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Аннотация: макалада автор эгемендүүлүктүн келиши менен Кыргыз Республикасынын 

билим берүүсүндө болочок музыка мугалимдерине салттуу музыка каражаттары аркылуу 

эстетикалык тарбия берүүнүн маселелерине токтолуп, алардын нарк-насилин жаш муундарга 

жеткирип, келечектеги кесип ээлеринин эстетикалык маданиятын жана кыргыз элинин 

патриоттору катары компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу маселелерин изилдөөгө 

аракеттенет.  

Аннотация: в данной статье автор заострил внимание на проблемах эстетического 

воспитания будущих учителей музыки в системе образования Кыргызской Республики после 

приобретения независимости посредством традиционных музыкальных средств, которые 

являются основой наших национальных ценностей и последующей передаче этих традиций 

молодому поколению, а также формирования у будущих обладателей профессий 

эстетической культуры и компетентности как патриотов кыргызского народа. 

Summery: in this article the author focuses on the issues of aesthetic education of future music 

teachers in the Kyrgyzstan after the sovereignty through traditional musical instruments, which are 

considered to be one of the principles of national  values. Also he tries to investigate the problem in 

aesthetic culture professionals and formation their competence as the patriots of  kyrgyz  people and 

report  its values to young generation. 
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Эгемендүүлүккө ээ болгон тарыхый кырдаалда кыргыз эли да олуттуу кадамдарды 

жасап, түпкү нугуна кайрылып, руханий дөөлөттөрү болгон маданиятын, тарыхын, каада-

салт ж.б. унутта калып бара жаткан элдик баалуулуктарын ааламдашуу шартынын алкагында 

сактап калууга аракеттерди көрүп жатат. 

Акыркы жылдары эстетикалык баалуулугу менен өзгөчө орунду ээлеген  салттуу музыка 

тармагына да элдин, алардын ичинде жаш муундардын суроо талаптарынын өсүүсү 

активдешкендиги байкалууда.  
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Кыргыз Республикасында учурда билим берүүнүн гумандуулугун өнүктүрүү багытында 

алгылыктуу иш аракеттер башталды. Совет доорунда арткы пландарга калып келген улуттук 

баалуулуктарыбызды кайра карап чыгууга эгемендүүлүктүн келиши менен ыңгайлуу шарт 

түзүлдү. Байыркы журт катары тарыхта белгилүү болгон кыргыз эли да жаш муундарга 

тарбия берүүдө калыптанган улуттук нугуна кайрылып, этнопедагогика, этномузыкаларына 

басым жасоого багыт алды. Биз бул макалада жогорку окуу жайларынын музыкалык 

бөлүмдөрүндө бул тармакта аткарылып жаткан айрым иш аракеттерге көңүлүңүздөрдү 

бурабыз. 

Үчүнчү мин жылдыкта коомчулуктун өсүү тартибин түп тамырынан бери өзгөртө турган 

жаңы маалымат жана каражат технологиялары ойлонуп табылды. Чыгармачылык жана 

интеллектуалдык эмгек атандашуунун эң негизги кыймылдаткыч күчүнө айланды. Заманбап 

цивилизациясынын глобалдык жана актуалдуу маселелерин чечүү үчүн, ар бир мамлекет 

жаңыча ой жүгүртө алган, ийкемдүү, өз ишинин мыкты чебери, адеп-ахлактуу жана руханий 

дүйнөсү бай инсанга муктаж болууда - ансыз XXI кылымдын суроо-талаптарын камсыз 

кылуучу күчтүү технологияларын ойлоп табууга жана аны колдонууга татыктуу 

компетенттүүлүккө ээ болгон муунду тарбиялай албайбыз [4, 87 б.] 

Кыргыз Республикасынын өнүгүү багыттарынын өзөктүү танабынын бири болгон 

элибиздин салттуу музыкалык маданиятын кайра жаратуу, учурда актуалдуулукка 

айланууда, анткени көркөм өнөрдү сактап калууга болгон элдин далалаты, руханий 

салттарды алып жүрүүчү, кайталангыс маданий генотип катары калыптанган элдин 

этникалык топ катары өзүн сактап калуусунун негизги шарты болуп каралат. 

