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Улуу киһибит 

Сергей Афанасьевич Зверев-Кыыл Уола 

Библиотечнай уруок сынаарыйа 

Тэрээhин чааһа: Сунтаар- сирэ-уота кэрэтинэн кими баҕарар сөхтөрөр 

дойду.Манна былыр-былыргыттан тойук,  олонхо,оьуохай уутуйан үөскээбит 

сирэ. Саха ааттаах барыта киэн туттар улахан тойуксута, үңкүүҺүтэ, 

олоңхоҺута, Сунтаар Олонхо  ыҺыа5а, олонхо дойдута дэттэрбит 

С.А.Зверев-КыылУолун туhунан матырыйааллары, кинигэлэри хомуйан 

быыстапка туруоруу, Сергей Зверев алҕаабыт норуот ырыаьыта Егорова 

Мария Ивановна-ТойуктаахМаарыйаны библиотечнай уруокка ыныран 

кытыннарыы, боппуруостары толкуйдаан бэлэмнээhин, киэргэтии. 

Туттуллар тэрил: проектор, компьютер, экран, А4 кумаа5ы, уруучукалар. 

Туттуллубут матырыйааллар: Сергей Зверев-Кыыл Уолугар аналлаах 

ахтыы-кинигэлэр, мэтириэтэ. 

Уруок сыала-соруга: 

 Улуу тойуксут Сергей Зверев-Кыыл Уолун олорбут олоƽун, дьарыгын 

сырдатыы; 

 Саха омугун култуурнай нэһилиэстибэтин өрө туппут Улуу киһибит 

аатын кэнчээри ыччаккаүйэтитии. 

Ыытыллар уруок былаана: 

1. Тэрээhин чааhа; 

2. 9 мэҥэ хамсаныыны оҥоруу; 

3. Киирии тыл; 

4. Т.О.К. оонньуу балаhыанньатын билиhиннэрии; 

5. Кыайыылаа5ы быьаарыы; 

6. 6-7 cүһүөхтэн турар 2 строкаттан турар олонхо айан холонуу. 



7. Түмүк тыл 

 

Уруок хаамыыта: 

1. Библиотечнай уруокпут аатын инники тылын оҕолор бэйэлэрэ 

кроссвордунан таайаллар 

2. Кылгастык ырыаны иhитиннэрии («сассын-сассынсарсыарда») 

3. О5олор ким ыллыырын таайаннар, библиотечнай уруокпут тематын 

аатын толору билэллэр, уонна бэйэлэрэ сиэттэрэн сыалын-соругун 

туруоран этэллэр. 

Кыттар о5олор саастара: Орто уонна урдук кылаас уерэнээччилэрэ. 

Ыыттыллар кэмэ: сэтинньи ый бутуутэ. 

Киирии тыл: Үтүө күнүнэн күндү үөрэнээччилэр! Бүгүҥҥү библиотечнай 

уруокпутун сүрүн тематын аатын кроссворду таайан, Сергей Зверев ырыатын 

истэн, уруокпут аатын билбиппит. Сөпкө таайыллыбытын  түмүгүнэн, 

уруокпут темата  уьулуччулаах Улуу тойуксута, норуот ырыаьыта, 

олонхоьута, суруйаачыта, оьуохайдьыта, үнкүүьүтэ  терүт култууратын, 

итэ5элин билээччи уонна тар5атааччы, саха омук бүттүүнүн туттар сүдү 

киһибитигэр Сергей Афанасьевич Зверев-Кыыл уолугар ананар. Кини 1900 с. 

бэс ыйын 25 күнүгэр, Сунтаар улууһугар Түбэй нэьилиэгэр Ыгыатта5а 

Төбүрүөн диэн ааттаах сиргэ Онтуонаптар  дьиэ кэргэннэ күн сирин көрбүтэ, 

ийэтэ  Мотурууна уонна а5ата Кыыл Охонооьой диэн ааттаахтара, урукку 

ыал сиэринэн а5ата бултаан айахтарын иитинэллэрэ  уонна сытыы- хотуу 

киьи буолан, уола кыратыгар ускул-тэскил, онон-манан, Бодойбо5о тиийэ 

айа5ын туьугар хамнаска улэлээн сылдьыбыт киьи буолар. Ол иьин дойдутун 

дьоно кинини Кыыл Охонооьой, онтон уолун Сэрэгйи Кыыл Уола диэн 

ааттыыр буолбуттара, кэлин быраатынаан Киргиэлийдиин араспаанньа 

оностубуттар. Кэлин Сэргэй уол бороохтуйбутун кэннэ аба5ата иитэ ылар, 

буор-туом сыллар буолан уол Ньурба Сүлэтигэр ыалларга ол-бу кыра улэни 

үлэлээн айа5ын ииттибит. Биир тылынан эттэххэ кыьал5аны, батталы-

ата5астабылы этинэн-хаанынан билбитэ. О5о саас төьө да5аны дьолу-



соргуну тосхойбото5ун иьин, кыра Сэргэй  норуот тылынан айымньытын 

дьикти алыптаах эйгэтигэр биьиктэнэн улааппыта. Айыл5аттан бэриллибит 

айар талаанын, саха омук терүт култууратын, тылын-еһүн диринник билэрэ. 

