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«ОҔО СААС САРЫАЛА» 

Мусьяна Сосина – Марфа Прокопьевна Попова хоһооннорун ааҕыыга 

Өрөспүүбүлүкэтээҕи куонкурус балаһыанньата 

 

1. Сыала-соруга: 

- оҕо поэта, иитээччи Мусьяна Сосина хоhооннорун киэҥ эйгэҕэ тарҕатыы; 

- төрөөбүт тылга тапталы, дойдуга бэриниилээх буолууну иҥэрии; 

- айылҕаҕа, тулалыыр эйгэҕэ харыстабыллаах сыhыаны иитии; 

- оҕо хоһоон ааҕар дьоҕурун сайыннаарыы 

- оҕону кыра эрдэҕиттэн хоhоону дорҕоонноохтук, иэйиилээхтик, холкутук туттан туран 

ааҕарга үөрэтии. 

 

2. Кыттааччылар: куонкуруска 3 сааһыттан ыла ким баҕалаах, олорор сириттэн тутулуга 

суох кыттыыны ылар. Дьиэ кэргэнинэн, бөлөҕүнэн кыттыы көҥүллэнэр. 

Куонкурус 6 бөлөҕүнэн ыытыллар: 1) 3-5 саастаах оҕолор; 2) 6-7 саастаах оҕолор; 3) 1-4 

кылаас үөрэнээччилэрэ; 4) 5-8 кылаас үөрэнээччилэрэ; 5) 9-11 кылаас үөрэнээччилэрэ; 6) 

улахан дьон. 

 

3. Тэрээhин бэрээдэгэ: 

- Ыытыллар кэмэ: 2023 сыл кулун тутар 7 күнүттэн муус устар 24 күнүгэр дылы. 

- Куонкуруска кыттыы иһин усунуос – кыттааччыттан 200 солкуобай. 

- Сайаапка уонна усунуос www.porarosta.ru сайт нөҥүө ылыллар. Ол кэннэ сайаапкаҕа 

ыйыллыбыт электроннай почтаҕа тэрийэр бөлөх былааҥка ыытар. Ону толорон баран 

info@porarosta.ru аадырыска куонкуруска хоһоон ааҕыытын видеотын ыытыллар.  

- Күрэх туоһу суруга электроннай көрүҥэ сайаапкаҕа ыйыллыбыт e-mail-гытыгар 5 күн иһинэн 

ыытыллыаҕа 

 

4. Куонкурус сүрүн ирдэбилэ:  

- кыттааччы Мусьяна Сосина хоһоонноруттан талан ааҕыы; 

- хоһоон ааҕыытын үчүгэй хаачыстыбылаах сытыары видеоҕа устуу; 

- кулун тутар 12 күнүгэр дылы ыытыллыбыт уһулуччу ааҕыылар ааптар хомуурунньугар 

киириэхтэрин сөп. 

 

5. Сыаналааһын: 

- Хоһоону дорҕоонноохтук, чуолкайдык, алҕаһа суох уонна көҥүллүк ааҕыы; 

- Кыттааччы эмоциональнай күүрүүнү сатаан көрдөрөр, артистичнай, бэйэни туттар быһыы; 

- Ритмы тутуһуу, хоһооҥҥо баар тохтобуллары, тыл охсууларын тутуһуу; 

- Видео хаачыстыбата. 

 

6. Кыайыылаахтары наҕараадалааһын: 

- Дьүллүүр сүбэ ыйыллыбыт ирдэбиллэринэн сыаналыыр уонна кыайыылаахтары быһаарар. 

- Муҥутуур баал – 8 баал. 8 баал – 1 миэстэ, 6-7 баал – 2 миэстэ, 4-5 баал – 3 миэстэ.   

- Бары кыттааччыларга уонна кинилэр салайааччыларыгар туоһу сурук туттарыллар; 

- Бөлөхтөрүнэн чулууттан чулуу  ГРАН-ПРИ ааттар иҥэриллэллэр. Дьүүллүүр сүбэ 

быһаарыытынан кыттааччыларга анал ааттар туттарыллаллар. 

- Биирдиилээн сыанабыл түмүктэрэ 3 күн иһигэр ыытыллар.  

- Бөлөҕүнэн 6 муҥутуур кыайыылаахтары уонна анал ааттар муус устар 28 күнүгэр 

быһаарыллаллар уонна дипломунан, бэлэхтэринэн наҕараадаланаллар. 