Улуттун өзгөчөлүгүнө, салттуулугуна, кайталангыстыгына байланышкан бардык 

руханий баалуулуктарбызды жогорку окуу жайларынын окуу процессинде пайдаланууга 

басым жасоо, кыргыз коомчулугунун тарбия-таалим багытында жүргүзгөн стратегиялык 

пландарына толук жооп берет. 

2003-жылы кабыл алынган КР Билим берүү жөнүндө мыйзамынын  Билим берүү 

жаатындагы мамлекеттик саясаттын принциптери болгон 4-беренесинде: 

- билим берүүнүн гумандуу мүнөзү, улуттук маданий байлык менен шайкеш келген 

жалпы адамзаттык баалуулуктарга артыкчылык берүү, жарандуулукка, эмгекти, үй-бүлөнү, 

Ата Мекенди, айлана-чөйрөнү сүйүүгө, патриотизмге жана адам укуктары менен 

эркиндиктерин урматтоого тарбиялоо, -деп так жазылган.[3] 

Кыргыз салттуу музыкасын окуп үйрөтүүнү  актуалдаштыруу жаш муундарда улуттук 

иденттүүлүктү калыптандыруунун маанилүү фактору катары да кызмат кылат. 

Коомдун келечектеги татыктуу мүчөлөрүн тарбиялоодо искусствонун орду жана ролу 

канчалык чоң экенин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министрлигинин 

чечимдеринен, чыгармачыл топторунун иштеринде, билим берүү мекемелеринин жана 

педагогикалык бирикмелердин тажрыйбасынан көрүүгө болот. Кыргызстандын 

окумуштууларынын ою боюнча, (Р.Абдраимова, К.Абышев, Г.Байсабаева, Т.Балтабаева, 

Ч.Иманбаева, М.Рахимова, А.Салиев, А.Сахарова, А.Степанов, А. Муратова, К. Джакыпов 

ж.б.)1 көркөм билим берүү адамдын толук өнүгүп өсүшүндө чечүүчү факторлордун бири 

болуп саналат. Бул факторлорду эске алуу, өспүрүмдөрдү жана жаштарды, ал гана эмес, 

калыптанган инсандарды окутууда жана коомдоштурууда, албан ийгиликтерге жеткенге 

уникалдуу шарт түзөт[4, 88 б.] 

Ааламдаштыруу шартында жаштардын көңүлү негизинен маалымат каражаттарына, 

алар аркылуу жалпы адамзаттын руханий баалуулуктары боюнча маалымат алуусуна 
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мүмкүнчүлүккө жетүүнүн оң жана терс натыйжалары учурда коомчулук менен эле катар 

педагогдордун алдына олуттуу проблемаларды коюуда. 

Мындан канча мезгил мурда эле белгилүү педагог В.А. Сухомлинский Совет 

мезгилинде өсүп келе жаткан муунга адеп-ахлактык жана эстетикалык тарбия берүүдөгү 

мүчүлүштүктөрдүн зыяндуулугу тууралуу алгачкылардан болуп тынчсыздангандыгын 

билдирген. Тарбия берүүнү технизациялоо жөнүндө “тамшануу менен айтпастан, 

тынчсыздануу менен айтуу керек” деп жазган. Ал: “Эгер тарбия берүү жакшырбаса, анда 

бизге мактаган математика, электроника жана космос далайды көргөзөт. Эч кандай 

математика, эч кандай эсептик машина кайдыгерликтин айынан өсүп келе жаткан муунга 

моралдык тарбия берүүдө биздин жоготкондорубузду алмаштыра албайт”, – деп 

даанышмандык менен эскерткен. Бул чакырык бүгүн да актуалдуу[5, 198 б.]. 

Совет мезгили элибиздин маданий, саясий-экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым 

кошкондугу талашсыз маселе. Бирок ошондой болсо да ошол учурда Коммунисттик 

партиянын жүргүзгөн саясаты жана идеологиясы улуттук баалуулуктарды экинчи планга 

сүрүп жалпы совет эли деген ширманын артында бүтүндөй элдерди орусташтыруу 

программасын жүргүзүп келгендиги эми ачыкка чыгууда. Ошол көз караштан алганда башка 

улуттар менен катар эле кыргыз элинин да кылымдар бою калыптанып келген каада-салт, 

үрп-адат, жаш муундарды тарбиялоо жөрөлгөлөрү эскинин калдыгы, улутчулдук катары 

четке кагылган. 

