


Улуу буойун
(Ф.М. Охлопков – Советскай Союз геройа)

Уруок: кылаас чаастарыгар, история, төрүт култуура, саха
литературатын уроктарыгар туhаныахха сөп

Уруок сыала:

• Үʏнэр ыччат Саха норуотун чулуу уолун сырдык аатыгар ытыктабылы
иҥэрии (Советскай Союз дьоруойа Ф.М.Охлопков)

Уруок соруга:

• Советскай Союз героя Ф.М.Охлопков олоҕун билсии.

• Үʏнэр ыччат улуу буойун олоҕун кэрэхсээн, ɵйʏгэр – санаатыгар иҥэриитин
ситиhии

• Ийэ дойдуга бэриниилээх буоларга угуйуу

• Тɵрɵɵбʏт дойдуга тапталы, харыстабылы иҥэрии.

Уруокка туттуллар матырыйааллар: проектор, карточкалар,
тиэкистэр, сыал ытар оонньуур.

Кылаас: 5-11 кылаастарга дылы кылаас таhынан, эбэтэр кылаас
чааhыгар уонна тɵрʏт культура уруогар туттуохха сɵп.

Уруок кɵрʏҥэ: Бɵлɵҕʏнэн ʏлэ



№ Уруок

тʏhʏмэхтэринэн

учуутал салайыыта

Тʏhʏмэхтэринэн оҕо ʏлэтэ

Уруок тʏhʏмэхтэригэр

туттуллар

матырыйааллар

1. Бу тиэкси барытын ааҕар. - Бары иhиттибит, бу тиэкискэ ким, туох

туhунан кэпсэммитий?

- Снайпер сɵпкɵ эттигит

- Сахалартан ханнык снайпердары

билэҕитий?

- Сɵп , элбэх снайперы билэр эбиккит. Бʏгʏн

биhиги Советскай Союз геройа, хорсун

буойун, улахан дьиэ – кэргэн ытык аҕата,

эhэтэ, ССРС || -c ыҥырыылаах Верховнай

Советын депутата, биэс бойобуой орденнар

кавалердара, Москва куорат 1945 сыллаах

кыайыы парадын кыттыылааҕа Федор

Матвеевич Охлопковка тохтуохпут.

Тиэкис №1.



2. Бɵлɵҕʏнэн ʏлэ 1. Бɵлɵх Ф.М.Охлопков сэрии

иннинээҕи олоҕо

2. Бɵлɵх Ф.М.Охлопков

снайпер сааны 1942

сыллаахха тутуута

3. Бɵлɵх Буойун Аҕа дойду

сэриитин кэмигэр

4. Бɵлɵх Улуу буойун сэрии

кэнниттэн

Бɵлɵхтɵрʏнэн № 2

тиэкис тʏҥэтии,

манны ааҕан,

сʏбэлэhэн, биир оҕо

иhитиннэрии

оҥорор, бары

сʏбэлэhэбит. Истэн

баран атыттар

эбиэхтэрин сеп.

3. Уопсай ыйытыкка

эппиэт

1941, 12, 37, 1965, 46, 1942,

1945, 10 бу сыыппаралар

Ф.М.Охлопков олоҕор туох

суолталаахтарый?

Дуоскаҕа суруллар.

Быhаарыы тиэкис

№3.



4. Сынньана таарыйа, 

бɵлɵхтɵртɵн биирдии

снайперга баҕалаах

оҕо тахсар

Кыратык снайпер оруолугар

киирэн ылыаҕын. Сыал ытыы , 

ким элбэх баалы ылар эбитий? 

Талыллыбыт оҕо 3 ытар, хас

баалы ылбыта эбиллэн , түмүк

онон ааҕыллар.

Дуоскаҕа ыйанан

турар тирга сыалы

ытыы, тʏмʏк

таhаарыы

(ытааччы 3 ытар).

5. Тылы сайыннарыыга

ʏлэ

Бɵлɵхтɵр ойуулаах картачкаҕа баар

строкаларга сɵп тʏбэhиннэрэн бары 

тыл толкуйдаан суруйан иhэбит, 

уонна истиhэбит, атын бɵлɵхтɵр

эбиэхтэрин сɵп. (Манна холбоон

тиэкис оҥоруохтарын сөп)

Ойуулаах

карточкалары

тʏҥэтии №4.



6. Ф.М.Охлопков  

музейыгар 

ыалдьыттааhын

Ф.М.Охлопков тɵрɵɵбʏт

дойдутугар баар музейын

көрүү.

https://virtualyakutia.ru/

7. Санаа атастаhыы Бэйэ санаатын этии, истии, 

ырытыhыы.

8. Ф.М.Охлопков

этиитинэн уруогу

түмүктээhин

«Үлэҕэ эрдэттэн

бэлэмнэниҥ, үлэни таптааҥ, 

үлэ дьонун ытыктыы үөрэниҥ. 

