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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

      Макалада Кыргыз Республикасындагы билим берүү системасынын негизги проблемалары 

анализденген. Негизинен PISA компаниясы тарабынан жүргүкзүлгөн иликтөөлөрдүн 

жыйынтыгы боюнча окуучулардын билим сапатынын төмөн болгондугунун себептери жана 

факторлору изилденип, ошондой эле билим сапатын күчөтүү үчүн тиешелүү сунуштар 

көрсөтүлгөн. 

 

     Негизги сөздөр:билим берүү системасы, адам ресурсу,  акыл-эс, интеллект, мугалим, 

коом. 

 

THE PROBLEMS OF THE EDUCATION SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

     The article analyzed the main challenges of the education system in the Kyrgyz Republic. Mainly 

in the quality of education of students on the PISA results of research conducted by the company 

investigated the causes of the accident and the factors below, as well as recommendations to 

enhance the quality of education. 
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Бүткүл дүйнөдө билим берүү тармагы өтө тездик менен өнүгүп, маалымат кылымы 

атаандаштыктын жаңы шарттарын коюда. Себеби мамлекеттин социалдык-экономикалык 

өнүгүүсү үчүн азыркы учурда «Адам капиталына» - башкача айтканда билим берүүгө эң чоң 

инвестицияларды жумшоо зарыл экендиги агийнеленди. Бириккен улуттар уюмунун 

эксперттеринин берген маалыматы боюнча дүйнөдөгү жалпы капиталдын 20%ын  жер 

байлыгы, 16%ын ар кандай кыймылсыз мүлктөр берсе калган 64% байлыкты акыл эс, 

интеллект, башкача айтканда адам ресурсу берет экен. Ошондуктан Кыргыз 

Республикасынын билим берүү системасынын тагдыры, келечеги бир эле мугалимдерди эле 

эмес жалпы жумурай журтту, коомду ойлондурууга тийиш. Себеби республикада жалпы 

5млн 300 миңдин тегерегинде калк жашаса, анын ичинен 1млн 600 миң киши билим 

тармагына тиешеси бар. Демек билим берүү системасындагы проблемаларды чечүү  менен 

жалпы мамлекеттин өнүгүүсүнө шарт түзүлөт.  

Бүткүл дүйнөлүк банктын гранты аркылуу «окуучулардын билим алуусундагы 

жетишкендиктердин жалпы улуттук деңгээлде баалоо» деген долбоор боюнча жүргүзүлгөн 

иликтөөлөрдүн натыйжасында республикадагы 4-класстын окуучуларынын 62%нын билими 

базалык деңгээлден төмөн, ал эми 8-класстын окуучуларынын 84,3% базалык деңгээлден 

төмөн болуп чыккан. Ошол эле учурда эл аралык PISA уюму тарабынан 15 жаштагы 

окуучулардын билимине жүргүзүлгөн салыштырма иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча 

2006-жылы Кыргызстан 57 мамлекеттин ичинен 57-орунду, 2009-жылы 65 мамлекеттин 

ичинен 65-орунду ээлеген, бул изилдөөлөрдө окуучулардын функционалдык сабаттуулугу 

уюмунун изилдөөлөрүнө Кыргызстан боюнча 201 билим берүү мекемелеринен 5904 окуучу 

катышкан, анын  жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын окуучуларынын 86,4% эл аралык 

стандарттын минималдык баскычына да функционалдык сабаттуулуктары жооп бере алган 

эмес. 2009-жылы PISA изилдөөлөрүнө Кыргызстандан 173 билим берүү мектептери алардын 

ичинен 115 айылдык мектептер 30 областык борборлордогу жана кичи шаарлардагы 

мектептер 28 Бишкек шаарынын мектептеринен болуп жалпысынан 4986 окуучу катышкан, 

анын жыйынтыгы боюнча адабий окуудан 83,2% окучу, математикадан 86,6%, табигый 
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илимдерден 82% окуучу минималдык эл аралык стандартка жооп бере алган эмес. Ушул эле 

изилдөөлөрдүн жыйынтыгын башка өлкөлөр менен салыштырып анализ жүргүзсөк 1 – 

слайдда көрсөтүлгөндөй Кыргызстандын окуучуларынын 16% гана (орточо 3 предмет 

боюнча) талапка жооп берет.  
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PISA- 2006 жыйынтыгы менен PISA – 2009 дун жыйынтыгын салыштырсак (2 – 

слайдда) бир аз болсо да өзгөрүүлөр байкалган.  