К.Д. Ушинский: «…Ар бир улуттун тарбия берүүчүлүк идеялары ошончолук, аларды 

бөтөн кыртышка көчүрө салуу жеңил-желпи иш эмес. Калктын өзүндө жаралып, өз 

башатынан өзөк алган тарбиянын таасири дарексиз идеяларга жык толгон же бөтөн 

калктардан алынган тарбиялык көз караштарга салыштырмалуу эбегейсиз күчкө ээ болот», – 

деп баса белгилеген  [6, 488-б.]. 

 Коммунисттик партиянын жүргүзгөн саясатынын залакасы катары маңкуртчулуктун 

элементтери менен ооруган арабөк муун учурда коомдун алдыңкы катарына чыгып келди. 

Аларда улуттук ар намыс, патриоттуулук сезим, тарых, каада-салт, үрп-адат, эне тил 

багытындагы өксүктүгү эгемендүүлүк учурунда өзгөчө түс менен байкала баштады. Андан 

кийинки мамлекет жетекчилеринин алдыны көрө билбес саясатынын кесепеттери менен 

улуттук баалуулуктарга жасалган кайдыгерлик,  инсандын турмушта тутунган 

идеалдарынын терс тарапты көздөй өзгөрүүсү менен коштолду. Адамдардын илим-билимге 

умтуулуусу, өзүн коомдун ар тараптуу өнүккөн мүчөсү катары калыптандыруу 

жоопкерчиликтерине доо кетти. Рынок экономикасына ыңгайлашкан билимдүүнү билектүү 

утуп алган коомдук мамиле жаралды. Ар бир маселе акчалуулардын пайдасына чечиле 

баштады. Эртеңки келечектен элдин үмүтү үзүлүү коркунучу жаралды. 

Мына ушундай кырдаалда инсанды калыптандыруу боюнча жооптуу роль аркалаган 

билим берүү системасы, анын ичинде жогрку окуу жайлары өз активдүүлүгүн көргөзүүгө 

аракеттенишип жатат. 

Бул багытта педагог А.А. Алимбеков мындай деп белгилейт, урпактардын улуттук 

уӊгулуу дөөлөттөрдүн мураскери катары калыптаныш тагдыры таалим-билим аркылуу гана 

ишке ашат. Кыргыз коомунун тарыхынын акыркы жылдарында балдарды өз улутунун 

руханий дөөлөттөрүн улантуучусу катары билим алуусуна жетишээрлик шарт болгон жок. 

Ушул эле педагог оюн андан ары мындай деп улантат: бул жерде интернет жана башка 

маалымат булактары аркылуу байма-бай берилип турган кызыктуу фильм, ыр, рекламалык 

роликтер балдарды түпкү улуттук баалуулуктардан алаксытууга өлчөмсүз салым кошуп 
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жатканын да айтпай коюуга болбойт. Бул идеялардан жалаң гана тыюу жолу менен жеӊебиз 

деш, бекер кеп. Алардын таасири менен улуттун баалуу идеялары аркылуу гана күрөшө 

алабыз. Келечектеги педагогдорду жогорку квалификациялуу адис катары даярдоого 

багытталган иш-чаралардын этномаданий мазмунунун көп кырдуулугу жана 

системалуулугунан көз каранды, демек келечектеги педагогдорду этномаданий таалим-

билим берүү ишине даярдоо илимий маалыматтардын максималдуу көптүгүнөн эмес, 

алардын студенттердин нарк-нускаларын өнүктүрүүгө жана өзгөртүүгө таасир көрсөтүүчү 

дараметинен көз каранды. Бул азыркы күндө башка элдин маданиятына басым жасап, жомок 

окуп берүү, ыр ырдатуу, мультфильмдерди жана мисалдарды көрсөтүү, ошол кызыктуу 

рекламалык роликтер сыяктуу эле улуттук баалуулуктардан алыстатып, баалуу улуттук 

идеялар аркылуу таалим-билим бербегенибизди көрсөтүп турат. Келечектеги педагогдор 

этнопедагогикалык жактан, анын ичинен улуттук музыкалык маданият боюнча 

билимдеринин, көндүмдөрүнүн, кызыгууларынын тереӊ калыптанышы менен балдар үчүн өз 

элинин маданиятын дүйнөлүк маданияттын өрнөк үлгүлөрү менен жуурулуштуруп, 

балдарды билим жана маданият чөйрөсүнө баштоочу болушу шарт [1]. 

