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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭСТЕТИКАЛЫК  ЦИКЛДАГЫ САБАКТАРДЫ 

ОКУТУУ МАСЕЛЕЛЕРИ  

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЭСТЕТИЧЕСКИМ ЦИКЛАМ  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

PROBLEMS OF CONDUCTING CLASSES ON AESTHETIC CYCLES  

IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Аннотация: макалада авторлор тарабынан Кыргыз Республикасында учурда көркөм 

билим берүү багытындагы адистиктерди окутуу маселелери, андагы айрым көйгөйлөр, 

эстетикалык циклдагы сабактарды окутууда КР Билим берүү жана илим министрлиги 

тарабынан жасалып жаткан кайдыгер мамиле, гранттык орундарды бөлүштүрүүдө 

адистиктерге болгон суроо-талаптарга жеткиликтүү талдоо жүргүзүлбөй жаткандыгы 

тууралуу маалыматтарды берүү менен жалпы билим берүүчү мектептерде анын экинчи 

пландагы сабак катары кабыл алынып жатуусу тууралуу маселе козголот. Ошону менен катар 

эстетикалык циклдагы: музыка, көркөм сүрөт, технология сабактарынын  жаш муундарга 

тарбия берүүдөгү таасирлүү орду тууралуу белгилүү педагог окумуштуулардын илимий 

тыянактары, кошуна мамлекеттерде бул сабактарга бөлүнгөн сааттар жана алардын жаш 

муундардын жан дүйнөсүнүн калыптануусундагы оң натыйжалары белгиленип, бул 

маселелерди чечүүгө карата айрым сунуштар берилген. 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают текущие проблемы преподавания 

специальностей в сфере художественного образования в Кыргызской Республике, халатного 

отношения Министерства Образования и Науки Кыргызской Республики к проблемам по 

проведению занятий по эстетическим циклам, а также оставления  их в качестве 

дополнительного предмета в общеобразовательных школах, неудовлетворительному анализу 

востребованности специальностей при распределении грантов. При этом отмечены научные 

выводы известных ученых-педагогов о роли проведения занятий по эстетическим циклам: 
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музыки, искусства и техники в воспитании подрастающего поколения, количестве часов, 

посвященных этим предметам в странах ближнего и дальнего зарубежья и их положительных 

результатах в формировании сознания подрастающего поколения и приведены некоторые 

рекомендации. 

Abstract: in this article, the authors consider the current problems of teaching specialties in the 

field of art education in the Kyrgyz Republic, the negligent attitude of the Ministry of Education and 

Science of the Kyrgyz Republic to the problems of conducting classes on aesthetic cycles, as well as 

leaving them as an additional subject in secondary schools, unsatisfactory analysis of the demand for 

specialties in the distribution of grants. At the same time, the scientific conclusions of well-known 

scientists and teachers on the role of conducting classes on aesthetic cycles: music, art and technology 

in the education of the younger generation, the number of hours devoted to these subjects in the 

countries of the near and far abroad and their positive results in the formation of the consciousness of 

the younger generation are noted, and some recommendations are given.  

Негизги сѳздѳр:  көркөм билим берүү, багыт,  окутуу, музыка, көркөм сүрөт, эстетика. 

Ключевые слова:  художественное образование, ориентация, обучение, музыка, 

искусство, эстетика. 

Key words: art education, orientation, training, music, art, aesthetics. 

 

Эстетикалык тарбия берүү адамзат маданиятынын өнүгүшү түздөн-түз көз каранды 

болгон негизги проблемалардын катарына кирет. Жалпыга белгилүү болгондой, эстетикалык 

тарбия берүүнүн өзөгү жана башкы каражаты болуп инсанга таасир берүүдө өзүнүн 

универсалдуулугу менен айырмаланган искусство саналат. Көп мезгилден бери топтолгон 

тажрыйба жана атайын изилдөөлөр эстетикалык циклдагы сабактар, музыка, көркөм сүрөт 

адамдын психикасына, физиологиясына өзгөчө таасир берерин көрсөттү. Ал жан дүйнөнү жай 

алдыруучу жана жан эргитүүчү ар кандай эмоцияларды тартуулайт. Буга байланыштуу, 

инсанга эстетикалык тарбия берүүнүн маанилүүлүгү жөнүндөгү тыянактар, анын адамдагы 

жалпы психикалык сапаттарды (ой жүгүртүү, элестетүү, көңүл буруу, эс, эрк) өнүктүрүү үчүн, 

инсандын эмоционалдуулугун, жан дүйнөсүнүн сезимталдыгын, адеп-ахлактык-эстетикалык 

идеалдарын тарбиялоо үчүн маанилүүлүгү, тарбия берүү системасында белгиленип келет.  