Оччоҕо эрэ эhиги олоххут

кэрэхсэбиллээх, көдьүүстээх

буолуоҕа».

https://virtualyakutia.ru/


Урокка туттуллар матырыйааллар:

№ 1

• Кини барытыгар дэгиттэр буолуохтаах – сатаан
саhарга, хаххаланарга, сир  - дойду ньуура
хайдаҕын үөрэтиигэ, күнү күннүктээн
хамсаабакка сытан кэтээн көрүүгэ, эҥкилэ суох
билиэхтээх баллистика сокуоннарын, тыал
хайыскатын, күүhүн, сэрии сэбин араас
көрүҥнэрин уо.д.а. Бэйэтэ киhиттэн эрэ ураты
кытаанах, ханнык да түгэҥҥэ ымыттыбат холку 
буолуохтаах, долгуйар, бэл, аhынар да санаалар
кинини эрийиэ суохтаахтар.



№2

• 1. Сүөдэр 1908 сыллаахха төрөөбүтэ. Сэттэлээҕэр ийэтэ, 12 аҕата
өлбүтэ. Тулаайах хаалбыттарга убайа ийэ, аҕа буолбута, кини иитэн
дьон оҥорбута. Дьадаҥы, ыар олох мускууругар түбэhэн, Сүөдэр
кыайан үөрэммэккэ хаалбыта.быыкайкаан сааhыттан наар хара
үлэнэн дьарыктанан, аhаан – таҥнан сылдьыбыта.

• Ол саҥа улаатан эрэр уолаттар – Сүөдэр, Уйбаан убайдарын батыhан,
96 күөллээх, көлүкэлээх Дулумаайы диэн Алдан улахан арыытыгар
киирэн саhыллыыллара, куобахтыыллара, кырынаастыыллара,
тииҥнииллэрэ. Тохсунньу 60 кыраадыстаах бурҕаҥнас тымныыгар
сатыы сылдьан, түүн куруутун охтубут тиит сыгынаҕын күлүгэр кута
уот оттон хоноллоро. 1930 –ус сыллар иннинэлирэ,сири холбоhон
оҥостор табаарыстаба тэрийиигэ активнай кыттыыны ылбыта, сүрүн
үлэлэргэ хаста да биригэдьииринэн, куруутун кэриэтэ колхоз
бырабылыанньатын чилиэнинэн сылдьыбыта. Сүөдэри убайа кыра
эрдэҕттэн уhанар идэҕэ үөрэппит буолан, массыына үлэлэтэргэ
колхозка саамай тутаах механизатор буолбута. 1932 - 33 с. Алдан
куоратыгар комсомол ыҥырыытынан көмүс шахтатыгар , онтон
драгаҕа моториhынан үлэлээбитэ.



• 2. Киниэхэ ытарга дьарыктаныы, үөрэнии наадата суоҕа, тоҕо
диэтэххэ, кини сэрии инниттэн бэргэн булчут этэ. Федор Охлопков,
1941 сыл сайын бастакы улахан хомуурга түбэhэн, Таатта Кириэс
Халдьаайытыттан фроҥҥа барар уhун айаҥҥа турбута. Сүөдэр ыйтан
ордук сэриилэhэн, бииргэ пулеметчиктаспыт быраатын Баhылайы
сүтэрэн, күн – түүн билэр дьоно улам аҕыйаан сылдьар кэмигэр, 1243
полкатын политруга ыҥырар. Винтовканан ытарын ыйыталаhар.
Онно Мальтаҕа үөрэнэ сылдьан, ытыы буолбутугар барыларыттан
бастаабытын, 1932 сыллаахха Алдан куоратыгар комсомол
ыҥырыытынан көмүс шахтатыгар үлэлиир кэмигэр «Ворошиловскай
ытааччы» значогун ылбытын кэпсиир. Полк снайперскай бөлөҕүн
тэрийиигэ Сүөдэри маҥнайгы кандидат буоларын биллэрэллэр.
Оборона кэмигэр снайпер, кимэн киириигэ пулемеккын ылыан
дииллэр. Кинилэр батальоннарыгар 2 эрэ оптическай прибордаах саа
тиксэр, онтон биирэ Охлопковка тиксэр. 1942 сыл тохсунньу
бүтүүтүгэр Ржевтэн хотугулуу – илин баар кыракый дэриэбинэ
таhыгар 8 киhилээх строй иннигэр бастаан снайперскай винтовка
хаhаайына бурлбута. Иннэ 2 күн кэтээн, биир өстөөх снайперын
өлөрөн, командир лейтенантан биhирэнэр.



