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 Аннотация: Билим берүү чөйрөсү рынок экономикасынын жана демократиянын 

шарттарында улуттук маданиятты, тилди, салттарды, этникалык аң-сезимди 

сактоого, диний аң-сезимди кайра жаңыртууга, социалдык-укуктук абалды өзгөртүүгө 

жана элитаны калыптандырууга кызыкдар экендиги саясий өңүттө анализденди. 

Ошондой эле билим берүү системасынын абалы, аны реформалоо аракеттери, коомдук 

мамиле системасындагы өз ара таасирлердин контекстинде кароо зарылдыгы байкалды. 
Ошондуктан, саясат таануу илиминде билим берүү жана маданияттын айкалышы 

тууралуу маселелерди иликтөөнүн актуалдуулугу артты.  

 Аннотация: В этой научной статье были проанализированы на политическом 

аспекте национальные культуры, образование, язык, традиции, этнические сознание, 

возрождение религиозные сознание, изменение социальные-правовые положение и 

формирование элиты. А также состояние системы образования, попытки его 

реформирования в последние десятилетия, который требует анализа не только 

«изнутри» проблемы, но и в контексте взаимодействия с другими элементами системы 

общественных отношений. Поэтому в политической науке возникло направление, 

рассматривающее связи образования с другими подсистемами, в рамках которого 

актуализировался вопрос о соотношении образования и культуры. 

 Annotation: In this scientific article, national cultures, education, language, traditions, 

ethnic consciousness, the revival of religious consciousness, the changing social and legal 

situation and the formation of the elite were analyzed on the political aspect. And also the state of 

the education system, attempts to reform it in recent decades, which requires analysis not only 

"from within" the problem, but also in the context of interaction with other elements of the system 

of social relations. Therefore, a direction appeared in political science that considers the links 

between education and other subsystems, within which the question of the relationship between 

education and culture was actualized. 
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 Кыргызстанда коомдун социалдык түзүмүндө демократиялык кайра түзүүлөрдү 

ишке ашыруу билим берүү чөйрөсүндө мамлекеттин жүргүзүлгөн саясаты аркылуу 

көрүнөт. Кыргызстан коомунун социалдык түзүмүн өзгөртүүдөгү билим берүү 

институттарынын ролунун маңызы туруктуу өнүктүрүүнү киргизүү менен Кыргыз 

Республикасынын жүргүзгөн саясаты аркылуу пайда болот. 
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 Билим берүү институттары – мектепке чейинки мекемелер, мектептер, ЖОЖдор – 

баары адамдын инсандык сапаттарын, анын билимин, жөндөмүн, көндүмдөрүн, көз караш 

жана жүрүм-турум артыкчылыктарын, ошондой эле коомдун, жалпысынан 

цивилизациянын экономикалык, адептик, руханий дараметин аныктайт. Билим берүү 

чөйрөсү транзиттик коомдо тигил же бул тенденциялардын өнүгүүсүнө таасирин тийгизет 

жана бышып жетилген социалдык-саясий көйгөйлөрдү, анын ичинде коомду Туруктуу 

өнүктүрүү концепциясын ыңгайлаштыруу көйгөйүн чечүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издейт. 

 Социалдык саясаттын кризиси өнөр жай өндүрүшүнүн төмөндөшүнөн, 

инфляциянын өсүшүнөн улам болгон, коомду кирешелеринин деңгээлдери боюнча 

поляризациялоо орун алды. Социалдык чөйрөнүн түз дотациялык режимин сактоо анын 

кризисин дагы тереңдетти жана инфляцияны күчөттү. Рынок экономикасына карата өткөөл 

мезгилди башынан кечирген Кыргызстанда негизги кризистик чөйрөлөр саламаттыкты 

сактоо, экология жана билим берүү жааттары болуп саналган. 

 Ушуга байланыштуу Кыргызстан коомун туруктуу өнүктүрүүнүн фактору катары 

билим берүү институттарынын ролун талдоого алалы. Билим берүү жана илим 

ишмердүүлүктүн бардык чөйрөлөрүн кайра түзүүдөгү курамдык бөлүктөр болуп саналат, 

анын аркасында коомдук стереотиптердин алмашуусу, жаңы коомдук аң-сезимдин пайда 

болушу жана калктын рыноктук сабаттуулугу орун алышы керек.  

