2020-2021 үөрэх дьылыгар ыытыллар
“БАҺЫЛАЙ ХАРЫСХАЛ ААҔЫЫЛАРА”
РЕСПУБЛИКАТААҔЫ НАУЧНАЙ-ПРАКТИЧЕСКАЙ КЭТЭХТЭН КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЛАҺЫАННЬАТА
1. Уопсай балаһыанньа
1.1. “Баһылай Харысхал ааҕыылара” Pеспубликатааҕы научнай-практическай кэтэхтэн
конференция (салгыы – конференция) – саха суругунан уус-уран литературатыгар биллэр-көстөр
драматург, прозаик, публицист, саха народнай суруйааччыта Василий Егорович Васильев-Харысхал
70 сааһын туолар үбүлүөйүнэн, кини айар үлэтигэр болҕомто тардаары ыытыллар. Тэрийээччи –
Республикатааҕы саайт-бырайыак (www.sakhatyla.com), Саха сирин суруйааччыларын Сойууһун
өйөбүлүнэн.
1.2. Конференция бастыҥ үлэлэри быһаарар соруктаах ыытыллар. Бастыҥ үлэлэр Республикатааҕы
саайт-бырайыак (www.sakhatyla.com) дипломнарын, оттон кыттааччылар сертификаттары
тутуохтара.
2. Конференция кыттыылаахтара:
- оскуола учууталлара;
- эбии үөрэхтээһин педагогтара;
- библиотека үлэһиттэрэ;
- оҕо саадын иитээччилэрэ;
- үөрэнээччилэр, о.д.а. кыттыан баҕалаахтар.
3. Конференция ыытыллар түһүмэхтэрэ:
I түһүмэх: балаһыанньа сэтинньи 21 күнүттэн Саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.
II түһүмэх: кыттааччы үлэтин ахсынньы 21 күнүгэр диэри TAPTAL14@bk.ru почтаҕа “Баһылай
Харысхал ааҕыылара” диэн бэлиэтээн ыытар.
III түһүмэх: түмүк протокол ахсынньы 26 күнүгэр Саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.
IV түһүмэх: кыайыылаахтар дипломнарын уонна сертификаттарын ахсынньы 29 күнүгэр диэри
эһиги ыйбыт электроннай почтаҕытыгар ыытабыт.
4. Кыттыы босхо.
5. Конкурс хайысхалара:
5.1. Дакылааттар, рефераттар (айар үлэтин ырытыы);
5.2. Видео үлэлэр (документальнай киинэ, айымньытыттан быһа тардан оонньоон
көрдөрүү, суруйааччыга сыһыаннаах передача, о.д.а.);
6. Конкурснай матырыйаалларга ирдэбил:
6.1. Дакылааттар, рефераттар:
1) Кыттааччы үлэтэ Word программаҕа бэчээттэммит буолуохтаах, шрифт – Times New
Roman.
2) Манна эбии иллюстрация, график, таблица, карта, презентация, о.д.а. киллэриэххэ сөп.
Эбии киллэрии сүрүн үлэ иһигэр да, туспа файл быһыытынан да буолуон сөп.
3) Үлэ титульнай илииһигэр кыттааччы толору аата, салайааччы толору аата,
оскуолата, улууһа толору суруллар (!).
6.2. Видео үлэлэр:
1) Кыттааччы үлэтин кээмэйэ (хронометраж) хааччахтаммат;
2) Титрга булгуччу кыттааччы толору аата, салайааччы толору аата, оскуолата, улууһа
толору суруллар (!).
3) Файл кээмэйэ 200МВ тахсыа суохтаах.

4) Файл формата AVI, MP4, WMV буолуон сөп. Атын форматынан кэлбит үлэҕэ
хаачыстыбалаахтык көрүү иһин дьүүллүүр сүбэ эппиэтинэс сүкпэт.
7. Үлэни сыаналааһын:
7.1. Дакылааттар, рефераттар: теманы толору арыйыы (15 баал), үлэ сонуна уонна тоҕоостооҕо (10
баал), сөптөөх сыал-сорук уонна түмүк оҥоруу (10 баал), үлэ тас көстүүтэ уонна тутула (5 баал) –
барыта 40 баалга тиийэ ылыан сөп;
7.2. Видео үлэлэр: теманы арыйыы (20 баал), үлэ сонуна, тоҕоостооҕо (10 баал), режисссура (20
баал), тыас-уус, декорация (10 баал) – барыта 60 баалга тиийэ ылыан сөп;
8. Түмүк тахсыбытын кэннэ апелляция көрүллүбэт.
9. Түмүк таһаарыы:
1) Кыайыылаахтар Лауреат уонна I, II, III истиэпэннээх Дипломунан наҕараадаланаллар.
Салайааччылар – Махтал сурук тутуохтара.
2) Бука бары кыттааччыга Туоһу сурук ыытабыт.
3) Тэрийэр сүбэ кыттааччыларга уонна кыайылаахтарга үөһэ этиллибиттэн атын майгылаах
биһирэбили олохтуон сөп.
4) Конференция түмүк боротокуола “Саха тылын, литературатын учууталларыгар” саайтбырайыакка (www.sakhatyla.com) ыйыллыбыт болдьоҕу ааспакка тахсар.
10. Билсэр нүөмэр (ватсап): 8-984-100-8666 (Каженкин Рустам Николаевич)
e-mail: TAPTAL14@bk.ru
www.sakhatyla.com

