
«Уол о±о тойуга» 

улуустаа±ы уолаттар кµрэхтэрэ 

Уол о±ону т³рµт культура µтµ³ µгэстэригэр сы´ыарар, фольклор араас 

ньымаларын били´иннэрэр, киэ²ник пропагандалыыр  сыалтан «Уол о±о тойуга» 

бырайыак ыытыллар. Бырайыак ааптара Афанасьева Мария Павловна, Саха 

£р³спµµбµлµкэтин  µ³рэ±ин туйгуна, норуот ырыа´ыта, республикатаа±ы, улуустаа±ы 

тойук, о´уокай кµрэхтэрин элбэх т³гµллээх кыайыылаа±а, Майа±а ыытыллыбыт Оло²хо 

ы´ыа±ар республиканскай тойук кµрэ±ин кыайыылаа±а, Кура´аай Мэхээлэ µбµлµ³йµгэр 

ыытыллыбыт о´уокай кµрэ±ин Далбар этээччитэ, Сунтаардаа±ы о±о дьо±урун сайыннарар 

киин µрдµк категориялаах педагога.  

Тэрийээччилэр: Сунтаар улуу´ун µ³рэ±ин управлениета, Сунтаардаа±ы о±о дьо±урун 

сайыннарар киин.  

Кµрэх сыала: эдэр ыччакка, чуолаан уолаттарга, т³рµт культураны, фольклору 

билси´иннэрии, норуот µгэ´ин ытыктыырга µ³рэтии. 

Соруктара:  - тойук туойар ньымаларын µ³рэтии, сайыннарыы; 

                      - тойук ис хо´оонунан матыыбын сатаан булан туойарга µ³рэтии; 

                     - туойар уолаттар элбииллэрин сити´ии, са²а талааннары арыйыы. 

Кµрэх ирдэбиллэрэ:  

1. Кыттааччы биир тойугу туойар; 

2. Тойук ханнык ба±арар оло²хоттон, айымньыттан буолуон сеп; 

3. Кыттааччыттан сахалыы та²ас ирдэнэр; 

4. Кµрэх µс сµ´µ³±µнэн ыытыллар: 

• 1 сµ´µ³х – 1-4 кылаас, (биирдиилээн, б³л³±µнэн); 

• 2 сµ´µ³х – 5-7 кылаас, (биирдиилээн, б³л³±µнэн); 

• 3 сµ´µ³х – 8-11 кылаас, (биирдиилээн, б³л³±µнэн) 

Дьµµллµµр сµбэ ирдэбиллэрэ: Репертуары с³пк³ талыы. Тойук ис хо´оонун толору билии;. 

Толоруу маастарыстыбата. Сахалыы та²ас к³стµµтэ.  

К³рµµ кµрэх уратыта: улуус ааттаах-суоллаах, араас сылларга тойукка, о´уокайга анал 

аат ха´аайыттара Дархан этээччилэр ааттарынан анал бириистэри дьиэ кэргэттэрэ, о±олоро 

олохтообуттара, уол о±о тойугар µрдµк суолтаны биэрдэ.  

Улууска аан бастакытын ыытылыбыт тэрээ´и²²э тойук, о´уокай уутуйан туран µ³скээбит 

нэ´илиэктэртэн - алта оскуолаттан (Кутанаттан, Аллы²аттан, Дьаархантан, Тойбохойтон, 

Кириэстээхтэн, Бордо²тон) 24 уол о±о кытынна.    
«Уол о±о тойуга» кµрэх тµмµкэ, на±араадалаа´ын.  
1 миэстэ -  Гоголев Туйгун. 3 кыл. (Кутана) уус-уран салайааччы  Афанасьева М.П., бирии´э -

грамота,  И.Ф.Васильев анал бирии´э. 

2 миэстэ -  Николаев Талбан 3 кыл. (Дьаархан)  уус-уран салайааччы  Иванова Л.Н., бирии´э - 

грамота, Кутана орто оскуолатын анал бирии´э.  

3 миэстэ -  Николаев Айтал 2 кыл., (Кутана)  уус-уран салайааччы  Афанасьева М.П., грамота. 

