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КЫСКАЧА БАЯНДОО 

Кесиптик-техникалык билим берүү (КТБ) реформасы Кыргыз Республикасында татаал саясий 

жана социал-экономикалык чөйрөдө өнүгүп келетат.  

2010-2011-жылдары, өлкөбүз демократиянын парламенттик жолу менен өнүгүп баштаганда 

демилгеленген саясий жана институционалдык өзгөртүүлөр 2012-2013-жылдагы отчёттуулук 

менен башкаруунун жаңы тутумунун сиңдирүүгө алып келди. 2014-жылы бир нече секторалдык 

кеңештерди өткөргөндөн кийин кесиптик көндүмдөр боюнча Улуттук кеңеш түзүлдү. Жаңы 

мамилелерди пайдалануунун тажрыйба алынды, бирок көрүнүктүү натыйжаларга жетиш үчүн 

дагы эле далай нерсе жасалыш керек. 

2012-2020-жылдардагы билим берүүнү өнүктүрүү Стратегиясы билим берүүдө бардык 

өзгөрүүлөр, анын ичинде кесиптик-техникалык билим берүү (КТБ) тутуму үчүн жол көрсөткүч 

болуп кызмат кылып жатат. 2015-2017-жылдар мөөнөтүндөгү баштапкы жана орто КТБ үчүн 

экинчи муундагы аракет программалары өзүнүн өркүндөшү баскычында. 2012-жылдын Турин 

Процессинин отчетунда белгиленгендей эки подсекторлордун (сектор бөлүктөрүнүн) 

координациясы жок экен, ошондуктан КТБ-нүн жалпы саясаты жөнүндө айтууга мүмкүн эмес. 

Ушул өз ара айкашуусу жоктугунун түпкү фактору КТБ тутумунун дезинтеграциясынын өсүп 

жаткан динамикасы болуп саналат.  

Мурдагы жылдардагыдай эле КТБ тутумун кошуп эсептегенде, билим берүү жана окутуу өлкө 

үчүн маанилүлүү чөйрөсү болуп саналат, ушул чөйрөгө жалпы мамлекетттик чыгымдардын 20% 

келет. Ошентсе да, калктын 41% 19 жашка жетелек кишилер болсо да, ага карабастан бир 

студент үчүн бюджеттин чыгымдары дагы эле чектелүү бойдон. Бюджеттин негизги бөлүгү 

айлык акылар менен баштапкы КТБ-нүн студенттериниин социалдык колдоого багытталат, 

натыйжада окутуунун процесси үчүн каражаттар чектелген.  

2012-2014-жылдардын экономикалык көрсөткөчтөрү ички дүң өнүмдүн (ИДӨ) өсүшү менен 

мүнөздөлсө да, калктын 37% жакырчылык чегинин ары жагында болгону менен бирге жалпы 

экономикалык жагдай татаал бойдон калып жатат. Кыргыз Республикасындагы эмгек жана 

жумуштуулук базарындагы мүнөздүү багыты (тренддер) эмгекке жарамдуу калктын көлөмүн 

өсүүщүн, жумушчу күчкө жана сурамдын чектелишин, жарым-жартылай (толук эмес) 

жумуштуулук менен ишеними жок (формалдуу эмес) жумуштуулуктун көтөрүңкү көрсөткүчтөрүн 

чагылыштырат. Ушул жагдай бөтөнчө жаштар үчүн убаралык. Жумушсуздуктун деңгээли 

жаштар арасында 18%-га жакын көбөйдү, жумушсуздуктун жалпы көрсөткүчү болжол менен 

10%-га арттырып турат. 

Формалдуу эмес жумуштуулуктун жогорку деңгээли жумуш берүүчүнүн катыштыруунун 

түзүлүүшүнүн начар деңгээли менен тыгыз байланышта. КТБ-нү үзгүлтүксүз башкаруу 

процессине катыштырууга дагы эли жетишерлик кыйын.  

Татаал жагдайга карабастан, 2012-жылдын Турин Процессинин отчету даярдалгандан бери оң 

өзгөртүүлөр байкалып жатат. Отчетту иштеп чыгуу менен баалоодо катышкан КТБ тутумунун 

стейкхолдерлери (таламдаш (кызыкдар) жак) төмөндөгүнү белгилешти: 

Кесиптик көндүмдөр боюнча Улуттук кеңешти түзүү КТБ мекемелери арасында мыкты 

координациясын камсыз кылуу үчүн керектүү багытка эң маанилүү кадам болуп эсептелинет, 

ошондой эле секторалдык кеңештер эмгек базарынын керектөөлөрүнө дал келишкен КТБ-нүн 

кызмат көрсөтүүнүн ылайыкташтыруу үчүн чоң маанилүү ойунчулар болуп таанылышты. 

Секторалдык кеңештердин ачык саны өз ишин башташты да, баштапкы КТТБ (БКТТБ) 
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тутумундагы биргелешкен долбоорлордо, айрыкча кесиптик үлгүлөрдү аныктоо тармагында 

жетишерлик жигердүү экен. 

Эмгек базарынын сурамын мыкты түшүнүү үчүн ар түрдүү деңгээлдерде жумуш демилгеленген: 

Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги кадрларга муктаждык боюнча орто мөөнөттүү 

божомолдун үстүнөн иштесе, ал убакытта кесиптик-техникалык билим берүү агенттик жана 

Республикалык илимий- методикалык борбор секторалдык анализге катыштырылышты.  

Сабак берүүнүн жана окутуунун мазмуну тууралу акыркы жылдары окуу жайы деңгээлинде жана 

секторалдык деңгээлде айтылган мазмунду жумуш берүүчү менен макулдашуу ачык прогресске 

жетилген. БКТБ тутумунун чоң көлөмдөгү окуу пландар компетенттүүлүктүк мамилени 

пайдалануу менен жаңыланышты. Биринчи тажрыйба жумуш берүүчү менен биргелешип 

квалификациялоочу мүнөздөмөнү, ушунун негизинде кыска мөөнөттүү курстар, ал турсун 

бардык окутуу программалар үчүн окуу пландарды иштетүү боюнча демилгеленген. 

Республикалык илимий-методикалык борбор маанилүү ресурс жана компетенттүүлүктүк 

мамиленин негизинде квалификациялоочу мүнөздөмөлөр менен окуу пландарды баалоо 

боюнча борбор катары олуттуу ролу белгиленет. 

КТБ тутумунун стейкхолдерлер КТБ-нүн реформасын 2-3 баллдагы деңгээлде баалашат, оң 

тажрыйбасы жана саясатты киргизүү багытына кадамдардын бар болуусу көп сандагы 

мисалдарды, бирок саясатты системалуу ишке ашыруу айрым учурларды гана белгилешет. 

КТБ-нүн стейкхолдерлери бир канча түпкү көйгөйлөрдү аныкташты, ушул көйгөйлөргө КТБ 

тутумунун реформасы эмки бир нече жылдардын ичинде көңүл буруш керек да, Европа билим 

берүү Фондуга 2015-жылы ушул көйгөйлөр боюнча жардам көрсөтүүгө сунуш кылышты. 

Эмгек базарынын жана экономиканын муктаждыктарын терең түшүнүп, жана алар КТБ тутуму 

менен кантип канааттандыруусу анык болуш керек. Ушул максат үчүн КТБ тутумуна ишенимдүү 

маалымат базасын алыш үчүн өзгөчө инструментарий жана методология талап кылынат. 

Мындан башка, ушул сыяктуу жумуш алынган маалыматтарды анализдеш үчүн саясаттын 

көлөмүн иштетүү жана өзгөртүлөрдү көзөмөлдө максатында ылайык шарт түзүлүш керек.  

Эмгек базары жөнүндө баштапкы жана орто КТБ – кош чөйрөсүндө билимин тереңдетип, 

жагдайды бирдей көрө алыш жана ресурсарды майнаптуу пайдалануу максатында ушул 

проблемалуулукта билим берүүнүн эки баскычтын өкүлдөрү биргелешкен иш-чара жөнүндө 

келишимге жетишүүгө зарыл. Ушул багытка биргелешкен күч-аракеттер жумуш берүүчүлөрдүн 

активдүү катыштырууга мүмкүн. 

Социалдык өнөктүктүн бардык деңгээлде мындан аркы операционализациясы (абстракттуу 

түшүнүктөрдүн конкреттүү терминдерге кайта куруу процесси) таратуучу (провайдер)-ишкана 

деңгээлден баштап билим берүү-тармак деңгээлге чейин КТБ тутуму заманбап талаптарга 

далкелүү максатында милдеттүү. Баштапкы жана орто КТБ тутумунда мындан ары да 

тармактык кеңештердин иштеринин өнүгүүсү артыкчылык болуш болуш керек. Ушуга 

карабастан, кээ бир кеңештер өзүнүн иш-аракеттерин иш жүзүнө жетишерлик активдүү ашырып 

келатат, ушул бирикмелер жана алардын ролу институционалдык түзүлүштөр тууралу, КТБ-нүн 

кесиптик стандарттар жана мазмунун иштеп чыгуу максатында тармактык анализ менен 

маалыматтык толтуруу функциясын кошкондо дагы көптүк суроолорду келеркиде макулдашып 

жана тажрыйбада сиңдирүү керек. Тармактык кеңештер менен кесиптик көндүмдөр боюнча 

Улуттук кеңештин өз ара аракеттешүүсү мүмкүнчүлүккө жараша андан аркы өнүгүүсүн алыш 

керек.  

