
«Дьµрµ´µй,  сахам хому´а!» 
хомус тардыытыгар улууска  о±олорго  ыытыллар  кµрэх 

 
 

«Дьүрүһүй,  сахам хому´а!» о±олорго ыытыллар хомус кµрэ±э урукку сылларга 

кулун тутар ыйга ыытыллар буолла±ына кэнники µс сылга Саха £р³спµµбµлµкэтигэр 

сэтинньи  30  күнүгэр  бэлиэтэнэр  хомус  күнүн  кѳрсѳ ыытыллар буолла.  

«Дьүрүһүй,  сахам хому´а!» кµрэх Сунтаардааҕы  оҕо  дьоҕурун   сайыннарар  киин  

уһуйааччыта  Спиридонова Т.Н. бырайыагынан ыытыллар. Хомус тардарынан дьарыктанар  

оскуола  иннинээҕи  саастаах  оҕолорго, оскуола саастаах оҕолорго, кинилэр салайааччыларыгар  

аналлаах тэрээһин.   

Тэрийээччилэр: Сунтаардааҕы µ³рэҕирии  саламтата,  Сунтаардааҕы култуура уонна айылгы 

саламтата,  Сунтаардааҕы  оҕо  дьоҕурун  сайыннарар  киин,  «Олоҥхо»  этно-культурнай  киин. 

       О±ону хомус эйгэтигэр кыра саа´ыттан сыһыарыы, хомуһу пропагандалааһын, тардыы араас 

ньымаларын туһанан   айар таһымы, хомуска маастарыстыбаны үрдэтии сµрµн сыалынан-соругунан 

буолар.  

Күрэххэ кыттааччылара: Биирдиилээн толорор хомуска тардааччы оҕолор; Бѳлѳҕүнэн  (икки, үс, 

тµ³рт, биэс  буолан) Ансаамбылынан (биэстэн  µ³´ээ) 

Күрэх ирдэбилэ: 

❖ Хомуска  тардыыга,  оонньоо´у²²а – к³²µл  тардыы,  ким хайдах дьµ´µйэн  

оонньуурунан;   

❖ Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго (эбэ´ээт  хомуска  тардыы  ирдэммэт, хомус  тула 

ырыа,  хо´оон, µ²кµµ,  уо.д.а) икки мүнүүтэттэн кылгыа суохтаах; 

❖ Оскуола саастаах оҕолорго үс мүнүүтэттэн уһун ирдэнэр; 

❖ Толорооччулар толору сахалыы таҥастара биһирэнэр; 

КЫАЙЫЫЛААХТАРГА махтал суруктар, туоһу суруктар туттарыллыахтара.   

Наҕараадалааһын кэнниттэн кыайбыттардыын  КУОЛААН тардан тµһµлгэни тµмµктээ´ин.. 

 

2018, 2019 сылларга ыытыллыбыт улуустаа±ы  «Дьµрµ´µй сахам хому´а» 

кµрэх тµмµктэрэ: 

           2018 с. кыттааччы ахсаана: 13 нэ´илиэктэн  146 хомусчут, (Сунтар (СЦДТ, СДШИ, 

ССОШ№1, СГ, СНОШ, МБДОУ «Ньургу´ун»), Кемпендяй, Эльгяй, Хоро, Тюбяй, Крестях, 

Хадан, Бордон, Кюндяя, Тюбяй-Жархан, Кутана, Мар-Кюель, Жархан.) 

Гран при «Чулуу хомусчуттар»  (10-15 л. ) «Дуорай» ансамбль СЦДТ рук. Спиридонова Т.Н 

специальный приз хомус от Николаева Дмитрия Викторовича; 

«Бастын у´уйааччы» Спиридонова Тамара Николаевна 

«Бастын у´уйааччы» Чярина Анна Егоровна 

«Бастын у´уйааччы» Нохсорова Сахая Михайловна  

Детсад саастаахтарга, 1 кыл. µ³рэнээччилэрэ  (сольные,  групповые) 

      1 место «Уруйэчээн» ансамбль, Сунтар МБДОУ «Ньургуьун» рук. Алексеева Т.А. 

1 м. Попова Ньургуйаана, Сунтар МБДОУ «Ньургуьун» 5 л., рук. Нохсорова С.М. 

2 м. Семенов Харысхан, 4 л., МБДОУ с. Кемпендяй рук. Дмитриева М.П. 