2021-жылдын 29-январында КР Президентинин алгачкы эле чыгарган жарлыгы 

“Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы” деп жарыяланып, 

бардыгыбыздын көйгөйүбүздө жүргөн маселени чечүүгө карай жасалган жол катары жарык 

маанай жаратты[1]. 

Эгемендүүлүк жылдарында экономикалык абалды бетке кармап, инсандын жан 

дүйнөсүнүн талаптарын канааттандыруу, анын ар тараптан өсүп жетилген, мезгилдин 

талаптарына жооп бере ала турган адам болуп калыптануусуна кайдыгерлик менен мамиле 

жасалып келди. Бул багытта өлкө жетекчилери тарабынан ар кандай жарлыктар жарыяланган 

менен иш жүзүндө жаш муундарда улуттук аң сезимди ойготуу, аларды мекенчилдикке 

тарбиялоо багытында алгылыктуу иштер аткарылбай келди. 

Учурунда Г. Гегель өтө көрөгөчтүк менен: “ар бир доор, ар бир коомдук түзүлүш 

коомдун талаптары менен муктаждыктарына көбүрөөк даражада ылайык келген адамдын 

белгилүү бир тибин калыптандырууга умтулат. Бул “социалдык заказ” “дүйнөнүн азыркы 

абалынын” жалпы шарттарынан келип чыгат, анткени “канчалык аракеттенбегин”, ар бир 

жеке адам ошол коомдук түзүлүшкө таандык жана бул коомдун өз алдынча калыптанган 
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жекече жандуу фигурасы катары чыкпастан, болгону ар тараптан чектелген анын мүчөсү  

катары гана калыптанат” деп белгилеген[2]. 

Мындан инсандын социалдык тибин калыптандыруу ар бир доордун өндүрүштүк 

мамилелерин гана ишке ашырбастан, ошондой эле “рухий өндүрүшүн” дагы ишке ашырат, – 

деп жыйынтык чыгарууга болот. 

Ар бир мамлекет дүйнөлүк интеграциялануу шартында өз кызыкчылыгын биринчи 

планга коюу менен келечек муундарынын алдыңкы илим-билимге ээ болуп, экономикалык 

атаандашуу мамилелиринде ийгиликтерге жетүүсү үчүн болгон аракетин жумшап жатышат. 

Ал үчүн  бала бакчадан баштап тарбия-таалим берүүнүн бирдиктүү системасы иштелип 

чыгып, жыйынтыгы илимий жактан талданууда. Ал эми биздин мамлекетибизде бул багытта 

тиешелүү министрликтер колдо болгон мүмкүнчүлүктөрдү да толук пайдаланууга аркет 

жасабай жаткандыгы өкүнүчтүү. Буга айрым мисалдарды келтире кетели. 

КР Билим берүү министрлигинин өлкө боюнча эстетикалык циклдагы –. музыка, көркөм 

өнөр, эмгекке окутуу предметтери миңдеген адистердин жетишпестигин эске албай туруп, 

жогорку окуу жайларынын көркөм билим берүү багытына гранттык орунга жыл сайын 

бөлүнүп келген орундарды 2020-2021-окуу жылы үчүн эки эсе кыскартып салуусу өтө 

тынчыздандыра турган маселе жаратты.  

 

Таблица 1. Көркөм билим берүү багыты боюнча адистикке даярдаган жогорку окуу 

жайлары боюнча акыркы 5 жылда гранттык  орундардын бөлүнүүсү: 

Жылдар 2017ж. 2018ж. 2019ж. 2020ж. 2021ж. 