Ылайыктуу реформалар тоскоолсуз иш жүзүнө ашыруу максатында тутумунун ар кандай 

деңгээлде КТБ-гө кызмат көрсөтүү мекемелердин кадрлык дарамети өркүндөөшү керек. 

Дараметтин өркүндөөсү боюнча иш-чаралар өлкөнүн бардык аймактардын окуу жайларында 
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иштеген кеңири айланадагы адамдарга жеткиликтүү болуп, жана өндүрүштөн үзүрбөй 

квалификацияны жогорулатуу мындан тышкары кошумча окуу иш-чараларды (мисалы, 

өндүрүштүк окутууну же тажрыйба менен алмашууну) камтыш керек. 

КТБ тутуму жөнүндө маалыматтардын жеткиликтүүлүгү тийиштүү кызыккан жактар кепилдеме 

менен Билим берүү жана илим министрлигинин, ошондой эле КТБ агенттигинин өкүлдөрүнө эки 

подсекторлор (сектор бөлүктөрү) үчүн ылайыктуу тутумду издеп табуу менен төмөнкү 

маалыматтарды: 9- жана 11-класстардын окуучулары БКТБ жана ОКТБ тутумуна өтүү, БКТБ-нүн 

окуучулары ОКТБ жана жогорку билим берүү тутумуна өтүү, ОКТБ-нүн окуучулары жогорку 

билим берүү тутумуна өтүү, окуучуларды элөө тутумдук чогултууну камсыз кылуу. Мындан 

тышкары, БКТБ жана ОКТБ учурунда малыматтар гендер боюнча такталышып, калктын алсыз 

катмарынын (кирешесинин деңгээли начар, мүмкүнчүлүктөрү чектелген) өкүлү болгон 

окуучуларды кабыл алуу малыматтар көрсөтүүлүш керек, ал эми БКТБ – негизги билими жок 

окуучулардын саны жөнүндө маалыматтар жыйналыш зарыл. 
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КИРИШ СӨЗ 

Турин процесси кесиптик-техникалык билим берүүнүн (КТБ) саясат чөйрөсүндө жана тутумдук 

өнүгүүсүндө жетишкендиктерди биргелешип анализдөөнүн жыйынтыктары катары Европа 

билим берүү фондусу (ЕБФ) менен демилгеленген. Ушул сыяктуу иш аракеттер КТБ-нүн 

реформаларын жалпылоо, анализдөө жана документалдуу чагылыштыруу максатында, ушулар 

менен бирге башкы саясаттын тенденцияларын, чакырыктарын, чектөөлөрүн, ошондой эле оң 

тажрыйбалары менен мүмкүнчүлүктөрүн ачып көрсөтүү, КТБ-нүн саясатын жана тутумун куруу 

жөнүндө тил табышуусу – эмки кадам катарында ЕБФ-нун өнөктөш-өлкөлөрдүн ар бир 

өлкөсүндө эки жыл сайын өткөрүлөт. 

Турин процессинин практикалык пайдасы КТБ социал-экономикалык контексте каралып, 

ишенердик маалыматтардын негизинде баалап анализденет да, процесстин өзү түзүлүштүү 

диалогтун формасында турат. Турин процесси төмөнкү негизги максаттарды көздөйт:  

■ өнөктөш-өлкөлөрдүн КТБ-нү туруктуу өнүгүүсүсүнө салым кошуу саясатынын – ошону менен 

катары мындай аспекттерди: атаандаштыкка жөндөмдүүлүк менен социалдык 

бириккендикти жогорулатуу максатында чындыгындагы маалыматтардын негизинде куруу 

тажрыйбасын колдоо; 

■ өнөктөш-өлкөлөрдүн дарегине ЕБФ-нун жардамынын стратегиясын иштетип чыгуу үчүн 

негиз болуу; 

■ Европы Бирлештиги (ЕБ) тарабынан келечекте жардам алуу максатында Европа 

комиссиясынын дарегине ЕБФ-нун сунуштоолорун маалыматтык толтурууну камсыздоо.  

Турин процессинин негиз кылып алынган түйүн катары саясатын баалоону байкаштырылынган 

ЕБ деңгээлиндеги процесстер кызмат кылышты, айрыкча Копенгаген процессин айтсак болот. 

ЕБ алкагында КТБ-нүн жалпы саясаты, максаттары жана инструментарий багытында жетишкен 

натыйжаларын көрүүгө кошумчалоо катарында кызмат кылат. ЕБ өлкөлөр менен өнөктөш-

өлкөлөрдүн ушул сыяктуу комплементарносттору (теориялары, концепцилары, моделдери жана 

ой-пикирлеринин ар кандай, кээ бирде карама-каршы келип, натыйжада бир гана толук жоопко 

алып келет) өз ара интеллектуалдык жактан байытууга түрткү берет.  

Өлкөдөгү жагдайлар жөнүндө отчет Кыргыз Републикасында кесиптик-техникалык билим берүү 

саясатына 2014-жылдагы мамилесин чагылдырат. 2010 жана 2012-жылдардагы серептерге 

салыштырганда иш кагаз жаңыртылган маалыматтарды камтыйт. Бул серептер менен акыркы 

жылдары иш жүзүнө ашырылган КТБ-нү реформалоо долборлордун жалпыланган анализи 

Турин процессинин чегинде өткөрүлгөн. Ушул отчеттун негизине Кыргыз Республикасынын КТБ 

чөйрөсүнө кызыккан тараптардын кеңири айланасынын өкүлдөрүнөн маалымат алынды. Аларга 

статистикалык жана административдик маалыматтар берилген да, алардын жеке маектер, 

топтук жолугушулар менен фокус-тайпандардын ичиндеги талкуулорго активдүү катышуусу 

көрүндү Бүт алынган маалымат ЕБФ-дун кызматкерлери менен системалынган, отчетттун 

алдын ала жоромолун ушул максатка атайын арналган 2014-жылдын 30 сентябрда Бишкек ш. 

өткөн баалоочу семинарда талкууланды. Бул семинар Билим берүү жана илим министрлигинин, 

Эмгек, миграция жана жаштар министрлигин, КТБ агенттигинин, Республикалык илимий-

методикалык борборунун, Профсоюздардын конфедерациясынын, Улуттук статистика 

комитетинин, Эл аралык соода палатасынын, жумуш берүүчүлөрдүн, баштапкы жана орто КТБ-

гө билим берүү тейлөө кызматын камсыздоочулардын, ошондой эле КТБ чөйрөсүндө иштөөчү 

өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн чогуу жыйнады. Ушул өкүлдөрүнүн тобу саясий реформа 

жүрүшүндө жетишүүлөр прогрессин баалоосуна, жана сунуштарды калыптандырууга кошумча 

дагы салым кошту. Түшүндүрмөлөрүн, чечмелөөлөрүн жана сунуштарын жазуу жүзүндөгү 
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түрүндө алыш үчүн отчеттун жумушчу жоромолун семинардын бардык катышуучуларына 

сунушталган.  

Жолугушуулардагы талкуулордун жүрүшүндөгү ачык көз караштары үчүн Европа билим берүү 

Фонду бардык катышычууларга ыраазылыгын билдирет. 
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1. УЛУТТУК КТБ ТУТУМУН КӨРҮНҮШҮ  

1.1 КТБ тутумун обзору  

Кыргыз Республикасындагы кесиптик-техникалык билим берүү (КТБ) тутуму төрт сегменттен 

турат: 

■ баштапкы КТБ (БКТБ), 

■ орто КТБ (ОКТБ), 

■ жогорку КТБ (азыркы отчетко камтылбаган жогорку билим берүү), 

■ чоңдор үчүн кесиптик билим берүү. 

1-тиркемеде КТБ кошкондо (көгүлтүр менен белгиленген), билим берүүнүн бүтүндөй тутуму 

келтирилген.  

Окуучунун баштапкы деңгээлинен (9- же 11-класс болушу мүмкүн) байланыштуу баштапкы 

кесиптик-техникалык билим берүүнүн (БКТБ) программасы 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө 

эсептелинет. Үч жылдык программа интеграцияланган мамилени өз ичине алат, жалпы билим 

алууну жана активдүү кесиптик курамчаны бириктирет да, жыйынтыкта орто билим алуу 

тууралуу аттестат менен бирге кесиптик кфалификация жөнүндө тастыктама (диплом) берилет. 

же орто кесиптик билим алуусуна, же тандап алынган окуу жайда колдонулган кирүү (өтүү) 

экзамендердин натыйжасында жогорку кесиптик билим алуусуна мүмкүнчүлүк камсызданат.  

Окуучунун баштапкы деңгээлинен (9- же 11-класс) байланыштуу орто кесиптик-техникалык 

билим берүүнүн (ОКТБ) программасы 2-3 жылга эсептелинет да, окуусун андан соң жогорку 

кесиптик билим берүү тутумунда ошондой эле уланта берсе болот. Орто КТБ-нүн бүтүрүчүүлөрү 

ошол эле адистиктерге жогорку окуу жайлардын экинчи курсуна жалпы кирүү (өтүү) 

экзамендердин жол-жобосун өтүп кетип, экстерн болуп кирүүгө (өтүүгө) болот. 