 2-4 кл.  

(сольные) 

1 м. Павлова Света, СДШИ рук. Нохсорова С.М. 

2 м. Яковлева Виталина, Сунтар, рук. Нохсорова С.М. 

3 м. Слепцов Сергей Элгээйи, рук. Чярина А.Е. 

(групповые) 

     1 м. «Терут дор5оон» ансамбль СДШИ рук. Нохсорова С.М. 

     2 м. «Кеечук» ансамбль Элгээйи  рук. Захарова Е.В. 

3 м. 2 в кл. СНОШ рук. Спиридонова Т.Н., Михайлова Т.М. 

 5-11 кл. 

(сольные) 

1 м. Никитина Диана, 14 л., СЦДТ рук. Спиридонова Т.Н. 

2 м. Федорова Света, 12 л. СДШИ рук. Нохсорова С.М. 



3 м. Петрова Сахайаана, 16 л. Бордон рук. Петрова Л.Г. 

(групповые) 

      1 м.  «Уруйэчээн» ансамбль  с. Эльгяй рук. Чярина А.Е. 

      2 м. «Дьурулгэн» ансамбль  с. Кутана рук. Алексеева Т.А. 

      3 м.  «Дьиэрэй» ансамбль с. Шея  рук. Ефимова М.Н. 

 

2019 с. кыттааччы ахсаана: 13 нэ´илиэктэн 110 хомусчут (Сунтар (СЦДТ, СДШИ, 

ССОШ№1, СГ, ССОШ№2, СНОШ, МБДОУ «Ньургуьун», «Чебурашка», «Березка», 

«Елочка»), Кемпендяй, Эльгяй, Бордон, Жархан, Кюкяй, Тюбяй-Жархан, Нахара) 

Гран при. Ильина Света. СЦДТ рук. Спиридонова Т.Н. 

1 м. Контогорова Сандра- СДШИ, рук. Спиридонова КВ 

2 м. Степанова Ванесса- рук. Спиридонова КВ 

3 м. Семенов Альберт- Бордонская СОШ, рук Петрова Л.Г. 

Анал ааттар. 

1. «Дьурускэннээх хомусчут»-Никитина Диана, СЦДТ. Рук. Спиридонова ТН 

2. «Ымыылаах хомусчут»- Петрова Марина, Бордонская СОШ, Рук. Петрова ЛГ 

3. «Ебугэни утумнааччы хомусчут»-Корякина Амалия, ЭльгСОШ, Рук. Захарова ЕВ 

4. «Аныгы тэтим хомусчута»- ансамбль «Эйгэ», Кюкяйская СОШ, рук. Герасимова 

И.М. 

Детсад саастаахтарга. (б³л³±µнэн) 

1 м- «Кэрэчээнэ»  МБДОУ «Ньургуьун», рук. Спиридонова ВВ 

2 м. - МБДОУ «Чебурашка», Иванова ЗМ 

3м.- МБДОУ «Елочка» Эльгяй рук. Евсеева СА 

Детсад саастаахтарга. (биирдиилээн) 

4 м. -Тихонова Арина, Тюбяй-Жархан, рук Степанова АВ 

5 м. – Егорова Алиана, МБДОУ «Ньургуьун», рук. Спиридонова НВ 

6 м. Степанова Ира, МБДОУ «Березка», рук. Алексеева ТА 

 2-4 кл. (б³л³±µнэн) 

       1м-«Терут дор5оон», СДШИ, рук. Спиридонова КВ 

2м-«Дуорай кэскиллэрэ» СЦДТ, рук Спиридонова ТН 

3м- «Дьиэрэй», СНОШ, рук. Лукина ИН, Андреева АА 

 5 кл. µрдµкµлэргэ. (б³л³±µнэн) 

Гран при. Трио «Дуорай». СЦДТ, рук Спиридонова ТН 

      1м- «Дор5оон оЬуора». СДШИ, рук. Спиридонова КВ 

2м- «Дуорай» СЦДТ, рук Спиридонова ТН 

3м- «Сардана» Бордонская СОШ, рук Петрова Л.Г. 

 
Сэтинньи  30  күнүгэр  бэлиэтэнэр  хомус  күнүн  кѳрсѳ 

«Дьүрүһүй,  сахам хому´а!» 

