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Oʻquv qoʻllanma  Buxoro davlat universitetining Ilmiy-uslubiy Kengashi 

tomonidan nashrga tavsiya etilgan. 

Ushbu oʻquv qoʻllanma  musiqa san’ati sohasidagi oliy ta’lim muassasalari 

talabalari va akademik litseylar hamda ixtisoslashtirilgan madaniyat va san’at 

maktablarining an’anaviy xonandalik va estrada xonandachiligi yoʻnalishlari uchun 

moʻljallangan boʻlib, bunda; an’anaviy xonandalik va kuy qoʻshiqlar oʻrinlashgan 

hamda uslubiy sharhlar asosida kuylash dasturini kengaytirish uchun bir qator 

yangi talqindagi musiqiy asarlar va  DTS ga asoslangan holda  keltirilgan. 

 

Mas’ul 

muharrir: 

- Baxtiyor Ashurov, Oʻzbekiston Madaniyat Vazirligi “Musiqa 

nashriyoti” boʻlim mudiri.  

Taqrizchilar:   

 - S.B.Saidiy, NavDPI San’atshunoslik fanlari nomzodi, 

professor. Xalqaro “Antiquye World” ilmiy akademiyasi 

Akademigi 

 - A.A.Xidirov BuxDU musiqa ta’limi kafedrasi dotsenti. 

         

       Данное учебное пасобие предназначено студентам высших учебных 

заведений и музыкално-академических литсеях а также для 

спетсиализированних школах по направлениям музыкалного искусства.  

       В нём изучаются навыки традитсионних пение и музыкалного 

исполнителства а также ряд новых музыкалных произведении  СГО для 

расширения репертуара по народно-традитсионного вокалного 

исполнителства. 

Отвественны   

редактор:  

-  Бахтиёр Ашуров,   Заведующий Типографии “Музыка” 

Министерсво Културы Узбекистана 
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Annotatsiya 

       Bugungi davrimiz   milliy qadriyatlarimizning  qayta  tiklanish  jarayoni 

madaniy  merosimizni, shu  jumladan  asrlar davomida  shakllangan badiiy 

an’analarmizni  har tomonlama  oʻrganishni taqozo etmoqda. 

      “An’anaviy xonandalik va estrada  xonandachiligi” fani taraqqiyotining 

ustuvor  yoʻnalishlari  Oʻzbek  xalqininig  sevimli  ijodi  asnosida asrlar 

mobaynida  insonlarga  ma’naviy  meros sifatida xizmat qilib,  uning  ilmiy 

jihatdan asoslanganligi. 3000 yillik tarixga borib  taqaladi..  

      Ushbu  oʻquv  qoʻllanma  DTS  talablari  va jahon  kompozitorlarining eng 

sara asarlari va ma’naviy musiqaga maqbul keladigan yangi zamonaviy 

kompozitsion   asarlar  bilan qamrab olingan boʻlib, 2 bob va qismlardan iborat 

bular;  

Bastakorlik ijodi asosan ikki yoʻnalishda:  

- Metodik uslubiy tavsiyalar 

- Ovozni yoʻlga qoʻyish uslubiy mashqlari  

-An’anaviy xonandalik.  

-Vokal-estrada xonandachiligi 

       Talabalarni mustaqil ravishda mashgʻulotlar olib borish koʻnikmalarini 

shakllantirish va an’anaviy xonandalik ijrochiligi dasturi mahoratlarini 

chuqurlashtirish  va ovoz  texnikalarini  yanada  mukammallashtirishda  qaratilgan. 

      Mazkur oʻquv qoʻllanma 5111100-bakalavr yoʻnalishininig talabalariga 

moʻljallangan boʻlib, zamonaviy  bastakorlar  va  kompozitorlarning  yangi  

asarlari va  innovatsion texnologiyalarda oʻz yechimini topganligi bilan 

ahamiyatlidir.      
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Аннотация 

       Предмет  по направлениях традитсионно-вокалного и эстрадно-

вокалной пении“Устная музыка узбекского народа” явлйается коренной 

традитсионной музыки для Узбекскых народов в течении жизни устного 

профессионалного вокално-традитсионних исполнении  так как  их 

происхождение восходит от наидревнейшых этапов жизны  которому 

исполнйается  более 3000 лет и некотоие из ных  дошли до нашых времен. 

         Учебник составлена по требованиям СГО и проиведениями 

традитсионного пения а также из  навейших  современных  произведении 

вокално-эстрадного пении которое  состоит из 2 разделов и парадров;  

-методические значимост  

-упражнение для постановки голос 

- традитсионное пение 

-вокално –эстрадная пения.  

      Развыват новыки учащихся в поизведении самостоятелных семинаров и 

углюблят программы и методы рачвития учащихся. 

     Учебник назначена для степени 5111100- бакалаврского направления и 

музыкално-академических лицеях а также для спетсиализированних школах 

по направлениям музыкалного искусства.  и важен, посколку что он решил 

свои новейшие инноватсонные технологии и произведении традитсионних и 

современных бастакоров и композитаров. 
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Annotation 

      The science of creativity and the chsemle science the main priorities of 

development are the Uzbek peoples favorite for centuries it has served as a 

spiritual heritade for people, and its origin dates bask to 3000 years the national 

and local musical art that has come to our time from the time of the teacher – the 

student system, has come to our days, and our national musical. This proposed 

educational manual is dedicated to the foundations of vocal music and interted for 

performers spesializing for the bachelor degree in "Vokal of musical traditional" 

spesiality. 

In this educational manual the problems of vocal art in the sphere of musical drama 

genre are considered.  

This tutorial is compiled by the Dalat Education standarts reguirements and 

compositions of the best composers and hew compilations composed of tradisional 

music, coresisting of five chapters; 

  -Ceneral rules of the ensamble performance; 

-Praktikal exercises and etiguyefte; 

-The uniguye collection of works; 

-traditional of the estrada- vokal muzik. 

     Txe goal of txe course is to develop students’ skills of self-help and extend 

their skills and skills. 

Manual is 5111100- a bachelor’s degree which is very important for the students 

of the new innovative technologies.   
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KIRISH 

Oʻzbekiston  musiqa  san’atinig  shahanshoxi  boʻlmish  an’anaviy xonandalik 

yoʻnalishlari cholgʻu ijrochiligi hamjoʻrligida jahon musiqa an’analarining eng 

qadimgilaridan biri  sanaladi deyish oʻrinlidir.   

  Musiqa  san’ati  hayotida katta oʻrin  tutadi. Bu janr nafaqat  kasbiy  

musiqachilar, balki keng  jamoatchilik uchun ham har tomonlama qiziqarlidir. 

Xalq hayotini, turmush tarzini, ularning his - tuygʻulari va kechinmalarini, 

quvonchi va tashvishlarini musiqa yordamida keng ochib beruvchi mazkur janr 

oʻzining  milliyligi, xalqchilligi, ohanglarining barchaga birdek yaqin ekanligi 

bilan ajralib turadi. Bularning barchasi professional bayon etish uslubi orqali 

umumlashtirilganligi esa asarning mukammalligini ta’minlaydi. 

Mazkur oʻquv qoʻllanmaga  kompozitorlarimiz  tomonidan  yaratilgan  ayrim  

musiqali  dramalardan  lavhalar  kiritishga  qaror  qildik. Qoʻllanmadan oʻrin  

olgan musiqali dramalar diqqatimizni awalambor oʻzining mazmun-mohiyati, 

musiqiy tilining professional darajada yaratilganligi, ariya va duyetlarining  

nafaqat  sahnaviy ijro uchun moʻljallanganligi, balki oʻquvchilarning xonandalik 

qobiliyatini oʻsishida yaqindan yordam berishi, ularning  kasbiy ijrochi  boʻlib  

etishishiga  asosiy omil boiib xizmat qilishi bilan ham oʻziga  jalb etdi. Qolaversa, 

mazkur  asarlar boshqa adabiyotlarda oʻz ifodasini  topmaganligi  ham bizni 

bunday qadam tashlashimizga sabab boʻldi. 

         Oʻquv qoʻllanmaga, musiqali dramalardan olingan lavhalardan tashqari, 

kompozitorlarning alohida yangi asarlari ham kiritilgan. Bularning barchasi 

an’anaviy xonandalik  ijrochiligini  akademik bayon uslubi bilan uzviy rivojlantirib 

borishni koʻzlagan holda tadbiq etilgan. Vaholanki, bu ikki ijro yoʻnalishi musiqali 

drama aktyorlari uchun juda keraklidir. 

          Oʻquv qoʻllanma ikki qismdan iborat. Birinchi qism oʻzida ayrim nazariy 

masalalarni mujassamlaydi. Unda musiqali dramadagi xonandalik ansambllari 

haqida ma’lum tushunchalar, qoʻllanmadan oʻrin olgan asarlarning qisqacha 

tavsifi, ovozni sozlash, diapazonga mos keladigan qoʻshiq tanlash, qoʻshiqning 

usuli va uslublari, ijrochilik mahoratini oshirish uchun musiqa vositasida 
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"aktyorona  holat", his-tuygʻu, kechinma, emotsional  berilish, soʻzni kuyda 

talaffuz etish – “kuylash” kabi talaygina ijro etishga doir vazifalar va tavsiyalar 

haqida soʻz 

yuritiladi. Mazkur asarlarni ijro etishda aktyorlar uchun muhim boʻlgan uslubiy 

tavsiyalar beriladi. 

          Talaba ijrosi uchun qaysi asar tanlasa albalta yemu avvalo uning ijodkori 

faoliyatini oʻqish  va  oʻrganish  topshiriladi. Shuni  inobalga olib bu  tanlangan har 

bir  asarimizning  muallifi  haqida  qisqacha  ma’Iumot berib oʻtishimiz lozim 

topdik. 

Koʻproq amaliy ahamiyat kasb etgan ikkinchi qismda esa respublikamiz 

batsakorlari va kompozitorlarining yangi asarlari berilgan. 
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I - qism 

1.1.KUYLASH PEDAGOGIKASI VA USLUBIYOTI  

Har doim ijrolar davomida hissiy bezaklar bilan toʻldirilgan harakatlarni 

koʻrishimiz mumkin. 

Тovushlar, obrazlar  ijrochiga  ijro usuli  xaqida  yoʻl  koʻrsatsa, texnik 

tomoni  ularni  ijroga tadbiq etishga yordam beradi, shuning bilan kuylash 

texnikasi  musiqiy ijroning qanday boʻlishini aniqlab beradi. Musiqani his qila 

olish tuygʻusi, kuylash texnikasi bilan bir vaqtda rivojlanishi kerak. Тexnika 

musiqiy material asosida koʻrilmogʻi  kerak.  

Oʻqituvchining vazifasi: oʻquvchida musiqani his etishini va artistlik 

mahoratini rivojlantirish, musiqiy tilga tushunishga oʻrgatish, ularning ijodiy 

fantaziyasini uygʻotish. Musiqiy his, musiqiy fikrlash, ijodiy fantaziyani 

rivojlantirishda oʻquvchi uchun kerakli uslubni tanlash, oʻquvchining ijrochilik 

fikrini koʻrsata olishi uchun oʻqituvchi kerakli yoʻlni topishi kerak. 

Vokal oʻqituvchisi tarbiyasiga tez-tez bolalikdan musiqiy muhitda 

boʻlmagan, shuning uchun musiqiy hissi rivojlanmagan oʻquvchilar keladi. 

Musiqiy  hisni  barcha  yoshlarda  rivojlantirish  mumkin. Iste’dodni  

ma’lum  sharoitda  o’stirish mumkin. Inson nerv sistemasi atrof muxit talabiga 

koʻra doimiy o’sish va oʻzgaruvchanlikda. Musiqani his eta olishning, ya’ni 

musiqiy tilni tushinishning, uning ma’nosini idroq etishning - agar bu vazifaga 

toʻgʻri yondoshsa  barcha  insonlar  uchun  u  yoki  bu darajada imkoni bor. 

Тovush  balandligini  his  etish, ritm hissi, ladlar hissi, garmonik eshitish va boshqa 

musiqiy elementlarni his etishni rivojlantirish mumkin. 

Jonli ijro vaqtida musiqiy til orqali borliqni, uning ma’nosini tushinishni 

oʻrganish mumkin. 

Oquvchini  musiqaning  ma’nosini ochishga  oʻrgatish  oʻqituvchining  

asosiy vazifalaridan, bu protsessni u musiqiy texnikani oʻzlashtirishi bilan bir 

vaqtda olib borishi shart. 

Musiqa  inson  uchun  istiroblar, hissiyotlar  va obrazlar haqida  soʻzlovchi 

til boʻla olishi kerak. Bu urinda repertuarni toʻgʻri tanlash lozim. Repertuarni 
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tanlashda avval oson tushiniladigan, keyinroq, sekin asta  qiyinroq asarlarni  

tanlash  maqsadga  muvoffiq. 

Хonandani tarbiyalashda ikki vazifani hal etmoq lozim, bular: ijro apparatini   

koʻrmoq, ya’ni  professional kuylovchi ovozni xonandaning “sozini” va unda ijro 

etmoq, bular bir-biri bilan chambarchas boʻgʻliqdir. Aynan shu narsa  xonandaning  

musiqiy tarbiyasida muhim va mushkul tomondirki, musiqiy sozlarda ijro 

etuvchilarni tarbiyalashdan tubdan farq qiladi. Shuning uchun bu etapda oʻqituvchi 

xonandaning sozini yaratadi, - ya’ni “ovozni tarbiyalash” vazifasini bajaradi. 

Тarbiyaning boshida ovozni toʻgʻri hosil qilishning elementar bilimlari 

uchun  ishlatiladigan mashqlar  beriladi va hatto shu ma’nosiz (tekstsiz) mashqlarni  

ham musiqiy  his  bilan ijro etishga ahamiyat beriladi. Har bir hatto eng oddiy  

bilimlar ham elementar ijrochilik vazifalari bilan boʻgʻliq boʻlishi lozim. Musiqiy  

mashqlarni  oddiy  notalar ketma-ketligi shaklida kuylash mumkin, yoki aksincha 

rivojlangan  musiqiy  fikr sifatida kuylash ham mumkin. 

Vokalizlarni  ijro  etayotganda  ham, asar ijrosi  vaqtida  ham, musiqiy obraz 

birinchi oʻrinda boʻlmogʻi lozim. Shunday qilib xonandaning vokal texnikasi 

birinchi mashqlardan to mukammal ijroga qadar musiqiy tasavvur bilan 

boʻgʻliqlikda boʻlishi kerak. 

Quyidagi  3 etap musiqiy  bilimni oʻzlashtirishda eng muhimlaridandir. 

Ovoz apparati ustida ishlashning toʻgʻri yoʻlini tanlash, ikkinchisi shu yoʻlni 

mustahkamlash jarayonini aniqlash, uchinchisini rivojlantirib, saklash. Bu uch 

etapni doim yodda koʻrish oʻqituvchidan talab etiladi, kuylash bilimining 

koʻpqirrali tomonlarini oʻzlashtirish, asarga ijodkorona yondoshishga va ijro 

erkinligiga erishishga yordam beradi. 
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1.2. ХONANDANING ESHITISH QOBILIYATINI  TARBIYALASH 

VA RIVOJLANTIRISH 

Agar  biz tildagi  barcha fikrlarni hissiy organlarni rivojlantirishga yoʻnaltirib, 

kerakli tomonlarni ajratib  qoldirsak, maqsadga erisha olamiz. Vokal funksiyalarini 

boshqaruvchi hissiy tuygʻularni rivojlantirish - kuylovchi tarbiyalashning eng 

asosiy vazifasidir. Ovoz hosil qilishni boshqaruvchi funksiyasini bajaruvchi hissiy 

organlarni aytib koʻramiz. 

Vokal va soʻzlash  funksiyalarini  boshqaruvchi vazifasini  bajaruvchi eshitish 

qobiliyatini birinchi boʻlib eslaymiz. Ovoz apparati va quloq, bu informatsiyani  

tovush orqali  qabul  qilishga  xizmat  qiluvchi ajralmas sistemadir. Eshitish – bu  

miyaga atrof muhitda roʻy berayotgan tovushli xodisalarni yetkazib beruvchi 

asosiy hissiy organdir. 

Ovoz apparati faqat eshitish hissi orqali miyaga yetib borgan va miyada 

eshitish orqali paydo boʻlgan  ta’surotlarni ovoz orqali yetkazadi. 

Eshitish  qobiliyatini  sistematig  mashgʻulotlar evaziga rivojlantirish 

mumkin. Masalan, har kungi soʻzlashish hissi soʻzning ma’no  jihatdan tubdan 

farqlay  olishga  olib  keladi. Biz hatto ma’nosi juda qoʻpol  buzib gapirilgan  

soʻzni  ham farqlay olamiz. Biz ona tilimizni mayda buzilishlarini  ham his qila 

olamiz. Masalan   shevalarni: shevalardagi farq  juda  oz  boʻlsa ham biz ularni 

juda aniq eshitishimiz mumkin. Eshitish qobiliyati ovozning sifatini, 

intonatsiyasini aniq diffirensiya qilishga oʻrgatilgan, bular ham informatsiya 

yetkazuvchilar vazifasini bajarishi mumkin. 

Vokal  bilimlarini  rivojlantirish, ijrochilik va texnika haqida gapirganimizda 

eshitish  tassurotining  ahamiyati  haqida  aytib koʻrgan edik. Bu oʻrinda  xonanda 

tarbiyasida oʻrnak boʻla oladigan yuqori malakali ijrochilarni tinglash zarurdir. 

Avval eshitish qobiliyati eng sezilarli xatolarni ajrata olsa, bora-bora malaka 

oshgan  sari  mayda  xatolarni ham anglash imkoniga ega boʻladi. Bu oʻrinda 

taniqli Italyan ustozlaridan “Buyoʻq bolon maktabi” namoyondasi oʻzining: 

“boshqalar xatosida oʻrganing-bu buyoʻq maktab, qaysiki juda koʻp narsalarni 

oʻrgatadi. Hammadan oʻrganish mumkin. Lekin koʻproq yomon xonanda yaxshi 
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oʻqituvchi  boʻlishi  mumkin”- deya bildirgan fikrini eslash kerak. Shu maqsadda 

oʻquvchilar, vokal darsini olayotgan oʻqituvchi sinfida koʻproq vaqt koʻrkazib, 

boshqa oʻquvchilarni tinglashlari, ularning ovozlari sifati yaxshi va yomon 

tomonlarini tahlil qilishlari kerak deb hisoblaymiz. Oʻquvchi uchun oʻqituvchining 

u yoki bu talabaning eshitish qobiliyatini tahlil etishini tinglashi ham foydali. 

Хonanda eshitish qobiliyati orqali intonatsiya tozaligi va tembr nazoratiga 

erishish  borasida  ayrim qiyinchilikka  uchraydi. Oddatda  aktiv va passiv eshitish 

qobiliyatini bir-biridan farqlay olish maqsadga muvofiq. 

Passiv eshitish - bu toʻgʻri eshita olish. 

Aktiv esa - ovoz orqali eshitganligini koʻrsata bilish. Agar passiv eshitish 

qobiliyati eshitish analizatori bilan differensiyani rivojlantirish desak, aktiv eshitish 

qobiliyati ovoz apparatini boshqarib, kerakli  balandlikdagi  tovushni hosil 

qilishdir. Odatda xonanda ichki eshitish tassavuri notoʻgʻri boʻlganda toza kuylay 

olmaydi. Kerakli kuyni fortopianoda  ijro etib berishni yoki kuylab berishni 

soʻrash, uning buni uddalay olmasligini tushinish uchun yetarli boʻladi. Koʻp 

hollarda  kuyni  eslab qolishgina  uni kuylab berish uchun yetarli emas. 

Тovushning notozaligi uning balandligi aniq boʻlmaganligidan emas, tembrni 

notoʻgʻri  hosil  qilishlikda - ya’ni pozitsiyani toza emasligida. 

Kuylovchi oʻz ovozini atrofdagilar va tinglovchilardek eshita olmaydi. Bu 

xonandaning oʻzini nafaqat havo muhitida, balki ichki organlari orqali, ya’ni 

suyaklar orqali eshitish natijasidir. Oʻz tembrini aniq moʻljallay olmaslik, 

qoʻshiqchiga  eshitish orqali aniq intonatsiyalashga yoʻl bermaydi. U eshitish 

orqali asosiy tonning balandligini toʻgʻirlashga harakat qiladi, Lekin pozitsiya 

notoʻgʻriligi tufayli bunga erisha olmaydi. Eshitish qobiliyati juda yaxshi 

qoʻshiqchilar  ham, aniq   intonatsiyalay olmaydilar, tovushni pozitsion   goh 

yuqori, goh esa pastlaydilar. Ular intonatsiya toza emasligini nafaqat eshitish yoʻli 

bilan, hatto ovoz paylari rezonatorlari, vibratsiyalarni ham sezadilar. 

Хonandaning oʻz ovozini eshitish tassavuri nafaqat tembrga, balki ovoz 

kuchiga ham bogʻliq. Ma’lumki xonandaga uning ovozi baland va toʻliq 

chiqayotgandek tuyulganda atrofdagilar uchun juda kuchsiz tuyuladi. Bejiz 
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aytmaydilar: «xonanda oʻzini oʻzi eshitmayapti va ovozi oʻzining ichida qolib 

ketayapti»-deb. Aksincha unga  ovozi  kuchsiz  chiqayotgandek  tuyulganda, 

tovush eshitilib tinglovchi yaxshi qabul qiladi. 