 Билим берүү – руханий өндүрүштүн түрү, билимдерди трансляциялоо, б.а. 

иштөөнүн өздүк мыйзамдары бар, предметтин жана эмгек каражатынын өзгөчөлүгү менен 

шартталган, өз алдынча чөйрө [1, 125-б].  

 Россиялык академик Б.С. Гершунскийдин «Билим берүүнүн философиясы» 

китебинде берилген аныктаманы ала турган болсок, Билим берүү - социалдык-маданий, 

социалдык-экономикалык жана педагогикалык көрүнүш [2, 133-137-б]. 

 Дагы бир ирет белгилей кетсек, 2013-жылдын январында Кыргыз Республикасын 

2013-2017-жылдарга карата Туруктуу өнүктүрүү улуттук стартегиясын кабыл алуу билим 

берүү жаатында акыркы жылдары көрүлгөн реформаларды өнүккөн, туруктуу коомду 

жана демократиялык мамлекетти түзүүгө багытталган, бирдиктүү өлкөнү өнүктүрүү 

стратегиясына интеграциялайт. Анткени билим берүү өздүк пикирге ээ болууну жана 

туруктуу өнүктүрүү кызыкчылыгында тандоону шарттаган, өлкөлөрдүн өзүнчө 

адамдарынын, топторунун, уюмдарынын дараметин өнүктүрөт жана бекемдеп, жашоонун 

сапатын жогорулатуу менен, коопсуз, дени сак, гүлдөп-өскөн дүйнө үчүн адамдардын көз 

караштарын өзгөртүүгө шарт түзөт. [3]. 

 Бул контекстте билим берүү тутумунун, коомдук өнүктүрүүнүн деңгээлинин, 

экономикалык кубаттуулуктун жана өлкөнүн улуттук коопсуздугунун критерийи катары 

адам рерустарынын ролу жана мааниси жогорулайт. Коомдук мамилелер тутумундагы 

өзгөрүүлөр билим берүүгө таасирин тийгизет.  

 Өнүгүп келе жаткан дүйнө жана маалыматтар агымынын жогорулоосу шарттарында 

фундаменталдуу предметтик билимдер милдеттүү болуп саналат, бирок билим берүүнүн 

жетишээрлик максаты болбойт. Билим берүү институттарынын ролу инсандын 

менталдуулугуна таасирин тийгизген бардык коомдо чоң. Билим берүү чөйрөсү 

маданияттын баалуулук компоненттерин аккумуляциялоого, реалдуу таанып-билүү 

мүмкүнчүлүктөрүнө ыңгайлашуу максатында аларды өзгөртүүгө жана андан ары адамдын 

активдүү жашоо-тиричилиги процессин уюштурууга жөндөмдүү. Билим берүү фактору 

тарых, дин, философия, илим, искусство жана адабият сыяктуу маданияттын 

компоненттерине салыштырмалуу кыйла натыйжалуу жана узак болуп саналат, анткени ал 

тийиштүү баалуулук ынанымдарын жана эрежелерин, жаңычылдыктарды, улуттук 

салттарды жана каадаларды кабылдоо сыяктуу таасирге сезгич келген объективдүү-
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субъективдүү чөйрө менен – негизинен балдар жана жаштар чөйрөсү менен иштейт. Билим 

берүү чөйрөсүндө гана инсанды тарбиялоо, окутуу жана өнүктүрүү максаттарынын 

категориясына өзгөрүү менен, социалдык жана индивиудалдык зарыл адамдык сапаттарды 

калыптандырууга шарт түзгөн, инварианттуу жалпы адамзаттык гуманисттик 

баалуулуктар мурасталат жана мурасталышы керек [4, 18-б]. 

 Белгилей кетсек, билим берүү институттары прогрессивдүү, же тескерисинче 

регрессивдүү багытта анын өнүгүүсүн басып өтүп, коомдо өзгөрүүлөрдүн негизин 

түптөйт...» [5, 136-б.].           

 Муну менен катар билим берүү чөйрөсүнө чакырык артыкчылыктарын жана 

баалуулуктарын бекемдөө тейлөөчү функциясы белгиленет. Маалыматташтыруу кылымы 

билим берүүдөн таптакыр башка максатарды жана милдеттерди талап кылат.  