Окуу жайлар 

И. Арабаев ат. 

КМУ 

Музыкага - 25 15 10 10 5 

Сүрөткө - 15 10 10 10 5 

Ош МУ Музыкага -15 15 12 10 10 

Сүрөткө - 10 10 10 10 10 

С.Нааматов ат. 

НМУ 

Сүрөткө– 

технология-0 

Сүрөткө - 0 Сүрөткө-0 Сүрөткө- 0 Сүрөткө- 0 

К.Тыныстанов 

ат. ЫМУ 

Сүрөткө - 20 Сүрөткө - 0 Сүрөткө-0 Сүрөткө-15 Сүрөткө-10 

 

 С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин «Көркөм билим берүү» 

адистигине 2013-жылдан бери гранттык орундар берилбей калган. Бүгүнкү күндө Нарын 

облусунда «Көркөм өнөрү» жана «Технология» предметтери боюнча атайын билими бар, адис 

мугалимдер дээрлик жокко эсе. Нарын университетинин «Көркөм билим берүү» адистигин 

бүтүргөн адистер дагы райондордун айылдык мектептеринде орун таба алышпайт, анткени ал 

мектептерде аталган предметтерди башка адистиктеги сааты аз болгон мугалимдерге бөлүнүп 

калган.  

2021-жылдагы берилген 10 гранттык орун И. Арабаев ат КМУда 4 орун Музыка 

профилине, 4 орун көркөм өнөр профилине бөлүнүп, эки орун чек ара аймактары үчүн 

калтырылган. Буга чейин тажрыйбада тастыкталгандай ушул кабыл алынган музыка 

профилинин 4 студентинин 2 студенти окуу жайын ийгиликтүү аяктап, диплом алган күндө 

да, Кыргыз Республикасындагы 2200дөн ашуун орто мектептин 2000 мектебинде жетишпей 
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жаткан музыка мугалимдери менен качан камсыз кылып бүтөбүз?- деген суроо жаралбай 

койбойт.  

Ошол эле абал ОшМУда кайталанып жатат. Учурда Ош облусунун 54 мектебинде 

музыка жана көркөм сүрөт мугалими жок. Ал эми музыка жана көркөм өнөр сабактарын берип 

жатат, деп айтылган облустун 80% мектептеринде музыка жана көркөм сүрөт сабагын адис 

эмес мугалимдер өтүшөт. М: 16-октябрь 2021-жыл билим өркүндөтүү институтунан 16 

мугалим билимин өркүндөтүү курсунан (музыка мугалими) өткөн болсо, анын бири 

пенсиядагы музыка мугалими, калганы башка адистиктеги мугалимдер экендиги өтө 

кейиштүү. 

Айыл мектептерин айтпасак деле Ош шаарынын өзүндөгү мектептерге кесипке багыт 

берүү иштерин жүргүзүүдө көркөм өнөр сабагын адис эмес мугалимдер өтүп жаткандыгын 

көрүүгө болот. Орто мектептердеги көркөм билим берүү багытындагы билим деңгээлинин 

начардыгына байланыштуу, жогорку окуу жайларга тапшырып жаткан абитуриенттердин 

билим сапаты өтө төмөн болууда. ОшМУнун искусство факультетинин көркөм сүрөт өнөрү 

профилин аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик көпчүлүгү мектептерде иштешпейт, себеби 

мектептерде көркөм билим берүү багытындагы сааттар аз.  

Ошол себептүү коомубузда адамдардын жан дүйнө байлыгынын жана эстетикалык 

маданияттын начар абалда экендигинен кабар берет.   

Учурунда белгилүү педагог В.А.Сухомлинский 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. Ал жаштардын 

арасындагы кылмыштуулуктун өсүп жаткандыгына өзгөчө көңүл буруу керектигин 

сунуштаган. Анын негизги себеби – эмоционалдык жана эстетикалык кополдук, 

ырайымсыздык, таш боордук, бардык жандуу жана сулуулукка көңүл кош кайдыгерлик”. В.А. 

Сухомлинский бул тенденцияларга карама-каршылыктын башкы каражатын эстетикалык 

тарбиядан көргөн: “ Жан дүйнөнү өз алдынча тарбиялоонун башкы каражаты – сулуулук. 

