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АБ Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна култуураларын үнүстүүтэ 

Устудьуон билимин нэдиэлэтин 

БЫРАГЫРААМАТА  

(2019 с. кулун тутар 20 күнэ – муус устар 9 күнэ) 

Кулун тутар 20 күнэ 

15 ч. 50 м. – АБ ХИНТуоКҮ маҕыстырааннарыгар уонна уһуйааччыларыгар аналлаах 

сэминээр «Билим ыстатыйаны суруйуу мэтиэдикэтэ” (РИНЦ, ВАК, Web of Science). ҮөКК, 220 хос 

(Сивцева-Максимова П.В., Архипова Е.А.). 

Кулун тутар 25 күнэ 

11 ч. 40 м. - ХИБҮ билим бибилитиэкэтигэр экскурсия (Архипова Е.А., Степанова В.Е., 
Потапова А.В.). 

13 ч. 30 м. – Устудьуон билимин Нэдиэлэтин арыйыы, ҮӨКК, 4 этээс. 

14 ч. 00 м. – “Ааҥгылыйа тыла” олимпиада. ҮөКК, 237 хос (Шамаева А.Е., Васильев И.Ю.). 

14 ч. 00 м. - Социокультурнай бырайыак куонкуруһа. ҮөКК, 233 хос (Попова Г.С.). 

15 ч. 00 м. – “Педагогическай үөрэхтээһин” салаа устудьуоннарыгар аналлаах “Үөрэх 

эйгэтигэр тылы уонна саха култууратын харыстааһын уонна чөлүгэр түһэрии саҥа 

технологияларын чинчийии”. ҮөКК, 220 хос (Захарова Г.А., Молукова С.В.). 

15 ч. 00 м. – “Саха тыла” олимпиада. ҮөКК, 245 хос (Прокопьева А.К., Шамаева А.Е.). 

16 ч. 00 м. – “Тыл-өс култуурата уонна истилиистикэ” олимпиада. ҮөКК, 233 хос (Иванова 

С.В.). 

16 ч. 00 м. - “Саха литэрэтиирэтэ” олимпиада. ҮөКК, 245 хос (Васильева Т.Н., Егорова С.И.). 

Кулун тутар 25-30 күнэ  

10 ч. 00 м. – Туризм хайысхатыгар оскуола үөрэнээччилэригэр өрөспүүбүлүкэтээҕи 

олимпиада. ҮөКК, 241 хос (Охлопкова Д.К.). 

10 ч. 00 м. – “Этнокултуурунай үөрэхтээһиҥҥэ саҥа сүүрээн: “Төрөөбүт тыл”, “Төрөөбүт 

литэрэтиирэ”, “СӨ норуоттарын култууралара” ҮөМК үлэни тэрийии хайысхалара уонна 

ньымалара” саха тылын, литэрэтиирэтин уонна култууратын учууталларын кууруһа. ҮөКК, 220 

хос (Захарова Г.А., Олесова С.Г., Никитина Н.Г.). 

Кулун тутар 26 күнэ 

14 ч. 00 м. – “Хотугу норуоттар култууралара” олимпиада. ҮөКК, 237 хос (Кривошапкина 

Е.А.). 

15 ч. 00 м. - “Хотугу норуоттар суруйааччыларын айымньылара” литэрэтиирэни билиигэ 

куонкурус. ҮөКК, 237 хос (Винокурова А.А.). 

15 ч. 00 м. – СКСТ хаапыдыратын устудьуоннарыгар аналлаах «Сиэрбис» хайысха 

олимпиадата. ҮөКК, 247 хос (Охлопкова Д.К.). 

16 ч. 00 м. - «Гастрономическай сөпсүү аксиологията: устуоруйаны, култуураны түмэн 

көрүү» устудьуоҥҥа аналлаах сэминээр. ҮөКК, 247 хос (Шкурко Н. С.). 



16 ч. 00 м. - “Нууччалыы-сахалыы тылбаас” олимпиада. ҮөКК, 227 хос (Васильева А.А.).   

Кулун тутар 27 күнэ 

10 ч. 00 м. - «Саха сиригэр этнокультурный туризм» үөрэх кинигэтин презентацията. ҮөКК, 

237 хос (Федорова С.Н.,  Винокурова Е.П.). 

13 ч. 30 м. - “Педагогическай үөрэхтээһин” салаа устудьуоннарыгар аналлаах бырайыак 

сессията (Атласова М.М.) 

