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<У.гrуу кпhп, эп yрдyк ааккар сyryрyйэЕ...> -
Булуу уерэ5прпштпп сайдыытыгар кылааттарын кпллэрбпт Сахд саарыtlпsра.

У;rу5l Ьlайыы 75 сьIллаах убулyоiтyгэр уонна
Саха орестrуубу-rryкэтин норуодунай поэта Иван Мшхайлович Гоголев-Кындыл

тереобугэ 90 сылыгар ан:ulлаiж уJýryстiлаБы оскуола о5олор}н уонна улахан дьон конференцията

БАЛАIrЫАННЬАТА

Ке5улээччш: Ореспl"убуrrр<э "Утум" иrгэр_yорэтэр коlryл киинэ. Булlry уrгууhун
yорэýириитин caJIaJTTaTa. <Саха саарыrrын аатын сyвр оскуолалар) тyмсyyлэрэ. Советскай Союз
Геройа Николай Саввич Степанов аатынан оскуола.

Сыала, сор5lга:
. Учуl,rал, уhуйааччы, иитээtпи, спрдээтrи киhи оло5ун чинчийии, уryе аатын уйэпгпли. (УЪуйуу)) диэн сло шrгэр-yорэтэр yорэýин ньыматьп yорэх сt{тимигэр киJIлэриип)

ньыманы тобу.rцry
. Норуот чуlгуу дьонун холобурунан yyнэр ыччаты иштии - yорэтии, сайыннарыы;
. Кындыл киhи бьйыыьпrан хаачыстыбаларыгар, кияи и}rгэр-yорэтэр хоhоонноругар,

айымrrььrларьгар олоБуран оБолору пациотическай тъынIта иrrmи, Кындыл
айымньыларын ырытарга yорэтии.

Ыытыллар купэ: Тохсчнньч 31 кyнэ 2020 сы.л

Ыыты,lшар спрэ:
о осlqlола ополоочгар - Булуу кyopaT4 Совстскай Союз Геройа Н.С, Степанов

аатынан Булцпээ5и 3с Nэ-дээх оскуола.
о Улахан .шонно - Чочу нэhилиэгэ, И.М. Гоголев-Ьпцьш аатынан Чочу орто

оскуолата.
Кыттllччьшар: улахан дьон, устудьуовнар, 1-1 l кылаас уерэнээччилэрэ.
Толобурэ: о5олорго100 солкуобай, улахан дьокrю 200 солкуобай.

Заявка: vilschstep@mail.ru элекгроннай аадырыска "Саха саарына - 2020" бэлиэлээн ыытыlт.

оскуолА оБолорrтАр _ БYлуY куорлт А, СОВЕТСКАЙ СОЮЗ ГЕРОЙА
Н.С. CTEIЬHOB ААТЫНАН БYЛYYТЭЭýИ 3-с JlЬ-ЩЭЭХ ОСКУОЛА

Тумсlалэр:
I. .Щакылааттары tlстпп:

l. "Герой аата елбоелуйбэт" - Yлэ, сэрии Геройлара;
2. "Теловуллубуг пэс" - сэрии кытгыьшаахтара, ветераннар, сэрии юмин о5олоро;
3. "Мпп кпппЕэп кrэп цrrгsбыш' - сам бшrпэр олоlгхоhуггара, уустар, норуот

маастардара, байанайдаах булчуггар, иитээччилэр, биллэр ryльтур4 двуобунас
улэhrтггэрэ, биrшииJIээх спортсменнара, араас и,дэлээх аатыфыг киэн туггар дьоннор

4. "Мшп олус арааспын, мпЕ мэлдьп баrфыш" - И.М. Гоголев-Кыrцьlл 90 сааhыгар
аннаан

5. И,М.ГоголеьКыпдыл айымпььrтыгар пJuIюстрдцпя опоруу уонна ол yлэни
кемускээhин.

6. *Олорор мугуккуп кэрдпмэ'- ryлалыыр эйгэр харысrабьrп.

I

г.



кылаат с лла темала tl си ханцык п обл
аDыйыаЕ соп. ирдэбилэ: дакьшаат тугчла, публичнай комyскэзhин (стенловай эбэтэп
пDезентацияннан), чинчийии члэтэ, оБо тчс олоБун счолун арыйыныыта- былаана. кьIттiйччы
кемчскээhинэ 5 мчнчr"гэ- ыйытыьrлаога пааhы н. P.S ким бакапап кыттап. лаьIлаАт
ку!ччмыы да сахалыы да бчоJIуон соп.)

IL Уоланнар ааБыылара <<Мпп дwhам баай> белеьyнэн ааьыы кlрэ5э. (Иодэбилэ: ааýыыга
И.М. Гоголев-Кындыл айымнььlларынан кыттiцлар, ааБiйtччылар ахсааннара 5-8 y8лтан
элбэх бчолчо счохтаах. толоDW сценаDийа. ыы таh ы\tа_ с lIеничес и кчлгwD1 толоDwR кэ
устата: 5 MvH.)

