Тыа хаһаайыстыбатын наукатын доктора, профессор, Саха
Өрөспүүбүлүкэтин наукаларын Академиятын академига, Россия
суруйааччыларын, суруналыыстарын сойуустарын чилиэнэ
Афанасий Васильевич Чугунов - Нооһой
хоһооннорун ааҕыыга күрэс балаһыанньата
Буолар күнэ-дьыла: Сэтинньи 29 күнэ
Ыытыллар сирэ: Дьокуускай куорат, К.Д. Уткин аатынан Саха
государственнай

тыа

хаһаайыстыбатын

академиятын

Научнай

библиотекатын ааҕар саалата.
Регистрация саҕаланар: 14.00ч.
Күрэс саҕаланыыта: 14.30 ч.
1. Күрэс сыала-соруга
1.1. Төрөөбүт дойдуну таптааһыны, үөрэҕи, үлэни өрө тутааһыны А.В.
Чугунов хоһооннорун нөҥүө устудьуоннары иитээһин;
1.2. Саха уус-уран литературатын ааҕыыга угуйааһын;
1.3. Талааннаах устудьуоннары арыйааһын, өйөөһүн;
1.4. Киэҥ эйгэҕэ саҥара үөрэтээһин.
2. Күрэһи тэрийээччилэр
2.1. К.Д. Уткин аатынан Саха государственнай тыа хаһаайыстыбатын
академиятын Научнай библиотеката.
2.2. Тэрийээччилэр күрэһи бэлэмнээһиннэрэ:
2.2.1.

Күрэс

туһунан

иһитиннэриини

кыттааччыларга

кэмигэр

тиэрдэллэр, академия уонна Научнай библиотека сайтарыгар (http://ysaa.ru,
http://nlib.ysaa.ru ) күрэс Балаһыанньатын, сайаапка халыыбын таһаараллар;
2.2.2. Күрэскэ кыттыан баҕалаахтартан сайаапка хомуйаллар;
2.2.3. Дьүллүүр сүбэни тэрийэллэр. Дьүллүүр сүбэ 3 киһиттэн турар академия

үлэһиттэриттэн,

өрөспүүбүлүкэҕэ

биллэр

поэттартан,

суруйааччылартан. Бэрэсэдээтэли

дьүүллүүр

сүбэ бэйэлэрин иһиттэн

талаллар.
2.2.4. Күрэс буолар күнүн, миэстэтин, бириэмэтин болдьууллар;
2.2.5. Күрэс кыайыылаахтарын ирдэбиллэрин быһаараллар.
3. Күрэс ыытааһынын бэрээдэгэ, ирдэбилэ
3.1.

Кыттааччылар

академия

үлэһиттэрэ,

устудьуоннара,

преподавателлэрэ;
3.2. Күрэскэ кыттарга Балаһыанньа cыһыарыытыгар ыйыллыбыт
халыыбынан толоруллубут сайаапканы сэтинньи ый 27 күнүгэр дылы
Научнай библиотека ааҕар саалатыгар аҕалаллар, эбэтэр маннык электроннай
аадырыска agronb@bk.ru ыыталлар.
3.3. Кыттааччылар А.В. Чугунов айымньыларыттан хоһооннору
нойосуус ааҕаллар;
3.4. Хоһоон ааҕыы уочарата сэрэбиэй быһыытынан ыытыллар,
сэрэбиэй күрэс саҕаланыан иннинэ эрэ буолар;
3.5. Кыттааччы биир эрэ хоһоону ааҕар, бириэмэтэ 5 мүнүүтэттэн
тахсыа суохтаах.
4. Кыайыылаахтары быһаарар ирдэбиллэр
4.1. Хоһоону уус-ураннык, дорҕоонноохтук, чуолкайдый ааҕыы;
4.2. Айымньы ис хоһоонун арыйыы;
4.3. Истээччилэри бэйэтигэр тардыы;
Хамсаныыта

4.4.

(туттан

турара,

илиитинэн

хамсатан

көмөлөһүннэриитэ, мимиката);
4.5. Хоһоону ураты быһыылаахтык ааҕыы.
5. Дьүллүүр сүбэ сыанабыла
5.1.

Дьүүллүүр

сыаналыыр;

сүбэ

биэс

үөһээ

ыйыллыбыт

ирдэбиллэринэн

5.2. Биир ирдэбил 1 - 5 баалга дылы сыаналанар;
5.3. Түмүгэр сыанабыл баала тэҥнэһэр түгэнигэр – дьүүллүүр сүбэ
бэрэсэдээтэлин куолаһа быһаарар оруоллаах.
6. Кыттааччылары уонна кыайыылаахтары наҕараадалааһын
6.1. Бары кыттааччыларга хоһоон күрэһигэр кыттыбытын туоһулуур
сертификат туттарыллар.
6.2. Үс бастакы миэстэни ылбыт кыттааччылар грамотанан уонна
бирииһинэн наҕараадаланаллар.

Сыһыарыы
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