Мындан 16 жыл мурун (24-25-апрель, 2004-жылы) жергебизде биринчи жолу өткөн 

"Салттуу музыка: тарыхы, сактоо жана өнүктүрүү маселелери" аттуу илимий-практикалык 

семинарга оозеки салттагы адистик музыканы изилдеген илимпоздор, искусство таануу 

илимдеринин докторлору: Ф.Кароматов (Өзбекстан), К.Дүйшалиев (Кыргызстан), искусство 

таануу илимдеринин кандидаттары: А.Мухамбетова, С.Елеманова (Казакстан), Ф.Ульмасов, 

Н.Хакимов (Тажикстан), Б.Алагушов, С.Субаналиев ж.б. Азербайжандан, Түркиядан, 

республикабыздын ар тарабынан келген өнөрпоздор катышкан. Семинардын катышуучулары 

тарабынан 25-апрель салттуу музыка күнү болсун деген сунуш менен кайрылган "Кыргыз 

салттуу музыка" фондунун мүчөлөрүнүн кайрылуусун колдоп министр С.Раев башында 

турган маданият жана маалымат министрлигинин буйругу жарыяланды (2008-ж). 

Кыргызстандын элинин салттуу маданиятын сактоо, жаш муундарды руханий башатка сый 

мамиле жасоого үйрөтүү, профессионалдык музыкалык маданиятты өнүктүрүү максатында 

багытталып уюштурулуп жаткан Кыргыз салттуу музыкасынын "жумалыгынын" өтүшү 

эгемендүү кыргыз элинин маданиятындагы өзгөчө окуя катары кабыл алынган.[2] 

Ошондон бери ар жыл сайын кыргыз салттуу музыкасынын “жумалыгы” үзгүлтүксүз 

өтүп келүүдө. Бул саамалык жаш муундарыбыздын кыргыз салттуу музыкасынын түрлөрү 

болгон дастанчылык, күүчүлүк, элдик ырлар, ж.б. угуп, үйрөнүп жана аткарууга шарт түзүп, 

эл арасындагы көптөгөн таланттардын элге таанылуусуна жол ачты. Ал эми көркөм өнөргө 

окутуу багытында Республикабызда мурдатан иш жүргүзүп келген И. Арабаев ат. КМУда, Б. 

Бейшеналиева ат. КМИУда, К. Молдобасанов ат. КУКта, Ош МУда ЖАМУда ж.б. Жогорку 

билим берүүнүн Мамлекеттик стандарттарына негизделип кайрадан түзүлгөн окуу пландары, 

окуу программалары кыргыз салттуу музыкасын окутуп-үйрөтүү багытында алгылыктуу 

иштерди алып барууда.  

Атап айтсак И. Арабаев ат. КМУнун Көркөм маданият жана билим берүү 

факультетинин музыка кафедрасында кабыл алынган окуу пландарына: “Ата Мекен 

музыкасынын тарыхы”дисциплинасынын сааттары көбөйтүлүп,  комуз аспабы фортепиано 

жана баян-аккордеондун катарында негизги музыкалык аспап жана кошумча музыкалык 

аспап катары окутулууда. Мындан сырткары окуу планынын тандоо курсу боюнча бөлүмүнө 

“Фольклор”, “Концертмейстер классы” дисциплиналары киргизилип, студенттерге салттуу 

музыка, анын  жаралуу тарыхы, жанрларга бөлүнүшү, алардын эстетикалык-тарбиялык 
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мааниси тууралуу кеңири маалыматтар берилүүдө.  Мисалга алсак “Фолклор” 

дисциплинасына 6 кредит 180 саат бөлүнгөн. 90 саат аудиториялык, 90 саат СӨАИ. Бул 

дисциплинанын алгачкы 10 саат лекциясы “Комуз таануу курсу” деп аталат. Ал бөлүмдө 

комуз аспабы жана комуз күүлөрү, залкар комузчулар боюнча маалыматтар камтылган. 