хомус тардыытыгар улууска  оҕолорго  ыытыллар  күрэх 

Б А Л А Һ Ы А Н Н Ь А Т А 

 

 Уопсай быһаарыыта: Сунтаардааҕы  оҕо  дьоҕурун   сайыннарар  киин  уһуйааччыта  

Спиридонова Т.Н. бырайыага. Хомус тардарынан дьарыктанар  оскуола  иннинээҕи  саастаах  

оҕолорго, оскуола саастаах оҕолорго, кинилэр салайааччыларыгар  аналлаах тэрээһин. 

Буолар  сирэ: Сунтаар сэл., Улуустаа±ы   «Оло²хо» этно-культурнай  киин   

Буолар  кунэ-дьыла: сэтинньи  21  кµнэ  2019  сыл 

Кµ³н-кµрэс  са±аланар:  

❖ 9ч. 00 м. -10ч.00 м. -  кыттааччылары регистрациялаа´ын; 

❖ 10ч.00м.- 10ч.30м. -  быйыл саҥа  хомуһунан  дьарыктанар  оҕолорго                                                                                    

«Хомус  эйгэтигэр  сурэхтэнии»  сиэрэ-туома 

❖ 10ч.30м.                   -  Кµрэх саҕаланар 

Тэрийээччилэр: Сунтаардааҕы µ³рэҕирии  саламтата,  Сунтаардааҕы култуура уонна айылгы 

саламтата,  Сунтаардааҕы  оҕо  дьоҕурун  сайыннарар  киин,  «Олоҥхо»  этно-культурнай  киин. 

Курэх  ыытыллар  сыала-соруга: 



❖ Хомус эйгэтигэр сыһыарыы, хомуһу пропагандалааһын; 

❖ «Хомус эйгэтигэр сүрэхтэнии» нѳҥүѳ   сахалыы сиэргэ-туомҥа оҕолору кытыннарыы, 

билиһиннэрии; 

❖ Тардыы араас ньымаларын туһанан   айар таһымы, хомуска маастарыстыбаны үрдэтии; 

❖ Улууска баар хомус ансаамбылларын, биирдиилээн тардааччылары кѳрѳѳччү иннигэр, 

дьүүллүүр сµбэҕэ таһааран тургутан кѳрүү; 

❖ ѳр кэмҥэ дьарыктанар оҕолор таһымнарын кэтээн кѳрүү. 

Күрэххэ кытталлар: 

❖ Биирдиилээн толорор хомуска тардааччы оҕолор; 

❖ Бѳлѳҕүнэн  (икки, үс, тµ³рт, биэс  буолан) 

❖ Ансаамбылынан (биэстэн  µ³´ээ) 

Дьµµллµµр сµбэ сыанабылыгар саа´ынан наардааһын:  

❖ Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго, бастакы кылаас оҕолоругар сыанабыл бииргэ. 

❖ 2-4 кылаас оҕолоро,  

❖  5 кылаастан үѳһээ 

❖ Саа´ыттан  тутулуга  суох  са²а  тардааччы (регистрация±а бэлиэтиигит) 

❖ Бастакы, иккис, µ´µс   сылын  дьарыктанааччылар; 

❖ ¥с сылтан  µ³´ээ  утумнаахтык  дьарыктанааччылар. 

Күрэх ирдэбилэ: 

❖ Хомуска  тардыыга,  оонньоо´у²²а – к³²µл  тардыы,  ким хайдах дьµ´µйэн  

оонньуурунан;   

❖ Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго (эбэ´ээт  хомуска  тардыы  ирдэммэт, хомус  тула 

ырыа,  хо´оон, µ²кµµ,  уо.д.а) икки мүнүүтэттэн кылгыа суохтаах; 

❖ Оскуола саастаах оҕолорго үс мүнүүтэттэн уһун ирдэнэр; 

❖ Толорооччулар толору сахалыы таҥастара биһирэнэр; 

❖ Хомус кµрэҕэр кыттааччы биир тѳгүл 100 солк. усунуос  тѳлүүр (хаста  да  кыттар  кыттааччы  

биирдэ) 

КЫАЙЫЫЛААХТАРГА махтал суруктар,   туоһу суруктар туттарыллыахтара.   

Наҕараадалааһын кэнниттэн кыайбыттардыын  КУОЛААН тардан тµһµлгэбит  тµмµктэниэ. 

Билсэр тел. 22762 

 

О±о дьо±урун сайыннарар киин  тэрийэр  хамыыһыйата  

                           

 

 

 
 