2003-жылдын КР-нын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамы чоңдордун үзгүлтүксүз билим алуу 

принцибин тааныйт. бирок мекемелердин, саясат менен тажрыйбадагы ишке ашыруунун 

арасындагы координациясы, ошону менен бирге формалдуу жана формалдуу эмес билим 

берүү секторлордун арасында бирге аракеттешүү тууралу көп маселелерди дагы иштеп чыгыш 

керек. «Чоңдордун кошумча билим алуу» ушундай аттуу билим берүүсү кадрларды 

квалификациялык даярдоо менен кайра даярдоону, жумушсуздарды окутууну 

(квалификациянын биринчи деңгээлин же кайра даярдоонун алыш үчүн), ошондой эле, жалпы 

кесиптик, техникалык, маданий жана башка кызыктар чөйрөсүн камтыйт. Ар кандай мамлекеттик 

жана жеке жайлардын негизинде берилет. Мамлекеттик жайларда адатынча формалдуу билим 

берүү секторуна басым кылынат, бүтүрүчүүлөр таанылган тастыктамаларды алышат. Жеке 

таратуучулардын (провайдерледин) көпчүлүгү формалдуу эмес билим берүү боюнча кызмат 

көрсөтөт да, ар кандай мөөнөттөгү курстарды камтыйт, алардын жыйынтыктары боюнча расмий 

таанылган тастыктамалар же башка документтер берилбейт. 2014-жылга Билим берүү жана 

илим министрлиги тарабынан чоңдорго үзгүлтүксүз билим берүү тууралуу кызмат көрсөтүүгө 

2 500 уруксаттама берилген (2014-ж., БИМ).  

Жумушсуздарды окутуу менен бирге чоңдордун билим берүүсү мамлекеттик бюджет эсебинен 

каржыланып, угуучулар аяктоо менен квалификацияларга ээ болотурган программалар 

чындыгында толугу менен көрсөтүлгөн. Бул квалификациялар расмий түрдө таанылган 

документтер менен күбөлөндүрүлөт. 2014-жылга 70%-га жакын угуучулар жумуштуулук 

кызматтары тарабынан каржыланып, орто КТБ-нүн таратуучулардын (провайдерледин) 
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тарабынан сунуш кылынган курстар барышкан. (Эмгек министрлиги, 2014). Чоңдорду 

үзгүлтүксүз билим берүүсү боюнча жалпы жагдайды жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмүмдү 

чагылдырылган маалыматтары жок. Чоңдорго билим берүү Кыргыз ассоциациясыны 

маалыматтары боюнча өлкөнүн жарандары билим алууга активдүү инвестициялоога даяр 

экенин көрсө болот. 

Баштапкы КТБ Эмгек министирликин (ЭМ) астындагы Кесиптик-техникалык билим берүү 

агенттигинин (КТБА), ал эми орто КТБ жана жогорку кесиптик билим берүү чөйрөлөрү Билим 

берүү жана илим министрлигинин компетентүүлүгүндө Билим берүү жана илим министрлиги 

формалдуу эмес билим берүү боюнча кызмат көрсөткөн таратуучулардын (провайдерледин) 

уруксаттамалоо үчүн ошондой эле жоопкерчиликүү. 

Баштапкы жана орто КТБ секторлорунда квалификациялык даярдоонун ар кандай деңгээлдер 

гана эмес камсыз кылынат да, ушул секторлор ар түрдүү шарттарда кызмат кылышат жана 

башкача «философияны» тобо кылышат. Баштапкы КТБ тутумунда жаркырап көрсөтүлгөн 

социалдык иш-милдет бар – ал адамдарга «экинчи мүмкүндүк» берет, ал эми орто КТБ-нүн 

тутуму жогорку билим берүү тутуму менен тыгыз алакалашат жана так академиялык 

багытталышка ээ болот.  

Өзүнүн биринчи кесибин алыш үчүн баштапкы КТБ тутумундагы билим берүү жайга (лицей) 

биринчи жолу кирүү (өтүү) акысыз окууну божомолдойт, узак мөөнөттөгү курстарда окуган 

баштапкы КТБ тутумунун студенттеринин көбү бюджет эсебинен окууса, 2013-2014-жылдары 

КТБ колледждерине алын окуучулардын 83% өзүнүн каражат эсебинен төлөштү (Улуттук 

статком, 2014). 

2014-жылы баштапкы КТБ-нүн таратуучулардын (провайдерледин) тармагы акыркы жылдары 

жетишерлик туруктуу (стабилдүү) калды да, 2014-жылы таратуучулардын (провайдерледин) 

саны 110-дон 105-ке чейин гана кыскарды. Мыйзам чыгаруучу база билим берүү тутумунун 

бардык деңгээлдеринде жеке кызмат көрсөтүү алдын ала караштырса да, 2014-жылы баштапкы 

КТБ-нүн мекемелеринин бардыгы мамлекеттик болуп саналган. Баштапкы КТБ-нүн мекемелери 

өлкөнүн бардык аймактарында – шаардык (47 мекеме) жана айылдык (58 мекеме) жерлеринде 

бар. 

Орто КТБ таратуучулардын (провайдерледин) тармагы далай кеңейди – 2007-2008-жылдардагы 

46 колледждерден 2013-2014-жылдардагы 131 колледждерге чейин. Орто КТБ тутумунда жеке 

камсыздоочулар мурда эле пайда болушкан. 2013-2014-жылдарда 35 мекеме жеке болуп 

саналса, 96 мекеме мамлекеттик болуп саналган. Орто КТБ-нүн колледждери негизинен 

шаардык жерлеринде орун алышкан. 

1.1 жадыбалдан көрүнүп тургандай баштапкы КТБ тутумундагы алынуу көрсөткүчтөрү 2006-

2013-жылдардагы узак мөөнөттө туруктуу, 2013-жылы байкалган окуучулардын санын чоң эмес 

азайышы менен болуп келатат. Ошол эле мөөнөттүн ичинде орто КТБ тутумундагы алынуу 

көрсөткүчтөрү өзгөрүлбөс түрдө – 2006-жылдагы 40 000 окуучулардан 2013-жылдагы 91 000 

окуучуларга чейин өсүп келатат.  
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1.1 ЖАДЫБАЛ 2006-2013-ЖЫЛДАРДАГЫ БАШТАПКЫ ЖАНА ОРТО КТБ 
ТУТУМДАРЫНДАГЫ АЛЫНУУ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ 

КТБ тутумуна 
алынгандар 

(мамл. жана жеке ОЖ) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

БКТБ 29 319 28 835 29 993 31 010 31 225 31 032 31 041 29 393 

ОКТБ 40 254 43 413 48 991 59 555 64 287 72 323 83 340 91 623 

1.2 КТБ тутумунун өнүгүүсүнүн көрүнүшү  

Баштапкы жана орто КТБ-нү кошкондо, ошондой эле чоңдордун үзгүлтүксүз билим алуусу менен 

бирге бардык билим берүү секторунун өнүгүүсүнүн орто мөөтөттөгү келечекте, ал 2012 жылдын 

март айында бекитилген 2020-жылга чейинки Билим берүүнү өнүктүрүү Стратегиясында (БӨС) 

белгиленген. БӨС-2020 билим берүү секторунда БКТБ менен ОКТБ-нү тутумду жол менен өзүнө 

камтыган биринчи стратегия болуп саналат. 

Эки подсекторлор (сектор бөлүктөрү) үчүн билим берүүнүн сапаты эмгек базарынын, 

бүтүрүүчүлөрдү жумушка орноштуруунун жана жумуш берүүчү менен өз ара аракеттештеринин 

өркүндөөсүнүн талаптарына далкелүү эсеби менен аныкталат. БӨС-2020 калктын алсыз 

катмары – атайын муктаждыгы бар жана мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын билим алууга 

мүмкүндүк алуу үчүн артыгыраак маанини берсе да, бул негизинен билим берүүнүн түпкү 

баскычка гана пайдаланылат. КТБ-дө БТББ гана алсыз топторго кеңири мүмкүндүк алууну берет 

жана гендердик теңдикти камсыз кылат. 

БӨС-2020 социалдык өнөктөштөр жана жарандык коом гана эмес, ушул чөйрөдөгү практиктер 

катышкан кенен консультациялар тийиштүү жол-жоболордон өткөн билим берүүнү өнүктүрүүнүн 

биринчи стратегиясы болду. Ушул сыяктуу мамилени колдонуусу натыйжада стратегия кээ бир 

өзгөртүүлөрдү көрдү. Мисалы болуп, чоңдорго билим берүү өзүнчө подсектор (сектор бөлүгү) 

катарында болуп калган. 2015-2017-жылдардагы аракеттер программаларын иштеп чыгууга 

тийиштүү БКТБ жана ОКТБ тууралуу катышуунун ар кандай деңгээли байкалат. БКТБ-нүн 

секторунда ар түрдүү кызыкдар тараптарынын санынан (жумуш берүүчүлөрдү, донорлорду 

жана улуттук өкмөттүк эмес уюмдарды кошуп эсептегенде) иш-топ түзүлгөн, ОКТБ 

программасын даярдоо министрликтин жетекчилик астында иш жүзүнө ашырылган.  