(5-7 кл.) 

1миэстэ -  Гоголев Уйгулаан, 5 кыл.  (Кутана)  уус-уран салайааччы  Афанасьева М.П., грамота,  М. 

О. Иванов анал брии´э.  

(8-11 кл.) 

1 миэстэ - Уаров Коля, 8 кыл., (Тойбохой)  уус-уран салайааччы Васильева Д.К., грамота, Р.Д. 

Иванова анал бирии´э.  

2 миэстэ -  Андреев Миша, 10 кыл. (Тойбохой)  уус-уран салайааччы  Васильева Д.К., грамота 

М.М.Евсеева -Кура´аай Мэхээлэ анал бирии´э.  

3 миэстэ -  Захаров Илларион, 10 кыл., (Кутана) уус-уран салайааччы  Афанасьева М.П., грамота. 

 
 



«Уол о±о тойуга» 

улуустаа±ы уолаттар кµрэхтэрин 

БАЛА´ЫАННЬАТА 

 

Тэрийээччилэр: Сунтаар улуу´ун µ³рэ±ин управлениета, Сунтаардаа±ы о±о дьо±урун 

сайыннарар киин.  

Буолар кµнэ, сыла, миэстэтэ: кулун тутар 05  кµнэ, 2019 сыл, Сунтаар сэлиэнньэтэ, 

«Оло²хо» саха т³рµт киинэ; 

Са±аланар сарсыарда 10ч.00 мµн.,  бэлиэтэнии 9ч. 30 мµн.  

Бырайыак ааптара: Афанасьева Мария Павловна, Саха £р³спµµбµлµкэтин  µ³рэ±ин 

туйгуна, норуот ырыа´ыта, республикатаа±ы, улуустаа±ы тойук, о´уокай кµрэхтэрин элбэх 

т³гµллээх кыайыылаа±а, Майа±а ыытыллыбыт Оло²хо ы´ыа±ар республиканскай тойук 

кµрэ±ин кыайыылаа±а, Кура´аай Мэхээлэ µбµлµ³йµгэр ыытыллыбыт о´уокай кµрэ±ин 

Далбар этээччитэ. 

Кµрэх сыала: эдэр ыччакка, чуолаан уолаттарга, т³рµт культураны, фольклору 

билси´иннэрии, норуот µгэ´ин ытыктыырга µ³рэтии. 

Соруктара:  - тойук туойар ньымаларын µ³рэтии, сайыннарыы; 

                      - тойук ис хо´оонунан матыыбын сатаан булан туойарга µ³рэтии; 

                     - туойар уолаттар элбииллэрин сити´ии, са²а талааннары арыйыы. 

Кµрэх ирдэбиллэрэ:  

5. Кыттааччы биир тойугу туойар; 

6. Тойук ханнык ба±арар оло²хоттон, айымньыттан буолуон сеп; 

7. Кыттааччыттан сахалыы та²ас ирдэнэр; 

8. Кµрэх µс сµ´µ³±µнэн ыытыллар: 

• 1 сµ´µ³х – 1-4 кылаас, (биирдиилээн, б³л³±µнэн); 

• 2 сµ´µ³х – 5-7 кылаас, (биирдиилээн, б³л³±µнэн); 

• 3 сµ´µ³х – 8-11 кылаас, (биирдиилээн, б³л³±µнэн) 

5.Тэрээ´ин усунуо´а (сертификат бэчээттииргэ, кырааска±а) хас биирдии кыттааччыттан 

100 солк. 

Дьµµллµµр сµбэ ирдэбиллэрэ:  

1. Репертуары с³пк³ талыы; 

2. Тойук ис хо´оонун толору билии; 

3. Толоруу маастарыстыбата; 

4. Сахалыы та²ас к³стµµтэ.  

На±араадалаа´ын: кыайыылаахтарга сµ´µ³хтэринэн (биирдиилээн, б³л³±µнэн) 1,2,3 

миэстэлэр, анал ааттар туттарыллаллар.  

Сайаапкалары кулун тутар 01 кµнµгэр дылы 22-7-62, 89142574218 нµ³мэрдэргэ ылабыт 