Комуз аспабынын келип чыгышы, жасалышы, бөлүнүшү,  толгонушу, толгоолордун түрлөрү, 

олтуруу тартиби, комуз күүлөрү, жанрдык бөлүнүшү, залкар комузчулар жана алардын 

чыгармачылык өзгөчөлүктөрү ж.б. Студенттер бул курста комуз аспабы жана комуз күүлөрү 

тууралуу кеңири маалыматка ээ болушат. Андан кийинки практикалык сабактарда 

студенттер салттуу музыкалык аспаптар болгон кыл кыяк, чопо чоор, темир комуз, урма 

аспаптардын түрлөрү менен таанышышат. Ушул дисциплинадан эле белгилүү болгондой 

салттуу аспаптарда ойноо менен бирге студенттер салттуу музыканын тандалма үлгүлөрү 

менен алгачкы жолу бет келишет. Ал эми “Концермейстердик класс” дисциплинасынан 

дээрлик студенттер комуз аспабынын коштоосунда элдик ырларды, дастандарды, акындык 

айтыштарды, санат ырларын ырдоого көнүгүшөт. Санат-насаат ырлары, элдик ырлардын 

музыкасында камтылган эстетикалык каражаттар аркылуу алардын эстетикалык табити, аң 

сезими, кругозору, көз карашы калыптанат. 

Ал эми учурда жалпы билим берүүчү орто мектептердин музыка сабактарынын 

программалары жазылып, окуу китептери окутуу усулдары жарык көрүп жатат. Бирок 

тилекке каршы аны окутуучу музыка мугалимдери жетишпегендиктен пландалган иш 

чаралар иш жүзүндө толук аткарылбай калууда. Ошого карабастан музыка кафедрасында 

болочок музыка мугалимдерин ар тараптуу өнүккөн, музыкалык-эстетикалык маданияты 

калыптанган, рыноктук экономика учурунда атаандашууга жөндөмдүү, өз адистигине 

чыгармачылык менен мамиле кылган жогорку квалификациялуу адис болуусуна колдо 

болгон бардык шарттар колдонулууда. Өлкөнү санариптештирүү багытында жүргүзүлгөн 

мамлекеттик саясаттын алкагында учурда медиа каражаттардын окуу процессине 

колдонулушу сабактардын көрсөтмөлүүлүк сапатын өстүрүүгө кеңири шарт түздү. 

Компьютер, интернет, интерактивдүү доскаларды пайдалануу аркылуу окутуучу ар бир 

чыгарма, элдик таланттар, профессионалдык музыкалар боюнча материалдарды колдонуу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Студенттердин мындай шартта билим алуусу алардын улуттук 

маданиятка, салттуу музыканын жанрларынан болгон, аспаптык музыка, дастанчылык, 

ырчылык багыттарынан тиешелүү маалыматтарды алып, болочок адис катары аны жаш 

жеткинчектерге кантип жеткирүү көндүмдөрүн өздөштүрүшүүдө. Окуу планына киргизилген 

Музыка жана IT дисциплинасынан студенттер уккан чыгармаларын жана өз алдынча 

даярданууга алган чыгармаларын Final программасынын жардамы менен компьютерде 

нотага түшүрүү ыкмасын үйрөнүшүп жатат. Мындай жаңылык учурда айрым гана окуу 

жайларда колдонулуп жатканы бул багытта муктаждыкты толтурууга дагы көп аракеттер 

керектигинен кабар берет. 

Жыйынтыктап айтканда салтуу музыканы окуу процессинде окутуп-үйрөтүү аркылуу 

болочок музыка мугалимдеринин улуттук аң-сезими ойгонуп, Ата Мекенге, элге-жерге 

болгон мамилесинде зор өзгөрүүлөр байкалып,  патриоттук сезимдери калыптанары 

турмушубузда ачык байкалууда. 
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