Эки подсекторлор (сектор бөлүктөрү) Турин процесси-2014 тарабынан уюштурулган 

талкуулордо өздүрүнүн көрүнүштөрдү угузушту: секторлордун өнүгүүсүнүн көрүнүштөрү мындан 

ары да, алардын өкүлдөрүнүн ой-пикирлери эске алынат; ошондой эле келечекте кызыкдар 

тараптарынын активдүүрөк катышуусун камсыздоо кылууну зарыл.  

Аракет программалары үч жылдык мөөнөттү камтыйт жана тутумунун ар бир подсекторлоруна 

(сектор бөлүктөрүнө) даярдалынат. Бул аракет программалары биринчи жолу 2012-2014-

жылдар үчүн иштететилген. 2014-жылдын ортосунда 2015-2017-жылдар үчүн аракет 

прогаммасынын даярдалышы аяктоого жакын болгон. Кийинки аракет программалар иштетип 

чыгууда 2013-2017-жылдардын мезгилине Туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук Стратегиясын (ТӨУС) 

эске алыш керек, ушул документ бүт өлкө үчүн баарын камтуучу стратегиялык документ болуп 

саналып калды. ТӨУС соцалдык жана экономикалык өнүгүү чөйрөлөрүн камтыйт. Анда билим 

берүү тутумунда өз чечүүсүн талап кылган, КТБ-нүн ичинде да байкалган башкы көйгөйлөр 

көрсөтүлгөн. ТӨУС-нда, ошону менен бирге, БКТБ-нүн жана ОКТБ-нүн эмгек базарына ылайык 

келүүсү жана жекелик сектор менен кызматташтыктын деңгээлин жогорулатууну камсыздоосуна 

айрыкча көңүл бурулган. БКТБ-дө ордун тапкан айкын кайра уюштуруулар ТӨУС-на жооп 

кылып, мисалы, окуу пландарына айланадагы чөйрөнү коргоо жана «жашыл» экономика 



 

 
 

ТУРИН ПРОЦЕССИ 2014 – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА |10 

жөнүндө темаларды кошуу менен, ОКТБ бюджеттик орундарды бөлүштүрүү өлкөнүн 

(экономикалык) өнүгүүсүнүн артыкчылыктары менен далкелген тажрыйбасын түзөтүү. 

БКТБ жана ОКТБ-нүн чегинде ТӨУС-нын башкы элементтерин эң мыкты чагылыштыруу 

максатында иш-чаралардын белгилүү шайкеш келүүсү байкалат, акыркы жылдары иштелип 

чыккан секторалдык стратегиялар, билим берүү жана окутуунун муктаждарына туура келген 

көндүмдөр жагынан кээде гана талап кылат, ошондой эле КТБ-нүн ушуга байланыштуу ролду 

ойной турганы эске алынат. Дал эле ошондой, жалпысынан алганда мекеме арасындагы 

байланыштарды жана өз ара аракеттешүүлөрдү жакшыртай алууга болот дегенди корутунду 

катары чыгарса болот. 2012-жылдын март айында түзүлгөн кесиптик көндүмдөрдү өнүгүү 

боюнча Улуттук кеңеш министирликтердин арасында кызматташтыкты канчалык күчөтүүгө 

жардам берүүсү азыркы убакка чейин түшүнүксүз. Кеңештин маселелерине мамлекеттик 

органдардын, жана башка КТБ чөйрөсүндө кызыкдар тараптардын иштеринин айкаштыруусу 

кирет. Кеңештин курамына 7 министрликтин өкүлдөрү кирет да, социалдык маселелерди 

көзөмөлдөгөн Вице-премьер-министрдин башкаруусуннун алдында иштейт.  

КТБ-гө жоопкерчиликтүү мамлекеттик административдик органдардын (Билим берүү 

министрлигин, Эмгек министрлигин, КТБ агентигинин) өз ара аракеттери чектелүү болуп 

көрүнөт. КТБ-нүн эки секторуна иштетилип чыккан аракет программалары бири биринен 

обочолонтууга даярдалган. Секторлордун чегинде алгачкылыкты аныктоо макулдашуусун 

артыгыраак аракет кылуунун далили бар экенине карабастан, абдан чектелген ресурстарды 

майнаптуу биргелешип пайдалануусу байкалбай турат. Ушул жагдайды түшүндүрүүгө адатынча 

ошол далил көрсөтүлөт: бул эки сектор ар башка министирликтин компетенциясына тийиштүү 

болгону.  

Жалпы көйгөйлөр, мисалы катары талданма инструментарий көйгөйү (секторалдык анализ, 

бүтүрүүчүлөрдү орундаштыруу, жумуш берүүчүлөрдү сурамжылоо) же башкаруу маселесиндеги 

КТБ-нүн тейлөө кызматын камсыздоочулардын дараметин күчөтүү (иштей турган көзөмөлчү 

кеңештерди, окуу жайлардын өнүгүү пландарын уюштуруу) үчүн жыйынтыктарды издөө жана 

ишке ашыруу ошол эле бир түзүлүштө иш-аракет жасаганды милдеттүү эмес.  

1.3 Инновация жана өзгөртүүлөр мүмкүнчүлүктөрдүн жыйындысы 

Акыркы жылдары КТБ-нүн секторунда көптөгөн сандагы инновациялары ишке киргизилген. 

Турин процесс-2014 чегиндеги каралган мисалдар социалдык өнөктөштөрүнүн жаңы 

көрүнүштөрдү жана мамиле кылууну, окутуунун көзөмөлдүү натыйжасынын парадигмасына 

өтүүсүн, жаңы мазмунун жана окутуунун форматын камтыйт да, алар эмгек базарынын 

керектүүлөрүн артыгыраак деңгээлинде канаттандырат, инклюзивдик билим берүүнү жаңы 

көрүнүштөрүн кошкондо.  

Баштапкы КТБ тутумунда көптөгөн улуттук жана эл араралык долбоорлор ишке ашырышканы 

себептүү болгонуктан абдан активдүү кайра өзгөртүүлөр байкалган да, өзү менен эң маанилүү 

инновация менен билим жана тажрыйбанын орчундуу көлөмүнүн жыйналышын алып келишти. 

Эскертип кетелик, ушул иш-аракеттер донорлор тарабынан кошумча сырттан каржылангандан 

улам-улам мүмкүн болду. Ошондуктан, эң баштапкы этаптарында инновациялардын өзгөчө 

шарттардын жүзүүгө ашыруу фонунда сиңдирилет. Эгер кошумча каржылышы токтолсо, 

ушундай шарттарды колдоошун тааталдуу жана тажрыйбада келечекте жайылтуусуна мүмкүн 

эмес болот. Улуттук деңгээлде инновацияларды киргизүү үчүн ресурстардын жоку болуусу, КТБ 

тутумундагы чөйрөөдө ресурстар тутумдун «учурдагы иштешин» камсыздоо үчүн гана бөлүнүп 

берилет. 

Өзгөртүүлөрдү иш жүзүнө ашырыш үчүн сырт жактан келген стимулдардын жоктугу. Ушул 

этапта КТБ-нүн окуу жайлары же алардын айрым кызматчылары инновацияларды сиңдирүү 
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боюнча иш-аракеттерге ушундай болгон өзгөртүүлөргө муктаж болгону үчүн катышат, себеби 

ушундай иштерге катышуулар өзү эле оң тажрыйба катары бааланат. Деги бул: өзгөртүүлөр 

жана инновация айрым окуу жайлардын корпоративдик маданиятынан жана алардын 

кызматчыларынын энтузиазмдан бир кыйла деңгээлде байланыштуу болорун билдирет.  

1.4 Инновациялардын жана өзгөртүүлөрдүн кыймылдаткыч 
факторлору 

2014-жылдын Турин процессинин тарабынан уюштурулган талкуулардын катышуучулары 

республикабыздын КТБ-нүн илимий-изилдөө потенциалын өтө эле начар деп баалашты, себеби 

өлкөнүн көз карандысыздыкты алууга чейин, КТБ менен байланыштуу болгон бүт изилдөөлөр 

Советтер Союзунун башка бөлүткөрүндө өткөрүлгөн. Кыргызстанда ушул чөйрөгө байланыштуу 

өзүнүн илимий-изилдөө иш-аракеттерди өткөргөн бир да ЖОЖ жок, Кыргыз билим берүү 

академиясынын КТБ-нүн департаменти жакындагы кезде таратып жиберилген. 

КТБ-нүн чөйрөсүндөгү изилдөөлөр айрыкча донордук уюмдар өткөрүшөт, бул иштер дайыма 

жеке сектордун өкүлдөрүнүн катышы менен иш жүзүнө ашырылат. Ушул изилдөө иштери 

көбүнчө бир жолку ишчаралардан түзүлөт жана улуттук потенцалдын өнүгүүсүн колдобойт.  

