
Ґтµі кµнµнэн! 
Аламай кµн сыламынан! 

                     



Уруок тиэмэтэ: 
 

Анна Денисовна Неустроева 
«Тиргэґиттэр» кэпсээниттэн 

сиэттэрэн. 
(тµмµктµµр уруок) 

5 кылаас.  
Тіріібµт литературабыт 



Уруок сыала-соруга: 
1. А.Неустроева «Тиргэґиттэр» 

кэпсээнин дьиІ геройдарын 
билиґиннэрии 

2. Литература олох сиэркилэтэ буоларын 
дакаастааґын 

3. СаІарар, толкуйдуур дьо±уру 
сайыннарыы 

4. Тіріібµт тылга тапталы иІэрии 

 



Анна Денисовна Неустроева 
1903-1947 

Талааннаах о±о суруйааччыта, 
тылбаасчыт,  

фольклорист. Идэтинэн учуутал. 
«Хотугу сулус» сурунаалга µлэлээбитэ. 

Бастакы кылгас кэпсээннэрин іссі 
оскуола±а µірэнэ сылдьан «Ньургуґун» 
диэн оскуола сурунаалыгар суруйбута. 
М.Т.Шараборин-Кумаарап «Уоттаах 

болто оонньуулаах Улуу Даарын 
бухатыыр» олоІхотун суруйбута 
1941с. «Хотугу сулус» сурунаалга 

бэчээттэммитэ 



Анна Васильевна Хоноехова 
Саха АССР µтµілээх учуутала, улуус 

бочуоттаах гражданина. 
 

«Таатта» хаґыат 1995 с. ахсынньы 27 кµнэ «Биир 
дойдулаахпыт о±о суруйааччыта»: Анна Денисовна 

уґун синньигэс уІуохтаах, улахан, кыраґыабай, бідіІ 
уІуохтаах, убайыгар майгынныыр олох кылгас 

лэппээґин баттахтаах, сайа±ас ба±айы этэ. Убайын 
кытта тэІІэ саалаах бултуу барара. Бултуурун наґаа 

сібµлµµрэ. Саа мааркатын барытын билэрэ. Убайа 
хайдах бултаабытын, балыктаабытын туґунан кэпсиир 

буолара… Биґиги кинин улахан Аана диэн 
ааттыырбыт. Кини мин туспунан «Тиргэґиттэр» диэн 

кэпсээни суруйбута. Биґиги кыра сылдьан наар 
тиргэлээн бултаан аґыыр этибит. Ол кэпсээнигэр мин 

тиргэлии сылдьан куспун кыайан туппакка алааска 
ыытан кэбиспитим. Онтум кэпсээн буолан сурулла 

сылдьар… Анна Денисовна о±о суруйааччыта. О±олору 
наґаа таптыыра. О±ону кытта о±о буолан, тэІІэ 
оонньоґор этэ. Кыра о±олор саІаларын бэлиэтэнэ 

сылдьар буолааччы» 

 



Анна Неустроева дьµігэтин  
Анна Ивановна Павлованы кытта 







Кі±ін 
0,8-2,0 кг ыґааґыннаах, 

 бідіІ кураанах кус. 
Сааскы кі±ін (атыыра) олус кэрэ 

дьµґµннээх. Тібіті уонна моонньо кµіх, 
от кµі±э толбонноох. Моонньун кэннэ 
уонна кіхсі бороІ, сиґэ уонна оботун 

µрдэ хара, 2-4 кутуругун тµµтэ ірі 
эриллибит, кынатын тылбына ча±ыл 

кµіх. Саас хаар ууллуута кэлэр. 



Таатта улууґун эдэр ыччата 

Анна Неустроева 
1925 сыл 



Анна ийэтин 
уонна  

убайын 
Николайы кытта  

1926 сыл 

Убайа Николай Денисович Неустроев 
– саха литературатын 

тірµттээччилэртэн биирдэстэрэ, 
комедия жанрын тірµттээччи 



Анна Денисовна кэргэнин  
И.Д.Балановы кытта 
Москуба к., 1930 сыл 

А.Д.Неустроева кыыґа 
Линаны кытта 

Дьокуускай к., 1933 сыл 



Тураллар: М.Ф.Корников, А.И.Егорова 
Олороллор: А.Д.Неустроева уонна Ф.Корнилова уолунаан 

А.Д.Неустроева балтын 
А.И.Егорованы кытта 

Кисловодскай к., 1939сыл 



«Бочуот Знага» уордьаннаах А.В.Хоноехова,  
суруйааччы А.Д.Неустроева,  

РФ уонна СР народнай артиската А.И.Егорова 
1937 сыл 



РФ уонна СР народнай артискатаА.И.Егорова 
 