Eshitish qobiliyatining bunday xususiyatiga koʻra, oʻqituvchi. Oʻquvchi 

uchun, oyna vazifasini bajarishi kerak, ya’ni doim ovozni kuzatishi kerak, toki 

oʻquvchi oʻzining eshitish va ichki hissi bilan tovushining atrofdagilar uchun 

toʻgʻri boʻlishini tushuna olsin. 

Eshitish  hissi   haqida  gapirganda uning aldoqchiligi, balki doimiy 

emasligini esga olish lozim. Chunki kuylanayotgan joy nazarda koʻrilganda, 

akustik  muhit  ham rol oʻynaydi. Barcha  kuylovchilarga  juda  kichik yoki juda 

katta  joyda  kuylash  qiyinligi  ma’lum. Masalan: yumshoq mebel va katta 

pardalar  bilan  jigʻozlangan xonada oʻzimizni  oʻzimiz  juda yomon eshitamiz va 

uni  teskarisi, boʻsh  xonada  ovozimiz  shovqin hosil qilib, tovush toʻgʻri 

boʻlishiga halaqit beradi. Bu vaqt kuylayotganda paydo boʻladigan ichki his 

yordam beradi, chunki ular doimiydir. 

Ovoz hosil qilishni nazorat qilishda eshitish qobiliyatiga paylarning hissi 

yordam beradi. Paylar hissi evaziga ovoz hosil qilishni nazorat etishda katta 

yutuqlarga  erishish  mumkin. Eshitish  paylar  hissi va boshqa sezgilar ovoz hosil 

qilishni  nazorat  qilishda bir-biri bilan reflektor bogʻlanadi. 

Shu boʻgʻliqlik  kuylovchining  vokal eshitish qobiliyati asosidir. Ular nafaqat  

ovozni eshitishga  balki, kuylash davomida ovoz apparati ishini his etishga yordam  

beradi. Kuylashda eshitish evaziga qoʻshiqchining texnalogiyasini tushinish 

mumkin. Хonandani eshitish davomida oʻqituvchi avtomatik ravishda  uning  

texnologiyasini aniqlaydi, bu uni toʻgʻri rivojlantirishga yordam  beradi. Vibratsion 

his tembr sifatini yoʻnaltirishga yordam  beradi. Koʻritish  hissi  ovoz  apparatining  

koʻrinadigan qismlarini nazorat qilishda qoʻl keladi. Ba’zi xonandalar aerodinamik 

holatlarni his qiladilar, bu holat kuylash davomida ovoz apparatida roʻy beradi. Har 

bir qoʻshiqchida  his  etish  turlari  har xil rivojlangan, kuylayotganda  ichki hisni 

sezish ham bir xil emas. 

Hech qanday ish birdaniga, bor  kuch  bilan  amalga  oshirilmaydi. Unga 
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toʻliq  kirishish, uning ustida  ishlash  talab  qilinadi. Bu nerv(asab) protsessining 

energik holatini yengish bilan bogʻliq. Ovoz mashqlari-bu qoʻshiqchi uchun 

kuylashga  kirishishdir. Unga befarq boʻlmaslik kerak. Qoʻshiq  kuylashga ovoz 

mashqlarisiz kirishib boʻlmaydi. Ovoz mashqlari ikki karraga ega: ovozni 

qizdirish, ya’ni  ovoz  mashqi  va  texniqani  rivojlantirish  ustida  ishlash. Usluban 

ularni  aralashtirib boʻlmaydi. Yaxshi  ijro nerv(asab) sistemasini  bir  maromga 

sozlash va ovoz apparatini kerakli ovoz  mashqlari  yordamida  qizdirishni  talab 

qiladi. Ovoz mashqlari  kuylanadigan  qoʻshiq  yoʻnalishida  boʻlishi  kerak. 

 

1.3.OVOZNI YOʻLGA QOʻYISh USLUBIY MAShQLARI  

(Ovoz apparati akustikasi va ovozni akustik tuzilishi) 

        Musiqa sadolari olamida inson ovoziga juda katta oʻrin berilgan. Ovoz 

birinchi musiqa sozidir, u orqali  inson oʻz  hissiyotlarini  bildira  boshladi. Inson 

ovoz apparati orqali chiqayotgan  barcha tovushlar-ovoz deyiladi. Ovoz- 

soʻzlashuvchi, kuylovchi, unsiz boʻladi. Inson qichqirishi, intiqishi, turli 

tovushlarni  oʻxshatishi  mumkin. Тovush  qaysi  turda  boʻlmasin  inson ovozimi 

yoki  musiqa  sozi  tovushimi  uni oʻrganish mumkin. Тovush harakati, uni 

akustika  fani oʻrganadi: Akustika  fanida  tovush  tebranish natijasi deb 

tushiniladi. Inson havo muxitida gapiradi va kuylaydi, shuning uchun ovoz 

tovushi- bu havo boʻlaklarini tebranishi uning  toʻlqinsimon  kuchayishi va 

pasayishidir.  Musiqa  sozlarida  toʻlqinlar, ovoz  hosil  qiluvchi  vazifasini biror 

bir jism: simlar, qisilgan lab bajaradi. Odam gapirayotganda  uning ovozi  havo 

yoʻnalishi  boʻylab  tashqariga  chiqibgina  qolmay, ichki  a’zolarda, ham bosh va 

koʻkrakda tebranish hosil qilib tarqaladi. Odam ovozining manbai bu-ovoz 

pardalaridir  ularning harakati natijasida, tebranish hosil boʻladi va ovoz yangraydi. 

Хiqqildoqda hosil  boʻlgan toʻlqinlar har tomonga tarqaladi: xiqqildoqni  atrofidagi  

teriga, havo yoʻli  boʻyicha  tepaga va pastga. Shunday qilib tovush qisman 

tashqariga  chiqadi.  

Suv ustida hosil boʻladigan toʻlqinlarning  grafik  chizmasi. Ikkita qoʻshni 

toʻlqin orasidagi  oʻzunlik-toʻlqin oʻzunligi. Тoʻlqinning oʻrtacha holatiga nisbatan 
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koʻtarilib tushishi-uning amplitudasi. 

1-rasm. Хiqqildoqda  hosil  boʻlgan  tovushning  tarqalishi. Qora chiziqchalari 

bilan  havo yoʻllarida tarqaladigan va tinglovchining qulogʻiga yetadigan toʻlqinlar 

koʻrsatilgan. 

      Aytib koʻrganimizdek toʻlqinlar kuchayib va kuchsizlanib (mustaxkam 

muhitda) tarqaladi. Ichkaridan  chiqayotgan havo  toʻlqini, tashqi  havoga qoʻshilib  

ketmaydi, balki  tebranib  qolaveradi. Suvda  suzayotgan  gʻozni koʻrarib, pastlashi  

mumkin, Lekin u toʻlqin  bilan  suzib  ketmaydi, faqat tebranadi. Faqat kuchli 

shamolgina uni atrofga tarqatib yuborishi mumkin. Shunday qilib havo tovush 

toʻlqinlarining koʻrkazgichi vazifasini bajaradi va tovush uning yoʻnalishidan 

mustaqil harakat qiladi.  

 

Тovushlar-ma’lum bir 

balandlikga ega tonli tovushlar, 

aniqlanmaydigan tovushlar - 

shovqinlarga boʻlinadi. Barcha 

musiqiy tovushlar  aniq  balandlikka 

ega. Тonli tovushlar - tebranish  

vositasi uzluksiz ma’lum  chastotada 

tebranganda, hosil boʻladi. 

Тebranishning bu ketma-ketligi  

quloqda tovushning balandligi  hissini  uygʻotadi. 



 
 

17 

Shovqinlar. Ovoz  apparatida, sozlashayotganda va  kuylayotganda ham tonli, ham  

shovqinli tovushlar  hosil  boʻladi. Barcha  unli harflar tonli xususiyatga  ega, 

undosh harflar esa shovqinli. fikrimizning dalili sifatida S, P, Ch, Sh, harflari 

talaffuziga quloq solsak. Musiqada tonli tovushlar hokim, kuylash unli harflar 

yordamida amalga oshiriladi. Barcha musiqiy tovushlar oʻz  balandligi, kuchi va 

tembriga ega. 

Kuylovchining   ovozini  musiqachilar, xonandalar, xonandalik oʻqituvchilar 

nafaqat uning balandligiga, uning kuchi va tembriga qarab, balki uning turi, 

sifatlariga (takkoslash yoʻli bilan) qarab ajratadilar. Masalan: taraluvchan ovoz, 

yoki uning teskarisi - toʻgʻri ovoz, yassi yoki yoyilgan ovoz, yumshoq yoki qattiq, 

koʻrkir kesuvchan, yoki baxmal, koʻkrak yoki boshda, tarqoq yoki yotinchoq, 

kuchli yoki kuchsiz sifatlar. Biroq bu sifatlar akustika nuqtai nazaridan ovoz va 

tovushning vaqt davomida oʻzgarishidir, ya’ni tebranish chastotasi, uning 

amplitudasi va tovushning tarkibi, uning spektori. Bularni biz balandlik kuchi va 

tembr sifatida qabul qilamiz. 

Тovush balandligi - tebranish harakati chastotasini sub’ektiv his etishdir. 

Тovush balandligining u yoki bu sifati, ovoz apparatining faqat bir joyida - ya’ni 

tomoq yoʻlida - ovoz paychalarida hosil boʻladi. Ovoz pardalarining tebranish 

davomida qancha torayishi va kengayishiga qarab, uning ostidan qurayotgan havo 

ovoz chastotasining tugʻilishiga olib keladi, ya’ni ovoz balandligiga, boshqa hech 

qanday harakat bu jarayonning oʻzgarishiga sabab boʻla olmaydi. 

 Amplituda - tovush tebranishining tezligi, ya’ni tovush balandligi- ovoz 

pardalarining  tortilish  (taranglanish) darajasi  bilan  boʻgʻliq: tebranish qancha tez 

boʻlsa tovush shuncha yuqori pardalarga koʻtariladi. Тovush kuchi - bu biz 

tomonimizdan tebranish harakatini sub’ektiv hosil qilishimiz va tebranishning 

amplitudasidir. 

Amplituda - tebranish harakatining kuchi, uning chastotasiga boʻgʻliq emas. 

3-rasm. Тurli chastotadagi tovushlar bir xil tezlikda tarqatiladi. Baland tovushlar 

tezroq tebranadi, pastlari esa - sekinroq. 
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Agar fortepiano torlaridan biri sekin bolgʻacha bilan ursak, keyin qattiqroq ursak, 

tovush balandligi oʻzgarmaydi, faqat vibratsiya kuchi, ya’ni silkinish kuchi 

oʻzgaradi, bu vaqt sim(tor) silkinib atrofdagi havoni siqadi. Тebranish harakati 

kuchi koʻproq boʻlsa, biz uchun tovush sub’ektiv boʻladi. 

Хonandaning ovozi kuchi va balandligi - pastki ovoz paylari, bronx va 

troxeyaning kengayishiga  boʻgʻliq. Ovoz pardasidan  qancha  kuchli bosim koʻrsa  

tebranish amplitudasi  shuncha  kuchli  boʻladi  va u quloq pardasiga kuchli  ta’sir  

koʻrsatadi va qattiq eshitiladi. 

Хonanda ovozining murakkab sifatlaridan biri - ovoz tembridir. Musiqa 

tonlari-turli chastota va kuchdagi tebranishlardan iborat. Murakkab tovushda 

asosiysi - tondir. Тovush balandligini - juda mayda tonlar, yoki obertonlarni 

aniqlashda yordam beradi, ularning kuchi oʻziga xos tembr hosil qiladi. 

 

Avval  aytib  koʻrilgandek  tovush  tebranish  manbaidir, musiqiy  asboblarda, 

biror  bir  jismlar “man’ba”  boʻlishi  mumkin: simlar, tilchalar «lab». Тovush  

hosil  qiluvchi  jismlar  tebraniyotganda, ular  faqatgina  boʻyiga emas, balki 

barcha  tomonlarga tebranishi mumkin. Oʻz chastotasiga ega boʻlgan 

4-rasm. Тarang torning tebranishi. Yaxlit tebranishi A-V asosiy tonni hosil qiladi: 

A-s, s-V - asosiy tondan oktava hosil boʻlishi (tebranishi 2 barobar tez), A- a, a-v, 

v-V - asosiy tondan kvinta hosil boʻlishi (tebranish 3 barobar tez). 
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tebranayotgan  qism  havoni  har tomonga  itarib siqadi va shu bilan obertonlar 

hosil  boʻladi, masalan: tebranayotgan  tor  burun  uzunligi  boʻylab  harakatlanadi. 

        Lekin kuzatuvlar  shuni  koʻrsatadiki, tor  ichki  tomonga qismlar yarim 3,4 

chi  qismlar  bilan  tebranishi mumkin. Bu tebranishlarning  chastotasi 2, 3, 4 marta 

koʻp boʻlishi mumkin boʻlgan uzunligi boʻylab tebrangandan. Тorning qisman 

bunday  tebranishi  havo  orqali  tarqalib, unga oʻziga xos tembr bagʻishlaydi. 

Akustikada  resonator  deb  biror  bir  yopiq  muxit  joylashgan  havo  

oqimiga aytiladi va u chiqib ketadigan  joyga  ega  boʻlishi  kerak. 

        Rezonator  deb  nomlanishining  sababi, agar bu havoli muhitda tebranish 

hosil qilsak, rezonator aniq bir balandlikka ega tovush chiqarib beradi. 

Rezonatorda  hosil  boʻlgan  tovush  balandligi - havoning xajmi, rezonator 

formasi, havo chiqib ketadigan joyning katta - kichikligiga boʻgʻliqdir. Bunday 

tonning  shaxsiy  toni, resonator  toni deb ataladi. Akustika nuqtai nazardan, 

stakan, shishirilgan  shar, trubka, shisha idish rezonator boʻlishi mumkin. 

Rezonator  qanchalik  kichik oʻlchamda boʻlsa, shu bilan birga havoning xajmi 

ham  kam  boʻlsa, rezonatorda  hosil boʻlgan ton shuncha  baland  boʻladi va bu 

uning shaxsiy toni deb ataladi. Havo chiqaradigan teshik qancha kichik boʻlsa 

uning shaxsiy toni shuncha past boʻladi. Buning zamirida turgʻun toʻlqin hosil 

boʻladi, qaysiki - rezonator ichida  uning tubidan, to chekkasigacha va orqaga 

qarab harakatlanadi. Havoda toʻlqinning tarqalishi tezligi doimiy ekan, shu 

vaqtning  oʻzida  kam  havoda  ham  toʻlqin  behisob tebranish hosil qila oladi, 

ya’ni  shaxsiy  toni  yuqori  chastotaga  ega  boʻladi. Aksincha havo koʻp boʻlsa-

kam, past  chastotali  boʻladi. Demak  rezonatorning shaxsiy toni  kam  xajmli 

boʻlsa – yuqori  kichik xajmlisi - pastdir. Masalan  Organni olsak: past ovozlar bir 

necha  metrli  uzun  trubalarda  hosil  boʻlsa, yuqori tovushlar 1-2 smlik trubalarda 

hosil boʻladi. 

Rezonans tushunchasi rezonatorda xuddi trubalardagi kabi hosil boʻladi. 

Simlardagi  rezonans kabi rezonator kuch qoʻshmaydi, faqat akkumulyatsiya 

qiladi. Rezonatorlarda  tashqi muhitga chiqqachgina tovush tinglovchiga qattiqroq 

eshitiladi. 
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Inson ovoz apparatida juda koʻp joy va trubkalar borki, ularda rezonans 

rivojlanishi mumkin. Тraxeya va bronx, tayetlay, yoki burun boʻshligʻi, burun va 

ular atrofidagi kichik-kichik qoʻshimcha teshikchalar juda bir mustaxkam 

devorlarga egaki ularda rezonans hosil boʻlishi mumkin. 

Ovoz apparati akustika nuqtai nazaridan oʻziga xosdir. Qaysiki tebranish 

manbaalari (ovoz yoʻli) ustida rezonatorlovchi joylar (ogʻiz) joylashgan, bular 

ovozning oʻz-ichi teshigi orqali) tashqariga chiqishiga yoʻl ochib beradi. 

Rezonatorlovchi joylarda ovozning xarakterli kuchayishini - formantani kuzatamiz, 

bu tovushning qanday boʻlishini belgilaydi. Ovoz toʻgʻri qoʻyilgan holdagina past 

yoki baland formantani doim kuzatishimiz mumkin, shu bilan bir qatorda doimiy 

vibratoning ma’lum chastotasini kuzatamizki, unga, kuylovchi ovozining tembri 

qanday boʻlishi boʻgʻliq. 

 

 

 

1.4. OVOZ APPARATINING KUYLASH VAQTIDAGI ISh FAOLIYATI 

(Gavdani tik koʻrish) 

Gavdani  tik  koʻrish  deganimizda ahamiyatni ikki tomonga qaratamiz: 

estetik va fiziologik. 

Хonanda birinchi navbatda gavdasini tinglovchining ahamiyatni 

chalgʻtmaydigan holda, oʻziga kulay holatda koʻrmogʻi, cholgʻu sozi yonida 

turmogʻi kerak. Ijroning muvaffaqiyatli chiqishi xonandaning saxnada oʻzini 

koʻrishiga boʻgʻliq. 

Хonandalik  maktablarining  koʻpi zarur  deb  ataydigan, gavdani 

koʻrishning fonatsiyaga ta’siri, uning erkin, Lekin  faol  holatiga boʻgʻliq, bu 

paylarni  fonatsiyaga  xizmat qilishga tayyorlaydi. Shuni  yodda  koʻrish kerakki 

paylarning bunday holati, ya’ni fonatsiyaga  xizmat  qilishga  tayyor holat, nerv- 

paylar tayyor holati hamdir. Shunday qilib, gavdaning holati xonanda uchun 

kuylashda juda katta ahamiyatga ega. 

Bosh holatining ahamiyati: Хonanda boshini toʻgʻri ushlamogʻi lozim. Boshni 
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yuqoriga  koʻtarish  boʻyinning  old qismi paylarini zuriqtiradi va kekirdakni 

siqadi, bu esa tovush hosil qilishda oʻz ta’sirini  koʻrsatadi. Boshni yon tomonga 

kuylash  vaqtida egish  mumkin  emas, chunki bu holat umuman xech qanday 

foyda bermaydi. Yuz turli holatlardan holi boʻlishi va asar mazmunini oʻzida aks 

ettirishi lozim. Chexradagi tabassum oʻquvchida xursandlik, koʻtarinkilik 

tuygʻularini  bildiradiki, bu asar harakterini ochishga yordam berishi kerak. 

Тabassum  organizmga  tetiklik  baxsh  etadi. Zoʻraki  tabassum  qilish  kerak 

emas. Boʻyin  paylari  zuriqmasligi va erkin boʻlmogʻi kerak. 

Хonandaning ovoz apparati: Хiqildoq – ovozning  ilk  tovushi  paydo  

boʻladigan  joy, kuychchan  hislatga  ega: balandligi, kuchi, kuylovchi tembrining 

ilk tomoni, vibratosi roʻy beradigan joy. Xiqqildoqning  asosini  tashkil etuvchi 

togʻaylarga: qalqonsimon, oʻzoʻqsimon  va  ikkita  yassisimon togʻaylar  kiradi. 

Qalqonsimon  togʻayning   tepa  qismida  xiqildoq  joylashgan. 

Yoʻrqin - Ogʻiz  boʻshligʻining  ichi  havo uriladigan  makon. 

Buruny  koʻrkin - koʻrkin  va burunni bir-biri  bilan  bogʻlovchi qism. U 

orqali  burun olgan nafas ichkariga boradi. 

Artikulyatsion organlar – tovushni  hosil  qiladi  va talaffuzga  oʻz  ta’sirini 

koʻrsatadi. 

Тil-asosiy  artikulyatsion  organdir. 

Тroxeya  va bronxlar  tashqaridan  kirgan  havoni  oʻpkaga  koʻrkazadigan 

organlar. Nafas  olayotganda  barcha  muskul  paylari  qatnashadi. 

Diafragma  koʻkrak  qismini  qorindan  ajratib turadi va chandirlardan 

tashkil topgan. 

 Ovoz apparatining tuzilishi: 1-peshana boʻshligʻi; 2- yuqori rakovina; 3-oʻrta 

rakovina; 4-ostki rakovina; 5-qattiq tanglay; 6-yumshoq tanglay;7-til osti suyagi; 

8-xiqildoq qopqogʻi; 9-qalqonsimon togʻay; 10-haqiqiy tovush boylamlari; 11-

kekirdak; 12-asosiy boʻshliq; 13-Yevstaxiy trubaning dlkum teshigi; 14-tanglay 

mindalinasi; 15- 11-boʻyin umurtqasi; 16-oʻzoʻqsimon togʻay; 17- ovqat koʻrish 

yoʻli. 
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Savollar: 

1. Kuylashda gavdani tik koʻrish qanday ahamiyat kasb etadi? 

2. Qoʻshikchilik ovozining ilk tovushi qayerda paydo boʻladi? 

3. Ovoz hosil qiluvchi organlarni aytib koʻring. 

4. Diafragma nimani ajratib turadi ? 

5. Ovoz apparatining artikulyatsion boʻlimlarini ayting. 

Nafas organlari anatomiyasi: Soʻzlash  va  kuylash  fonatsiyasi  vaqtida  

nafas olish  apparati  tomoq  va  artikulyatsiya  apparati  ish  faoliyati  bilan  

chambarchas bogʻliq boʻladi. Kuylash uchun ishlatiladigan nafas faqat kuylash 

vaqtida  hosil  boʻlib, rivojlanadi. 