14 ч. 00 м. - “Эбэҥки тыла” олимпиада. ҮөКК, 218 хос (Николаева Н.П.). 

15 ч. 50 м. - СП, НХК, ПОМХК хайысха устудьуоннарыгар аналлаах «Аан дойдутааҕы уус-

уран култуура алтыһыыта” олимпиада. ҮөКК, 225 хос (Покатилова И.В.).  

16 ч. 00 м. - Түүр тылларыгар Бүтүн Арассыыйатааҕы олимпиада сүүмэрдиир түһүмэҕэ . 

ҮөКК, 207 хос (Сорова И.Н.). 

16 ч. 00 м. - Б.Н. Попов үлэлэринэн эссе куонкуруһа. ҮөКК, 237 хос (Попова Г.С.). 

Кулун тутар 28 күнэ  

15 ч. 30 м. - «Билим граныгар кыттыы кистэлэҥэ” сэминээр. ҮөКК, 227 хос (Атласова Э.С.) 

15 ч. 30 м. – Культурология хайысхатыгар I өрөспүүбүлүкэтээҕи устудьуон билим 

олимпиадата, Учуонай Сэбиэт саалата, ҮөЛК, 1 этээс (Протопопов С. С.) 

16 ч. 00 м. - «Ийэ тыл учуутала» устудьуоннар уонна учууталлар төгүрүк остуоллара, 

Өрөспүүбүлүкэтээҕи лиссиэй (Олесова С.Г.). 

16 ч. 00 м. - «Сиэрбискэ бырайыагы оҥоруу аныгы технологиялара» методическай сэминээр, 

ҮӨКК, 247 хос (Андреева Е.В, Охлопкова Д.К.). 

Кулун тутар 29 күнэ  

09 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. – “Културология” оскуола оҕолоругар аналлаах Интернет-

кэмпириэнсийэ. ҮөКК (Шкурко Н. С.). 

14 ч. 00 м. - “Хотугу мозаика” хотугу норуоттар декоративнай-прикладной ускуустубаларын 

куонкуруһа. ҮөКК, 202 хос (Винокурова С.Д.). 

14 ч. 00 м. - „Уран тыл“ билим күөн күрэс, ҮөКК, 245 хос (Ефремова Н.А.). 

15 ч. 30 м. - “Дьүкээгир тыла” олимпиада, ҮөКК, 316 хос (Атласова Э.С.). 

16 ч. 00 м. – ХИБҮ устудьуоннарыгар аналлаах этнокультурологическай диктант. ҮөКК 

(Никитина Н.Г., Поликарпова Е.М., Молукова С.В.). 

16 ч. 00 м. - „Тас дойдуга үөрэнии бырагыраамалара“ сэминээр. ҮөКК, 245 хос (Собакина 

И.В.).  

Кулун тутар 30 күнэ  

09 ч. 00 м. – 15 ч. 00 м. «Билим-2019» үөрэнээччилэр, устудьуоннар, маҕыстырааннар, 

аспырааннар уонна эдэр учуонайдар чинчийиилэрин түмүктэрин билиһиннэрэр 

өрөспүүбүлүкэтээҕи кэмпириэнсийэ, ҮөКК (Собакина И.В.).  

Кулун тутар 26-30 күнэ 

«Өй өргөһө» АБ ХИНТуоКҮ бөлөхтөрүн икки ардыгар кэтэхтэн күрэхтэһии (Архипова Е.А.). 

Муус устар 2 күнэ 

16 ч. 00 м. - «Сиэрбискэ бырайыагы оҥоруу аныгы технологиялара» методическай сэминээр. 

ҮөКК, 247 хос (Андреева Е.В, Охлопкова Д.К.). 

Муус устар 5 күнэ 

16 ч. 00 м. – “Ситиһиилээх устудьуон модела” билим-методическай сэминээр. ҮөКК, 237 хос 

(Архипова Е.А., Григорьева Л.П.). 

Муус устар 6 күнэ 

14 ч. 00 м. – “Үнүстүүт билимин сайдыыта: сүрүн соруктар” билим-методическай сэминээр. 

ҮөКК, 237 хос (Попова М.П.). 

Муус устар 9 күнэ  

10 ч. 00 м. - “Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр туризм уонна сиэрбис тирээн турар боппуруостара” 

билим-быраактыкалыы кэмпириэнсийэ, ҮөКК, 220 хос (Андреева Е.В, Охлопкова Д.К.). 

 