Сулуулук кеңири мааниде – искусстводо да, музыкада да, жашоодо да адамдар менен болгон 

өз ара ысык мамиле” 4. 

Элибиздин руханий, маданий баалуулуктары, көркөм өнөрү   окуучулар, жаштар   

арасында тиешелүү деңгээлде окутулбай, үйрөтүлбөй калуусу улуттун уюткусу суюлуп, 

көрөңгөсү бөксөрүп, келечек муундун жан дүйнөсү жакырланып, элибиздин  эртеңкисине,  

өсүп-өнүгүүсүнө  өтө чоң кедергисин тийгизери белгилүү.  Эгерде  жаш жеткинчектер балдар 

бакчасынан тартып мектепте, орто жана жогорку окуу жайларда  элдик музыкага, көркөм 

өнөргө  сугарылбаса, улуу Манас баштаган эпостор, дастандардын маани-маңызына сүңгүп 

кирбесе,   комузчулардын, акындардын обондору менен күүлөрүнө,  профессионал кыргыз 

композиторлорунун чыгармаларын  жана  дүйнөлүк классикалык музыканын касиеттүү 

кайрыктарын угуп, ага  түшүнбөсө, дүйнөнү дүңгүрөткөн сүрөтчүлөрдүн чыгармаларына 

таасирленбесе, анын кереметин, касиетин, маани-маңызын аңдабаса  анда, жаштардын жан 

дүйнөсү, руханий жактан  калыптануусу,  келечеги  жөнүндө сөз кылуунун зарылчылыгы 

болбойт. Ал эми дүйнө таанымы кенен,  ыймандуу инсанды тарбиялоо – бүгүнкү күндүн 
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башкы маселеси экендиги талашсыз. Бул көз караш, КР Президентинин алгачкы эле 

жарлыгыңда ачык жарыяланган. 

      Биз өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасына көңүл бурсак, алар  адамды руханий жактан 

тарбиялоодо музыка  менен көркөм өнөр (искусство) сабактарын олуттуу орунга коюшуп, 

буларды  негизги предметтердин катары эсептешет.  Мисалы: Японияда, Европадагы жана 

Балтика  өлкөлөрүндө (искусство багытындагы) музыка менен сүрөт сабактары балдар 

бакчаларында, мектептерде, колледждерде  жумасына  4-6 саат көлөмүндө  бөлүнгөн. 

Казакстанда музыка, көркөм өнөр сабагына ар бир класска жумасына  эки сааттан берилген. 

Ошондой эле түрдүү багыттардагы кошумча сабактар менен бирге көркөм ийримдер 

өткөрүлөт. Бизде болсо мурда өтүлүүчү өздүк көркөм-чыгармачылык ийримдери үчүн 

төлөнүүчү 1 ставка да алынып салынган.   Демек, биз чындап эле улутубуздун эртеңкисин 

ойлосок,  улуттук идеологияны ишке ашырууну көздөсөк,  чындап эле коррупциясыз таза коом 

түзүүнү максат кылсак, балдар-бакчаларынан баштап жогорку окуу жайларга чейин маданий, 

көркөм өнөр багытындагы жүргүзүлүп жаткан  иштерге көз караштарды түп тамырынан бери 

өзгөртүп,  балдар бакчаларынан тартып мектептердин 11–классына чейин музыка менен 

көркөм өнөр сабактары үчүн  жок дегенде жумасына 2 сааттан бөлүү  зарыл деп эсептейбиз.  

Биздин баамыбызда КР билим берүүсүнө гранттык “жардам берүүчүлөрдүн” түпкү 

максаты биздин “бутагыбызга гүл тагып, тамырыбызды кыркуу” болсо керек, деп түшүнүп 

жатабыз. Болбосо улуттун тамырын таанып, өз элинин атуулу болууга тарбиялай турган тил, 

адабият, тарых, музыка, көркөм өнөр сабактарына мынчалык карасанатай мамиле жасалбайт 

эле. Ошондуктан КР Министрлер кабинети элибиздин келечегин ойлосо, билим берүүнү өз 

колуна алып, ички бюджеттен каржылаш керек. Антпесе биздин келечек коркунучта. Бүгүнкү 

өз тагдырыбызга өзүбүз ээ болуу мүмкүнчүлүгү жаралып турган кырдаалда өкмөт кескин 

реформа жасап, улутубуздун эртеңи үчүн жаралган маселелерди чечүүдө чечкиндүү 

кадамдарга барат деп ишенебиз. 