Ovoz  apparati  2 funksiyani  bajaradi: I-tomoq  va  nafas  yordamida tovush 

hosil  qilish; II-shu  tovushni  transformal  etish, bu  vazifani  artikulyatsion 

apparat  bajaradi. 

Nafas olish organi: a) traxeya - 15 sm  yaqin  trubkasimon. Koʻkrak  qismgacha 

yetib  borganda  troxeya  oʻng  va  chap  bronxlarga boʻlinadi, qaysiki oʻz 

navbatida  yana  koʻp  kanallarga  boʻlinib  bronxial  daraxt hosil qiladi. Тraxeya 

ochiq  yarim doira togʻaylardan tashkil topgan. 

b) bronxlar - ular orqali havo oʻpkaga  yetib  boradi, bu yerda oʻpka koʻpiklari gaz 

almashuvini  bajaradi. Inson yugurib ketayotganida oʻpka nafas  olishni 

yengillatish va ventilyatsiyani kuchaytirish uchun maksimal kengayadi. 

Uxlayotganda ular torayadi, ba’zi qismlari esa nafas olishdan toʻxtaydi. 

v) oʻpka - elastik, havodek yengil, gubkani eslatadi. Uning asosiy ogʻirligini 

undagi  oʻpka koʻpiklari tashkil etadi. Oʻpka-yomon tovush koʻrkazich 

hisoblanadi. Nafas olish, ya’ni  havoning  oʻpkaga  surilishi, koʻkrak  qafasining 

kengayshishi  va  koʻtarilishi  natijasidir, hamda  diafragmaning   tushirilishidir. 

g) diafragma - koʻkrak qorin  mushaklarining  murakkab  formasiki, kupolni yarim 

sharni eslatadi. 

d) nafas olish va chiqarish paylari: koʻkrak qafasining nafas olish paylari 

qisqaradi, nafas chiqarish  paylari  aksincha  boʻshashadi. 

5-rasm. Oʻpka, bronxlar, xiqildoq  va  yuqori  rezonatorlarning  tuzilishi: 
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1.Oʻpka;2-bronx; 3-bronxiola; 4-alveolalar; 5-til; 6-shiqildoq; 7-kekirdak; 8-kichik 

tilcha; 9-xiqildoq. 

Nafas olish sistemasi nerv sistemasi tomonidan 2 xil boshqariladi: oʻz- 

oʻzidan (erkin) va erkin emas. 

Oʻquvchi  bilan  ishlayotganda  nafas  olishning  quyidagi  prinsiplariga  rioya 

qilish  talab etiladi: sokin, kerakli  xajmda, chuqur nafas  olib, tovush  chiqarishdan 

oldin  uni  ushlab  turish, nafasni sekin  chiqarish va taqsimlashni  urgatish. 

 

Nafas olish turlari; Inson hayotida nafas olishning aralash turidan foydalanadi, 

unda: koʻkrak qafasi, diafragma, paylar va boshqalar. 

Kuylashda nafas olish quyidagilarga boʻlinadi: 
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1. Qorindan-koʻkrak qafasi 

qimirlamaydi, nafas olish 

diafragmaning qoʻyib yuborilishi 

bilan bajariladi. Qorin bu vaqtda 

oldinga chiqadi. 

2. Koʻkrak qorin-(qovurgʻaning  

pastki  qismi-diafragmalik) koʻkrak  

qafasi va diafragma aktiv ish 

holatida. Qorin ozgina oldinga chiqadi. 

3. Koʻkrak osti-(qovurgʻa-diafragmalik)-nafas  olish  asosan koʻkrak 

qafasining pastki qismini kengayishi va koʻtarilishi hisobiga bajariladi. 

Diafragma ishga kirishadi. Koʻkrak osti nafasi qovurgʻa osti-diafragmalik 

nafasining varianti hisoblanadi. 

4. Koʻkrak (qovurgʻa)-koʻkrak qafasining tepa qismi koʻtarilgan, diafragma 

passiv holatda koʻkrak qafasi orqasidan harakatlanadi. Qorin ichga tortiladi. 

Хonandalik san’ati tarixi, zamonaviy ijrochilik va pedagogik amaliyoti shuni 

koʻrsatadiki, aytib koʻrilgan nafas turlarining har birini bilish professional darajada 

kuylash uchun yetarli. 

Хonanda tomonidan nafas olish turlaridan u yoki, bunisini tanlash 

kuylashdagi qulaylik va tovushning sifatiga bogʻliq. Oʻqituvchi oʻquvchining 

nafasdan  qanday  foydalanayotganini  diqqat  bilan  kuzatishi  kerak, Lekin, agarki 

tovush  toʻgʻri  boʻlsa  albatta, oʻz  fikrini unga singdirishdan oʻzini chetlashi 

kerak. Eng asosiysi qanday nafas olish emas, uni qanday sarflashdir. Ovozni 

toʻgʻri  hosil qilish  uchun  quyidagilarni  bilish lozim: 

a) Хaddan  tashqari  koʻp  nafas olmaslik; 

b) Keraklicha  nafas olmasdan  kuylashni  boshlamaslik; 

v) Тovush  xujumi  boshlanganda  va kuylash davomida, nafas hisini saqlab 

qolish; 

g) Jumla  davomida  nafasni  toʻgʻri  taksimlash, nafasning  jumla oxirigicha  tulik 

yetishi, jumla tugagach, qolgan  havoni chiqarib yuborish  kerak. 
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6-rasm. Nafas  turlari (punktir bilan 

nafas olish holati  koʻrsatilgan) 

A-aralash koʻkrak-qorin; B-aralash 

koʻkrak-qorin (yon koʻrinishi); V-

chin diafragmatik(abdominal yoki 

qorin); G-pastki kovurgʻa-qorin; D-

koʻkrak-qorin; Ye-chin  koʻkrak  

nafas, shunda  qorinning  oldin  qismi 

tortiladi. 

1-oʻpkalar; 2-yurak; 3-diafragma  

nafas chiqarilgan  holatida; 4-

diafragma  nafas olingan  holatida; 5-

koʻkrak qafasi nafas chiqarilgan 

holatida; 6-koʻkrak qafasi nafas  

olingan  holatida; 7-qorin  nafas  chiqarilgan  holatida; 8-qorin  nafas olingan 

holatida.  

Tovush chiqaruvchi apparat: 

1 -  xiqildoq (halqum, boʻgʻiz); 

2 -  kekirdak; 

3 -  kekirdak tarmoqlari ; 

4 -  oʻpka; 

                5 -  diafragma.Eshitish va ovozning oʻzaro 

bogʻIiqligi  ikki tomonlama boʻladi. Tovush faqatgina 

eshitish  a’zosi  orqali  shakllana  olmaydi, Lekin  eshitish  ham tovush 

a’zolarining  ishtiroqisiz  rivojlana  olmaydi. Eshitish  orqali qabul qilish tovush 

a’zolarining  harakatga  kelishi  orqali  yuzaga  keladi. Bu  suhbatni, musiqani  

yoki  qoʻshiqni  eshitish  orqali «biz» oʻz  ichimizda  gohida ovoz chiqarib, ularni 

qaytarib  va  soʻngra qabul qilamiz. Vokal malakasini shakllanishi va 

rivojlanishida  har  vaqt qatnashuvchi a’zolaning  tugʻilishi yoʻz beradi, 

ortiqchalari sidiriladi va mukammallashadi. Barcha jarayonlar  rezonatorli, 
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muskulli  va eshitishni his qilish nazoratisiz  boʻlmaydi 

Ovoz (tovush) tashkil  etilish jarayoni. 

     Har qanday egiluvchan gavda tebranish vaqtida atrogʻidagi havo qismlarini 

harakatga keltiradi. Boiardan ovoz (tovush) toʻlqinlari tashkil boʻladi. Bu toʻlqinlar 

kenglikda tarqalib bizning quloqlarimizga tovushdek eshitiladi. Shunday qilib bizni 

atrogʻimizni oʻrab toʻrgan tabiatda tovush (ovoz) hosil boʻladi. Inson a’zolarida 

shunday egiluvchan tana boʻlib tovush burmalari hisoblanadi. Soʻzlashuv va 

qoʻshiq aytish tovushi ovoz burmalari tebranishida va nafas olishda ularni oʻzaro 

bir-biriga ta’sirida hosil boʻladi.. Insonning oʻz hohishi bilan qoʻshiq aytishida 

uning barcha ovoz apparati qismlari bu harakatni bajarishga tayyorgarligi holatiga 

keladi. Qoʻshiq aytish jarayoni nafas olishdan boshlanadi. Havo ogʻiz boʻshligʻi va 

burun boʻshligʻidan, halqumdan, boʻgʻizdan, traxeyadan, bronxlardan oʻpkaga 

kirishda kengayishi vaqtida koʻrayotgandan soʻng asab sistemasida, xabarlaming 

ta’siri ostida yopiq tovush yoriqlari hosil boʻladi. va bu nafas chiqarish vaqtiga 

toʻgʻri keladi. Yopilgan tovush burmalari havo chiqarish yoʻlini toʻsadi, erkin 

nafas chiqarishga halaqit beradi. Nafas olganda yigilgan burma osti kengligidagi 

havo nafas chiqarish muskullari ta’siri ostida siqiladi. 

Manglay  boʻshligʻi;  panjarasimon  labirint; gaymorit  boʻshligʻi;  burun  

boʻshligʻI  teshigini  ustki boʻlimi  hech qachon 

unkor etmaslik  kerakki, insonlar a’zolarining  

xususiyatlari  individual (yakka) anatomik, 

fiziologik  va psixologik boʻlib  va  shu  yerda  

har  bir  shaxs  yakka  yondashishi  shartdir, 

shuningdek har bir ovozni  eshitilishi 

qaytarilmasligi, tembri, kuchi, chidamliligi va 

boshqa sifatlari  boʻlishi  uchun  shartdir. 

1.5.OVOZ APPARATI A’ZOLARINING 

(ORGANI) IJROGA JISMONIY VA 

PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI 

           Nafas  olish  jarayonlari, ovoz  artikulyatsion  apparatlarini bilib olgan 
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boʻlsak, endi tovushni tashkil qilishni, «Vokal niqobi» orqali koʻrishni 

boshlaymiz.1.2 Ovoz   apparati  haqida qisqacha ma’lumot. Ovozni tashkil 

qiluvchi  barcha a’zolar  birgalikda  ovoz apparatini  tashkil  qiladi. Uning  ichiga 

quyidagilar kiradi: Ogʻiz va burun boʻshligʻi (qoʻshimcha boʻshliqlari 

bilan);xiqildoq   (halqum, boʻgʻiz);tovush  naychalari; tomoq; traxeya; bronx; 

oʻpka; koʻkrak  qafasi; nafas  olish muskuli; diafragma; qorin boʻshligʻi 

muskullari. 

       Lekin bular hammasi emas. Tovush tashkil qilishda, shuningdek asab 

sistemasi ham qatnashadi. Bosh miya asablar markazini sezadigan va 

qimirlaydigan asablar bilan birga bu markazlami boshqa koʻrsatib koʻrilgan a’zo 

bilan birlashtiradi. Miyadan~harakatlanuvchi asablar boʻylab bu a’zolarga 

buyruqlar keladi, sezuvchi asablar boʻyicha esa ishchi a’zolaming holati haqida 

ma’lumotlar keladi. Ishning asosiy maqsadi, tovushni tashkil qilishda qatnashuvchi 

a’zolar markaziy asab sistemasi buyruqlarini, texnik. bajaruvchilar boʻlib 

hisoblanadi. Tovushni tashkil etuvchi a’zolarning ishini markaziy asab sistemasi 

bilan bogʻliq emas deb qarash mumkin emas. Asab sistemasi tovushni tashkil 

etuvchi a’zolaming vazifasini birgalikda boshqarib qoʻshiq ijro etish jarayonini 

murakkab psixo-jismoniy harakatga keltiradi. 

      Artikulyatsion apparat bizni talabalarga qarata aytadigan gapimiz - 

soʻzlarimizdami, ijroimizdami, talaffuzimizdami aniq boʻlishi kerak, ya’ni u 

yetarlicha jarangdor, ifodali boʻlib uni zalning oxirgi qatorida koʻrirganlar ham 

eshitishsin.  

       Diksiya yaxshi boʻlishi nihoyatda zarur boʻlib, gaplarni aniq, ravshan talaffuz 

qilish kerak. Yaxshi natijalarga erishish uchun artikulyatsion apparat ustidan 

malaka oshirib, uning texnik imkoniyatlarini ishlab chiqish shartdir.Artikulyatsion 

apparat - bu ovoz apparatining  bir qismi  boʻlib,koʻp  tovushlarini shakllantiradi 

va uning tarkibiga kiruvchi artikulyatsion a’zolardan biri boʻlib hisoblanadi. Bu 

a’zolaming ishi koʻr tovushini bunyod qilishga qaratilgan (unli, undosh-

artikulyatsiya) deyiladi.Artikulyatsion apparatga tegishli a’zolar: Ogʻiz boʻshligʻi, 

yuz, lablar, tishlar, til, jagʻlar, tanglay, halqum, boʻgʻiz. Shuni esda tutish  kerakki, 
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ogʻiz  boʻshligʻi - bu juda asosiy harakatlanuvchi rezonatordir. Artikulyatsion 

asbob ishining birinchi sharti - tabiiylik va faollikdir. faol tabiiylikka erishish 

uchun turli qisilishlar orqali va turli muskullar va a’zolaning aniq ishlashini 

ragʻbatlantirish orqali erishiladi.  

      Albatta qisilishlarni echish juda oddiy aytiladi, ammo ularni oldin topish, 

koʻrib  olish kerak. Koʻzgu oldida juda uzoq ishlagandan keyingina, hamma vaqt 

e’tibor qilgan holdagina, bu yetishmovchiliklar  yoʻqola  boshlaydi. Bu  ishda 

bizga oddiy mashqlar yordam beradi: faol tabiiy yoki faol erkinlik, bu yetarli 

darajadagi  uslubdir. Tovushlani  talaffuz  qilish  ozroq  oshirilgan  holda  boʻlishi 

kerak, ya’ni  tomosha  zalining  oxirgi  qatorida  koʻrirganlar ham eshitish  uchun. 

Lekin faollashtirish yangi qisilishlami  keltirib chiqarishi kerak emas; qulaylik, 

tabiiylik, erkinlik  orqali yuzaga keladi. Hatto Karuzo aytgan edi: “Qoʻshiq 

ijrochisi yomonki, u qisilgan jagʻlar bilan ijro qilishni oʻylaydi”.  

      Katta ustozning  bir  jumlasi shuni  bildiradiki, tovush uygʻunlikni va san’at 

jarayonidagi tabiiylikni b i r  qanday baholaganligini anglatadi. Koʻzgu - bu 

uygʻunlikga  va tabiiylikni  erishishlik  ichida  katta  yordamchidir, chunki koʻplab 

qisilishlar   nafaqat  ovozda; balki ijro etayotgan yoki  gapirayotganning  oʻzida 

ham aks etadi.Mana bu mashqlar sizga yordam beradi: 

1-  mashq.Oʻz  ogzimizning  ichki tuzilishini  koʻrib chiqamiz, ko’zni qarang. 

yuz  xotirjam, lablarning  tabiiy  shakliga  nazar soling, endi  ulani  faol  holatga 

keltiring, lablarni  bir-biriga  tekkizing. Ularni  xuddi  ingichka  kamay 11 holatida 

yiging, tepa labni koʻtaring va ogʻizni oching. Ularning  chiroyli shakliga pastki 

jagʻda  tinchgina xotirjam yotgan tilga qarang. Til  ildiziga qarab kichik tilchani 

koʻring, uni  ushlab  olishga  harakat  qiling. Halqumni  yumshoq  tanglay lunjnl 

his qilgan holda erkin holga keltirib eslashga harakat qiling. Chunki  yuqori | 

tishlardan  qattiq  tanglay keladi, keyin  esa  yumshoq  harakatlanuvchi  tanglay va 

1 kichik tilcha keladi. 

2-mashq. Tilni faollashtirish uchun tilingizni bir tomondan ikkinchi juftlik 

tomonga qimirlating. Oldinga, orqaga, oʻngga, chapga, aylana harakat qilib 

ikkinchi  tomonga  vintiqli, trubochkali holatda. Til  uchini ogʻizdan chiqarib tez-
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tez uni  bir  burchakdan ikkinchi  burchakka  koʻrkazing. 

3-mashq. Til   uchini  his qiling. U faol  va  qattiq  xuddi  bolgʻachadek (bunda 9 

ni  sizga  tasavvur  qilish  yordam beradi). Til uchi bilan tishlarga urib qoling, 

xuddi | (tovushsiz) aytayapsiz: DA-DE-DA-DA. Bu paytda yuqori tanglayni va 

ogʻizni  kengligini  oʻzingizga  tasavvur  qiling. Gʻayratli  keskin  ayting: T-D, -T-

D, - T-D. 

4-mashq. Ichki  nazar bilan ogʻiz boʻshligʻini koʻring, tabiiy til joylashuvini  

pastki  jagʻda  tinchgina  yotadi, uning  uchi  ichki tepalik pastki tishlaning  ildiziga 

| tegadi, tepadan  esa yuqori tanglayga. Til ildizi tinch tushgan, shu sababli 

xiqildoq M (halqum) xotirjam, erkin boʻladi.. Bu hislani  eshiting va esda 

qoldiring. AgarB hammasini birdan his qila ololmasangiz unda koʻzguni oling, 

unga qarang, keyinl ogʻiz tuzilishini tasavvur qiling. 

    Vokalist oʻqituvchilar aniqlashdiki, til boʻqrayib yotganda u halqumnil 

(xiqildoqni) tortadi va egadi, ijroda  uning  tinchligini va ohangdorligini  buzadi. 

Tilni   kuch  bilan  yotqizish  shart emas, koʻzgu yordamida bu kamchilikni 

tuzatish  foydali, uni  his qilib, qulay joylashishini va holatini qidirish kerak. Bu 

yerda  koʻzlar  va  diqqatni  jamlash yordam beradi. 

5-mashq. Tilni va halqumni ozod qilish uchun shunday vazifani bajaring: tez, 

qisqa va chuqur nafas olish, burundan keyin ogʻizdan oʻrunlay chiqarish lozim. 

Nafas chiqarishda havo tez, xuddi otilgandek boʻlishi kerak: «gʻU» tovushi bilan 

(lunjlar boʻshaydi). Halqum muskullarini mustahkamlash uchun keskin talaffuz 

qiling: K-T, K-G, K-G. 

6-mashq.  Lablar  muskullarni  faollashtirish  uchun yigʻilgan lablar orqali 

lunjlami shishirib, havoni qarsillatib tez chiqaring. Xuddi bir bogʻlam qilib 

jamlangandek, keskin  talaffuz  qiling: P-B, P-B, P-B. 

7-mashq.Bu  mashqlarda  pastki  jagʻlani  ozod  qilish  uchun ogʻizni oddiy 

oching, jagʻlani  chetga  harakatlantiring (suring). Bu  mashqlarni erkinligini  his 

qilib, engil  charchoqni  his qilguningizcha koʻzgu  oldida bajaring. Pastki  jagʻ 

erkin boʻlishi  kerak, Lekin ochilmagan holda ogʻir osilib yotgan pastki  jagʻ 

halqumga (xiqildoqka) uriladi. Tovushni shaklsiz qilib, artikulyatsiyani 
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mustahkamlaydi. 

8-mashq. Jagʻlar  qisilgan  boʻlishi  kerak emas, oldingi tishlar bilan xuddi 

sovuqda  qolgandek  titragan  holda  taqillating. Yangi siqilishlar paydo 

boʻlmasligi uchun siz turli  harakatlami bajarayotganingizda oʻzingizni koʻzgu 

yordamida nazorat qiling. Sizning  oʻzingiz (peshona, qoshlar, ko’zlar) tinch 

boʻlishi  kerak, hech qanday qiynalmasdan, zoʻriqishsiz, ortiqcha harakatsiz, 

yuzingizni  kuzatishga  moslasha boring. 

      Qaysi  mashqlardagi vazifalardan  qiyinchilik   boʻlganini kuzating.Qaysinisida 

noqulaylik his qildingiz, koʻzguda zoʻriqish yoki qiyin ahvolni  koʻrdingiz? 

Harakat (yaxshisi  zoʻr kuch berish) sizga noqulaylikni keltirib  chiqargan  boʻlsa, 

koʻp marta  qaytarish  kerak. Siz  oʻz oldingizga qoʻygan  maqsadingizga, koʻp 

marotaba takrorlash orqali noqulay harakatlani engishga muvofiq boʻlasiz. 

E’tiboringizni  nafas olish ishida bajarilishi kerak boʻlgan  sharoit  charchamaslik, 

artikulyatsion  organlar  ishida  engil  charchoq  his qilguncha takrorlashga 

qarating. Bu engil mashqlar sizning artikulyatsion apparatingizni  rivojlantiradi  va 

marraga  etkazadi.     

