
М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт 

Арассыыйа Бэдэрээссийэтин Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна 

култуураларын үнүстүүтэ 

Устудьуон билимин түмсүүтэ  

 

                         

ИҺИТИННЭРИИ СУРУК 

Убаастабыллаах бастакы куурус устудьуоннара уонна маҕыстырааннара! 

 Арассыыйа Бэдэрээссийэтин Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна 

култуураларын үнүстүүтүн бастакы кууруһун устудьуоннарын уонна маҕыстырааннарын 

билим кэмпириэнсийэлэригэр көхтөөх кыттыыны ыларгытыгар ыҥырабыт.  

Буолар күнэ: 2019 сыл сэтинньи 22 күнэ, 14 ч. 00 м. 

Буолар сирэ: Дьокуускай куорат, ХИБҮ, Кулаковскай аат. уул., 42,  Арассыыйа 

Бэдэрээссийэтин Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна култуураларын 

үнүстүүтэ. 

 

Кэмпириэнсийэ сыала-соруга:  
- Эдэр ыччаты билим эйгэтигэр угуйуу; 

- Маҥнайгы куурус устудьуоннарын чинчийэр үлэ үөрүйэҕин иҥэрии;  

- Устудьуон талан ылбыт үөрэҕин хайысхатын билим нөҥүө билиһиннэрии. 

 

Кэмпириэнсийэ хайысхата: 

- Нууччалыы-сахалыы, сахалыы-нууччалыы тылбаас сайдыыта; 

- Саха билиҥҥи тыла: тыл баайа уонна тутула; 
- Учуутал идэтэ: билимҥэ маҥнайгы хардыы; 

- Олохтоох аҕыйах ахсааннаах норуоттар тыллара, болкулуордара уонна 

литэрэтиирэлэрэ: чинчийии уонна үөрэтии; 

- Хотугу норуоттар култууралара уонна болкулуордара: төрүт үгэс уонна аныгы 

кэм. 

- Региональнай култуураны эдэр ыччат чинчийиитэ; 

- Сервис уонна туризм сайдар кэскиллэрэ; 

- Кэм-литература – төрүт үгэс. 

- Ыччаты кытта үлэни тэрийии инники кэскилэ. 

 

            Дакылаат кэмэ-кэрдиитэ: 5-10 мүнүүтэ 

 

           Кыттыы көрүҥэ: истэн .  

Кыттааччылар  сайаапкаҕытын уонна чинчийиигит тиэкиһин хаапыдыраҕыт билимин 

салайааччытыгар ыытыҥ. 

Билсэр төлөпүөҥҥүт: 89246628908 – Собакина Ирина Владимировна, АБ 

ХИНТуоКҮ Устудьуон билим үлэтин эппиэтинэстээҕэ. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые студенты и магистранты 1 курса! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-практической конференции 

студентов и магистрантов 1 курса Института языков и культуры народов Северо-Востока 

Российской Федерации. 

Дата и время проведения: 22 ноября 2019 года, 14 ч. 00 м. 

Место проведения: г. Якутск, СВФУ, Кулаковского, 42, Главный учебный корпус, 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. 

 

Цели и задачи конференции:  
- Привлечение молодежи к научной деятельности; 

- Привитие навыков научно-исследовательской работы студентам 1 курса;  

- Знакомство студентов с будущей профессией посредством научных 

исследований. 

 

Направления конференции: 

- Перспективы развития русско-якутского и якутско-русского переводов; 

- Современный якутский язык: лексика и структура; 

- Профессия учителя: первые шаги в науку; 

- Язык, фольклор и литература коренных малочисленных народов Севера: 

исследование, изучение; 

- Культура и фольклор северных народов: традиции и современность: 

- Современные молодежные исследования в региональной культуре; 

- Время литература традиции; 

- Актуальные вопросы сервиса и туризма; 

- Организация работы с молодежью: проблемы и перспективы. 

 

            Регламент выступления: 5-10 минут 

 

Форма участия: очная.  

Заявки и тексты докладов направляйте ответственным по научно-исследовательской 

работе студентов кафедр. 

Телефон для справок: 89246628908 – Собакина Ирина Владимировна, 

ответственный по НИРС МУиС ИЯКН СВ РФ. 
 

 