КТБ-нүн чөйрөсүндөгү изилдөөлөр жаңы мамиле кылуулардын иштеп чыгуусуна пайдаланууга 

мүмкүн. Бирок, иннновациялык мамиле кылуусу же пилоттук долбоорлор улуттук бийликтердин 

тарабынан адатынча шайкеш баалоодон/анализден жалпы тажрыйбага тигил же бул 

сунушталган мамилени же процессти киргизүү жөнүндө чечимин чыгаруу максатында 

өткөрүлбөйт. Ушул этапта КТБ-гө жооптуу малекеттик административдик органдары баалоо 

менен анализге тийештүү жетишерлик эмес потенциал байкалып турат.  

1.5 2010-жылдан бери мөөнөттө аткарылган иш менен 
натыйжаларды баалоо 

Турин процессинин катышуучулары КТБ тутумунун өнүгүүсүнүн көрүнүшүнө тийештүү 

прогрессти 5-тен 2/3 баа менен баалашты. орто мөөнөттүү аракет программаларынын 

бюджетинин эсептери менен бекитилгенин белгилеп кетишти. Бирок өнүгүүнүн жана аракет 

программаларынын көрүнүштөрү үзгүлтүксүз билим берүүнүн маселелерин жетердик деңгээлде 

эсепке албайт, ушуну подсекторлордун (сектор бөлүктөрүнүн) өз ара байланышы жана алардын 

бири-бирине өз ара болгон таасир жөнүндө да айтса болот. Талкуулардын катышуучулары КТБ 

тутумунда подсекторлордун (сектор бөлүктөрүнүн) арасында тыгызыраак өз ара байланышты 

камсыздоону сунуш кылышты.  

Талкуулардын катышуучулары КТБ-гө жоопкерчиликтүү мамлекеттик органдардын БӨС-2020 

белгиленген жана аракет программаларына ылайык келген тутумду анализ жана алгачкылыкты 

мониторинг үчүн маалыматтарды/далил базаны пайдаланууга байланыштуу потенциалын 

өнүгүүсү керек экенин белгилешти. Баалоо чөйрөсүндөгү потенциал ушундай эле начар өнүккөн, 

бирок жаңы мамиле кылуунун заманбап келтирүү максатында маани берилген чечимдерди 

кабыл алуу үчүн өтө зарыл.  

КТБ-гө жоопкерчиликтүү мамлекеттик органдардын жана донордук уюмдардын өз ара 

аракеттешүүгө тийешелүү катышуучулар кош тараптарга көңүлдү көбүрөөк өңүттөргө 

(туруктуулук менен байланыштуу жана жаңы мамиле кылууну улуттук тилдерде жетишерлик 

документтештирүү жана керектүү көлөмдөгү потенциалды күчөтүү) бөрүүнү кеңеш беришти. 
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2. ЭМГЕК БАЗАРЫНЫН ТАЛАПТАРЫНЫН 
ЫЛАЙЫКТУУЛУКТУ КАМСЫЗ КЫЛУУ 
ПРОЦЕССИНДЕГИ НАТЫЙЖАЛУУЛУК ЖАНА 
ЫЛАЙЫКТАШТЫРУУЛУК 

2.1 Белгиленген көндүмдөргө сурамдарды куруучу экономика жана 
эмгек базарынын факторлору  

Кыргыз Республикасы (КР) орточо төмөн кирешелүү өлкө болуп саналат, 2012-жылы калктын 

бир жанына Сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн теңтайлаштыгы (паритети) (СЖТ) боюнча ички дүң 

өнүмү 2370 АКШ долларын түзөт. Ошол эле жылы өлкө Адам өнүктүрүү индекси боюнча 187 

өлкөнүн санынан 125-орунду ээледи. тышкы миграциянын деңгээлинин салмактуулугуна 

карабастан, Кыргыз Республика калкынын түзүмүндө жаштар басымдуулук кылса да, жылдык 

элдин өсүшү дагы эле мүнөздүү багыттын көтөрүлүп келе жатканын, ошондой эле 

төрөлүмдүүлүктүн жогорку деңгээлин көрсөтүп турат – 1 аялга 3,1 бала келет.  

Кыргыз Республика үчүн миграция өтө эле маанилүү көрүнүш болуп эсептелинет. 2010-жылда 

Бүткүл дүйнөлүк банктын маалыматтары боюнча КР эмигранттардын саны 621 миң адамды 

түздү (калктын 11,2%), алардын негизги бөлүгү Орус Федерациясында (90%), Казакстанда (8%) 

жана Украинада эмгектенет. Миграциянын таза көрсөткүчү (2010-2015-жылдары) калктын 1000 

адамына 6,4 мигранттар деңгээлинде бааланган. Кыргызстанда жумушсуздуктун деңгээли 

жогору жана кирешенин деңгээли төмөн болгону, Орус Федерациясы менен Казакстанда 

жумушчу күчкө чоң сурамына салыштырмалуу болгону негизинен эмиграцияга себептүү. 

Жогорку квалификациялуу жумушчу күчтүн эмиграциясынын төмөн көрсөткүчтөрүн көргөзүп 

турат. 2010-жылдан (26%) 2013-жылга (31%) чейинки мөөнөттө акча которумдарынын үлүшү 

ИДӨ-гө туруктуу өсүп келеткан, ИДӨ-дөгү көлөмү боюнча Тажикистандан кийин болуп экинчи 

орунду ээлеп турду (Дүйнөлүк өнүгүү индикатору, Бүткүл дүйнөлүк банк). Кыргыз 

Республикасында ошондой эле 222,7 миң иммигранттар (калктын 4%) жашайт, негизинен Орус 

Федерациясынан, Украинадан жана Казакстандан чыккан адамдар. 

2012-жылы Кыргыз Республикасынын экономикасында туруму жок жагдай байкалган, ИДӨ-дүн 

өсүшүнүн темптери терс динамиканы (-0,1%) көрсөтүшкөн, өсүшү 6% болгондон кийин , 

ушундай жагдай 2011-жылы орун алган. 2013-жылы ИДӨ-дүн өсүшүнүн темптери кайрадан тез 

чоңойду – берилген баа боюнча 10,5%-ды түзүш керек эле. (Диаграмма 2.1. караңыз). 

экономикалык көрсөткүчтөрдүн ушундай өзгөрмөлүүлүк бир жагынан саясий туруксуздуктун, 

мамлекеттик башкаруунун алсыздыктын жана өлкөнүн түштүгүндөгү зордук жолу менен 

жасалган кагылышуулардын натыйжасы болуп саналат. Географикалык барып турган 

ылайыктуу эмес турган оруну жана контексттин аймактык өзгөчөлүгү, ошондой эле 

инфратүзүмдүн жетишердик эмес өнүгүүсү жана жешилүүсү экономикалык көйгөйлөрдү дагы 

артык күчөтөт. (GIZ, 2013). Бул экономикалык көрсөткүчтөр менен байланышкан али 

жакырчылыктын жогорку деңгээли жана коомдогу теңсиздик тынчсызданууну келтирет: 

кирешеси 2 АКШ долл. аз болгон жардырлардын сан индекси (СЖТ) калктын 21,6%-ды түзсө, 

2011-жылы Жини коэффиценти 33-кө барабар болгон.  
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ДИАГРАММА 2.1 2006-2013-ЖЫЛДАРДАГЫ ИДӨ-ДҮН ӨСҮШҮНҮН ТЕМПТЕРИ (%) 

 

Экономикада кызмат көрсөтүү жана айыл чарба секторлору (ошолор менен катары пахта менен 

жүндү иштетип чыгаруу) үстөмдүк кылышат. Айыл чарбадагы жер реформасы жеке фермердик 

чарбалардын түзүлүүгө алып келди, бул сектордо жумуштуулук менен камсыз болгон калктын 

санын өсүүгө алып келди да, артып турган жумушчу күчүнүн кээ бир бөлүгүн ишке орноштурууга 

мүмкүндүк берет. 2.2. жадыбалда көрсөтүлгөндөй, ИДӨ-дүн үлүшү жана айыл чарбадагы 

жумуштуулуктун көрсөткүчтөрү 2006-жылга салыштырмалуу төмөндөдү. Айыл чарбанын ИДӨ-гө 

болгон салымы 2006-жылдагы үч эседен 2012- жылдагы 5 эсеге чейин төмөндөдү.  

Жумуштуулук түзүмдөгү айыл чарбанын үлүшү ошондой эле төмөндөдү, бирок анча тез эмес – 

2006-жылдагы 36%-дан 2012-жылдагы 30%-га чейин. Ошондой болсо да айыл чарбанын 

экономикадагы үлүшү али дагы чоң, ошону менен бирге ушул сектордун жумуштуулук түзүмдөгү 

үлүшү көлөмдү. Кызмат көрсөтүү (майда соода-сатык, автомобилдерди оңдоо, агартуу, 

саламаттык сактоо, чарба-тиричиликти тейлөө жана электроприборлорду оңдоо менен тейлөө, 

туризм чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү, ресторандар) секторунун өнүгүшү – ИДӨ-гө салымына да, 

ошондой эле ушул сектордо жумуштуулуктун үлүшүнө да тийиштүү байкалды. ИДӨ-гө кызмат 

көрсөтүү чөйрөсүнүн болгон салымы 2006-жылдагы 47%-дан 2012-жылдагы 55%-га жакын 

көрсөткүчкө чейин өстү. Жалпы жумуштуулукка бул сектордун болгон салымы олуттуу болуп 

саналат жана анын өсүшү улантууда, 2012-жылдагы жалпы жумуштуулуктун жарымындайды 

камсыздайт.  