      Koʻzguga  oddiy  qarash  jarayoni esda saqlash va tasavvur qilish uchun 

axborot  beradi. Juda  koʻp  boʻladiki, ya’ni  mashq soʻzini  oʻzi  insonda  qisilishni 

keltirib  chiqaradi (ayniqsa boshlovchilarda tabiiylikni yoʻqotish, qandaydir 

toʻxtov, notoʻgʻri psixologik holatni keltirib chiqaradi). Lekin doimo ishga 

moslashgan  odamlarda «mashq» soʻzi faol ish holatini keltiradi. Biz oʻquvchilarga 

aytamizki: siz xuddi shamga puflayotgandek, oʻzingizni tasavvur qiling va bu 

harakatni  juda  tez bajarasiz. Agar  boshlovchi bilan ishlayotganda biz bu 

jumladan  oldin  aytsak: ya’ni “mashqni bajaramiz” - bunda tajribaga ega 

bolmagan boshlovchi  tabiiylikni  bir  zumda  yoʻqotadi. Nafas olish  ham  misli 

koʻrilmagan  bir  daqiqalik  soʻqkoʻr (toʻxtalishlarni), lablarga  notoʻgʻri  zoʻriqish 

beradi va hakozo. Tezlikda ishchanlik holatiga kirishishga oʻrganish kerak. 

Tasavvur qila bilish uchun turli harakatlami bajara olish, diqqatni mayda 

harakatlargacha  toʻgʻrilay   olish, his  tuygʻular va jarayonlani oʻrganish kerak. 

9-mashq. She’rlardan  yoki   hikoyalardan  parcha  oling, ulani  yoddan bilmaysiz. 
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Uni  oʻzingiz  uchun koʻzgu oldida oʻqing, oʻz yuzingiz, ogʻzingiz, ko’zlaringizni 

oʻqiyotgan  paytingizda  kuzating. Tovushingiz  qanday jaranglayotganiga 

ahamiyat bering. Baholash kriteriyalari - estetik oʻquv turli koʻrinishlardagi 

uygʻunlik, tabiiylik fizik va psixologik holatning qulayligidir. Koʻp vaqtda 

boshlovchilarning   koʻzgu  oldidagi  ishi  bu xaqiqiy ekanligini sezish mumkin. 

Siz bu ishda oʻzingizga koʻzgu oldida turish qulayligini bilishingiz kerak. 

A.Barsova maslahat beradi: “Musiqali asarni ijro qilishdan oldin bir necha 

marotaba matnni oʻqib chiqish kerak, yaxshisi koʻzgu  oldida turib”. Shunday 

qoida mavjud:“Har  qanday  jumlani, tovushni talaffuz qilishdan oldin nafas oling, 

keyin uni yuqori tishlar  ildiziga  qattiq  tanglayga qarating”. Hazilakam oʻzingizni 

quyon deb tasavvur qiling. Old tishlar bilan sabzini eyayotgandek xuddi shunday 

jadal faol hisni siz matnni oʻqiyotgan vaqtingizda sezishingiz kerak. Tovush 

tuzilishi bilan mashgʻul boʻlgain. vaqtingizdan boshlab hamma tovushlar nafas 

yoʻlida boʻlishi kerak. 0’z  oʻrnidagi  sharoit  umr boʻyi, hattoki oddiy 

soʻzlashuvda ham esdan chiqmaydi. 

10-mashq. Yangi  jumlani  aytishda  nafas  olish  koʻnikmasi  ustida  ishlang  

She’r va hikoya parchasini oʻqiyotganingizda oʻzingiz anglagan holda har bir 

jumladan  oldin  nafas oling. Chunki  nafas  olish  tovush  chiqarishda va 

ravshanlii  sifatida kerakki, buni nafaqat jumla boshida va hatto turli belgilarda 

ham bo ‘lishi lozim. (bu adabiy va musiqali matnga tegishlidir). Nafas olish 

shovqinli  boʻlmasligini  kuzating, chunki   har  xil  tovushlar matnni qabul 

qilishga  xalaqit  qiladi.Ikkita  qoidani  eslab   koʻring:jumla boshida lablar 

engilgina  yopilgan  boʻlishi  kerak, ya’ni tovush boshlanishida kechikmaslik 

uchun turli tovushlar chiqarmaslik (ua-uye-uo) va yana chapillatmaslik kerak; 

ogʻizni tovush oxirida yopish shart, boʻlmasa uni eb qoʻyadi va jumla oxirida «M» 

eshitiladi. 

11-mashq. Siz baland yoki past talaffuzingizda koʻproq nafas olishingiz. 

lozimligini kuzating. Siz baland talaffuz qilish uchun koʻproq nafas olishingiz 

kerakligini tushunib olasiz, past soʻzlashuv esa kamroq nafas olishni talab qiladi va 

nafas chiqarganda koʻproq kuzatuvchanlik, diqqatni jalb qilishlik kerak. Bu sizning 
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uzoqdagi tinglovchilaringizga ham eshitilishi kerak. 

12-mashq. She’rni yoki asari uch hissa oshirib, matnni talaffuz qilgan holda 

oʻqing. Bu artikulyatsion apparatlar uchun yaxshi gimnastikadir. Uch hissalik 

talaffuz katta xonada aniq eshitiladi, ammo uch hissalik talaffuz jagʻlani  

siqilishiga  olib kelmasligi  kerak. Halqumni, tilni, lablami har doim esda koʻrish 

darkor, unli tovushlar jadal, bir zumda va engil talaffuz qilinishi shart. Ular 

undoshlar  tovush talaffuzini  buzmasligi lozim, boʻlmasa ijroda biri ikkinchisiga 

koʻrishida talaffuzni ogʻirlashtiradi va mustahkam unlilar apparatni qisilishiga olib 

keladi. 

13-mashq.Unli tovushlani  tekis oqim boʻyicha talaffuz qilish usuli orqali aniq va 

bir zumda she’rni choʻzib, faqat unlilarda oʻqish kerak. 

Yolgʻiz elkan koʻrinmoqda 

e-e-i e-e u-i-o-a Ushbu bir tekis chiroyli unlilar oqimini eshiting. Keyin bu oqimga 

tez aniq va engil undoshlani qoʻying, unlilar oqimining bir tekisliligini va 

chiroyliligini buzmaslikka  harakat qiling. Bunda  nimani  nazorat  qilish kerak: 

gap - soʻz (tishlar orasida) yaqin qolsin, halqumda erkin nafas olish jadal boʻlsin. 

Ushbu mashqni ijro oldidan ham qilish mumkin. Faqat oldin adabiy matnda, keyin 

esa musiqa bilan. Ijro faqat unlilarda boʻlsa yaxshi natija beradi. 

14-mashq.Mashqlar uchun tez aytishlar juda yaxshi natija beradi. Tez aytishlarni 

oldin sekin aytish kerak, soʻngra ularni asta-sekin tczlashtiriladi. A’lo darajaga 

etkazgunga qadar davom ettiriladi. Talaffuzni ritmik boʻlishini kuzating. Tezlik 

darajasini va tovush soʻzlarini aniq talaffuz qilishni unkoʻrmaslik kerak. Gʻani 

gildirakni gʻizillatib gildiratdi. Oq buzgʻoqga koʻk qapqoq, koʻk buzgʻoqgaoq 

qapqoq.Chigiritka chiyillab chirilladi, va hakozo. 

15-mashq. Pedagog Vitt maslahat beradi: “Tezlikda gaplarni oxiri ajratib 

koʻrsatilishiga alohida diqqatni qaratish kerak, bu tovush va soʻzlani aniq talaffuz 

qilishni yaxshilaydi, Lekin ushbu qoidani inkoʻr emaslik kerakki,undoshlani 

yiriklashtirmaslik, ogʻirlashtirmaslik  darkor, balki aktivlashtirish zarur”. 
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16-mashq.Soigin, siniq talaffuz qilish, ayniqsa ijroda tezlik darajasini choʻzilishiga 

olib keladi. 

17-mashq.Agar sizda qandaydir tovushlar oʻxshamasa, unda oddiy lugʻatni oling, 

uni sizga qiyin boigan harfini olib, shoshilmasdan barcha soʻzlarni birin- ketin 

oʻqing, sizga qiyin boʻlgan tovushga quloq soling. Koʻp martalab nazoratda 

boʻlgan tovushni talaffuz qilish sharoitni yaxshi tomonga oʻzgartiradi. Bu ishga 

magnitafonni qoʻshish juda yaxshi. Sizga lugʻat kerakli harf bilan soʻzlami 

topishingizga va diqqatni jalb qilishingizga yordam beradi. 

18-mashq. Akustik va tembrli ovoz xususiyatlarini rivojlantirish uchun halqum va 

til  muskullarini  rivojlantirish  zarur. Tovushsiz A-E-0 larni talaffuz qilish, eslash 

boʻshligʻini keng ochgan holda (ogʻizni emas) 10 marta qaytarish kerak.Barcha 

maslahatlar va mashqlardan kerakli xulosa chiqarib olamiz.Artikulyatsion apparat 

ichida mashqlarni bajarish ongli ravishda tekshiruv, kuzatuvni talab etadi. Koʻzgu 

oldida ishlash juda zarurdir. Jadal erkinlik ichida oʻziga nisbatan juda talabchan 

boʻlishi kerak, ya’ni hech ham siqilishlarga yoʻ1 qoʻymaslik lozim. Masalan 

«qiyshiq ogiz, qoshlarni chimirib, koʻz soqqasidan chiqquday» holatlarda. 

Artikulyatsion apparatni mashq qilishda noqulay harakatlarni koʻp martalab 

qaytarish kerakdir, ya’ni qulaylikni his qilguncha, muskullar charchashidan 

qoʻrqmaslik kerak, Lekin yangi qisilishlardan qochish zarur.d) yaxshi 

ijrochilaming qoʻshiqlarini tinglash juda foydalidir, chunki eshitish orqali qabul 

qilish muskuli his-tuygʻularni anglashni yaxshilaydi 

Niqobda kuylash tushunchasi“Vokal” termini lugʻaviy aytilganda «maska» - 

italyanchadan «Maschera» (maschera) deganidir. Ijrochini ovoz sadosi burun va 

burunning yondosh boʻshliqlari bilan bogʻliq. Maska tushunchasi yuzning yuqori 

qismida joylashgan boʻladi.Niqobdagi ijro tushunchasi - ijroda oʻz-oʻzidan ma’lum 

boʻladiki, yuqor MI rezonatorlarni burunlay ishlatish orqali ijroni yuqori tovush 

mavq’eini namoyon qiladi. Pedagog Vittaning aytganidek: «Ovozni toʻgʻri qoʻyish 

shundan iboratki tovush niqobga toʻgʻri yoʻnaltirish va uni ushlab turishni (yuqori 

tishlar ildizida ol,- saqlagan holda) niqobdagi ovoz shunday yaqqol koʻrinishi 
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kerakki, uni yuqori tishlaringiz ildiziga qanday urilayotganini xuddi koʻrish 

boʻlgandek seza olisl kerak. Tirgak nuqtasi qancha ichkariga surilgan sari 

shunchalik tovush yaqqol eshitiladi. Bu bilan ovoz chuqur boʻlib tovushni tomoqda 

qolishga sharoit yaratiladi». 

Savol tugʻiladi: ushbu hujum nuqtasini qanday qilib yuqori  yi tishlar ildiziga 

surish mumkin? Oddiy masala buni echishga yordam beradi. Ogʻzingizni oching 

unga koʻrsatkich barmogʻingizni kiriting, ancha chuqur qoʻl kafti pastga 

joylashgan. Barmoqni timoq bilan yuqori tanglayga bosish, nafas olib qaratilgan 

nafasni chiqarishni boshlang, asta sekin tugunga yigʻilgan xuddi fonar nuridek 

tuyulsin. Koʻrsatkich barmoq tanglayga bosilgan va u xuddi aslaxib shkalasidek 

chiqayotgan havo oqimi issiqligini his qiladi, barmoqlaming eng issiq u joyi bu 

nafas chiqarishning hujum nuqtasi boʻlib xuddi shu yerga ijroda tovushl A toʻlqini 

oqimi ham tegib koʻradi. Asta sekin diqqatni bir joyga toʻplab shunga erishish 

mumkin, nuqta yuqori tishlar ildiziga maksimal siljiganni anglash qiyin emas. 

Bundan xulosa qilish mumkinki, bu hislatlarni tovush bilan tekshirish kerak. Oʻz 

ovozingizga diqqat bilan quloq soling, unda musaffolikni, ravshanlikni: qidiring, 

bundan tashqari, oʻz his-tuygʻuingizga quloq soling va ularni eslab qoling. 

XX asr Frantsuz olimi R.Yusson ushbu muammoni aniqladiki: 

“Yuzning uch a’zosi asab a’zolari, burun boʻshliq qismi va burunning yondosh 

boʻshliqlar  va  ovoz muskullari  bilan reflektor bogʻlanishi mavjud”. Ushbu 

ovozni toʻgʻri yuborish (havo oqimi) yuz nervini qoʻzgʻatadi, tanglay gumbaziga 

tarqatadigai ovoz muskullarini tonusini koʻtaradi va ravshanlikni, jarangdorlikni va 

tembr ovoz goʻzalligini kuchaytiradi. Qadimgi Italyan pedagoglari «Niqobdagi ijro 

tushunchasi»ni his qilish uchun quyidagi mashqlarni tavsiya qilganlar: “Qulay 

tonda «M-N-V» tovushlarini ayting, qaqshab titrashni his qilib, lablarda va yuqori 

tishlarda, keng halqumda ozodlikni his qilish lozim”. Agar til ildizi zoʻriqqai 

boʻlsa uni koʻtarish kerak, shunda bu his tuygʻular tugʻilmaydi. Bu -mashqlai 

birinchi marta ochiq tovush bilan bajariladi “N-N-N-N”, keyin esa yopiq tovush 

bilan marashga oʻxshagan tovushda “M-M-M-M” bajariladi. Bu mashqlar tomoq 
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ijrosidan xalos boʻlishga yordam beradi, ular shundoq ham amaliyotga kiritilgan. 

Bunda “N-N-N-N” va “M-M-M-M” «marash» nomi bilan tovushni harakatga 

keltirishda, «marash» printsipi mashqlari yordam beradi. Harflarni talaffuz qiling: 

“MA-MI-MO-MU” niqobda «M» tovushini jalb qilib (yuqori lab qitiqlashishi va 

yuqori tishlar ildizi zonasini) keyingi unli tovushning his-tuygʻusini 

oʻzgartirmasdan, hamda tovush oqimini va uning kuch gʻayratini yoʻnaltirgan 

holda tomoqda hech qanday zoʻriqish boʻlmasligi lozimdir. Ish juda qulay boʻlib, 

unli tovushdan boshlanadi, albatta hamma Italyan vokalistlari quyi muhit va issiq 

iqlimda yashaganligi sababli bu mashqlarning ta’sir kuchi yaqqol koʻrinadi. 

Chunki bu muhitda quyosh, dengiz  mavjud boʻlib, oʻz-oʻzidan koʻrinib turibdiki, 

inson qisilishdan ozod boʻladi. Bizning sovuq, nam, doimo oʻzgaruvchan 

muhitimizda insonning barcha his tuygʻulari boshqacharoq. Bizda mehmon 

boʻlgan «LA SKALA» teatr aktyorlari qanday qilib bu yerda vokalistlar yashaydi 

va ijro qiladi deb hayron boʻlishgan, chunki bizda muhit iliq boʻlib ogʻir qisilishga 

olib keladi. Bizning boshlangʻich ijrochilarimiz koʻpincha halqum siqilishiga duch 

keladilar, bunga qarshilik koʻrsatish uchun koʻtarilgan elkalar juda epchil boʻlishi 

kerak, mashqlar va marash bu kamchiliklarni mustahkamlamasligi lozim. Ushbu 

xavflilik hodisasi toʻgʻrisida M.E.Donets Geysor shunday deydi: 

“Marashni qoʻllashda juda ehtiyot boʻlish kerak, u bilan mashgʻul boʻlmaslik 

darkor, chunki u yumshoq tanglayni notoʻgʻri  olib keladi, ya’ni u manqalikni 

keltirib chiqaradi. Kalla bosh rezonatorining sezislikni, qansharni sezish deb 

ataydi. Bu tovush yigʻilganligini, uning yuqori mavq’eda ekanligini ta’minlaydi”. 

Biz niqob haqida gapirayotgan edik (bosh rezonatorlar), kim tovush hosil qilish 

uchun havo oqimini qayerga yuboradi? U qanday yuboriladi? Tovush xujumi - bu 

tovush boshlanishi vaqtida nafas olishni yuborishdir. Nafas tor oqimlar boʻyicha, 

xuddi qoʻpoldek, yuqori mavq’elariga qarata yuboriladi (yuqori tishlar ildiziga). 

Fiziologlar aytishadiki, “tovush hujumi - bu usul va tezlik, bunda nafas olish 

teshigi nafas olish holatidan ovoz holatiga koʻradi. Tovush bogʻlamlari qisqa 

kurashuvining vaqti va darajasini chiqaradi. Hujum ovoz tugʻilishi vaqtiga katta 
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ta’sir koʻrsatadi”. Toʻgʻri hujumga ega boʻlish uchun pedagog M. Petrenko 

NASATO (italyancha stakancha - parcha, boʻlagi) mashqlarni qoʻllashni tavsiya 

qilgan. Boshlovchilarga esa quyidagi mashqlar yordam beradi: 

Yuqori  tishlar  ildizi  yordamida  juda  keskin  ravishda  aytish  kerak: “A-A- A-

A” yoki “U-U-U-U”. Qulay notada gapirish kerak sizda shunday his tuygʻu paydo 

boʻlishi kerakki, xuddi bu tovushni siz igna bilan oʻzingizga sanchayapsiz. 

Yuqori gumbazda aytish kerak: tishlarga sanchib “DE-DE-DE” yoki “DU-DU-

DU”. Ushbu gumbazni his qilish uchun gul ifori, issiq kartoshka haqida eslash 

kerak (bu mashqlar ilgari berilgan edi.). Ogʻiz juda keng chiroyli boʻlishi kerak. 

Kakku qushi ovoziga oʻxshatish: “Ku-ku”lash uchun juda yuqori notada ijro qilish 

kerak. 

Ushbu his-tuygʻularni ijroda qoʻllash uchun oldingi mashqlarda sizga qulay 

boʻlgan bitta notada oʻsha unlining yordami kerak. 

Tertsiyani ijro qilish uchun bitta nota LEGATO (choʻzibroq) ikkinchisi esa 

STAKQATO (unchalik choʻzmasdan, parchalamasdan), har bir tertsiyadan oldin 

sekin tempda nafas oling. Pedagogik vokal amaliyotida yumshoq va qattiq hujum 

ishlatadi, bu oʻquvchilai qobiliyatini yakka holda aniqlashga yordam beradi. Unda 

tovush uzatilishi soʻniq boʻlsa (soʻniq va pirpirash) bir qancha muddat tovush 

bogʻlamlarini faollashtirish uchun qattiq hujumdan foydalanish ayni muddaodir. 

Aksincha agar tovush uzatilishi qattiq va tomoq tovushi qattiq boʻlsa, unda 

yumshoq hujumni qoʻllash foydalidir. Lekin bunda juda zukko boʻlish kerak, ya’ni 

bu tovush uzatilish usuli kirish yoʻllarini tovush tashkil qilishda keltirib 

chiqarmasin. Nafasni yuqori mavqega aniq joʻnatish, bu uni hujum sanchishi 

cleyiladi va bosh rezonatorlarini jaranglashiga olib keladi. Ovoz bogʻlamlari 

kamertonga tegishlidir.  

     Vokal xor malakalariga oʻrgatishning birinchi sharti  emosional-estetik jihatdan 

xorni sozlashdir, ya’ni rahbar tomonidan xorga atroflicha erkin sharoit yaratilishi, 
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oxir mehnatga ijodiy tus berish yoʻli bilan bolalarning bu ishga qiziqishi, mehr 

qoʻyishi aktivlashtiriladi va oʻz kuchiga ishonch va yoʻqsak ishonchlik kayfiyati 

hosil qilinadi. Bolalar koʻrishga yoki turib kuylashlaridan nazar, ovoz apparatining 

normat faoliyati uchun ular ashulachilik ustasining holatiga soʻzsiz amal qiladi. 

       Хorlarda tanaffus bermasdan uzoq kuylatish notoʻgʻri. Shuningdek, toʻxtovsiz 

10 daqiqadan ortiq kuylatish hollari ham zararlidir. Bolalar toliqib qolgan hollarda, 

ularni bir oz xordiq beruvchi ishning boshqa turiga jalb qilish yoki mashq qildirish 

kabilar zarur boʻladi. Ovozni toʻgri tarbiyalash yuzasidan bolalalar bilan 

oʻtkaziladigan vokal xor ishlari tovushlar balandligini, melodik, garmonik, 

polifoniklarni, dinamik va tebranishlarni his qilish malakalarini rivojlantirish 

asosida koʻriladi. Kuylovchilar ovozini toʻgʻri shakllantirishning muhim 

shartlaridan biri yumshoq tonlarning mayinligi va harakatchanligini oʻstirish ustida 

ishlashdir. Masalan; quyidagi yoʻllarni qoʻllash mumkin. 

1. Yosh normasiga mos keluvchi jarangdorlikka erishish. 

2. Ma’lum xarf va boʻgʻinlar qoʻshilmasidan mashq qildirish ma, mi, me, 

mo, mu va boshqalar. 