 Билим берүү суроо-талаптарына жооп кылган жана бир убакта аларды 

канааттандыруу үчүн кошумча билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүнүн кеңири спектрын 

сунуштаган, билим берүү тутумуна болгон зарылчылык аныкталат. Ушуга байланыштуу 

окутуу диверсификациялоо идеясы ишке ашырыла турган, б.а. ал инсандын өзүн 

көрсөтүүсүн, анын кесиптик жана жалпы маданий өнүгүүсүн камсыздоого багытталган, 

мекемелердин жаңы моделин сунуштай турган вариативдүү билим берүү институтун түзүү 

маселеси актуалдашат [5,  137-б]. 

  Билим берүү чөйрөсү жарандык коомдун демократиялык баалуулуктарына карата 

социумдун багыты болуп калат. Маанилүү социалдык-экономикалык кайра түзүүлөргө 

байланыштуу постиндустриалдык коомдун өнүккөн маалыматтык коомго эволюциясы 

байкалууда. Биздин жашоо бардык деңгээлдерде глобалдаша баштайт: 

-  жалпысынан экономика (өндүрүш, соода, финансылык чөйрө); 

- билим берүү, анткени билим берүү өзүнүн багыты боюнча тез өзгөрүүчү чөйрөнү 

башкарууга жөндөмдүү кадрларды даярдоого багытталган. 

 Ушул жерден жогорку мектептин милдети – атаандашууга жөндөмдүүлүктү 

даярдоо милдети келип чыгат. Атаандашууга жөндөмдүүлүктү басынуу тоскоолдугун, 

жашоо келечегиндеги анык эместикти жеңүүнү, рыноктук мамилелерге өтүүнүн 

шарттарында бардык жашоо-тиричиликти иретке келтирүүнү шарттаган баалуулуктардын 

катарына киргизүүгө болот. Бул милдетти аткаруу үчүн билим берүү мекемелеринде 

өзүнүн түзүмүн модернизациялоо, окутуу программаларынын мазмунун сапаттык жактан 

өзгөртүү керек [6, 45-52-б].  

  Кыргыз Республикасында билим берүү тутумун реформалоону улантуу максатында 

билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана бүтүрүүчүлөрдү эмгек рыногунда 

атаандашууга жөндөмдүү кылуу үчүн, колдонуудагы стандарттардын, программалардын, 

окуу пландарынын талдоосуна таянуу менен, компетенттүү мамилеге негизделген жаңы 

муундун стандарттарын иштеп чыгууну баштоо зарыл. Алсак, ИӨА – институционалдык 

өнүктүрүү планы иштелип чыкты, ал билим берүү тутумунун бардык деңгээлдеринде 

башкаруучулардын квалификациясын ырааттуу жана негиздүү жогорулатууну карайт. 

Ийгиликтүү өзгөртүүлөрдү бекемдөө үчүн, мектептерде жаңы уюштуруу 

маданиятын түзүү керек. Адистердин пикиринде, уюштуруу маданиятында реалдуу 

өзгөртүүлөрдү жүргүзүү үчүн жети жылга жакын убакыт талап кылынат. Бирок мугалим 

жана окуучу өздөрүн ыңгайлуу сезип, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашыруунун 

реалдуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон чөйрөнү түзүү зарыл. Бул үчүн жетекчинин балдарды 

окутуу жана тарбиялоо милдеттерин чечүүдө өзүнүн позициясы, ыйгарым укуктарды 

өкүлдөй билүүсү, жоопкерчиликтерди бөлүштүрүп жана командалык ишти камсыздай 

билүүсү чоң мааниге ээ. Квалификацияны жогорулатуу деңгээлинде акыркы жылдары 

мугалимдерди курстар менен камтуу негизги маселе болгон – ал 2008-жылдагы 3 536 
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адамдан 2012-жылы 7 064 адамга чейин өстү. Ошентсе да, 5 жылда бир жолудан кем эмес 

ар бир мугалимдин квалификациясын жогорулатууну талап кылган, “Билим берүү 

жөнүндө” мыйзамдын ченемдерин толук аткарылуусун колго алуу керек [7]. 