2.2 ЖАДЫБАЛ 2006-2012-ЖЫЛДАРДАГЫ ИДӨ-ГӨ САЛЫМ ЖАНА СЕКТОРЛОР БОЮНЧА 
ЖУМУШТУУЛУК  

 

Айыл чарба Кызмат көрсөтүү Өнөр жай 

ИДӨ-дүн % 
жумуштуулук 

түзүмүндөгү % 
ИДӨ-дүн % 

жумуштуулук 
түзүмүндөгү % 

ИДӨ-дүн % 
жумуштуулук 

түзүмүндөгү % 

2006 32.8 36.3 47.2 44.3 20.1 19.4 

2007 31.1 34.5 49.6 45.2 19.3 20.3 

2008 27.0 34.0 49.4 45.4 23.5 20.6 

2009 21.1 32.4 52.4 46.4 26.6 21.2 

2010 19.4 31.2 51.4 47.7 29.2 21.1 

2011 18.6 30.7 50.6 48.3 30.8 21.0 

2012 19.7 30.1 54.9 48.2 25.4 21.7 
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Өнөр жай секторунда өлкөнүн эгемендүүлүктүн алгачкы жылдардагы өнөр жай өндүрүүшүнүн 

(алардын катарында мындай тармактар: өндүрүп даярдап туруучу өнөржайы, кайра иштетүүчү 

өнөржайы, курулушчулук жана транспорт) көлөмдөрүнүн тез төмөндөшүнөн кийин 2006-жылга 

салыштырмалуу өзгөрүүлөр байкалган жок. 2004-жылдан баштап ушул сектор кайра калыбына 

келүү тенденциясын, айрыкча ИДӨ-дүн жана жумуштуулуктун түзүмүндө үлүшүнүн 

позициясынан көрсөтүп турат, негизинен алтынды казып чыгаруунун көлөмдөрүнүн өсүшү 

менен байланышкан (GIZ, 2013). 2012-жылы ИДӨ түзүмүндөгү сектордун үлүшү 25%-га жакын 

көрсөткүчтү түздү, бул 2011-жылдагы 31%-га салыштырмалуу тез төмөндөшү жөнүндө айтат. 

Андыктан сыртка чыкма түзүмүндө алтынды казып чыгаруу үстөмдүк кылат, бирок сектордун 

салымы туруксуздуу жана ушул тармакта өндүрүүнүн көлөмдөрү менен дүйнөлүк 

базарларындагы баалардан көзкаранды. Жумуштуулук түзүмүндөгү өнөр жайдын үлүшү бир аз 

туруктуу жана 22% жакын деңгээлде кармалып турат. Жумуштуулук түзүмүндөгү өзгөртүүлөр 

2006-жылдан баштап кичине эле өзгөрүүлөрдү көрсөтүп турат, анткени, түзүмдө 

жумуштуулуктун төмөн ийкемдүүлүгү байкалып турат. 

Жумуштуулуктун позициясынан эконмикалык өсүүнү жана заманбапты көрсөткөн секторлордун 

санына (GIZ, 2013): курулушчулук, энергия, газ, суу менен жабдуу; мейманкана жана ресторан 

бизнеси; дүң жана чекене соода-сатык, автоунааларды, электр-тиричилик аспаптарды оңдоо 

жана чарбалык-тиричиликтик тейлөө; текстиль өндүрүшү/жеңил өнөржайы; транспорт, сактоо 

жана коммуникациялар; каржылык ортомчулук киришет. 

Жумуш менен алек болгон эркектер менен аялдардын ара катышысы, айыл чарбада аздыр-

көптүр тең десек, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө айырмаланып, анда аялдар (59%) эркектерге 

(41%) караганда көп, ошондой эле өнөр жай түзүмүндө тескеринче эркектер артык болушат 

(29%-га 11% каршы).  

Эмгек базарындагы башкы тенденциялар 

КР-ндагы эмгек базары негизинен төмөндөгүдөй 4 факторлор менен мүнөздөлөт: эмгекке 

жарамдуу курактагы эл-журттун санынын өсүшү, жумушчу күчкө чектелген же жок болгон 

(болбогон) сурамы, айыл жерлерде жарым-жартылай (толук эмес) жумуштуулуктун кедейлик 

фонунда көтөрүңкү көрсөткүчтөрү жана ишеними жок (формалдуу эмес) жумуштуулуктун 

тажрыйбасынын чоң жайылгандыгы. Чындыгында, өлкөнүн эгемендүүлүктү алгандан бери, 

жумушчу күчүнүн санынын өсүшү экономикадагы жумуштуулуктун өсүү темптерин жана 

жумушчу ордуларынын санын дайыма озуп кетчү эле. өнүккөн көндүмдөрдү талап кылган 

адистиктерге тийиштүү жумушка орношкондукка мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугун эмгек базарынын 

өзгөчөлүгү (спецификасы) себеп болгон көрүнүш катары карап чыксак болот да, ошо жерде 

квалификациялуу/квалификациясыз жумушчу (бул аялдар менен билими аздарга өзгөчө 

тийиштүү) болуп жумуш менен алек болгон калктын артык бөлүгү, айрыкча айыл чарба 

секторунда иштейт. Бирок, жумуш берүүчүлөр квалификациялуу кызматчыларды тартуу же 

кармап калуу көйгөйдү улам-улам белгилеп кетишкенди байкаганды тийиш. Ушул көйгөй 

эмиграция контекстинде жыш айтылат, анткени квалификациялуу кызматчылар бөлө өлкөлөргө 

кетүүгө ниеттүү, ал жерде аларга жогорураак маянаны сунуш кылууга мүмкүндүк бар (Турин 

процесси-2014). 

Жарым-жартылай (толук эмес) жумуштуулук чыныгы айыл чарба менен айыл жеринде 

байланышта болот, ал жерде шаардык жерге салыштырмалуу кедейликтин жогорураак 

деңгээли жана кедейликтин кичирээк интенсивдүүлүгү байкалат. Ушуга жарым-жартылай (толук 

эмес) жумуштуулуктун жогорураак деңгээли жана жумушка орношкондуктун сезондугу себептүү. 

Жумуштуулуктун көрсөткүчтөрү жетишерлик жогорку болуп көрүнөт, анткени жарым-жартылай 

(толук эмес) жумуштуулуктун чоң курамчасын камтыйт да, жумушсуздуктун көрсөткүчтөрү 

төмөнкү болуп көрүнөт. Чындыгында жумушсуздуктун деңгээли менен кедейликтин деңгээли 

арасында оң корреляциянын жоктугу – бирок жумушчу калктын жалпы санында кедей 
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адамдардын үлүшү (күнүнө 2 АКШ долл. көрсөткүчтүн негизинде) өтө чоң (2007-жылы 25,5%-ды 

түздү) (GIZ, 2013). 

Бейформал иш менен камсыз болуунун жогорку үлүшү. УСК маалыматтарына ылайык жигердүү 

жумушчу күчтүн 70% 2012-жылы (УКС) иш менен бейформал камсыз кылынган. Бейформал 

компетент айыл жеринде (79%) кыйла көп, бирок, шаарда да кыйла жогору (52,8%). Ага ылайык 

айыл жеринде 5 жумушчу орундун 4ү бейформал мүнөздөгү жумуш орундары, ошол эле учурда 

шаар жеринде жумушка орношкондордун жарымынан ашыгы да бейформал иштешет (GIZ, 

2013).  

Бейформал экономикада өз алдынча ишке орношкондор басымдуулук кылат: 2012-жылы 

бейформал сектордо жумушка орношкондордун 60,3% өз алдынча ишке киргендер (УСК бул 

категориядагыларды «жалданган кызматкерлер» деп атаган) болуп саналат. Узак жумушчу күнү 

соода, транспорт каражаттарын жана электр тиричилик приборлорун оңдоо, транспорт жана 

коммуникация, мейманкана жана ресторан бизнеси, курулуш ж.б. сыяктуу секторлордо өз 

алдынча ишке киргендерде басымдуулук кылат. Бейформал экономиканын тармактык 

структурасы айыл чарбасы, соода, мейманкана жана ресторандар, транспорт жана 

коммуникациялар, ошондой эле өнөр жайы аркылуу берилген. Демек, 2012-жылы айыл жеринде 

ишке орношкондордун бардыгы канткен күндө да бейформал иштешет, ошондой эле кызмат 

көрсөтүү секторунда иштегендердин басымдуу бөлүгү, өнөр жай секторунда ишке 

орношкондордун дээрлик 68% бейформал экономиканын бир бөлүгү болгон.  

Экономиканын жана эмгек рыногунун ушул структурасы ушул кезге чейин туруктуу эмгек акы 

алууну болжолдогон иштен өз алдынча иштөөгө өтүүнүн улантылышы (өзгөчө жеке айыл чарба 

жерлеринде жана кызмат көрсөтүү секторунда) менен шартталган. GIZ маалыматтары боюнча 

2003-жылдан 2010-жылга чейинки мезгилде жумуш орундарынын жалпы саны негизинен 

болжол менен 315000 өскөн. Бирок, ишканаларда туруктуу ишке кирүүнү болжогон орундардын 

саны 44 000 гана өскөн, ал эми өз алдынча иштегендердин жана башка жеке адамдар жалдаган 

айрым адамдардын ишке кириши дээрлик эки эсеге – 550 000-ден 910 000-ге чейин өскөн. 