      Kuylaganda tomoqning xiqildoq qismida toʻla erkinlikka erishish, har bir 

kuylovchida bu holat oʻziga qulay holatda saqlanib qolishiga erishish zarur. Хor 

bilan ishlaganimda bolalar ovozining tembriga xos asosiy xususiyatlarning 

rivojlanishiga, jarangdorligiga, parvoziga, aniq va tekisligiga alohida e’tibor berish 

tavsiya  qilinadi. Burun oʻqish  davomida bolalar oʻrtacha kuchli tovush 

kuylashlari ma’lum. 

     Koʻp hollarda bolalar ovozining individual xususiyatlari yaqqol sezilarli 

darajada boʻlmaydi. Kuylash  malakalarini rivojlantirish jarayoni toʻgʻri 

borayotgan  boʻlsa, bolalar  ochiq ovozda kuylamaydilar, tovushlarda burun yoki 

tomoqdan chiqadigan tovushlar boʻlmaydi. Bunda, individuallik umumiy xor 

jarangdorligiga salbiy ta’sir qilmay, aksincha uni boyitadi. Individual tembrni 

saqlab  qolishga  katta  ahamiyat  berish, bunda  xor qatnashchilaridan 

tembrlarning  qoʻshilishi  emas faqat notalarini aniq balandlikda antonasiya 
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qilishni talab qilish lozim. Tovushlarning individual tembrini saqlab qolish 

ob’ektiv  harakterdagi  ovoz  xususiyatini  tarbiyalashga     halaqit  bermaydi.  

     Bolalar ovozida kuylovchining oʻziga xos asosiy xususiyatlaridan biri 

jarangdorlik ashulachilik tajribasiga va yoshiga boʻgʻliq boʻlgan holda turlicha 

ifodalanadi. 

     Bolalar  unlilarni toʻgʻri ozgina yumaloqroq va choʻziqlar kuylashga 

undashlarni  esa  keskin  va  umuman  soʻzlarni toʻgʻri   talaffuz  qilishga  oʻrgana 

boradilar. 

Vokal xor ishlari:  Хonandalik  faoliyatiga xos turli xususiyatlarni kichik 

yoshdagi  oʻquvchilarning  hayotiy  tajribalariga  tayangan  holda, ular  uchun  

qulay yorqin formada ochib berish. Kuylash va ovozni sozlash uni saqlash 

qoidalari bilan tanishtirish. Dirijyorlik ishoralarini bilish va rahbarning 

koʻrsatmalariga  amal qilish Vokal xor malakalarini shakllantirishning 

boshlangʻich  davri  hisoblanib, har bir xor  qatnashchisida xonandalik 

malakalarini individual  rivojlantirishi  uchun, ayniqsa muhimdir. Bolalarni 

kuylaganda  kuylash  qoidalariga  doimiy  amal  qilib borishlari shart. Yil 

davomida kichiklar xorida 10-15, oʻrta va oʻsmirlar xorida esa 15-20 tagacha 

asarlar oʻrganish tavsiya etiladi. Shulardan taxminan 5-7 tasi xalq qoʻshiqlari, 8-10 

tasi bastakorlar asarlaridan boʻlishi mumkin. 

     Xullas vokal xor ishlarida oʻquv mashqlari materiallari va ovoz yuritish 

mashqlaridan  toʻgʻri  foydalanish  muhim  rol’ uynaydi. Bu mashqlar har qanday 

yaxshi ashulachilik hislatlarini shakllantirish rivojlantirish va mustaxkamlash 

maqsadida yoʻnaltirilgan boʻlishi mumkin. Dirijyorlik ishoralarini bilish va 

rahbarning koʻrsatmalariga amal qilishdir. Vokal xor malakalarini 

shakllantirishning  boshlangʻich davri har bir xor qatnashchisida xonandalik 

malakalarini  individual  rivojlantirishi  uchun  ayniqsa, muhimdir. Shuning uchun 

bolalarni  kuylatganda  xor  sinfi qoidalariga  doimiy amal qilib borishlari  shart 

deb hisoblayman. 

 

OVOZ APPARATINING TUZILISHI. “OʻZBEK QIZI OVOZI” 
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Ta’lim berish texnologiyasi. 

 

Mashgʻulot vaqti:  80  daqiqa Talabalar soni: 

Oʻquv  mashgʻulotining  shakli Amaliy  mashgʻulot 

Amaliy  mashgʻulotning  rejasi: 1.Ovoz apparatining tuzilishi. 

2. Ovoz apparatiga kiruvchi organlar . 

3.Ovoz pardalari haqida ma’lumot.  

4. « Ey Sabo » qo`shigi 

Oʻquv mashgʻulotining maqsadi: Ovoz apparati, unga kiruvchi organlar va 

tovushni hosil qilish haqida talabalarda 

tushuncha hosil qilish. 

Pedagog vazifalari: 

1.Ovoz apparati haqida ma’lumot 

beradi. 

2.Ovoz apparatiga kiruvchi 

organlarni sanab ,izohlab beradi. 

3.Ovoz pardasining ahamiyatini 

tushuntiradi. 

4“Oʻzbek qizi ovozi” qo`shigi ni 

mavzuga bogʻlagan holda 

oʻrgatadi.  

Oʻquv faoliyatining natijalari:  Bilim 

oluvchi: 

1.Ovoz apparatiga kiruvchi organlarni 

sanab beradi va har bir organga alohida 

izoh beradi. 

2.Ovoz apparati va unga kiruvchi 

organlar  haqida ma’lumotga ega 

boʻladi. 

3Ovoz pardasi haqidagi  tahrifni bilib 

oladi. 

4. Oʻzbek qizi ovozi qo`shigi ni kuylash 

davomida ovoz apparati haqidagi 

bilimlarga ega boʻladi. 

Oʻqitishning usul va texnikasi: Suxbat,  baxs-munozara, muhokama 

qilish, fikr almashish, «Insert usuli» 

metodi. 

Oʻqitish vositalari: Tarqatma materiallar, slaydlar 

Oʻqitish shakli: Juftlik, kichik guruhlar 
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Oʻqitish shart – sharoitlari: Kompyuter  bilan jihozlangan 

auditoriya, proyektor, fortepiano. 

Monitoring va baholash: Ogʻzaki soʻrov, kuylash, savol-javob. 

 

“Ovoz apparatining  tuzilishi” mavzusidagi amaliy mashgʻulotga 

Texnologik xarita. 

  faoliyat    

bosqichlari 

                     Pedagog     Bilim oluvchi 

                               faoliyat  mazmuni 

1- Bosqich 

Kirish 

(20 daqiqa) 

1.1. Yangi mavzuning rejasi, 

maqsadi va natijalari bilan 

tanishtiradi.(1-ilova) 

1.2. Ovoz sozlash mashqlarini 

kuylatadi. 

1.1.Yozib oladi. 

 

1.2.Kuylaydi. 

 

2- Bosqich 

 Asosiy  

bosqich 

(50 daqiqa) 

 

 

 

2.1.Ovoz apparati deb nimaga 

aytilishini tushuntiradi.(2-ilova). 

2.2.Ovoz apparatiga kiruvchi 

organlarni sanab beradi va ularni 

izohlab beradi. (3-ilova,slayd) 

2.3.Ovoz pardasi haqida ma’lumot 

beradi. (4-ilova,slayd) 

2.4. “Ey Sabo” qo`shigi ni oʻrganib, 

ovoz apparatining qanday ishlashini 

bilib oladi. (5-ilova).Mavzuni 

mustaxkamlash uchun «Insert 

usuli»metodidan foydalanib, 

talabalarga  topshiriq  beradi. (6-ilova) 

2.1.Koʻrib eshitadi 

va yozib oladi. 

2.2.Kerakli 

ma’lumotlarni 

yozib oladilar. 

 

2.3.Tinglaydilar. 

2.4.Kuylashadi va 

topshiriqni 

bajarishadi. 

 

 

 

3- Bosqich 

Yakuniy 

(10 daqiqa) 

3.1.Mavzu boʻyicha yakuniy 

hulosalarni aytadi. 

3.2. Uyga vazifa qilib savollar 

3.1.Tinglaydilar. 

3.2.Savollarni 

yozib oladilar. 
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beradi.(8-ilova) 

 

1- Ilova: 

 Ovoz apparatining tuzilishi. “Oʻzbek qizi ovozi” 

qo`shigi  

Amaliy  mashgʻulotning  rejasi: 

 

1.Ovoz apparatining tuzilishi. 

2. Ovoz apparatiga kiruvchi organlar . 

3.Ovoz pardasining oʻrni. 

4. «Ey sabo»qoʻshigi . 

 

 

Oʻquv mashgʻulotining maqsadi: 

Ovoz apparati, unga kiruvchi organlar ovoz pardasining roli 

haqida talabalarda tushuncha hosil qilish. 

 

            

 

 

 

 

 

2 – ilova: 

Oʻquv faoliyatining natijalari:   

1.Ovoz apparatiga kiruvchi organlarni sanab beradi va har 

bir organga alohida izoh beradi. 

2.Ovoz apparati va unga kiruvchi organlar haqida 

ma’lumotga ega boʻladi. 

3Ovoz pardasining roli haqida bilib oladi. 

4.Qoʻshiq kuylash davomida ovoz apparati haqidagi 

bilimlarga ega boʻladi. 
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Inson ovoz apparati oʻziga xos murakkab «musiqa asbobi 

boʻlib, u oʻzining rang – barang tembr boyligi , nihoyatda 

nozik musiqa ifodalash xususiyatlariga ega.  Chunki kishi 

ovozi kuy va soʻzni organiq payvandlash natijasida musiqiy 

nkoʻrqning asl mahnosini ochib beradi. Inson ovoziga teng 

keladigan birorta ham musiqa asbobi yoʻq. 

3 – ilova: 

Ovoz apparati tomoq, xiqildoq, xalqum, nafas ravogʻi, ovoz 

pardalari (bogʻlamlari) , rezonatorlar va mushaklardan iborat. 

1. Xiqildoq-ovoz paydo qilish apparati vazifasini bajaradi. 

2. Xiqildoq oʻzoʻqsimon, qalqonsimon va ikkita shoxsimon 

togʻaylardan iborat. Muskullar yordamida orqaga va oldinga 

harakat qiladi. 

3. Qalqonsimon togʻayning xalqa qismi ustidagi pardalar elastik 

tolalardan tuzilgan. 

4. Tomoqning xalqum devorlari tomonidan nafas yoʻli boshlanadi 

va ovoz ravogʻiga taqaladi. 

5. Ovoz ravogʻining har ikkala chetida juda nozik toʻqimalardan 

iborat ovoz pardalari joylashgan. 

6. Odam ovozi juft va toq xiqildoq togʻaylari pardalarining 

muskullari  yordamida bir-biri bilan birikishidan hosil boʻladi. 

7. Nafas orqali chiqayotgan havo xiqildoqdagi togʻaylar orasida 

tortilgan ovoz pardalariga urilib tebratadi va ovoz chiqaradi. 

4 – ilova: 

Tovushning baland – pastligi, yoʻgʻon-ingichkaligi xiqildoq  

boʻshligʻini katta-kichikligi, pardalarning tarangligi, ularning 

oʻzunligi va qalinligiga, til, xalqum-xiqildoq muskullarining 

qisqarishiga boʻgʻliqdir. Ovoz pardalari yuqori va pastda 

joylashgan boʻlib, yuqorisidagi sohta, pastdagisi esa chin 
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ovoz pardalari deyiladi. 

 

 

6 – ilova: 

“Insert usuli”metodi: 

 Matnni belgilash tizimi: 

(v) – men bilgan narsani tasdiqlayman. 

(+) – yangi ma`lumot. 

(-) – men bilgan narsaga zid. 

(?) – meni oʻylantirdi. Bu borada menga qoʻshimcha ma’lumot zarur. 

7 – ilova: 

Mavzuni mustahqamlovchi savollar: 

1. Ovoz apparati deb nimaga aytiladi? 

2. Ovoz apparatiga qaysi organlar kiradi? 

3. Tovush qanday hosil boʻladi? 

4. Ovoz pardalarining ahamiyati qanday? 

8- ilova: 

Artikulyatsiya apparati organlarini aktivlashtirish 

uchun turli xil mashqlardan foydalanish mumkin. 

Masalan  pastki jag harakatini aktivlashtirish uchun 

“na” , “ma” , “da” kabi boʻginlardan foydalanib mashq 

qilish mumkin.Ma’lumki ovoz unli tovushlar 

yordamida choʻzib turiladi. Tugri talaffuz qilishda 

undosh va unli tovushlarning oʻzaro munosabati katta 

ahamiyatga ega boʻladi. 

 

9-ilova: 

Lab va tish faolligini oshirish uchun qilinadigan 

mashqlardan ayrimlarini keltiramiz. Lablar – ning 
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faolligi uchun lab undoshlari b, m, p, v, f va lab 

unlilari o, u, yu tovushlardan nu, mu, mo, yu, bu, ku 

kabi boʻginlar tuzib talaffuz qilish mumkin. 

10-ilova: 

Til faolligini oshirish uchun undosh d, z, k, l, n, r, s, t, 

ts, ch,  shva unli tovushlardan iborat lya, le, lyu va 

xokazo buginlardan tuzilgan mashqlardan foydalanish 

mumkin. Barcha unli (a, ye, i, ya, yu, e) tovushlar 

soʻzning asosiy vokal elementlari boʻlib xizmat qiladi. 

11 – ilova: «Zig – zag» metodi. 

Auditoriya talabalari bir necha guruxga boʻlinadi. Mavzu 

ham shuncha boʻlakka boʻlinadi. Belgilangan vaqt 

mobaynida guruxlar mavzu ustida 

ishlaydilar.Guruhlarning har biridan lider saylanib ular 

oʻrganilgan matnni guruhdoshlariga soʻzlab beradilar. 

12 – ilova: 

 Mavzu yuzasidan savollar: 

1. Artikulyatsiya deb nimaga aytiladi? 

2. Artikulyatsiya apparatiga qaysi organlar kiradi?  

3. Artikulyatsiya apparatini qanday faollashtirish mumkin? 

4. Lab va tishlarni qaysi mashqlar yordamida faollashtiramiz? 

5. Til faolligini qanday oshirish mumkin? 

 

Erkak ovozi turlari.  Tahlim berish texnologiyasi. 

Mashgʻulot vaqti:  45  daqiqa Talabalar soni: 

Oʻquv  mashgʻulotining  shakli Amaliy  mashgʻulot 

Amaliy  mashgʻulotning  rejasi: 1.Tovush ovoz apparatining maxsuli. 

2.Registr haqida ma’lumot. 

3.Yuqori registr haqida ma’lumot. 
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4.Pastki registr haqida ma’lumot. 

5. “Yasha vatan, hur vatan” qoʻshigʻini 

oʻrganish. 

Oʻquv mashgʻulotining maqsadi: Tovush hosil qilish, registrlar va 

ularning turlariga tahriflar va ularni 

ishlatish yoʻllarini oʻrgatish. 

Pedagog vazifalari: 

 

1.Tovush hosil qilishni oʻrgatadi. 

 

2.Registr haqida ma’lumot beradi. 

 

3.Yuqorigi registrga nimalar kirishini 

aytib beradi. 

4.Pastki registrga nimalar kirishini aytib 

beradi. 

5. «Yasha vatan, hur vatan» qoʻshigʻini 

kuylashni  oʻrgatadi. 

Oʻquv faoliyatining natijalari:  Bilim 

oluvchi: 

1.Tovush hosil qilish haqida bilib oladi. 

2.Registrlar haqida ma’lumotga ega 

boʻladi. 

3.Yuqori registr deb nimaga aytilishini 

bilib oladi. 

4.Pastki registr deb nimalarga aytilishini 

bilib oladi. 

5. «Yasha vatan,xur vatan» qoʻshigini 

tovush hosil qilib kuylashni oʻrganadi. 

 

Oʻqitishning usul va texnikasi: Suxbat,  muxokama qilish, fikr 

almashish, «Zakovatli zukko» metodi 

Oʻqitish vositalari: Tarqatma materiallar, slaydlar 

Oʻqitish shakli: Juftlik, kichik guruxlar 

Oʻqitish shart – sharoitlari: Kompyuter bilan jixozlangan auditoriya, 

proyektor, fortepiano. 

Monitoring va baholash: Ogʻzaki soʻrov, kuylash, savol-javob. 

 

 

 

Tovush hosil qilish. «Yasha vatan, hur vatan» N.Norxoʻjayev musiqasi. 

Mavzusiga     texnologik    xarita. 
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faoliyat 

bosqichlari 

 

                                                         faoliyat mazmuni 

 

                                  Pedagog 

 

   Bilim oluvchi 

   1 – bosqich 

   Kirish 

   (20 daqiqa) 

1.1. Yangi mavzuni rejasi,maqsadi va 

undan koʻrilayotgan natijalarni 

ehlon qiladi.(1-ilova)  

1.2.  Ovoz sozlash mashqlarini 

kuylatadi. 

1.1.Yozib 

oladilar. 

 

 

1.2.Kuylaydilar. 

    2 – bosqich 

  Asosiy bosqich 

   (50 daqiqa) 

2.1. Tovush hosil qilishni talabalarga 

tushuntiradi. (2-ilova) 

 

2.2. Rezonator va ularning turlari haqida 

ma’lumotlar beradi. (3-ilova, slayd) 

2.3.Yuqori rezonator deb nimalarga 

aytiladi va unga nimalar kirishini aytib 

beradi. (4-ilova) 

2.4.Pastki rezonator deb nimaga aytilishi 

va unga nimalar kirishini tushuntiradi.(5-

ilova) Mavzuni mustaxkamlash uchun 

«Zakovatli zukko» metodidan 

foydalanadi.     (6-ilova) 

2.5. Talabalarga «Yasha vatan, xur 

vatan» qoʻshigʻini taxlil qilib kuylashni 

oʻrgatadi.(7-8-ilova) 

2.1.Kerakli 

ma’lumotlarni 

yozib oladilar. 

2.2.Yozadilar. 

 

2.3.Tinglaydilar 

va yozadilar. 

 

2.4.Kerakligini 

yozib oladi, 

topshirikni 

bajaradi. 

 

 

2.5.Kuylaydi. 

 

   3 – bosqich 

   Yakuniy 

   (10 dakika) 

3.1.Yangi qoʻshikni oʻrganib kelishni 

uyga vazifa qilib beradi. 

3.2. Mavzuni yakunlaydi. 

3.1.Yozib 

oladilar. 

 

3.2.Tinglaydi. 
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1 – ilova:  

 Tovush hosil qilish. “Yasha vatan, hur vatan”  

N.Norxoʻjayev musiqasi. 

Amaliy  mashgʻulotning  rejasi: 

1.Tovush ovoz apparatining maxsuli. 

2.Registr haqida ma’lumot. 

3.Yuqori registr haqida ma’lumot. 

4.Pastki registr haqida ma’lumot. 

5. «Yasha vatan, xur vatan» qoʻshigʻini oʻrganish. 

 

 

Oʻquv mashgʻulotining maqsadi: 

Tovush hosil qilish, registrlar va ularning turlariga tahriflar 

va ularni ishlatish yoʻllarini oʻrgatish. 

 

Oʻquv faoliyatining natijalari:   

1.Tovush hosil qilish haqida bilib oladi. 

2.Registrlar haqida ma’lumotga ega boʻladi. 

3.Yuqori registr deb nimaga aytilishini bilib oladi. 

4.Pastki registr deb nimalarga aytilishini bilib oladi. 

5. «Yasha vatan, hur vatan» qoʻshigini tovush hosil qilib 

kuylashni oʻrganadi. 

2- ilova:  

Tovush ovoz apparatining maxsulidir. Tovush hosil qilishni 

fonoastsiya (grekcha “fono” – tovush) ham deb yuritiladi. 

Tovushning baland-pastligi, yugʻon-ingichkaligi, xiqildoq 

boʻshligini katta-kichikligi, pardalarning tarangligi, ularning 

oʻzunligi va qalinligiga, til, xalqum-xiqildoq muskullarining 

qisqarishiga bogʻliqdir. 

3- ilova:  
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Qoʻshiq aytishga monand tovush ovoz pardalarining 

tebranishi hamda rezonatorlar tovushni kuchlantirishi 

natijasida paydo boʻladi. Demak hosil boʻlgan tovushni 

rezonatorlar kuchlantiradi va har-xil tembr buyoklarini 

beradi. Rezonator oʻzi nima? Rezonator 2 xil boʻladi: yuqori 

va pastki. Rezonatorlar tovush hosil qilish vaqtida oʻz shakli 

va hajmini artikulyatsiya apparati orqali oʻzgartirib turadi. 

4- ilova:  

Yuqori – bosh rezonatorga ovoz pardalarining tepasida 

joylashgan xiqildoq, burun va ogiz  boʻshliqlari kiradi. 

Yuqori registr diapazoni – bosh rezonator deyiladi. Yuqori 

rezonatorda kuylash tovushlarni yigib niqobdor qlishga 

yordam beradi. 

 

 

 

5- ilova: 

Pastki koʻkrak rezonatoriga koʻkrak qafasi, traxeyalar, 

bronxlar kiradi. Pastki registr diapazonini- koʻkrak 

rezonatori deb ham ataladi. Oʻrta registrda kuylaganda bosh 

va koʻkrak registrlaridan foydalaniladi. Tovushni baland va 

past boʻlishi ovoz pardalarining oʻzun yoki qisqaligiga, 

tarangligiga, havo yoʻlining bosimiga bogʻliq. 