   Билим берүү тутумуна демократиялаштыруу процесси олуттуу таасирин 

тийгизүүдө. Коомдун руханий жашоосунда көп өзгөрүүлөр болууда, алар билим берүү 

тутуму тарабынан аткарылуучу милдеттерди актуалдаштырат. Бул этапта реформалоо 

бул:- социалдык-экономикалык чыңалуулар менен татаалдашкан, жалпы адамзаттык 

баалуулуктардын артыкчылыгын түшүнүү.- калктын диний аң-сезимин кайра жаратуу, ар-

намыстын реалдуу эркиндиги үчүн шарттарды түзүү, билим берүүнүн динден тышкаркы 

мүнөзүн сактоодо коомду бир тараптуу багыттоодон баш тартуу [8, 253-б]. 

 Каралган Кыргызстандагы социалдык-экономикалык факторлор билим берүү 

саясаты үчүн, жана ага ылайык Туруктуу өнүктүрүү концепциясын жүзөгө ашыруу үчүн 

жаратмандыктын ордуна, кыйратуучу болуп саналат. Мындай шарттарда башкаруу 

органдарынын жана билим берүү мекемелеринин реформалар процессине алып бара 

турган жагымдуу мүмкүнчүлүктөрдү толук ченемде пайдалануу жөндөмдүүлүгү маанилүү 

болуп саналат. Кыргыз Республикасында 2020-жылга чейин билим берүүнү өнүктүрүү 

концепциясы мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын билим берүү саясатын 

өнүктүрүү үчүн негизди түптөө менен, билим берүүнү жалпы улуттук приоритет катары 

аныктайт. Бул Концепция билим берүүнүн улуттук мыйзамдарына, саясатына, каржылоо 

тутумуна, мазмунуна, билим берүү тутумунун түзүмүнө, билим берүүнү башкаруу 

тутумуна, кадр жана социалдык саясатка өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 

үчүн негиз болуп саналат [9, 24-б]. 

ЕвАзЭК Интеграциялык комитетине караштуу Билим берүү боюнча кеңештин 

алкагында ЮНЕСКО Кластердик бюросунун (Алматы ш.) жана Кыргыз Республикасынын 

ЮНЕСКО улуттук комиссиясынын колдоосунда “Чогуу жашаганга үйрөнөбүз. Билим 

берүү коомду бириктирүүнүн, жаңжалдардын алдын алуунун жана чечүүнүн шарты 

катары” эл аралык форуму өткөрүлгөн, ага 10дон ашык өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. 

Анын жыйынтыгы коомду бириктирүүнүн, сабырдуулукту калыптандыруунун, заманбап 

көп түрдүү дүйнөдө жашай билүүнүн маанилүү жолу катары билим берүүнүн ролу 

белгиленген, Резолюциянын кабыл алынышы болгон. Резолюциянын маанилүү 

пункттарынын бири жаңжалдардын алдын алуу жана чечүү үчүн билим берүү боюнча 

Регионалдык ресурстук борборду түзүү жөнүндө сунуш болгон. 

Кыргызстандын демилгеси боюнча 2012-жылдын декабрында Евразиялык 

экономикалык шериктештик Интеграциялык комитетине караштуу Билим берүү боюнча 

кеңештин 22-жыйынында Ресурстук борборду түзүү идеясынын бет ачары болгон. 

Уюмдун катышуучулары бул борборду колдоо зарылчылыгына макул болушкан. Анын 

ачылышына жана иштөөсүнө карата кызыгууларын Кыргызстандагы БУУнун өкүлчүлүгү 

жана башка уюмдар билдиришкен [10, 24-б].  

Ошондой эле Кыргызстанда КМШ жана ШКУ тармактык университеттеринин, 

Евразия университеттер ассоциациясынын алкагында ЖОЖдогу билим берүүнүн сапатын 

жогорулатууга жана студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн 

колдоого багытталган өз ара аракеттенүү боюнча иштер улантылды.  

Кыргыз Республикасы үчүн илим жана инновация чөйрөсүндөгү негизги максат 

туруктуу социалдык-экономикалык өнүктүрүү үчүн талап кылынган билимдерди алууну, 

генерациялоону жана берүүнү камсыздаган илим жана инновация тутумунун атаандашууга 

жөндөмдүүлүгүнө жана теңдемдүүлүгүнө жетишүү болуп саналат. 

Акыркы жылдары Кыргызстанда табигый, ошондой эле гуманитардык илимдерди 

өнүктүрүүдөгү приоритеттүү багыттар аныкталды. Жыйынтыгында илимий долбоорлорду 
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кылдат тандоо жана ирилештирүү орун алды – 2008-жылдагы 450дөн көп илимий 

долбоорлордон 2011-жылы каржыланган 167, 2012-жылы 49 илимий-изилдөө уюмдары, 

анын ичинде Кыргыз Республикасынын ЖОЖлары тарабынан 201 млн. 560 миң сом 

суммасында аткарылган 143 илимий долбоорлорго чейин [8]. 