ПI. <<Кыпдыл кырдалын кэлэр кэскrlлэ> - эдэр корреспонденнар кyрэхтэрэ Ирдэбилэ:
оскуолаттан 2 оьо кытгар.

- Хаhыаты эDдэ оЕорон кrлэллэр уонпа 5 Myнyl|пr комyскlтллэр. Хаhыат фигэр l]ehe
l1 асо ы

Хаhыат тчеот А4 лиистэн элбэБэ суох Хаhыат ханас отгчгэр булгу 2.5 см

творческай курэх. Тугатына бэриллибrг теманы арыйыы уонна хаьыат балаьатыгаD танан
oHopw (вепсткмаьын).

fV. Иван Гоголев-Кышдыл ыDыа бчолбут хоьооsноDчпан музыкальrrай вIrдеокппп кчDэБэ,

видеоэффекгарынан киэргэтиллэDэ. монтаlктанаDа кончллэнэD. оноhуллчбrт видеоны
vilschstep@mail.ru элекгроннай почтаБа ььпьlллар эбэтэр флешканан Бчлw куорат, 3 Ns-дээх

Конференция программата

9.00.- регистрация (тумсуу ыытьплар кабинеттарыгар)
9.30 - конференrщя уеруулээх аhы.плыьпа (споргивнай зал)
l0.00 - хайысхаларынан улэ.( кабинегтарынан)
l 3.00 - сынньалан, эбиэт.(столовай)
l4.00 - хайысхаларынан yлэ.
15.00 - тумук таhаарыыт"а. (Тойон субэ т:цыьпынан лауреат аатын ылбьrг биир док.пал

аа5ыллар, Гран -при ьшбытгар кытrа.гlлар)

.Щаьulаат аа5ыыларын шттыьшал(тара: l. 1-2 кьulаас о5олоро 2. 3-4 кылаас о5олоро 3. 5-7
кьlлаас о5олоро 4. 8-1 1 кылаас о5олоро 5. Улахан дьон

хааллаоыллар. КчDэххэ кииобrтг хаЬатгаD бииDгэ тйиллэллэо ол йин ирдэбилин

ч,т.чhаошты гар кеодоhеблт, )

оскуолаьа аБалан биэри-п-пэр. Кыттыы иhин толебw - 200 солк.



УЛАХАНДЬОЕЕО
чочу нэhиJIиэгэ, и.м. гоголЕв_кьшдIл ААтынАн чочу орто оскуоллтА

Тумсуулэр:
I. *Эр кпhп учуl"тал, уh5lfiааччы бплпгпп 5rоппа 5rplT'- (Иодэбилэ: Эр кяhи кьrггао. Бэйугин

кылаас ыытан билиитин
II. "Эр киhя учуугал уонна ндэ5э уhуйааччы" (<<Я п мой наставник>) (Ирдэбилэ: Эдэр эр кйи

yчy}тал бэйэтин наставнигын кьlTTa кыггар (наставник утlryтм эр киhи эбэтэD дьахтаD
ык ко

атастаhаллап. Эодэ сайаапкана хаhыс кылаас ка, нy!4lча-саха кылааhа диэн ыйаллар. Оссе
ин н ииээ гэ билл иэхтээх

ПI. <Олорор мl"гуккуtl кэрдшмэ> _ Ирлэбилэ: ryлалыыр эйгэ харыстабьrпыгар оскуола' учуугал,
уhуйааччы yлзтин кордорyy-йrrmннэрии, уоrDrг атастаhыы.

rV, <dIоэзпя хоЕу},га) - Ирлэби;lэ: айар дьоБ}?даач улахан дьон кyрэхтэрэ. XohooHy эрдэ айан
кэлэн дорБоонноохтук ааБыы.

Конфепенция ппогпаммата (Олунньу 1 кунэ)

9.00.- регисlраIия (тумсуу ыыгыrшар кабинеттарыгар)
9.30 - конференция уеруулээх аhьlllлыыта (спортивнай зал)
10.00 - хайысхаларынан улэ.( кабинегтарынан)
l3.00 - сынньалак, эбиэт.(столовай)
14.00 - хайысхаларынан yлэ.
l5.00 - трrук таhаарыыта. (Тойоп сфэ тмыьпыная лауреат &rтын ылбыг биир докпад

ааььlJIлар, Гран -при ылбытгар шттаrшар)

Кыттааччыларга Tyohy сурукгар, кыайыылаахтарга грамота тугтарыллар, оЕу т8ьыпаш
УУО шаче.пьвпгып, профкоrrrуп бпрппhэ.
Копферепцпя5а кыттыыга сайаапкаJIары ылыы булгуччу тохсувпьу 31 кyпymр дылы.

Бплсэр те.лефокtг}т: 89142653709 _ Куланова Марпя Артемьевна. 89142811650 - Апна
Прокопьевпа Сыромятпикова