Демек, ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда ишке киргендердин үлүшү 2010-жылы 31%-

га чейин азайган. (GIZ 2013). Жалпысынан алганда ишке орношкон калктын 57%-га жакыны 

(2012-ж.) жалданган кызматкерлер болуп саналган, калгандары негизинен өз алдынча иштерде 

же үй-бүлөлүк ишканаларда акы албастан иштегендер болгон. 

2.2.-диаграммадан көрүнүп тургандай, ишке кирүүнүн жалпы көрсөткүчү (2012-жылдагы 59%) 

убакыт ичинде ишке кирген аялдардын көрсөткүчтөрүнүн бир аз кыскаргандыгын фонунда 

кыйла туруктуу болгон. Иш менен камсыз болгон аялдар менен эркектердин ортосунда кыйла 

айырмачылык – тийиштүү түрдө 71% жана 47% деп байкалат. Иш менен камсыз болуунун 

көрсөткүчү кыйла жогору. Муну иш менен толук эмес камсыз болуунун жогорку деңгээли жана 

жумушчу күчүн изилдөөдө «иш менен камсыз болуу» термининин кеңири аныктамасы менен 

түшүндүрүүгө болот (LFS).  

Жалпы жумушсуздуктун көрсөткүчү (2.3. жадыбалды караңыз) өлкөдө жогору болбой, соңку 

жылдары болжол менен 8%дык деңгээлде кармалып турду. Кайрадан эле түшүндүрүү иретинде 

толук эмес иш менен камсыз болуунун жогорку деңгээлин жана жумушчу күчүн изилдөөдөгү «иш 

менен камсыз болуу» термини үчүн колдонулган кеңири аныктаманы келтирүүгө болот. Аялдар 

жана билими төмөн калк жалпысынан кыйла жогорку тобокелге дуушар болот. 2012-жылы 

эркектер арасында жумушсуздук көрсөткүчү 7.7%-ды, аялдарда – 9.5%-ды түздү. Билим 

баскычтарына карата жумушсуздуктун көрсөткүчү аяктабаган жогорку кесиптик билими бар 

категориялар жана адамдар үчүн кыйла жогорку деңгээлди (20%) көрсөтөт, андан ары 

баштапкы жана базалык билими бар адамдар кетет. Бирок, билимдин ушул деңгээли калктын 

аялдар арасында көп жолугат.  
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2.2.-ДИАГРАММА ГЕНДЕРДИК БЕЛГИЛЕР БОЮНЧА ИШ МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУУНУН 
КӨРСӨТКҮЧҮ (%) (15 ЖАШТАН ЖОГОРКУЛАР), 2006-2012-ЖЖ. 

 

2.3. ЖАДЫБАЛ ГЕНДЕРДИК БЕЛГИЛЕР ЖАНА БИЛИМ ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА (15 ЖАШТАН 
ЖОГОРКУ КАЛК, %) ЖУМУШСУЗДУКТУН КӨРСӨТКҮЧҮ 

Билим 
2009 2012 

Жалпы Эркектер Аялдар Жалпы Эркектер Аялдар 

Баштапкы же 
төмөнкү билим 

10.8 8.6 14.6 12.8 6.2 26.9 

Базалык билим 12.8 10.9 16.7 15.9 14.8 18.2 

Жалпы орто билим 9.8 7.9 12.6 8.5 7.3 10.5 

Баштапкы 
кесиптик-
техникалык билим 

5.6 5.3 6.6 7.8 7.6 8.4 

Орто кесиптик-
техникалык билим 

5.0 5.1 5.0 6.5 7.2 6.1 

Аяктабаган жогорку 
кесиптик билим 

20.9 19.5 22.7 20.0 13.0 30.3 

Жогорку кесиптик 
билим 

4.4 4.7 4.1 5.6 5.7 5.6 

Жыйынтыгы 8.4 7.4 9.8 8.4 7.7 9.5 

 

Узак мезгил бою жумушсуздуктун үлүшү 2010-жылдагы 12%-дан 2012-жылдагы 18%-га чейин 

өскөн. Жогорку жана кесиптик-техникалык билими бар адамдардын арасында кыйла жогорку 

көрсөткүч байкалдыгын белгилей кетүү кызык. Бул адистештирилген жумушчу орундарга карата 

мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугу (демек, кыйла жогорку атаандашууну) далилдеп турат. Жаштар 

арасында (15-24 жаш) жумушсуздуктун деңгээл жалпы көрсөткүчтөн жогору (2012-жылдагы 

дээрлик 18%), бул окуудан ишке өтүү жагында белгилүү көйгөйлөр болот деп божомолдоого 

негиз берет 2.3.-диаграмма). Андан тышкары, жаш аялдар арасындагы жумушсуз (20%) 

эркектер арасындагы жумушсуздукка караганда (16%) жогору. 
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2.3.-ДИАГРАММА ГЕНДЕРДИК БЕЛГИЛЕР БОЮНЧА ЖАШТАРДЫН (15-24 ЖАШ КУРАКТАГЫ 
КАЛК, %) ЖУМУШСУЗДУГУ, 2009-2012-ЖЖ. 

 

Бул кырдаал маанилүү болуп саналат анткени 2013-жылы калктын болжол менен 60%ынын 

курагы 29 жана андан аз куракты түзгөн, бул билим берүү системасына жана эмгек рыногуна 

кыйла катуу басым жасоо жагында келечекте көйгөйлөр боло тургандыгы жөнүндө айтып турат. 

Ал эми билим берүү деңгээлине келсек, ошондой эле мыйзам ченемдүүлүктү байкоого болот: 

аяктабаган жогорку кесиптик билими, баштапкы жана базалык билими бар адамдар зор 

кыйынчылыктарга туш болушат. 

Катталган жумушсуздардын саны 2006-жылдагы 73 400 адамдан 2012-жылдагы 60 400 адамга 

чейин төмөндөгөн. Эркектер менен аялдардын арасын катталган жумушсуздардын саны болжол 

менен бирдей. Ошентип, кандайдыр-бир гендердик кыңыр нерсе байкалбайт. Жалпысынан 

соңку жылдары өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү жакшырды. Бул катталган 

жумушсуздардын санын азайышынын себептеринин бири болушу мүмкүн. Бирок бул кыйла 

туруктуу кармалып турган жумушсуздуктун жалпы көрсөткүчүнө таасир тийгизбейт. Ушуга 

байланыштуу жөлөкпулга же андай деңгээлдерге жеткиликтүүлүктү чектөөлөр (эгерде аз камсыз 

болгондор жөлөкпул албаса, документ жагынан тариздөөгө чыгымдар жөлөкпул анын 

материалдык артыкчылыктарынан ашып кетсе) дагы бир себеп болушу мүмкүн. Кошумча 

себептер экономиканын бейформал мүнөзүнө байланыштуу болушу мүмкүн. Жумушсуздук 

боюнча жөлөкпулду туруктуу түрдө расмий катталган жумуш ордунан ажыраганда гана алууга 

болот. Бейформал сектордо иштеген адамдар жумушун жоготуп коюу тобокелине көбүрөөк 

кириптер болот. Адатта бул экономикалык туруксуздук мезгилине мүнөздүү, аларды соңку 

жылдары Кыргыз Республикасынан көрүүгө болот. Ошентип, жумушсуздуктун көрсөткүчү 

туруктуу болуп саналганы менен жумушсуздук боюнча жөлөкпул алууга кайрылган же алууга 

укугу бар адамдардын саны анча көп эмес. 

ЕБФ-нун 2011/12-жж. бүтүрүүчүлөрдүн эмгек рыногуна өтүшү жөнүндө изилдөөлөрү 

сурамжыланган респонденттердин кыйла үлүшүн көрсөтүп турат, алар сурамжылоо өткөрүүгө 

чейин 6 жылдан ашык убакыт жумушсуз же экономикалык жактан активдүү эмес бойдон 

калышкан. Ишке орношуу мүмкүнчүлүгүн жогорулаткан факторлор жогорку билимдин, эркек 

жынысында болушун же шаар жеринде жашашын камтыйт. Ошону менен бирге калктын 

жаштарынын көп бөлүгү өз үй-бүлөлөрү (бул билим деңгээли төмөнкү адамдарга жана аялдарга 

мүнөздүү) үчүн иштейт же катталбаган жумуш орундарында эмгектенет (ошентип, катталуу 

мүмкүнчүлүгү кыйла туруктуу иш менен камсыз болуу билим деңгээлине тепетең өсөт). Бул 

жагдай – үй-бүлөлүк ишканаларда ишке кирүүнүн жогорулатуу үлүшү – жумушсуздуктун жана 
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15-29 курактагы жаштар арасында NEET (жумушсуз, билимсиз же даярдыксыз жаштар – «эч 

жерде окубаган жана иштебегендер) көрсөткүчүнүн салыштырмалуу төмөнкү деңгээлин 

түшүндүрө алат, ал 2013-жылы 14,4%-дын деңгээлинде болгон. Изилдөөнүн натыйжалары 

жаштардын көп бөлүгү качандыр-бир учурда жумушка орношуп, эң оболу үй-бүлөсүнүн же 

тааныштарынын колдоосу менен биринчи жумуш орундарын ала тургандыгын ырастайт. 