Уол кыра сааьыттан о5олор түьүлгэлэригэр оьуохайдыыра, 11 сааьын 

туолуута улахан дьон түьүлгэтигэр оьуохай тылын этэн элбэх хай5абылы 

ылара. 

Сергей Зверев тэлэьийтэлии сылдьан , дьиэ кэргэнин иитээри араас 

хайысхалаах үлэлэргэ үлэлээбитэ, ол курдук Бодобоойу кемүс хостуур 

сиригэр шахтердаабыта, Кэмпэндээйи туустаах собуотугар столярынан, 

колхуоска председателинэн, ол таьынан Ньурбатаа5ы колхуос театрыгар 

артыыстыы сылдьыбыттаах, ол сылдьан саха ырыатын-тойугун, талаанын 

абынан дьон бол5омтотун бэйэтигэр күүскэ тарпыта. Төьө да ыарахан кэм 

сытыылаан турбутун иьин ханнык ба5арар ыалга күүтүүлээх, былдьаьыктаах 

хоноһо, сурахтаах-садьыктаах ыалдьыт буолбута Түспүт ыалыгар дьон 

то5уоруьа мустан, кини олонхотун, ырыатын-тойугун истэн дьиннээх 

дуоьуйууну, үерүүнү-кетүүнү ылаллара. Кини бастакы кэргэниттэн 

Анастасия Потаповнаттан 8 о5олоох, иккис кэргэниттэн Федора 

Ивановнаттан 6 о5олоо5о. Бу о5олоро бары улаатан үөрэхтэнэн, биллэр-

көстөр дьон буола улаапыттара, ол курдук уон о5ото урдук үөрэ5и, түөрдэ 

орто үерэх идэлэммиттэрэ. 

1939с. Сэргэй Зверев ССРС суруйааччыларын Союьун чилиэнэ 

буолбута. 1957с.ахсынньы ыйыгар Сэбиэскэй Союз тэбэр сүрэ5эр Улуу 

Москуба5а Аан дойду ыччатын VI фестивалыгар, онно ыытыллыбыт саха 

литературатын уонн аускуустубатын биэчэригэр «Ньургун Боотур» 

олонхотун, уонна «Оьуор үнкүүтүн » сүүрбэ саха ыччата туруоран 

көрдөрбуттэрэ, ол таьынан «УлууМоскуба» тойуга улахан биьирэбили 

ылбыта. 



Сэргэй Зверев-КыылУолаансаамбылыгарбыьахолоон 138 киһи 

сылдьыбыта, 30үнкүүнү туруорбута. 

Сергей Афанасьевич Зверев-КыылУола Саха омук фольклорун 

сайдыытыгар онорбут үтүөлэринэн А.Е.Кулаковскайы, П.А.Ойуунускайы 

кытта биир кэрдиискэ турар киьи буолар, ытык киьибит РСФСР 

Култууратын үтүөлээх улэһитэ, Саха АССР ускуустубатын үтүөлээх деятелэ, 

ССРС суруйаачыларын союьун чилиэнэ буола улааппыта.Кини 1973 сыл 

кулун тутар 7 кунугэр 73 сааьыгар күн сириттэн барбыта. Саха 

литературатын көмүс фондатыгар Сергей Зверев-Кыыл уолун олонхото: 

«Куллустай Бэргэн», поэмалара «Оргуьуохтаах кыыс», «Айхал эйиэхэ, аар 

тай5а», «Уот Кудулу», «Мин сурэ5им», «Улуу Москва туьунан тойук» уонна 

атыттар киирэ сылдьаллар. 

Сүдү киһибит 100 сылын 2000 сыллаахха, 115 сылын 2015 сыллаахха 

Сунтаар сэлиэнньэтигэр Сугуруйуу  ыьыа5а  үрдүк  таьымнаахтык 

ааспыттара. Бу ыьыахха күндү ыалдьытынан Саха Сирин бастакы Президенэ 

Михаил Иванович Николаев буолбута. 

Сергей Афанасьевич Зверев аатынан СƟ ункуутун театра, тумэл 

төрөөбүт Ыгыаттатыгар, Элгээйигэ Сергей Зверев аатынан норуот 

айымньытын дьиэтэ арыллыбыттара, Сунтаар сэлиэнньэтигэрОлонхо дьиэтэ 

тутуллубута. Түбэй-Дьаархан оскуолатыгар Сергей Афанасьевич Зверев-

КыылУолун аатын инэрбиттэрэ. 
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