дьүһүннүүр училище (колледж), Норуот уус-уран искусствотын уонна оҥоһуктарын отделениятын 
сэбиэдэссэйэ, Саха өрөспүүбүлүтсэтин культуратын туйгуна, художник-скульптор;

Семенова Елизавета Егоровна - Саха өрөспүүбүлүкэтин норуот уус- уран оҥоһуктарын маастара. 
Дьокуускай куорат оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорун сайдапр киинин педагога;

Конкурс сыала-соруга:
• Норуот төрүт дьарыктарын сөргүтүү уонна сайыннарыы;
• Туостан араас оҥоһуктары киэҥ эйгэҕэ көрдөрүү, билиһиннэрии;
• Эдэр талааннаах ыччаты норуот торут дьарыктарыгар уорэтии уонна когулээьин.

Дьүүллүүр сүбэ үлэтин сыаналааьына:
• Дьүүллүүр сүбэ үлэтин сыаналааьына 5 көрүнтэн турар. хас биирдии көрүҥҥэ сыаналааьын -

25 балл:
• Дьүҕчтлүүр сүбэ таһаарбыт түмүгэ мөккүһүүтэ. ырытыыга барбат.

№ Кыттааччы араспаанньата. 
аата, агатыи аата (А.А.А.),

ханнык улуустан, куораттан 
сылдьара

Түмүк

1 Герасимова Анастасия 
Петровна,
Винокуров Иван 
Васильевич

Намский улус, 
с. Намцы

I миэстэ

0 Павлова Сардана 
Юрьевна

Томпонский улус, 
с. Крест-Хальджай

II миэстэ

л Кобякова Евдокия 
Николаевна

г. Якутск III миэстэ

Малышева Матрена 
Михайловна

Таттинский улус, 
Уус-Таатта

Көрееччү биһирэбилэ, 
Куйаар ситимин 
кыайыылааҕа

_ / Семенова Е.Е. 

/Корнилова Е1.Е.



2 бөлөх - эдэр талааннаах ыччаттар, 
орто уонна үрдүк анал үөрэх студеннара

Дьүүллүүр сүбэ БОРОТОКУОЛА
Саха норуотун төрүт үгэһинэн Туймаада Ыһыаҕын чэрчитинэн 

«Туос иһит -  мин төрүт иһитим» 
туос оҥоһуктарга күрэх

Дьүүллүүр сүбэ, араспаанньата, аата, агатын аата
Корнилова Надежда Егоровна- Саха өрөспүүбүлүкэтин «Симэх» норуот искуствотын уонна уус - 

уран оҥоһуктарын Национальнай Киинин фондовай- быыстапкалыыр отделын сүрүн специалиһа, 
Саха өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна, Саха өрөспүүбүлүкэтин норуот уус- уран оҥоһуктарын 
маастара, бэрэссэдээтэл;

Филиппова Нюргустана Владиммировна -  П.П.Романов аатынан Дьокуускайдааҕы ойуулуур 
дьүһүннүүр училище (колледж), Норуот уус-уран искусствотын уонна оҥоһуктарын отделениятын 
сэбиэдэссэйэ, Саха өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна. художник-скульптор;

Семенова Елизавета Егоровна - Саха өрөспүүбүлүкэтин норуот уус- уран оҥоһуктарын маастара. 
Дьокуускай куорат оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорун сайдапр киинин педагога;

Конкурс сыала-соруга:
• Норуот торүт дьарыктарын сөргүтүү уонна сайыннарыы;
• Туостан араас оҥоһуктары киэҥ эйгэҕэ көрдөрүү, билиһиннэрии;
• Эдэр талааннаах ыччаты норуот торут дьарыктарыгар уорэтии уонна когулээьин.

Дьүүллүүр еүбэ улэтин сыаналааьына:
• Дьүүллүүр сүбэ улэтин сыаналааьына 5 көрүнтэн турар, хас биирдии көрүннэ сыаналааьын -  

25 балл:
• Дьүүллүүр сүбэ таһаарбыт түмүгэ мөккүһүүгэ, ырытыыга барбат.

№ Кытгааччы араспаанньата. 
аата, агатын аата (А.А.А.),

ханнык улуустан, куораттан 
сылдьара

Тумук

1 Петрова Айталыына 
Анатольевна

ГБПОУ ЯХУ (к) 
им. П.П.Романова, 
Сунтарский улус, 
С. Маар-Кюель

1 миэстэ

0 Васильев Михаил 
Михайлович

Усть-Алданский улус, 
с. Бэрия

II миэстэ

3 Свидерская Нина 
Евгеньевна

ГБПОУ ЯХУ (к) 
им. П.П.Романова, 
Верхнеколымский улус, 
с. Утая

III миэстэ

Исп. Корнилова Н.Е.