Кыргыз Республикасында көркөм билим берүү багытында жаралган маселелерди чечүү 

багытында алгач төмөндөгү сунуштарды ишке ашыруу менен башталса иш ордунан жылат. 

1. Жалпы билим берүүчү орто мектептерде музыка жана көркөм сүрөт сабактарын 1-9-

класттарга чейин  окутуу, башталгыч класстарда окутулуучу 2 сааттык музыка жана көркөм 

өнөр сабактарын адис мугалимге берүү. Учурда 1-4-класстарда аталган сабактарды башталгыч 

класстын мугалимдери окутуп жатат. Иш жүзүндө 5-класстан баштап адис мугалимдер 

программага туура келбесе да кайра 1-класстын программасынан баштоого аргасыз болууда.  

2. Мектептерде көркөм жетекчи үчүн бөлүнгөн (класстан тышкары окуу) сааттар да эгер адис 

болсо музыка, сүрөт мугалимдерине бөлүнсүн. Учурда окуу жүктөмү жетпеген мугалимдерге 

кошумча саат катары берилүүдө. Ошондуктан мектептерде ийримдер талапка ылайык 

иштебей калды. 

3. Жалпы билим берүүчү орто мектептерде атайын музыка жана көркөм өнөрканаларын тез 

арада калыбына келтирүү зарыл. 

4. Эстетикалык багыттагы сабактарга мектеп директорлорунун кайдыгер, экинчи сорттогу 

сабак катары караган мамилесине бөгөт коюу.  

5. Кыргызстан боюнча канча музыка, көркөм өнөр мугалимдери жетишпестиги КР Билим 

берүү жана илим министрлигинен комиссия аркылуу такталуусу. Себеби, мектеп 

директорлору бул сабактарды сааты жетишпеген мугалимдерге кошумча саат катары бөлүп 

бергендиктен так маалымат алуу мүмкүн болбой жатат. М: Бишкек шаарына жанаша эле 
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жайгашкан Сокулук районунунда 63 мектеп болсо, анын 60 мектебинде музыка мугалими жок, 

деген маалымат бар.  

6. ЖОЖдорго адистик боюнча гранттык орундарды бөлүштүрүүдө көркөм билим берүү 

багытына көбүрөөк көңүл бурулсун. Келишимдик негизде окуган бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү 

дипломдорду эркин алгандыктан аймактарга жетпестен учурда ачылып жаткан жеке бала 

бакча, мектептерге жумушка кирип кетүүдө. Себеби ал жерде айлык маяналар эселеп көп 

төлөнөт. 

7. Мектептерде жана ООЖ, ЖОЖдордо музыкалык аспаптардын жана көркөм сүрөт өнөр 

шаймандарынын жетишсиздиги же таптакыр жоктугу эң чоң маселеге айланууда. Музыкалык 

аспаптар, натуралык фонд (гипс фигуралар) жана каражаттар 1970-80-жылдардан бери 

Республика боюнча жаңыртылган жок. Ошондуктан көпчүлүк мугалимдер музыкалык 

аспаптын ордуна аудио жазууларды ыксыз колдонууга өтүүдө. Өткөн жылдары пандемия 

маалында мындай ыкма аргасыздыктан пайдаланылып жаткан менен келечекте балдардын 

толук эстетикалык билим алуусуна терс таасирин тийгизери окумуштуулар тарабынан 

белгиленген. Ошондуктан материалдык базаны жаңылоого кечиктирилгис маселе деп 

эсептейбиз. 

 КР Президенти тарабынан акыркы эки жылда жасалып жаткан иш аракеттер өлкөбүздө 

көркөм билим берүү маселелирин чечерине да ишенимибизди бекемдөөдө.  