• 3. Чиэскэ, хайҕабылга тиксиигэ Пулеметчик, снайпер, автоматчик идэтин
баhылаабыт саха саллаатын туhунан бойобуой листоктарга, дивизия да5аны
хаhыатыгар биирдэ эрэ суруйбатахтара. Кини хорсунун иhин
командирдарыттан, бэл, генералтан тиийэ, махтал ылара. Онтон биhиэхэ
биллэринэн 4 эрэ докумуон ордон хаалбыт.

- Быраата Баhылай өлөр кыргыhыытыгар Охлопков 26 фашиhы кыдыйбытын
туhунан «Защитник Отечества» хаhыатка заметка.

- 375 дивизия «Красноармейская правда» хаhыакка К.Космачев аатырбыт
снайпер идэтин баhылааhыны хайдах са5алаабытын туhунан балачча сиhилии
суруйбут.

- Полковник С.М.Айнутдинов, отставка5а олорон, архыыптан булан биэрбит
докумуона. Онно Охлопков «Ржев оройуонун Овсянкино уонна Татутино
тастарыгар буолбут кыргыhыыларга 30 фашиhы кыдыйбыт» диэн ыйыллар.

- Инченко дэриэбинэ оборонатыгар 5 суукка устата снайперскай винтовканан
19 фашиhы, 1 офицеры өлөрдө, бааhырта.

1942 сыл атырдьах ыйын 27 к. Сүөдэр Кыhыл сулус орденынан
на5араадаламмыта. Ону нөҥүө сылыгар олунньуга ылбыта.

Автоматчиктар отделениеларын командирын эбээhинэhин дьиҥнээхтик
сүкпүтэ.



• 4. Сэрии кэнниттэн Таатта оройуонун ваенкомат. Партия
райкомугар байыаннай отдел сэбиэдиссэйинэн ананан үлэлиир.
Үрдүкү Сэбиэт депутатынан талыллан, төрөөбүт улууhугар элбэҕи
туруорсар. Салгыы эт – үүт тэрилэтигэр сүөhү туттарар пууҥҥа
сүрүн тутааччы буолар. Кадровай булчут. Сэрии иннинэ 2 оҕолоох
ыалга , сэрии кэнниттэн эбии 8 оҕо эбиллибитэ. Онон иллээх элбэх
оҕолоох ыалга түбүк , үлэ үгүс этэ. 1965 сыллаахха , Кыайыы 20
сылыгар Федор Матвеевич Охлопковка Советскай Союз геройун
аата иҥэриллибитэ. Ф.М.Охлопков Герой буоларыгар уонна аатын
үйэтитиигэ уhулуччу үтүөлээх Дмитрий Васильевич Кустуров
аатын ахтыбат буолар табыллыбат. Кини «Саха снайпер», «Улуу
буойун», «Аатырбыт снайпер», «Сержант без промоха» кинигэлэр
автордара.

• 2005 сыллаахха Америка Холбоhуктаах Штаттарыттан Саха
сиригэр үтүө сурах кэлбитэ. Америкаҕа олорор суруйааччы,
омугунан японец Генри Сакайда Аҕа дойду сэриитигэр аатырбыт
Советскай Союз Геройдарын туhунан английскай тылынан кинигэ
суруйан таhаарбыт.

• Кинигэҕэ Аҕа дойду сэриитин улуу буойуннара, аан дойдуга
биллибит полководецтарын, геройдарын: Георгий Жуков,
Константин Рокоссовскай, Василий Чуйков, Советскай Союз үс
төгүллээх Геройа летчик Александр Покрышкин, онтон да атын
геройдар истэригэр биhиги Ф.М.Охлопковпытын тэҥҥэ тутан
суруйбут. Кинигэтин таhыгар биhиги геройбутун олоппут.



№3

• 1941- сыллаахха улахан хомурга түбэhэн, Аҕа дойду
сэриитигэр барар.

• 12 - Өстөөх буулдьата Сүөдэр чэгиэн этин 12 төгүл сирийэ –
хайыта көппүтэ.

• 37 – Федор Охлопков атаҕын размера

• 1965 сыллаахха , Кыайыы 20 сылыгар Федор Матвеевич
Охлопковка Советскай Союз геройун аата иҥэриллибитэ.

• 46 – сэрии кэмигэр таҥаhын размера.

• 1942 сыллаахха тохсунньу бүтүүтүгэр Ржевтэн хотугулуу –
илин баар кыракый дэриэбинэ таhыгар 8 киhилээх строй
иннигэр бастаан снайперскай винтовка хаhаайына буолбута.

• 1945 сыллаахха Москва куоракка кыайыы парадын
кыттыылааҕа.

• 10 - Федор Матвеевич Охлопковтаах 10 оҕолоохтор.



№4

Сэрии

Снайпер

Төрөөбүт

дойду

Советскай

Союз геройа