Эл аралык PISA уюмунун изилдөөлөрүнүн жыйынтыгына таянып, сынакка катышкан 

бир топ өлкөлөрдө Билим берүү системасын жакшыртуу үчүн мамлекеттик деңгээлде 

атайын реформаларды жасап келүүдө. Мисалы, Норвегия, Франция, Германия жана башка 

өлкөлөрдө PISA сынагынын жыйынтыгынан кийин атайын өнүгүү программаларын иштеп 

чыгып өлкөнүн билим берүү системаларында чоң реформаларды жүргүзүшкөндөн кийин 

PISA – 2006, PISA – 2009 жакшы ийгиликтерге жетишкен.  

Ошондуктан Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында тиешелүү 

реформаларды жасоого да мезгил жетти. Демек, учурдун талабына ылайык билим берүүнүн 

формасын гана эмес анын мазмунун жана бардык тиешелүү элементтерин өзгөртүү керек.. 

Мисалы, 3 - слайдда көрсөтүлгөндөй биздин окуучуларыбыздын бир жылдык окуу 

жүктөмдөрү башка өлкөлөргө салыштырмалуу өтө эле көп болуп түзүлүп калган. Таблицада 

көрсөтүлгөндөй PISA уюмунун изилдөөсүндө алдынкы орунду алган Европа өлкөлөрүнүн 

окуучуларынын жылдык окуу жүктөмү Кыргызстандын окуучуларынын окуу 

жүктөмдөрүнөн 30% аз.  Ошондой эле предметтеринин саны да аз, көпчүлүк предметтери 

интеграцияланып окутулат. Мисалы, Кырыгзстандын 10 жаштагы окуучусу 23 предметти 

окуп, окуу жүктөмүнүн жылдык көлөмү 1088 саатты түзсө, Финляндиянын 10 жаштагы 

окуучусу 15 эле предметти окуп, жылдык окуу жүктөмү 684 саатты түзөт.  Көп предметтер 

башка сабактар менен эриш-аркак (интеграция) окутулат, бул алардын өз ара байланышын 

бекемдеп, турмуштук маанисин арттырат. Мына ушунун негизинде 2010-жылы Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жаңы базистик окуу 

программаларды иштелип чыккан. Базистик окуу планы боюнча жумалык окуу жүктөмдөрү 

20 сааттан 33 саатка чейин жана окуу жылынын узактыгы 33 жумадан 37 жумага чейин.  
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Экинчи проблемабыз бул орто мектептердин китеп менен камсыз болушу. Атап айтсак, 

кыргыз тилдүү мектептер 39,7%, орус тилдүү мектептер 52,5%, өзбек тилдүү мектептер 

74,3% китептер менен камсыз болгон, бирок тилекке каршы өзбек тилдүү мектептердеги 

китептердин көпчүлүгү биздин өлкөнүн билим берүү стандарттарына жооп бербейт. 

Анткени, көпчүлүк китептер Өзбек Республикасы латын арибине өткөндөн кийин 

Өзбекстандын билим берүү стандарттарына ылайыкташтырылып кириллица ариби менен 

жазылган китептер Кыргызстандагы өзбек тилдүү мектептерге алынып келинген. Демек, 

жалпы республика боюнча предметтик китептер болгону 40% тегерегинде камсыздалган, ал 

эми окуучулардын ой жүгүртүүсүн, логикасын өстүрүү үчүн керек болгон илим таануу 

(научно-познавательный) адабияттары жокко эсе. Негизинен китептер ар 5 жылда талап 

боюнча өзгөрүп, жаңыланып чыгып туруу керек. Арменияда 2 – 4 – класстагы окуучулардын 

китептери ар 3 жылда жаңыланып, 5 – 11 – класстардын китептери ар 4 жылда жаңылап 

турат. Ал эми 1 – классынын окуу – усулдук комплекси ар жыл сайын жаңыланып, ар бир 

окуучу үчүн жылына бекер, мамлекеттен белек катары берилет. Кыргызстан 100% китеп 

менен камсыз болуу үчүн 4 тилдүү мектептерине (кыргыз, өзбек, орус, тажик) 135 

аталыштагы (1 – 11 - класс) китеп окутулса 12 млн көбүрөөк китеп чыгаруу бүгүнкү күндүн 

орчундуу талабы.  