 

 

6- ilova:  «Zakovatli zukko» metodi: 

Bosh rezonator va koʻkrak rezonatoriga kiruvchi ahzolarni ajrating: 

1. Xiqildoq. 

2. Koʻkrak qafasi. 

3. Traxeyalar. 
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4. Burun boʻshligʻi. 

5. Bronxlar. 

6. Ogʻiz boʻshligʻi. 

7- ilova: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.KUYLASH MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH 

 Vokal xor ishlari. 

      Хonandalik  faoliyatiga xos turli xususiyatlarni kichik yoshdagi 

oʻquvchilarning  xayotiy tajribalariga tayangan holda ular uchun kulay yorqin 

formada ochib berish. Kuylash va ovozni sozlash uni saqlash qoidalari bilan 

tanishtirish. Dirijyorlik ishoralarini  bilish va  raxbarning  koʻrsatmalariga  amal 

qilish  Vokal xor malakalarini shakllantirishning  boshlangich davri xar bir xor 

qatnashchisida   xonandalik  malakalarini  individual  rivojlantirishi  uchun  

ayniqsa muximdir. Bolalarni  kuylaganda  kuylash  qoidalariga doimiy amal qilib 

borishlari shart. Yil davomida kichiklar xorida 10-15, oʻrta  va  oʻsmirlar  xorida 

esa 15-20 tagacha asarlar oʻrganish tavsiya etiladi. Shulardan taxminan 5-7 tasi 

xalq  qoʻshiklari, 8-10 tasi bastakorlar asarlaridan boʻlishi mumkin. 

Bolalar yoshlik  xususiyatlarini  e’tiborga  olib  uni  ilk yoshidan tashkil 

qilish va yo`naltirish - pedagog vazifasidir. Aks  holda bola rivojlanishida orqada 

Yasha vatan 

hur vatan Vatan haqida 

Tavsiflanishi 

quvnoq 

N.Norxo’jjayev  

musiqasi 
N.Orifjonov she’ri 

Qizg’aldoq 

Hakkalar 

Qadim turon 

Sumalak eng 

kerak 

  Yurtim 

kamoli 
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qolish seziladi. Misol uchun bolalarni ilk yoshida musiqaviy tovushlarning 

balandligi  bo`yicha  ajratib  borishga o`rgatilmasa  u yetti yoshida bu vazifa-larni 

uddalay  olmaydi. Musiqaviy  rivojlanishning  muhim  xususiyatlari  

quyidagilardir:  

-eshitish sezgisi, musiqaviy eshitish qobiliyati;  

-har xil harakterdagi musiqalarga  emotsional munosabatning  sifati va 

darajasi; 

Qo`shiq  kuylashda, musiqaviy  ritmik harakatlar bajarishda oddiy 

ko`nikmalar hosil qilish. 

Bolalar hayotining 1-yili: Ruxshunoslar (psixologlar)  bolalarda eshitish-sezish 

erta uyg`onishini ta’kidlaydilar. A.A.Lyublinsqaya malumotlariga ko`ra bola 

hayotining 10-12 kunida tovushlarga munosabat seziladi.   2 oylik bola ovozga, 

skripka  tovushlariga  quloq  solib  tinchib qoladi. 4-5 oyiik bolalar ovoz 

kelayotgan manbani izlaydilar.Qo`shiq  kuylayotgan ovozga quloq soladilar. 

To`g`ri  rivojlanayotgan  bola  birinchi  oylardan boshlab musiqa harakteriga 

kom’leks  jonlanish  munosabatida   bo`ladilar,   ya’ni    ular   quvonadilar   yoki   

tinchib  qoladilar.   Bola   hayotining   birinchi   yili   oxiriga   borib   kattalar 

qo`shig`iga   g`uvillash   bilan   jo`r   bo`lishga harakat qiladilar. 

Bola hayotining 2-yili: Bolalar  musiqa  tinglashda  yorqin emotsional munosabat. 

Quvnoq jonlanish yoki muloyim kayfiyat bildiradilar. Bola baland va past 

tovushlarni, qattiq va sekin yangrash, hatto tembr ishlarini ham ajratadi. 

(Metallofon yoki barabanda ijro qilinayotir) Birinchi marta ongli ravishda 

qo`shiqchilik  intonatsiyalari  hosil bo`ladi. U kattalar qo`shig`iga  jo`r  bo`lib 

qo`shiqning oxirgi jumlalarini takrorlaydi, u oddiy harakatlar chapak, oyoq 

taqillatishi, musiqa  ostida  aylanishlarini  bajarishi  mumkin. 

Bola hayotining 3va 4 yili: Bolalarda  sezgirlik, jismlarning  har xil 

xususiyatlarini  ajratish, shu jumladan musiqaviy kabi xususiyatlar ham 

rivojlanadi. Shuningdek, musiqaviy  sezgirlikning individual rivojlanishi 

kuzatiladi. Misol  uchun  bolalar  oddiy  qo`shiqlarni  aniq  kuylashlari mumkin. 

Bu  davr  yana  bolalarning   mustaqil harakat qilishga intilishi bilan 
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harakterlanadi. Bolalarda faol harakat qilishga intilish, musiqa bilan 

shugullanishga  qiziqishi   ortadi. 4 yoshli  bolalar  kattalarning ozroq yordami 

bilan  kichik  ashulalarni  mustaqil  kuylashlari  mumkin, ular har xil harakatlarni 

biladilar va uni  ma’lum  darajada  mustaqil  ishlata oladilar. 

Bola hayotining 5 yili: Bu  davr  ularning  faol  qiziqqonligi  bilan  harakterlanadi. 

Bu  davr  nimaga? Nima  uchun? – degan  savollar davridir. Ular kuzatuvchan 

bo`lib musiqaning quvnoq, shodiyona, tinch harakterini, tovushlar baland-

pastligini, p’esalarning  birinchi qismi tez ikkinchi qismi sekin ekanligini, kuy 

qaysi  asbobda  ijro  qilinayotganligini (royal, skripka, bayan) aniqlay oladi. Bola 

oldiga qo`yilayotgan talablarni to`g`ri tushunish. Tovush bu davrda jarangdor, 

harakatchan  xususiyatga  ega bo`ladi. Ovoz  intonatsiyasi  ancha  turg`unlasnadi, 

Lekin doimo kattalar yordamiga  muxtoj bo`ladi. Harakatning  asosiy  turlari - 

yurish, choʻish, sakrashlarni  egallash bolalarga bu harakat turlarini o`yin, 

raqslarda qo`llash imkonini beradi. 

Bola hayotining 6-7 yillari: Bu davr bolalarni maktabga tayyorlash davridir. 

Bog`chada olingan musiqaviy ta’asurotlar, bilimlar ta’sirida bolalar musiqa 

asarlariga  harakleristiqa  berish  uning  ifoda  vositalarini  tahlil qilishlari 

musiqada ifodalangan har  xil  kayfiyatlarni  sezishlari mumkin. Bola musiqaviy 

obrazlarni  koʻrunligicha qabul qilish qobiliyatiga ega b’ladi. Bu esa tevarak-

atrofga  estetik munosabatni tarbiyalashga qatla yordam beradi. 6-7 yoshli 

bolalarda  ovoz apparati yanada rivojlanadi. Ovozda kuychanlik, jarangdorlik 

paydo  bo`ladi. Qo`shiq, raqs va  o`yinlar mustaqil ravishda ijro qilinadi. 

Musiqaviy  qiziqish va qobiliyatlar  yorqinroq  namoyon bo`ladi.  

Birinchi sinf: Birinchi sinfda musiqa darslarining maqsadi va vazifalari 

bolalarning ‘sihologik-fiziologik xususiyatlari va musiqaviy - o`quv xusu-

siyatlarining darajasiga asoslanib belgilanadi. Notagacha bo`lgan davr, bolalar 

cholgu  asbobida  jo`r  bo`lish, musiqali ritmik harakatlar bajarish, bu sinfda 

amalga   oshirilishi  lozim bo`lgan barcha maqsadlar musiqa tarbiyasining bosh 

mezoni o`quvchilar ma’naviy boyligining tarkibiy qismi bo`lgan musiqiy 

madaniyatini  shakllantirishga  qaratiladi. Birinchi sinfda  musiqa  ta’limotining 
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poydevori  ko`riladi. Birinchi  sinfdan  boshlaboq  o`quvchilarning ovoz 

dia’azonini aniqlash va uni kengaytirib borishga alohida e’tibor berish lozim. 

Boshlang`ich  sinflarda  kopgina o`quvchilarning ovoz  dia’azoni, birinchi oktava 

«lya» dan yuqoriga o`tmaydi.   

Zero, dasturdagi  qo`shiqlarning  diapozoni  birinchi  oktava «do» dan 

uchinchi oktava «do» gacha ko`tariladi. Natijada, o`quvchilar qo`shiqni bu 

pardalarda   noto`g`ri  ijro etadilar  yoki  umuman  ayta  olmaydilar. Shu tufayli 

o`quvchilarni  ikki  ovozga  ajratish ya’ni ovozi yuqori pardalarga 

ko`tarilmaydigan  o`quvchilar  jim  eshitishlari qolganlari kuylashi talab qilinadi. 

Shuningdek, ovozga ajratish  o`quvchilarga  qo`shiq o`rgatishda qo`l  keladi.  

Ikkinchi sinf: Ikkinchi sinf o`quvchilari o`zlarining psixologik-fiziologik 

harakteriga   ko`ra:   birinchi   sinf o`quychilariga  o`xshash   bo`ladi. Qo`shiq, 

raqs, marsh  janrlarining  musiqiy  xususiyatlariga  qarab  farqlash   kabi birinchi 

sinfda olingan tushunchalar bilimlarga aylanadi.  

Vokal-xor  ishga e’tibor kuchayadi, o`qituvchi  ovoziga va cholg`uga 

tayanib o`quvchilarni  ikki  guruhga bo`lib, kuyning  bir  jumlasini  ketma-ket ijro 

etishdan  ikki  ovozlik  hosil   qilib  qo`hiqlar  o`rgatadi. Do1-Re2 diapozonidagi  

bir va ikki ovozli qo`shiqlar kuylatiladi. Musiqa harakteri va janr ifodalarini 

anglash va tasvirlashda musiqali-ritmik harakatlardan va bolalar cholg`u 

asboblaridan  keng  foydalaniladi, shuningdek, o`zbek  xalq  ashulalari va cholg`u 

asboblari, kompozitorlar  ijodi  bilan tanishtiriladi. 

Uchinchi sinf: Uchinchi  sinf  o`quvchilari o`ziarining   psixologik  harakteriga 

ko`ra 1-2 sihflardan  ancha  farq  qiladi. Ikkinchi  sinfda olingan bilim va 

malakalar  musiqa  qonuniyatlariga  doir  yanada  konkret nazariy bilimga 

aylanadi. Ularning  diqqat-e’tiborlari turg`un, koʻrki ravon bo`ladi, ovoz 

apparatlari shakllangan ikki ovozli asarlarni (o`quvchilar dol-re2 (mi2) 

dia’azonidagi bir ovozli va ikki ovozli qo`shiq  elementlari  bo`lgan asarlarni 

kuylaydilar) kuylash  malakasiga ega bo`ladilar. Musiqa darsiga qiziqishlari 

yanada  ortib  boradi. 
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To`rtinchi sinf: To`rtinchi  sinfda o`quvchilar psixologik jihatdan hayotiy 

tajribaga boy, fanlarga qiziquvchan bo`ladilar. Diqqat e’tibori  turg`un, jiddiy 

bo`lgan  masalalar  ustida  fikrlash,  xajmi  jihatidan  kattaroq  bo`lgan  musiqani 

ham  eshilishga  qodir  bo`ladilar. Taqqoslash, izlanish  jarayonida   ikki   ovozli   

qo`shiqlardan  jo`rsiz-akapella asarlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. 

 Musiqa  tinglash  jarayonida  o`zbek  xalq  musiqasi  va uning  ijtimoiy-

tarixiy ahamiyati, o`zbek xalq musiqasining qardosh xalqlar musiqasi bilan 

yaqinligi va o`xshashligi haqida ma’lumot berish lozim. Bundan tashqari 

to`garaklarga  jalb etish, yakkaxon  dastalar (ansambl) tashkil  etish  maqsadga 

muvofiqdir.  

Beshinchi sinf: Beshinchi  sinfda  tayanch  ta’lim  bosqichi  boshlanadi. Beshinchi 

sinfda o`quvchilar ‘sihologik tomondan ancha o`zgargan bo`ladi. Ularning diqqat-

e’tibori turg`un, fanlarga qiziqish, izlanish, o`zining sevgan mashg`uloti  

mavjudligi bilan farq qiladi. Fikrlash birmuncha rivojlanganligi sababli, 

ko`rgazmali  idrokdan  ko`ra, so`z orqali  mantiqiy  idrok  qobiliyatlari rivojlana  

boshlaydi. Vokal-xor malakalari  ovoz  dia’azonlari  notekis  bo`ladi. (Dl-mi2 

birinchi ovoz, Dol (si kich)-Do2 (re2) ikkinchi ovoz  dia’azonlarida bir va ikki  

ovozli  ashulalar  aytish). Shu sababli  ularda  sof  unison ansambl ikki ovozda  

kuylash  ishi  murakkab amalga oshadi. 

Oltinchi sinf: Oltinchi sinflarda o`quvchilarda  o`spirinlik  davri  boshlanib, ular 

tabiat va hayot qonunlariga jiddiy qiziqadilar. psixologik-fiziologik  jihatdan 

organizmda faol o`zgarishlar ro`y beradi. Bo`yining o`sishi, ovozning o`zgara 

borishi ,fanlarga  qiziqishi  va mustaqil  fikr  yurita  olish, qobiliyatlari  rivojlanadi. 

Natijada  bosh  miya yetarli darajada ozuqa ololmay holsizlik  holatlari  ro`y 

beradi. Bu davrda  o`qituvchi  ularga  jiddiy va  mehribon  munosabatda  bo`lishi, 

do`stona  suhbatlashishi  talab etiladi.  

Quyidagi  dia’azondagi  bir  va  ikki  ovozli ashulalarni ayta oladilar: 

birinchi ovoz dol-mi2 (fa2), ikkinchi ovoz Si kich (Lya kich) D02(re2)  

Yettinchi sinf: Yettinchi  sinf  o`quvchilarida  psixologik-fiziologik  jihatdan 

ayrim  o`zgarishlar  paydo  bo`ladi, emotsional  holatlari, darsda nisbatan 
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korg`inlik  alomatlari  paydo  bo`ladi. Dars   davomida  o`quvchilarning 

kayfiyatlari o`zgarib turadi. Mazkur  holatda dars maqsadlariga erishishning 

yagona sharti sinfdagi har bir bolani yaxshi o`rganib, dars mazmunini yoʻqsak 

musiqaviy darajada olib borishdan iboratdir. Bu davrda ko`pchilik bolalarda  

koʻratsiya  davri  avj  oladi, shunga  qaramasdan  ovozlar  xali jarangdor 

yangraydi.  

O`qituvchi ularning ishchi dia’azonini toliqtirmasligi va qo`shiq kuylash 

miqdorini boʻzmasligi lozim.  Shaxsni musiqa yordamida tarbiyalashda asosiy 

vazifa, ularga  o`zbek  musiqasining   rivojlanish  tarixi davomida to`plangan 

barcha  musiqa  madaniyati  boyliklarini  yetkazish, ular onggiga  singdirish  

lozim. Zotan, shu  jarayonda  milliy asoslar  kichik  yoshdagi  bolalarning  musiqiy 

qobiliyatlarini  o`stirishda  tabiiy  va   qulay  zamin  hisoblanadi.  

Xalq musiqa  san’atimiz  o`zining  tuzilishi  va ijrochilik uslubi bilan ikki 

turga bo`linadi. Ommaviy xalq kuy va qo`shiqlari birinchi turga moyil deb 

hisoblanadi. Bu  janrlar  shuning  uchun  ham ommaviy deb ataladiki, ular sodda 

va  ijroda qulay bo`lganligi sababli, har bir xoxlovchi biror ustozidan maxsus 

ta’lim olmasa-da, ularni to`y-xasham, bayramlar va boshqa marosimlarda 

ijrochilarga qo`shilib, o`rganib ketadi. Natijada ommaviy  janrlarning  ijrochilari 

xalq orasida  ko`pchilikni   tashkil   etadi.  

Og`zaki  an’anadagi   ustozona  musiqasi  janrlarini  esa  osonlikcha o`rganib 

ijro etish qiyin. Chunki ularning tuzilishi murakkab bo`lib, katta avjlar va 

murakkab ritm-usullardan iboratdir. Shu bois professional musiqani ijro etish 

uchun boy tajriba, yoʻqsak  ijrochilik mahoratiga, jarangdor va keng  dia’azonli 

ovozga ega bo`lish lozim.  

Ayniqsa, ularni  ijro etish jarayonida qochirim va nola kabi ijrochilik 

ifodalarni  qo`llash  lozim  bo`ladiki, u  yuksak  mahorat talab etadi. Shuning 

uchun professional musiqa janrlariga oid bo`lgan ashula, katta ashula, epik 

dostonlar va maqomlarni ijro etish maktabini o`rganish uchun yetuk ustoz-

san’atkorlardan  yillar  davomida saboq olish bo`ladi.  
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 O`tgan  asrlarda  musiqa amaliyotimizda nota yozuvi deyarli 

qo`llanmaganligi  sababli xalq musiqasi ogzaki tarzda avloddan avlodga o`tib 

keladi. Musiqa  madaniyatimizni  rivojlantirishda  va  uni  avloddan-avlodga  

meros  qoldirishda  xalq  musiqa  san’ati  ustalarining  xizmatlari benihoyat 

kattadir.  

Demak, darsda  qo`llaniladigan  har  bir musiqiy faoliyat turi darsning 

ajralmas mantiqiy bo`lagi bo`lib, aniq pedagogic  maqsadga  qaratilmog`I  lozim. 

Natijada  bolalarga  musiqaviy  didni  shakllantirib, musiqani san’at sifatida 

ahloqiy estetik jihatdan ongli idroq etishga tayyorlash ko`zda koʻriladi. 

O`quvchilarning  musiqa darslariga bo`lgan qiziqishini o`stirshda, darsdan tashqari 

musiqiy  tadbirlarni  tashkil  etishda  etakchi  omil  bo`lib  hisoblanadi. 

       Akademik ijrodan farqli oʻlaroq an’anaviy xonandalikda kuylash uslublarining  

oʻrni   beqiyos. Shu  maqsadda  dastur  boʻyicha   kuylash  malakalari “Binnigi”, 

”Gulligi”, ”Ishkami”  an’anaviy uslublarda shakllantiriladi. 

“Binnigi” uslubi 

 Bu uslub  koʻproq  ta’lakda rezonator orqali  tovush  hosil  qilinadi.Kuylash 

chogʻida  matndagi  unli  harflar  aniq  va  yorqin talaffuz qilinishi lozim. Masalan, 

O, Yo, Oʻ, A, Ya va xokazo. Bunda  A  harflar  ochiq  emas,biroz  yopiq holda  

kuylanadi. O harflar esa “ooooov” shaklida, ya’ni  o  harfini  kuylab lablar 

juftlanadi. Undosh harflar  esa mayin, yumshoq tarzda talaffuz qilinadi. 

Mashgʻulotlar  chogʻida  alfavitdagi  barcha  harflar  talaffuzi  ustida  ish  olib 

boorish  maqsadga  muvogʻiqdir. Sababi, matndagi  A  harfi  kuylash chogʻida o, 

oʻ harflariga yaqinlashtirib  kuylanadi. Qolgan barcha harflar ham 

soʻzlashgandagidek   emas, sahnaviy ohangda  talaffuz qilinadi. Bular haqida 

oʻqituvchi   tomonidan talabalarga  kuylab  koʻrsatib  beriladi. 

“Gulligi” uslubi 

 Bu  kuylash  uslubi  koʻproq  xalq ashulachilik maktabida uchraydi. 

Xonanda  kuylash  chogʻida tomoqdan kuylashga odatlanganligini kuzatish 

mumkin. Ashula  bu  holatda  kuylanganda  ijrochi  ovozi  tezda   charchab, tovush 

boʻgʻilib “disfoniya”  holati yuzaga  keladi. Tovush  paylarida fiziologik zoʻriqish, 
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limfa tugunchalar uzilib  ketishiga va surunkali ovozda “xrip” paydo boʻlib,i jrochi 

tez orada kuylash faoliyatini toʻhtashiga olib keladi. Mashgʻulotlar  chogʻida 

talabalarga bu kuylashning salbiy oqibatlari haqida tushuntirish  ishlari olib 

boriladi. 

“Ishkambi” uslubi 

      Shashmaqom  ashula  ijrochiligida  koʻp  asrlardan  beri  bu  uslubdan keng 

foydalanib kelinadi. Xonanda kuylashdan avval nafasni qorin boʻshligʻi, 

qovurgʻalar  ostiga  joylab, ”Press” holatida  kuylashga  koʻriladi. Ya’ni, ichki 

nafas  orqali  qorin  boʻshligʻI  qattiq  holatga  keltiriladi. Bu  ijro  uslubi 

ashuladagi  avj  qismini  kuylashda  katta  ahamiyatga  ega. Keng  diopozonli   

katta ashulalarni ijro etishda ovoz tezda charchab qolmaydi. Aksariyat ijro 

yoʻllarini shakllantirishda  mashgʻulotlarda  bu usul metodik tomondan qoʻl 

kelishini  nazarda koʻrgan  holda,shu  holatda kuylashga oʻrgatish  muhimdir. 

Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakli va mazmuni 

Oʻrganilayotgan  fan  boʻyicha  talabalarga  mustaqil  ishni  tashkil  etish uchun 

quyidagi  ish  shakllari  tavsiya  qilinadi: 

- Darslik  va  oʻquv qoʻllanmalardagi  tegishli boʻlim va mavzular konspektini 

tuzish; 

- Fanlarning  berilgan boʻlimlari yoki mavzulari boʻyicha maxsus adabiyotlar  

bilan  ishlash; 

- Tarqatma  materiallar   yordamida  ma’lum  mavzu  mazmunini 

oʻzlashtirish; 

- berilgan tovushdan yoki tonalikda interval, akkord, diatonik va xromatik 

gammalar tuzish;   

- berilgan  kuy  ovozi  yoki  bas ovozini garmoniyalash; 

- berilgan  asarning  garmonik  tahlilini qilish; 

- berilgan  asarning  shakl  tuzilishini  tahlil qilish; 

- berilgan  tovushdan  yoki  tonalikda   tuzilgan   diatonik  va xromatik 

gamma, sekvensiya, interval, akkordlarni aylanmalari va yechilishlari bilan 

intonatsiyalash hamda akkordlar ketma-kenliklarini kuylash;  
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- bir va ikki ovozli nomerlarni solfedjiolash; 

- har xil usuldagi musiqiy diktant yozish; 

- musiqa elementlarini eshitib turib tahlil qilish. 

Tavsiya etiladigan mustaqil ishlar mavzulari 

Mazkur  fan  boʻyicha   mustaqil     tayyorgarlik - berilgan mavzular 

boʻyicha amaliy mashgʻulot koʻrkazish muximdir. Talabalar bu jarayonda 

oʻrganilgan mavzu va ashula boʻyicha bilim koʻnikma malakalarini mustaqil 

ravishda  shakllantira  boradilar. 

Berilgan  asarning   notalari, matn, konspekt, ijro uslubini mustaxkamlash 

uchun qoʻshimcha   shugʻullanish    imkoniga   ega boʻlgan talaba nota, matn, 

ashula   ijrosi   ustida  belgilangan  soat   jarayonida  ish   olib  boradi.  

Talaba     mustaqil    ishni   koʻrkazishda    fan xususiyatlaridan kelib 

chiqqan   holda quyidagi   shakllardan foydalanadi. 

- Mavzularga oid adabiyotlar – nota, matn, mualliflar xaqidagi 

ma’lumotlarni   oʻrganish, tanishib   chiqish (axborot resurs markazlarida) 

- Darslik   oʻquv qoʻllanmalardan   mavzuga oid materiallarni toʻplash, 

oʻrganish. 

- Mavzu   boʻyicha     ashulaning    elektron varianti CD, DVD, MP 3 

musiqiy  disklarni  tinglab, ijroni oʻrganish. 

- Fan    boʻyicha   tashkil   qilingan   toʻgarakda “Ustoz-shogird” an’anasida   

qoʻshimcha  mashgʻulotlar   koʻrsatish , ijro yoʻllarini mustaxkamlash. 

- Mavzuga  oid “Internet” va “Ziyonet” saxifalaridan qoʻshimcha materiallar  

bilan boyitish.    

Mustaqil   ishlar   talabalar   tomonidan  mustaqil   ijro  shakli  sifatida 

tashkil etiladi. Musiqiy konsert dasturlari, teatr va sahna asarlarini  kuzatish 

shakllari  orqali  oʻrganilayotgan  asarlar  ustida  ish  olib  boriladi: 

“Oʻyin” uslubi bilan boshlangʻich sinflarda musiqiy savodhonlikni 

shakllantirish  koʻproq   yaxshi    natijalarni  berish  koʻriladi. Chunki  ushbu  mavzu  

orqali   pedagogik  amaliyotda  2-sinflar  bilan tajriba sinov darsini koʻrkazib  

koʻrdik. “Musiqa  savodi  oʻyini” metodini quyidagicha qoʻlladik. 7 ta oʻquvchini  
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doskaga chiqarib nota nomlari bilan nomlab chiqdik. Iloji boricha oʻquvchilar 

ichidan  ismlari nota tovushqatori nomlanishiga qarab chiqarib qoʻyiladi. Masalan: 

Do – Dilbar, Dono 

Re – Rahim, Ra’no 

Mi – Minavvar 

gʻa – gʻarhod 

Sol – Sarvar, Saodat 

Lya – Lola 

Si – Siddiq 

 Oʻquvchilarni  tovushqator  boʻylab iloji boricha zinaga chiqarib qoʻyiladi. 

Bu  oʻyinda   oʻquvchilarning   tovushlar   “nomi” va  “past-balandligi”ni  esda 

saqlab  qolish  maqsad  qilib  olinadi.  

 

 

 

 

 

 

 

II qism 

AMALIY QISM 

2.1.An’anaviy xonandalik, kuy va qoʻshiqlar. 
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Kompozitor Mutal Burhonovning hayoti va ijodi (1916-2002) 

  Oʻzbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi 

musiqasining muallifi, Oʻzbekiston xalq artisti, 

Hamza va Berdax nomidagi Davlat mukofotlari 

sovrindori Mutal (Mutavakil) Burhonov hayoti va 

ijodiy faoliyati zamonaviy oʻzbek professional 

san’atining rivojlanish tarixi bilan chambarchas 

bogʻliqdir. Bu nodir iste’dod sohibi barkamol, 

shirador va jozibali asarlari bilan yurtimizni 

dunyoga tanitdi. Uning barcha asarlari originalligi, 

milliyligi bilan ajralib turadi. Kompozitorning 

qoʻshiq va romansi, simfonik va vokal - simfonik 

asari, saxna va kino musiqasi tinglovchining qalbiga yetib boradi. M. Burhonovning 

esda koladigan kuylari ayni vaqtning oʻzida murakab hamdir. Chunki ular 

ohangdorligi bilan inson ichki dunyosining boyligi va muallifning nozik va sezgir 

tabiatini, oʻy va his - tuygʻularini ifoda etadi.  Oʻzbek xalqining asl farzandi Mutal 

Burhonov 1916 yil 5 - mayda Buxoro shahrida Bozori nav, Kavshi olak mahallasida 

(hozirgi Pushkin koʻchasi, 24 - uyda) madrasa mudarrisi Muzainiddin Burhonov 

oilasida tugʻildi. Mutavakilning uch nafar amakilaridan biri Mukammil Burhonov 

Buxoro jadidchilar harakati faollaridan boʻlgan. 

Hayotning ogʻir sinovlari boshiga tushgan M. Burhonov bolalik va oʻspirinlik 

davrida avval eski diniy, soʻngra yangi maktablarida oʻqidi. Bolaligidan musiqaga 

qiziqdi va mehr qoʻydi. Тanbur chalishni avval amakisi Mukammil Burhonovdan, 

keyin mashhur tanburchi Ota Gʻiyos Abdugʻanidan oʻrgandi. 1928 - 32 yillarda 

Samarqandda Oʻzbekiston musiqa va xoreografiya institutida ta’lim oldi. Mazkur 

oʻquv maskanida ishlagan Ota Jalol Nosirov, Ota Gʻiyos Abdugʻani, Domla Halim 

Ibodov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Abduqodir Ismoilov, Ahmadjon Umurzoqov, 

Matyoqub Хarratov, Abdurahmon Umarov kabi ustozlar saboqlari, Abdurauf Fitrat 

va Burhonovlar xonadonlarida S. Ayniy, A. Choʻlpon, Botu, Elbek, yosh H. Olimjon 
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ishtirok etgan ijodiy kechalar M. Burhonov uchun unutilmas hayot va ijod maktabi 

boʻldi. Oʻqishni bitirgach, M. Burhonov 1932 - 35 yillarda Тoshkentda Hamza va 

Dushanbeda Lohutiy nomidagi drama teatrlarida sozanda, musiqa rahbari 

lavozimlarida  ishladi, musiqa bastalashga intildi. Kompozitorlik ta’limini olish  orzusida 

u 1935 yili Moskva konservatoriyasi qoshida ochilgan «Oʻzbek opera studiya» sida tahsil 

koʻrdi. 1939 yilda Moskva konservatoriyasi asosiy kursida professor S. N. Vasilenko 

sinfida oʻqishini davom ettirdi. Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan koʻngillilar 

armiyasi safida Moskva shahrining himoyasiga otlandi, 1942 yili esa kattik betob boʻlib, 

Тoshkentga qaytib davolandi, ijod bilan shugʻullandi. 1946 yildan oʻqishini davom 

ettirib, 1949 yili Moskva konservatoriyasi kompozitorlik kulliyotini muvafaqiyatlili 

tugalladi. 

Ajoyib inson, kompozitor M. Burhonov boshidan kechirgan qiyinchiliklar, 

uyushtirilgan tuhmatlar, uning metin irodasini sindira olmadi. «Haqiqat egiladi, lekin 

sinmaydi» deb oʻziga dalda berdi, ijod qildi va haqiqat yuzaga chiqdi. Kompozitor 

ijodining asosiy qismini vokal musiqasi tashkil etadi. U talabalik davridayoq ilk ijodini 

atoqli shoir A. Lohutiy she’rlariga bastalagan «Ey bulbul» romansi va «Buti nozaninam» 

(«Mening goʻzalim») qoʻshigʻidan va Mashrab she’riga «Ishq oʻti», yakkaxon va 

simfonik orkestr uchun bastalagan balladasi kabilardan boshladi. Urush yillari 

«Jangchilar qoʻshig i̒» (Uygʻun soʻzi), «Samolyot» (H. Olimjon soʻzi), «Uchib 

ketasan» (Z. Diyor soʻzi), «Paxtam ochilsa» (Kamtar soʻzi) qoʻshiqlar, «Ishqida» 

(Uygʻun soʻzi), «Dilbarimo» (A. Lohutiy soʻzi) romanslar paydo boʻldi. M. Burhonov 

qalamiga mansub «Maftuningman» kinofilmida Botir Zokirov ijro etgan 

«Maftuningman», Klara  Jalilova ijrosidagi «Yulduz qoʻshigʻi» va «Doʻppi tikdim 

ipaklari tillodan» (Т. Тoʻla soʻzi),  Laylo Sharipova ijro etgan «Bahor qoʻshigʻi» (Т. Тoʻla 

soʻzi) va «Samolyotlar qoʻnolmadi» kinofilmida arab ayolining qoʻshig i̒, Yunus Тoʻrayev 

ijrosidagi «Gul diyorim» (E. Vohidov soʻzi) va «Goʻzal Nukus shahrim» (I. Yusupov 

soʻzi), Тamaraxonim ijro etgan «Goʻzal Fargʻona» (A. Bobojon soʻzi), «Uygʻur 

qiziga» (Mamatoxunova soʻzi), «Vatan qoʻshigʻi» (Gʻ. Gʻulom soʻzi), «Yorim bor» 

(Mirtemir soʻzi), «Goʻzal Oʻzbekiston» (Shuhrat soʻzi), «Boy ila xizmatchi» kinofilmidan 

“Gulbahor allasi” kabi ajoyib qoʻshiqlar keng kanot yozdi.  Darhakikat, M. Burhonov 
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birinchilardan boʻlib romans janrini respublikamiz musiqiy hayotiga joriy etdi, yangi 

yoʻl ochib  berdi, desak mubolagʻa boʻlmaydi. Bastakorning bu janrdagi asarlari orasida 

ulugʻ shoir  Navoiy  gʻazaliga  bastalagan «Тabassum qilmading» va Hofiz gʻazaliga 

yakkaxon va simfonik orkestr uchun «Namedonam chi nom dorad» («Ismingni 

bilmayman») romans - poemasi alohida oʻrin tutadi. Bu romans -poemani birinchi bor 

goʻzal va yoqimli ovoz sohibi Тoshkent  konservatoriyasi dotsenti David 

Mulloqandov, undan  keyin  Botir Zokirov  ijro  talqinida yangradi. «Yurak sadosi» (Т. 

Тoʻla she’ri), «Kelsa nogoh..» (N. Komilov she’ri), «Nega tark etding» (A. Fitrat she’ri), 

«Unutmas  meni bogʻim» (U. Nosir she’ri), «Shoir orzusi» (Mashrab soʻzi) balladasi 

barkamol darajaga yetkazilgan.M. Burhonov vokal - simfonik janrlarda ham barakali 

ijod qildi. 1949 yilda yakkaxon, xor va simfonik orkestr uchun «Gullagay Oʻzbekiston» 

kantatasi, «Bahor qushlari» (S. Umariy soʻzi) vokal - simfonik poemasi, «Oq oltin» (I. 

Yusupov soʻzi) vals - qoʻshiq poemasi. Shu asarni M. Тurgʻunboyeva oʻz vaqtida 

«Bahor» raqs ansambli uchun sahnalashtirgan va hujjatli film olingan. Alisher 

Navoiyning 525 yillik yubileyiga bagʻishlab A. Oripov bilan hamkorlikda «Alisher 

Navoiyga qasida» (1968 y.) vokal - simfonik poemasi, shu shoir bilan 1975 yili 

urushda halok boʻlganlar xotirasiga bagʻishlab xor va simfonik orkestr uchun 

«Epitafiya» marsiyasini yaratdi. 

M. Burhonov birinchilardan boʻlib 50 - yillarning boshlarida oʻzbek xalq 

qoʻshiqlari «Goʻzal qizga», «Yorlarim», tojik xalq qoʻshiqlari «Sari koʻhi baland» va 

«Zarragul», qoraqalpoq xalq qoʻshiqlari «Bibigul», «Ayrilik», uygʻur xalq qoʻshigʻi 

«Sayra», qozoq xalq qoʻshigʻi «Dudaray», keyingi yillarda afgʻon xalq qoʻshigʻi 

«Chashmi siyoh», eron xalq qoʻshiqlari - «Guli gandum» va «Damkul - damkul» 

kabilarni akapella xori uchun moslashtirib, murakkab ijodiy masalani muvaffaqiyat 

bilan yecha oldi. Noyob iste’dod sohibi M. Burhonov 1990 yilda Navoiy tavalludining 

550 yilligiga bagʻishlab «Alisher Navoiy» operasini yaratdi. U Uygʻun va I. Sulton 

dramasini qayta ishlab, opera janriga moslagan holda libretto tuzib, jozibali musiqa yaratdi 

va u 1990 yilning oxirida Navoiy nomidagi Oʻzbekiston Davlat Akademik opera va balet 

katta teatrida sahna yuzini koʻrdi. M. Burhonov ijodiy faoliyatida kino musiqasi ham 

muhim oʻrin egallaydi. Uning 50–70-yillarda «Boy ila xizmatchi» (rejissyor 
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L.Fayziyev), «Abu Ali ibn Sino» (rej. K. Yormatov), «Samolyotlar qoʻnolmadi» (rej. Z. 

Sobitov), «Surayyo» (rej. U. Nazarov), «Тark etilgan kelin» (rej. Y. A’zamov) badiiy 

kinofilmlarga yozilgan musiqasi madaniyatimiz tarixida chuqur iz qoldirdi. M. 

Leviyev va I. Akbarovlar  bilan  hamkorlikda «Maftuningman» va «Orol 

baliqchilari» kinofilmlariga yaratgan dilbar qoʻshiqlari yangrab kelmoqda. 

Hamza   nomidagi  Oʻzbek  davlat  akademik drama teatrida sahnalashtirilgan: 

«Alisher Navoiy» (Uygʻun va I. Sulton p’esasi, 1943 y.), «Hikmat» (Sh. Тuygʻun 

p’esasi, 1950 y.), «Boy ila xizmatchi» (Ҳamza p’esasi, 1953 y.) spektakllariga M. 

Burhonov   musiqa  bastalagan. Respublika  qoʻgʻirchoq  teatrida namoyish qilingan 

H. Olimjonning «Oygul va Baxtiyor» spektakliga  ham  kompozitor  musiqa  yaratgan. 

M. Burhonov «Oʻzbek xalq cholgʻulari orkestri» uchun «Mavrigi», har xil p’esalar, 

syuitalar, simfonik  orkestr  uchun  syuitalar, skripka va  violonchel  ansambli  uchun  vals 

va p’esalar  yaratdi. Bolalar xori uchun qator qoʻshiqlar bastalagan. 

M. Burhonov tabarruk 80 yoshlik  toʻyini  yangi   musiqiy  asarlar bilan kutib 

oldi. Jomiy  doʻsti  Alisher  Navoiyga   bagʻishlab «Shiru shakar» she’riga qoʻshiq, 

bolalar  xori  uchun «Vatan  bizga  mehribon» (M. Mirzo soʻzi) qoʻshigʻi, akapella  

xori uchun «Buxoroi Sharif» (Rudakiy she’ri) qoʻshiqlarini  yaratdi. Shu  bilan  birga 

Oʻzbekiston    musiqasi    tarixida   M. Burhonov  birinchi  boʻlib  yakkaxonlar  xor va 

simfonik   orkestr   uchun   besh   qismli «Abadiy xotira» nomli rekviyem yaratdi. Bu 

asarda  qatagʻon   yillari   qurboni   boʻlgan   oʻzbek  xalqining ulugʻ farzandlari 

Abdulla Kodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Choʻlpon, Usmon Nosir, Fayzulla 

Хoʻjayev, kompozitorning katta akasi Misboh, amakilari Masxariddin, Mukammil va 

Muammir Burhonovlar xotirasiga bagʻishlangan. Bu asar 1996 yil 14 mayda 

«Тurkiston» saroyida kompozitorning yubiley kechasiga bagʻishlangan konsert 

dasturida ilk bor ijro etildi. S. Қobulova, F. Zokirov, badiiy soʻz ustasi Т. Moʻminov, A. 

Abduqodirov, Z. Haknazarov rahbarligidagi milliy simfonik orkestr, xormeysterlar A. 

Hamidov va J. Shukurovlar rahbarliklaridagi qoʻshma xor jamoalari qatnashgan edi. 

Kompozitor  Mutal Burhonov Oʻzbekiston musiqa  madaniyatini rivojlantirishda 

buyuk   xizmatlari uchun «Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatgan san’at arbobi», 

«Oʻzbekiston xalq artisti» faxriy unvonlariga, «Mehnat shuhrati» medali, Oʻzbekiston, 
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Тojikiston va Belorusiya   hukumatlari   faxriy   yorliqlari   bilan    mukofotlangan. 

1999 yili Mustaqil   Oʻzbekistonning   birinchi   Prezidenti  Islom Karimovning 

qoʻlidan «Buyuk xizmatlari uchun» ordenini M. Burhonov qabul qilib olishga muyassar 

boʻldi. M. Burhonov tavalludining 85 yilligiga   bagʻishlangan yubiley konsert Alisher 

Navoiy  nomidagi  opera va balet teatrda 2001 yil 17 mayda oʻtdi. Shu munosabat bilan 

u «El-yurt hurmati» ordeni  bilan  taqdirlandi.  

2002 yil 24 mayda esa Oʻzbekiston  davlat   konservatoriyasining   katta zalida M. 

Burhonov tavalludining 86 yilligi   konserti   bilan nishonlandi. Konsert dasturida 

kompozitorning ilgari    bastalagan   musiqiy asarlari bilan birga 2002 yilda   yaratgan 

ikkita     yangi    asari: skripka va kamer   orkestr   uchun «Lirik poema» Yayra 

Matyoqubova   ijrosida va Buxoro universiadasiga   bagʻishlangan  damli cholgʻu 

orkestri uchun «Marsh» ni Oʻzbekiston   ichki ishlar    vazirligining «Namunali» damli 

cholgʻular   orkestri   ijro  etdi. Mutavakil  Burhonov  Buxoro  shaxrida  2002 yilning 

15 iyunida  dunyodan   koʻz yumdi. 

 



 
 

124 



 
 

125 



 
 

126 



 
 

127 



 
 

128 



 
 

129 



 
 

130 



 
 

131 

 

 

 

 

 



 
 

132 
 



 
 

133 

 

 



 
 

134 

 



 
 

135 

 



 
 

136 

 



 
 

137 

 

 



 
 

138 

 



 
 

139 

 



 
 

140 

 



 
 

141 

 



 
 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

143 

 



 
 

144 

 



 
 

145 

 



 
 

146 
 



 
 

147 

 



 
 

148 

 



 
 

149 

 

 



 
 

150 

 



 
 

151 

 



 
 

152 
 



 
 

153 



 
 

154 

 



 
 

155 

 



 
 

156 

 



 
 

157 

Saidiy Said Bolta-Zoda 

San’atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent 

Oʻzbekiston Respublikasi bastakorlar uyushmasi a’zosi, kompozitor, 

Xalqaro “Antik Dunyo” ilmiy Akademiyasi Akademigi 

 

Afgʻon noʻ’lasi 

 

A ha –la –la la-la la-hm-hm -4 marotaba 

 

Kelgin yonimga ey dil jonon, 

xastaman boʻlgin davo.                                 

Ruxsori salomim bar sabo,                                                      2 marotaba 

ay bevafo-bevafo 

*** 

Hijron ichra bagʻrim dogʻ kelgin, 

kutmoqdan toqatim toq kelgin. 

Tunu kun yoʻlingda zordurman, 

koʻzlarim qorasi jon kelsin. 

Ey nozli goʻzalim sen mening              

ey shoʻxi dil-oro                                  2 marotaba 

                                   ho - o 

Kelgin yonimga ey dil jonon, 

xastaman boʻlgin davo.                                 