Ааламдашуу шартында интернеттин, массалык маалымат каражаттарынын жардамы 

менен келип жаткан ар кандай терс көрүнүштөрдөн келечек муундарды сактап калуу үчүн 

коомчулук жалпы активдүү күрөшүүсү зарыл. Ал үчүн кылымдардан келе жаткан этно 

маданиябызды, этно педагогикабызды жаш жеткинчектерибиздин аң сезимине  терең сиңирүү 

менен гана элдүүлүгүбүздү сактап калабыз, деген ойдобуз.  

Буга чейин эле дүйнөлүк абройго ээ болгон окумуштууларыбыз белгилеп кеткендей: ар 

бир элдин улуттук маданияты ошол элдин келечек муундары үчүн сырткы таасирлерден 

«сактоочу калкан» катары кызмат кылары чындык. Бала туулгандан өз улутунун рухий 

дүйнөсүнүн таасирине чөмүлүп, өзүнө толук сиңирип алгандан кийин гана, сырткы чөйрөдөн 

каптап келген ар кандай маданий агымдардан өзүнө керектүүсүн гана сиӊирип, туура 

келбегендерин сыртка кагуу жөндөмдүүлүгүнө жетише алат.  

 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 [5].  

 Ошондуктан тарыхый мүмкүнчүлүктүн жардамы менен жетишкен ата-бабалар 

эңсеп келген эгемендүүлүгүбүздү мындан ары да сактап, келечек муундарыбызга кемитпей 

жеткирүү үчүн бардык аракетти пайдалануу менен тарбия берүүнүн таасирдүү тармагы болгон 

көркөм билим берүү багытына олуттуу өзгөрүүлөрдү киргизип,материалдык-техникалык 

базасын чыңдап, аны тиешелүү деңгээлде өнүктүрүү, учурдун өзөктүү маселеринен деп 

эсептейбиз. 
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ИМПРОВИЗАЦИЯ - КЫРГЫЗ КОМУЗ КҮҮ ЖАНРЛАРЫНДАГЫ ФОРМА 

ТҮЗҮЛҮШТҮН КУРАЛЫ КАТАРЫ 

ИМПРОВИЗАЦИЯ – КАК ФОРМООБРАЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО МЕЛОДИЙ 

КЫРГЫЗСКОГО КОМУЗА  

IMPROVİSATİON AS A FORM-FORMİNG MEANS OF KYRGYZ MELODİES KOMUZA 

 

Аннотация:  Макалада импровизациянын ролу жөнүндө сөз болот. Ошондой эле  

"Манас" эпосунун жана комузга арналган музыканын мисалында экспрессивдүүлүктүн 

каражаты катары импровизацияга басым жасалат. 

Аннотация:  В статье рассматривается вопрос о роли импровизации. Основное 

внимание  уделяется в ней  на импровизации как средство  выразительности на примере эпоса 

«Манас»  и музыки для комуза. 

Annotation: The article deals with the issue of the role of improvisation in the development of 

the komuz music of the oral tradition, it  rocuses on improvisation as a means expressiveness on the 

example of the epic  «Manas» and music  ror  komuz. 

Негизги сѳздѳр:  Импровизация,  вариант,  инвариант, импровизациянын вокалдык 

түрү, импровизациянын аспаптык түрү. 

Ключевые слова:  Импровизация,  вариант,  инвариант, вокальный тип импровизаций, 

инструментальный тип импровизации. 

Key words: improvisation, variant,  invariant, vocal tyre of  improvisation, instrumental type of 

inprovisation 

 

 Кыргыз комуз күүсү – бул, кыргыз элинин тарыхый жана маданий баалуулугу, ал 

улуттук мүнөздү билдирген, улуу мурасты сактап алып жүрүүчү нечен доорлорду басып 

өткөн, кыргыз элибиздин рухун да духун да кѳтѳрүп  дайыма  ойнолуп келген чыгарма. 

Комузда ойнолгон күү жанрларынын  мазмунунун байлыгы, жанрдык-тематикалык, 

ыргактык жана форма түзүлүш ѳзгѳчѳлүктѳрү менен  ѳзүнѳ тартып,  музыка изилдѳѳчүлѳрдү 