Инклюзивдик билим берүү маселелеринин үстүнөн ЕврАзЭШ Интеграциялык 

комитетине караштуу Билим берүү боюнча кеңеште жигердүү иштешкен. Жыйынтыгында 

Кыргызстан ЕврАзЭШ калган өлкөлөрү менен катар инклюзивдик билим берүү 

чөйрөсүндө Евразия экономикалык шериктештигинин мүчө-мамлекеттеринин 

кызматташтыгы жөнүндө макулдашууга кол койгон. Бул Макулдашуунун негизинде 

педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатууда уникалдуу мүмкүнчүлүктөр 

пайда болот. Кыргызстан үчүн макулдашуунун алкагында инклюзивдик билим берүү 

чөйрөсүндө окуу жана окуу-методикалык адабияттар биргеликте иштелип чыгып жана 

басып чыгарылышы мүмкүн. Бул макулдашуу инклюзияны медициналык көйгөй катары 

түшүнүүдөн аны билим берүү процессине ар бир баланы камтууну жана анын дараметин 

өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүнү камсыздаган, социалдык кепилдик катары түшүнүүгө 

өтүүнү ченемдик жактан бекемдейт.  

 Кыргызстандын социалдык-экономикалык кайра түзүүлөр жолуна өтүшү Туруктуу 

өнүктүрүү концепциясын жүзөгө ашырууну камсыздаган, билим берүү институттарынын 

тутумунда уюштурууга карата жаңы мамилелерди талап кылат. Жаштардын гана эмес, чоң 

адамдардын объективдүү социалдык-экономикалык, илимий-техникалык жана 

өндүрүштүк-технологиялык керектөөлөрү, руханий, социалдык-маданий чөйрөлөрүн жана 

жеке билим алуу суроо-талаптарын өнүктүрүү тенденциялары биринчи планга үзгүлтүксүз 

билим берүү тутумун өнүктүрүү перспективаларын илимий негиздөө, бул жаатта 

дисциплиналар аралык изилдөөлөрдү олуттуу кеңейтүү көйгөйүн чыгарды.  Маанилүү 

социалдык-экономикалык жана технологиялык кайра түзүүлөргө байланыштуу азыркы 

дүйнөдө постиндустриалдык коомдун маалыматтык жана глобалдык коомго эволюциясы 

байкалууда. Билим берүү институттарынын таасиринин өзгөчөлүгү саясий 

модернизациялоону озууда, экономикалык, технологиялык жана көп маданияттык 

чөйрөлөрдү өзгөртүүдө аныкталат. Жыйынтыктап айтканда; биринчиден, Кыргызстан 

коомунун социалдык түзүмүн өзгөртүүдөгү билим берүү институттарынын ролунун 

маңызы туруктуу өнүктүрүүнү киргизүү менен Кыргыз Республикасынын жүргүзгөн 

саясаты аркылуу пайда болот, экинчиден Кыргызстан коомун туруктуу өнүктүрүүнүн 

фактору катары билим берүү институттарынын ролу талдоого алынды, анда билим берүү 

жана илим ишмердүүлүктүн бардык чөйрөлөрүн кайра түзүүдө курамдык бөлүк болуп 

саналат, анын аркасында коомдук стереотиптерди алмаштыруу, жаңы коомдук аң-

сезимдин пайда болушу орун алышы керек, үчүнчүдөн 2013-жылдын январында Кыргыз 

Республикасынын 2013-2017-жылдары Туруктуу өнүктүрүү улуттук стартегиясын кабыл 

алуу билим берүү жаатында акыркы жылдары көрүлгөн реформаларды өнүккөн, туруктуу 

коомду жана демократиялык мамлекетти түзүүгө багытталган, бирдиктүү өлкөнү 

өнүктүрүү стратегиясына интеграциялайт, анткени билим берүү туруктуу өнүктүрүү 

кызыкчылыгында тандоону шарттаган, өлкөлөрдүн өзүнчө адамдарынын, топторунун, 

коомдоштуктарынын, уюмдарынын дараметин өнүктүрөт жана бекемдейт. 
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