Ruxsori salomim bar sabo,                                                      2 marotaba 

ay bevafo-bevafo 

 

A ha –la –la la-la la-hm-hm -4 marotaba 

A ha –la –la la-la la- a   la la la la  

A ha –la –la la-la la-hm-hm -3 marotaba 
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Yoshlik 

T.Toʻla she’ri                                                 M.Ashrafiy musiqasi 
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Yoʻllarim 

Тurob Тoʻla sheriga Muxtor Ashrafiy kuy bastalagan bu qoʻshiq lirik 

xarakterda boʻlib, yakkaxon ayol ovozi uchun yozilgan. Qoʻshiqning oʻlchovi 

4 xissali, tanovar doira usulidadur. U toʻrt kuplet hajmga ega boʻlib, birinchi kuplet 

daromad, ikkinchi kuplet avj, 3-4 kupletlar ham huddi shu tarzda kuylanadi. 
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Bahor kelsa gul boʻladi bu togʻlar 

Bulbullardan egiladi butoqlar 

Bahor boʻyi adirlarni tutganda 

Jannatda ham topilmaydi bu 

      chogʻlar. 

 

Bahor keldi  chaman boʻldi gullarim 

Chaman  boʻldi  yolgʻiz oyoq 

 yoʻllarim 

Jilgʻalardek jilgʻardek yugurak 

Yeldek yeldi yolgʻiz oyoq yoʻllarim. 

 

Qaydan qayga yugurasan – yelasan 

Yiroqlardan nelar olib kelasan 

Bolaligim, toychoqligim, 

shoʻxligim 

Ne kunlarni boshginamga solasan. 

 

Uyim yolgʻiz oyoq yoʻlining 

boshida 

Qaxri qattiq oʻxshar togʻlar toshiga 

Pinxon – pinxon yetaklaydi 

qaylarga 

Тashnamidi koʻzginamning 

yoshiga. 
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XULOSA   

  “Vokal  mahorati  boʻyicha   jahon  tajribasi  bilan  uzviy  bogʻlangan  holda  

talabalarning   ijrochilik  boʻyicha tayyorgarlik darajasini orttirishga xizmat  qiladi. 

Vokal va zamonaviy  musiqa san’ati  sirlarini oʻrganishda, kelajak   avlodga 

yetkazishda, ushbu modul va undagi ma’lumotlar  talabalarimizni   bilim  olishiga  

katta   yordam   beradi   degan  umiddamiz.  

          Haddan  ziyod  koʻp   miqdorda   havo  koʻrmang. Havoni   chiqarish   ushun    

diafragma   qattiq    ishlaydi, aynan    koʻp nafas   koʻrganingizda. Albatta   toʻnga   

yetish  uchun yetarlicha  nafas olish kerak. Ammo chiqarganingiza koʻp  koʻrulgan   

boʻlsa   diafragmada ortiqcha havo bosimi ortib ketadi. Faqatgina Vagnerian 

qoʻshiqchilarigina nafasni koʻp koʻrish va oʻpkani    nazorat  qilishda   yaxshi   

tajribaga egaliklari ma’lum, chunki ulargina eng kuchli ovozga erishishni   

xohlashadi, orzu qilishadi  va ular uchun  koʻp   havoni  ushlab   turish   juda zarur. 

Agar sizga koʻp   nafas   koʻrish  zarur deb bilsangiz va jismonan qanchalik kuchli 

boʻlsangiz   havoni   ushlab   turishingiz mumkin. Shuni  ma’lum qilamizki, turli 

qoʻshiqchilarga turlicha havoni oʻpkada his etayotganidek   tuyulishi kerak. Nafas 

olish  jarayonida   havoni   tabiiy  miqdorda   olish  lozimdir.  

         Metodik uslubiy tavsiyalar: «An’anaviy xonanda» va «Estrada 

xonandaligi» fanlarida   talabalar   va oʻquvchilar oʻz ijro mahoratlarini oshiradilar. 

Mazkur    fanning   asosiy  vazifasi    birinchi   mashgʻulotlardan boshlab  ovozni    

kuylashga  moslashtirish va ovoz apparatini bosqichma-bosqich ijodiy   jarayonga   

singdirib  borishdan  iboratdir. Bu ijodiy  jarayonda avvalambor talabada  ohangni    

sof   kuylash, ritmni aniq ifoda  etish  davomida oʻz-oʻzini nazorat qilish, eshita 

olish va oʻz kamchiliklarini  tahlil  qila  olish  hislarini   rivojlantirishi lozim. 

Oʻqituvchining e’tibori  talabaning  kuylashda  toʻgʻri   turishiga, boʻyin holatining   

erkinligiga, matnni aniq va toʻgʻri   talaffuz etishiga, ovoz apparatining  resonator  

vazifasidan foydalanishiga va ayniqsa, kuylashda chuqur, shovqinsiz va  

urinmagan holda nafas olib, nafasni bir maromda atsa-sekin chiqarishga  qaratilishi 

lozim. Kuylash jarayonida  nafas olish toʻgʻri ovoz chiqarish asoslaridan biri 

ekanligini va xonandalik texnikasi rivojlanishining muhim vositalaridan 
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hisoblanishini  talaba anglab  yetishi   lozim. Asarni    ijro    etish davomida toʻgʻri    

nafas  olish texnikasi kuylovchiga    musiqiy    jumlalar, tovushlar dinamikasi  va     

kuylashning  boshqa ifodaviy unsurlaridan  erkin foydalanishga   yordam   beradi. 

Odatda  kuylashda  ovozni yumshoq va aniq balandlikda  olish tavsiya etiladi. 

Mashgʻulotlarning   boshida ovoz diapazonining oʻrta qismida toʻgʻri  kuylashni 

shakllantirish utsida muntazam va tizimli ish olib boorish lozim. Kuylash    

artikulyatsiyasiga, aniq va   toʻgʻri   talaffuzga   alohida   e’tibor    qaratish   lozim. 

       Mashqlar: Ma’lumki, har bir  talaba  datslabki    kursdan boshlab oʻqituvchi    

yordamida ovozni sozlash, nafasdan toʻgʻri foydalangan holda musiqa    

pardalarida  ovozining    jarangdorligini  topish  uchun  ma’lum vaqt mashq  qiladi. 

Bu  ijodiy  jarayon  muayyan  mashqlar  asosida  olib  boriladi. 

       Aytim  mashqlari  (xonandalik sozlanish) - xonanda  ovozini   shakllantirish va 

rivojlantirish uchun olib boriladigan birinchi boshlangʻich bosqich    hisoblanadi. 

U  ovozni  sozlash, mavjud    kamchiliklarni chetlashtirish uchun   juda   keraklidir. 

Bir  paytning  oʻzida  mashqlar  utsida  ishlash nafas  olish  qonuniyatlarini     

oʻzlashtirish, yangrashda ravonlikka erishish, ovoz  harakatchanligini   aniqlashga    

imkon yaratadi. Oʻqish jarayonida talaba  rivojlanishi  darajasiga  muvofiq    

mashqlarni tanlash lozim. 

Ilk qadamlardan «legato» koʻrinishida  toʻgʻri   kuylash tonini oʻzida shakllantirish    

jarayonida   talabaning   erkin, tabiiy va zoʻriqishsiz    kuylashga e’tibor   qaratish    

lozim. Kuylashning  boshida katta boʻlmagan, ma’lum diapason  doirasida    

tovushni silliq yoʻnaltirish lozim. Talaba imkoniyatlarining oʻsishi bilan   mashqlar 

uzaytirilib murakkablashtiriladi, shu tarzda ovozning texnik imkoniyatlari ham 

mukammallashtiriladi. Keyinchalik   mashqlarni   ijro   etish jarayonida texnikani 

rivojlantirish unsurlariga, tezlik  sur’atiga  e’tiborni   qaratish muhimdir. 

        Aytim  koʻnikmalarini rivojlantirish qatorida mashqlarni  ifodaviy ijro etishga  

ham   alohida e’tibor qaratish lozim. Mashqlarni   oʻqituvchi   har  bir ovoz   uchun   

ularning   imkoniyatlaridan   kelib chiqqan holda alohida tanlash tavsiya etiladi. 

Mashqlar  boʻlajak  xonandaning ijro faoliyatidagi doimiy hamrohi boʻlishi lozim. 
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         Aytimlar; Aytimlarni    kuylash xonandalarda   kasbiy   koʻnikmalarni ishlab   

chiqish, jumladan, nafasni   rivojlantirish, ovozning ravon va aniq chiqishini 

ta’minlash, notalarning bir-biriga oʻtishi jarayonida inltiluvchan munosabatiga    

e’tibor   berish, regitsrni   silliqlash, ovozning harakatchanligini bir    maromliligini   

rivojlantirish, diapazonni   atsa-sekin kengaytirish, prinsiplarini   ishlab  chiqish, 

unli   boʻgʻinlarni  ravon harakatlanishini ta’minlash uchun muhimdir. Shu  bilan 

birga aytimlar ovozning tembr xususiyatlarini namoyon etish, yangrash   

dinamikasini   qullay olish uchun ham   juda zarurdir. Aytimlar   utsida   ishlash   

boʻlajak   xonandalarning matnli asarlarni badiiy-ifodaviy   kuylashga  olib  keladi. 

      Aytimlarni   solfejiolashtirish    bilan    bir   qatorda turli   unli yoki unlilarni 

unsiz  boʻgʻinlar  bilan  qoʻshgan holda kuylash ham foydalidir. Bunda aytimlarni    

ijrochiga qulay boʻlgan tonalliklarga "koʻchirish" (transpozitsiyalash) ham   

mumkin. 

      "Matnli" asarlarni oʻrganish; Oʻqituvchi    talabalarning    yakka yoki 

ansambl    tartibida    kuylashi, ya’ni    ovoz    imkoniyatlarini    inobatga olgan 

holda    uning    ovoziga mos asar tanlaydi. Musiqiy    asar    matni     tavsiya 

etilgach    uning    mualliflari    ijodi    bilan tanishiladi. Ayni    chogʻda mazkur 

musiqiy    namunaning   ma’nosi, gʻoyasi   talaba    ongiga    singdiriladi. Kuy 

bilan   soʻzning    mutanosibligi    haqida    soʻz   yuritiladi    va   bu    holat    ijro 

orqali    eshittiriladi. Ijro    chogʻida   holatga    kirish, soʻz       ma’nosi    bilan 

yashash,   ohang   bilan   she’riy   matnni   uygʻunlikda   ijro   etish    talab   

qilinadi. Bularning    barchasi, tabiiyki, talaba    oldiga    matnli   asarlar   utsida 

ishlash    jarayonida   yangi, yanada    murakkab   vazifalarni   qoʻyadi. 

        Mashgʻulotlarning   avval boshidan ijro etishning xonandalik-texnik 

qirralarini    asar mazmunining badiiy ifodaviy tomonlariga boʻysundirishga 

harakat    qilish    lozim. Faqatgina    kuylashning oʻzi, qanchalik u yaxshi 

boʻlmasin, zamonaviy tinglovchini qondirolmaydi. Mukammal    texnika asosiy 

maqsadga    aylanmasligi   lozim, uni    ijodiy   vazifalarga   boʻysundirish   kerak. 

       Asar     mazmunini   ochib   berish   yaxshi    rivojlanish    qobiliyati, ritm   va 

jumlalarni   his   etishsiz   amalga   oshirilmaydi. Shuning    uchun    bu    
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unsurlarni    shakllantirishga    va   tarbiyalashga    katta    ahamiyat beriladi. 

Matnli   asar    utsida    ish  olib  borishdan   oldin   kuylanadigan   mashqlar   va 

aytimlar   bunday   sifatlarni   tarbiyalash   uchun  muhim   manba   hisoblanadi. 

       Boʻlajak  ijrochini   nafaqat asarning musiqiy shaklini tushunib yetishga, balki 

uning   mazmunini  anglashga   ham oʻrgatish lozim. Bu   jarayonda   matn    utsida    

ish   olib   borishga, aniq  va ravon   kuylash   nutqi, soʻzlarning badiiy   va chiroyli   

talaffuziga    katta   e’tibor   berish   lozim. Chunki   bunday mukammal   ijro 

tinglovchilar  e’tiboriga asarning aniq mazmuni va gʻoyasini etkazib   berilishini   

ta’minlaydi. Talaba   usluban rangba-rang asarlarni ijro etishni oʻrganishi lozim. 

      Talaba   oldiga  qoʻyilgan vazifalar mashgʻulotlarning boshida uning ijro 

imkoniyati darajasiga mos boʻlishi lozim. Ovoz shakllanishi koʻnikmalarining 

oʻzlashtirilishi  jarayonida   bu vazifalar atsa-sekin murakkablashib boradi. Butun   

oʻqish  jarayonida  vazifalar oʻz mukammalligiga erishib oliy oʻquv yurti    talabasi  

imkoniyatlariga  mos kelishi lozim. 

        Xonandalik ansambli;  Xonandalik   ansambli   deganda   barcha    ijrochi 

xonandalar  orasida   yangrovchi   tovushlarning   badiiy  yaxlitligi  tushuniladi. 

Bunda,  duyetlar, trio   va  kvartetlar   tashkil etadi. Ushbu tasniflashidan    ma’lum    

boʻladiki, xonandalik ansamblining partiyalari orasida son va  sifat    munosabatlari    

mavjuddir. Xonandalik  ansambli   bir tur va  aralash  turlarga boʻlinadi. Uning       

tarovat, ohang, talaffuz, dinamik unsurlari mavjud. 

       Ijro  etiladigan  asarning yangrashiga nafaqat ansambl ijrochilari, xonandalik    

partiyalari, balki ansambl va orkestr dirijyori, ansambl va tinglovchilar    orasidagi    

munosabat  ham ta’sir koʻrsatadi. Shu bilan bir qatorda ansamblga ta’sir etuvchi 

vositalarga tessitura va dinamikaning xususiyatlarini hamda  oʻzaro  munosabatini 

(oʻrta, pats va yuqori tessituralarda  dinamika) kiritish  oʻrinlidir. 

       Faktura musiqiy matnni bayon etishning asosiy vositasi hisoblanadi. 

Xonandalik ansambli  garmonik  (gomofon-garmonik  va  akkordli  garmonik 

faktura) va polifonik (kontrats, taqlidiy) usulda, turli fakturaviy koʻrinishda    

bayon  etilishi  mumkin. 
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       Xonandalik  ansamblining  tembri va dinamik  xususiyatlari  bir  nechta    ovoz     

partiyalarining birlashuvi natijasida  vujudga keladi. Shu  tariqa  xonandalik     

ansambli tushunchasi turli ijro va kompozitsion omil (ohang, tizim, tembr, 

nyuanslar, kuy, garmoniya, faktura) bilan  chambarchas  bogʻlanadi. 
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ILOVA 

TALABALARNI QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISHDA AN’ANAVIY 

XONANDALIK SAN’ATIGA OID SLAYTLAR TUZISH  

 

Tomoq

Xiqqildoq

Halqum

Nafas ravog`iOvoz pardalari

Rezanatorlar

Har xil
mushaklardan
iborat muskul

 

 

Mutatsiya- lotincha so`z bo`lib (mutatio), o`zgarish (rasta bo`lish) degani.

Mutatsiya 12-14 yoshida ba`zida undan kechroq o`tadi. Bunda yurak kengayadi, 
muskullar mustaxkamlashib boradi. Jinsiy tiklanish davri o`g`il bolalarda 1-2 yil
keyin boshlanadi. Shu davr-mutatsiya deb aytiladi. Mutatsiya davrida qizlarda

katta o`zgarish bo`lmaydi, ancha engil o`tadi.

Ovozning pasayishi va
pastki (ko`krak registri) 

tovushlarning paydo bo`lishi

Mutatsiya davrini
alomatlarini paydo bo`lishi

(ovoz pardalarining
qizarishi)

Mutatsiya ikki
2 davrga

bo`linadi:
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Xonanda
ovozlar

Erkaklar
ovozi

Bolalar
ovozi

Ayollar
ovozi

Bas

Bariton

Tenor

Dramatik
tenor

Soprano

Kolorotur
soprano

Lirik
soprano

Dramatik
soprano

Tenor 
altino

Diskant

Kontr
bas

Lirik
tenor

Alt

Alt

Metsso
soprano

Alt

 

Diskant C1_______________________a2

Alt                                (g)a____________________es2 (e2)

<<< >>>
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Koloratur soprano                   c1_____________________________e3

Lirik soprano                         (a)c1_____________________a2 (c3 )

Dramatik soprano
Metsso soprano                 (g)a__________________g2 (a2)

Alt

>>><<<

 

Tenor altino c_____________________________e 2

Lirik tenor                         c_________________________c 2

Dramatik tenor
Bariton A________________________as1

Bas                           F_________________________f 1

<<<

 

 



 
 

189 

  

KIRISH 8 

I - QISM  

1.1.KUYLASH PEDAGOGIKASI VA USLUBIYOTI  10 

1.2. ХONANDANING ESHITISH QOBILIYATINI  

TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH 

12 

1.3.OVOZNI YOʻLGA QOʻYISH USLUBIY MASHQLARI  15 

Amplituda 18 

1.4. OVOZ APPARATINING KUYLASH VAQTIDAGI ISH 

FAOLIYATI 

21 

Хonandaning ovoz apparati 21 

Nafas olish turlari 24 

1.5.OVOZ APPARATI A’ZOLARINING (ORGANI) IJROGA 

JISMONIY VA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI 

27 

Vokal xor ishlari 38 

Ovoz apparatining tuzilishi. “oʻzbek qizi ovozi” 

ta’lim berish texnologiyasi. 

39 

“Ovoz apparatining  tuzilishi” mavzusidagi amaliy 

mashgʻulotgatexnologik xarita. 

40 

Erkak ovozi turlari.  Tahlim berish texnologiyasi. 45 

Tovush hosil qilish. «Yasha vatan, hur vatan» N.Norxoʻjayev 

musiqasi. Mavzusiga  texnologik  xarita. 

46 

1.6.KUYLASH MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH 

Vokal xor ishlari. 

50 

Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakli va mazmuni 56 

Tavsiya etiladigan mustaqil ishlar mavzulari 57 

II QISM  

AMALIY QISM 59 

1. Ey, voy, sanam (Xalq soʻzi va musiqasi) 59 

2. Yali-Yali  (Oʻzbek xalq musiqasi, A.Navoiy gʻazali) 60 

3. Ililla yor (Xalq soʻzi va musiqasi) 61 

4. Qoʻshchinor (Oʻzbek xalq musiqasi, A.Navoiy gʻazali) 62 

5. Ul kun jonon (Oʻzbek xalq musiqasi, Muqumiy gʻazali) 66 

6. Fargʻonacha jonon (Oʻzbek xalq musiqasi, Muqumiy gʻazali) 67 

7. Ne ajab 68 

8. Koshki 70 

9. Oʻynasin (T.Jalilov musiqasi, Uygʻun she’ri) 72 

10. Diyorim san (K.Jabborov musiqasi, Habibiy gʻazali) 74 

11. Qashqarchai mustahzodi navo (Furqat gʻazali) 77 

12. Soqinomai mustahzodi navo (Habibiy gʻazali) 80 

13. Abdurahmonbegi (Oʻzbek xalq musiqasi, Muqumiy gʻazali) 82 

14. Dugohi husayn IV (Dilafgor gʻazali) 85 



 
 

190 

  

XULOSA 178 

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI 183 

ILOVA 185 

 

 

 

 

 

 

15. Oromijon (Oʻzbek xalq kuyi) 87 

16. Yovvoyi Tanovar (Oʻzbek xalq kuyi,  xalq soʻzi) 92 

17. Dogʻman 94 

18. Ey sarvi ravon 96 

19. Fargʻona tong otguncha 98 

20. Istadim 100 

21. Koʻrmadim (D.Zokirov) 102 

22. Oʻrtadi 106 

23. Oʻzbekistonga keling 107 

24. Vatan onamsan (Payziqul Zokirov musiqasi, M. Rizayeva she’ri) 109 

25. Yayra goʻzal 111 

26. Jamoling  koʻrgali  keldim (A.Dadaboyev musiqasi) 112 

27. Alla (Oʻzbek xalq kuyi) 114 

28. Oʻzbekiston respublikasining madhiyasi (M.Burxonov musiqasi, 

A.Oripov she’ri) 

115 

 Kompozitor Mutal Burhonovning hayoti va ijodi (1916-2002) 118 

29. Soʻlim bahor (F.Sodiqov musiqasi) 123 

30. Doʻppi tikdim (T.Toʻla she’ri) 131 

31. Maftuningman (M.Burxonov musiqasi, T.Toʻla she’ri) 142 

32. Sartarosh (M.Burxonov musiqasi, T.Toʻla she’ri) 146 

33. Koʻchalar (D.Zokirov musiqasi, T.Toʻla she’ri) 150 

34. Afgʻon nola (S.Saidiy soʻzi va musiqasi) 152 

35. Terimchi qizlar (Sh. Ramazonov musiqasi) 157 

36. Yakkadir Toshkent (D.Omonullayeva musiqasi) 160 

37. Oromijon 164 

38. Yoshlik yoʻllari chaman (K.Kenjayev musiqasi) 165 

39. Yoshlik (M.Ashrafiy musiqasi) 166 

40. Yoʻllarim (M.Ashrafiy musiqasi, T.Toʻla she’ri) 167 

41. Umid (E.Salixov misiqasi) 171 