Жыл сайын мектептердин кадрлар менен камсыз болуусу боюнча да маселе келип 

чыгат. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча жыл сайын 2 миңден 3 миңге 

чейин мугалим жетишпейт, бул 4 – 5%  түзөт. Ошону менен катар акыркы 8 жылдын ичинде 

20,3% гана айылдык мектептердеги мугалимдери квалификациясын жогорулатуу 

курстарынан өткөн. Көпчүлүк мектептерде кадрдын жетишсиздигин жоюу үчүн  бир эле 

мугалим бир канча предметтерден сабак берет, мындайча айтканда такыр адистиги дал 

келбейт. Ошондой эле, орто мектептерде бүтүрүүчүлөргө артыкчылыгы бар аттестаттарды 

берүү боюнча тиешелүү талаптар коюлбай калган. Мисалга алсак, 2000-жылга чейин жалпы 

бүтүрүүчүлөрдүн 0,6% гана артыкчылыгы бар аттестаттар менен аякташкан. Бул көрсөткүч 

азыркы күндө 4,6% чейин чыгып кеткен же 8 эсеге өстү дегенди билдирет (5-6 слайддарда). 
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Ал эми көз карандысыз ЮНИСЕФ уюмунун изилдөөлөрү көрсөткөндөй Республика 

боюнча 6,7% шаардык окуучулар, 7,9% айылдык окуучулар мектептерге барышпайт, бул 78 

миңден ашык бала мектептерге барбайт деген сөз. Мектеп окуучуларын каржылоо боюнча 

карасак 2006 – жылы бир окуучуну каржылоо жылына 3128 сомду түзгөн, 2007 – жылы 4126 

сом, 2010 –жылы жан башына каржылоо программасы боюнча орточо 4700 сомду түзгөн. Ал 

эми PISA сынагынан алдыңкы орунду алган Финляндия 2005 – жылкы маалыматы боюнча 1 

окуучуга 5050 евро жумшайт, бул 285 миң сом, АКШ да 1 окуучуга жылына 8 миң доллар 

жумшайт бул 375миң сомду түзөт. Илим изилдөөлөргө    Финляндия ички дүң 

продукциясынын 3,5% жумшайт, Кыргызстан ички дүң продукциясынын 0,12% гана илимий 

иштерге жумшайт. 
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Жада калса бала-бакчалардын жетишсиздиги да орчундуу боюнча калууда. 1990-

жылдары 1696 бала-бакча болгон болсо, 2000-жылы 400 дөй эле калган, 2012-жылга 525 

тегерегинде бала-бакча иштеп, жалпысынан Кыргызтан боюнча бүгүнкү күндө 14% жаш 

өспүрүмдөр бала-бакча менен камсыз болгон, ал эми Казакстанда 34%, Россияда 58%, 

Белорусияда балдар мектепке чейинки билим-тарбия менен 100% камсыз болушкан.  

Кыргызстандын мектептеринде көбүнчө теорияга басым жасалып, окуучулардын 

билимин баалоодо биринчи кезекте эрежелерди, закондорду, теоремаларды, аныктамаларды 

же формулаларды кандай өздөштүргөндүгүнө көңүл бурулат. Бул системанын негизинде  

PISA сынагы көрсөткөндөй окуучулар берилген маалыматтарды жалпылап корутунду 

чыгарууда чоң кыйынчылыктарга дуушар болушуп, алар берилген тапшырмалар 

стандарттуу мүнөздө эмес башкача берилип, аны аткаруу үчүн башкачараак ойлонууну, 

салыштырууларды, берилген маалыматты интеграциялоону жана өзүнүн жоопторун 

негиздөөнү талап кылды. 

Жогорудагы аталган проблемаларды чечүү үчүн: 

 биринчиден мектепке чейинки балдарга билим-тарбия  менен камсыз кылууну 100% 

жеткирүү керек, башкача айтканда, бала бакчалар менен камсыз кылуу керек;  

 экинчиден мектеп программасын түп тамырынан өзгөртүп, 12 жылдык билим берүүгө 

өтүү менен кошумча окучу каалаган адистикти бүтүрүүсүнө шарт түзүү, бул чет 

өлкөлөрдө практикаланып келет;  

 үчүнчүдөн жогорку окуу жайларды дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине 

интеграциялоо жана Болон принциптерин ЖОЖдорго киргизүү керек. Бул бир топ оң 

натыйжаларды берет, биринчиси кыргыз дипломдорун дүйнө тааныйт, экинчиси, эл 

аралык кызматташтыкты натыйжалуу өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берүү менен 

студенттердин башка өлкөлөрдө, шаарларда тажырыйба алмашуусуна шарт түзүлөт;  

 төртүнчүдөн ар бир жогорку окуу жайда илимий-технологиялык, инновациялык 

парктарды уюштуруу менен өндүрүштүк мекеме байланышын күчөтүү. Бул 

биринчиден студенттерди жана жаш окумуштууларды илимге тартуу менен илимий 

потенциалды жогорулатууга жетишүү болсо, экинчиден жаңы технологияларды 

өндүрүштө колдонуу менен ЖОЖдорго кошумча киреше, үчүнчүдөн бүтүрүүчүлөрдү 

жумуш менен камсыз кылуу маселеси да чечилет.    
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