Эмгек рыногундагы жана иш менен камсыз болуу тенденциялары жөнүндө жыйынтыкты чыгаруу 

менен эмгекке жарамдуу калктын санынын өсүшү, жумуш орундарынын суроо-талаптын 

чектелгендиги, негизинен айыл чарба чөйрөсүндө толук эмес жана тобокелдүү (бейформал) иш 

менен камсыз болуу Кыргыз Республикасындагы негизги чакырыктар болуп санала тургандыгын 

белгилей кетүү керек. Билим менен эмгек рыногунун ортосунда өз ара тикелей жана ачык-айкын 

байланыш бар: билимдин болушу ишке орношуу мүмкүнчүлүгүн кыйла жогорулатат, бирок 

өлкөнүн экономикасы жана эмгек рыногу анча өнүккөн эмес. Формалдуу компоненттин / 

корголуунун жетишсиздиги, ошондой эле өнүккөн жөндөмдүүлүктөрдүн болушун талап кылган 

жумуш орундарынын жоктугу бүгүнкү күндө да актуалдуу. Бул билимдин сапатынын 

маселелерин талкуулоо, ошондой эле мамлекет тараптан колдоонун аркасында эмгек 

рыногунда жигердүү интервенцияларды жүргүзүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. 

Эмгек рыногуна карата кабыл алынуучу таасирдүү чаралар 

Төмөнкү 2.4-таблицада 2011-2013-жылдардын мезгилинде мамлекет өткөргөн ар кандай 

жигердүү иш-чараларга катышкан адамдардын саны жөнүндө маалыматтар келтирилген. Эмгек 

министрлигинин статистикасына ылайык 7335 киши 2013-жылы тигил же бул курстардан өткөн, 

алардын ичинен 4223 киши аялдардын өкүлдөрүнөн болгон. Ошондой эле 2019 адам 2013-

жылы өз ишинин башталышында микрокредит алган, алардын ичинен 987 аял болгон. 

Акырында, жалпысынан алганда 21078 киши, анын ичинде 7586 аял коомдук иштердин ар 

кандай схемаларына тартылган. Жөлөкпул алуучулардын саны 2012-жылы байкалган бир аз 

төмөндөөнү кошпогондо, соңку жылдардын ичинде салыштырмалуу туруктуу көрсөткүчтү 

көрсөтүп турат, мунун бардыгы бюджеттик чөйрөдөгү чектөөлөргө байланыштуу болгон. 

Окутуучу иш-чаралардын жана микрокредит берүү программаларынын катышуучуларынын 

арасында гендердик баланс байкалат, бирок коомдук иштерди аткаргандык үчүн акы 

алгандардын үчтөн бири гана аялдардын өкүлдөрү болуп саналат. 

2.4. ЖАДЫБАЛ ЭМГЕК РЫНОГУНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ТҮРЛӨРҮ БОЮНЧА ЭМГЕК РЫНОГУНУН 
ЖИГЕРДҮҮ ЧАРАЛАРЫНА ТАРТЫЛГАНДАРДЫН САНЫ, 2011-2013 ГГ. 

Интервенциялардын түрлөрү 2011 2012 2013 

Окутуу 

бардыгы 8 594 6 514 7 335 

аял 4 640 3 726 4 223 

Микрокредит берүү 

бардыгы 1 977 4 479 2 019 

аял 1 000 1 778 987 

Коомдук иштер 

бардыгы 25 807 19 861 21 078 

аял 9 258 7 089 7 586 

2013-жылдан баштап иш берүүчүлөр иш менен камсыз кылуу кызматтарына өздөрүндөгү бош 

орундар жөнүндө милдеттүү түрдө маалымат берүүгө тийиш. Бирок, чындыгында бул практика 

канчалык кеңири колдонулуп жаткандыгы ачык эмес. Андан тышкары, бул этапта 
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маалыматтардын улуттук базасында мындай маалыматтарды генерациялоо жана ага 

жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга мүмкүн эмес. Көп жылдар бою донорлор бул чөйрөдө 

тийиштүү колдоо көрсөтүп келе жатышат, бирок бүткүл системанын масштабында алигиче 

конкреттүү натыйжалар байкалбайт. 

Эмгек министрлигинин маалыматтарына ылайык (Турин процесси-2014 линиясы боюнча 

дискуссиялар) иш менен камсыз кылуу кызматтары өздөрүнүн окуу иш-чараларынын 

программаларын колдо бар бош орундардын тизмесине ылайык аныкташат. Бул курстардын 

угуучуларынын 70%га жакыны баштапкы КТБ-нүн билим берүү мекемелеринин базасында 

уюштурулган окуудан өтүшкөн. Угуучулардын андан ары ишке орноштурууга байкоо жүргүзүү 

жергиликтүү иш менен камсыз кылуу кызматтарынын милдеттери болуп саналат, ал эми Эмгек 

министрлиги мындай курстарды бүтүрүүчүлөрдүн болжол менен 70% кийин ийгиликтүү ишке 

орношкондугун ырастайт.  

Экинчи жагынан сунуш кылынган курстардын тизмеси кесиптик жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү 

мүмкүнчүлүктөрү жагында чектелүү болуп саналат. Андан тышкары, бир угуучуга бюджетти 

эсептөөнүн бул практикасы тигил же бул курсту өткөрүү үчүн зарыл болгон ресурстарды эсепке 

албайт. Мунун айынан окутуу программалары ресурстардын жетиштүү эмес көлөмүн 

пайдалануу менен өткөрүлөт жана практикалык сабактардын жетиштүү көлөмүн камсыз кыла 

албайт, анткени бул үчүн кымбатка турган чыгымдоо материалдары (мисалы, металл боюнча 

ширетүү) талап кылынат. 

Мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жумушсуз катары катталуу мүмкүнчүлүгүн киргизүү 

жана анын натыйжасында сунуш кылынган окутуунун артыкчылыктарын пайдалануу дурус 

өзгөрүү болуп саналат. 2012-жылга чейин майыптын статусу бул категориядагылар үчүн өз 

статусун жумушсуз катары белгилөө мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарып келген, анткени мындан 

жөлөкпулдун эки түрүн алууну болжолдогон кырдаалды көрүшкөн. 2014-жылдын биринчи 

кварталында Эмгек министрлигинин маалыматтарына ылайык мүмкүнчүлүктөрү чектелген 25 

киши окутуу курстарынын угуучулары болуп калган (2013-жыл үчүн топтом маалыматтар 

берилген эмес).  

2.2 Жөндөмдүүлүктөргө суроо-талапты аныктоо жана андай 
сунуштардын балансын камсыз кылуу механизмдери 

Бул этапта жөндөмдүүлүктөргө суроо-талапты аныктоого мүмкүндүк берген механизмдердин 

саны чектелген, бирок 2012-жылга салыштырганда бул жагында белгилүү прогресс байкалып 

турат. 2017-жылга чейин өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы артыкчылыктуу секторлорду аныктайт 

жана ошол тармактарда түзүлө турган күтүлүп жаткан жаңы жумушчу орундарына тиешелүү 

баштапкы божомолдорду камсыз кылат. Бирок, тармактык министрликтер даярдаган 

стратегиялык документтер келечекте кандай жөндөмдүүлүктөр зарыл экендиги жөнүндө толук 

жана так маалыматтарды камтыбай тургандыгын, адатта алар сандык жана сапаттык 

чоңдуктарда билдирилгендигин белгилей кетүү керек.  

Эмгек министрлиги өлкөнүн ар кайсы секторлору жана региондору үчүн кадрдык талаптарга 

тиешелүү орточо мөөнөттүк божомолдордун үстүндө иштеп жатат. Азыркы учурда бул иштин 

натыйжалары 2014-2017-жылдардын мезгилине жеткиликтүү жана башка министрликтерге 

багытталган. Билим берүү министрлиги бул божомолду орто КТБ жана жогорку билим берүү 

боюнча өз пландарын окуучулар үчүн бюджеттик орундардын саны жагына жатыктыруу үчүн 

пайдаланат.  

Туруктуу иш менен камсыз кылууну сунуш кылган иш берүүчүлөрдүн арасында изилдөөлөр 

жүргүзүлбөйт. Көп учурда бул көпчүлүк секторлордо чакан жана орто ишканалар (ошондой эле 

андай иштердин бейформал мүнөзү) басымдуулук кылат, алар көп учурда өздөрүнүн кадрдык 
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керектөөлөрүн жана тигил же бул персоналга болгон керектөөлөрүн аныктай алышпайт. Иш 

берүүчүлөрдүн тармактык ассоциациялары бардык эле секторлордо өз позицияларын бекемдей 

элек, ошентсе да бул чөйрөдө 2012-жылга салыштырганда белгилүү прогрессти белгилөөгө 

болот. 

Донорлордун колдоосунун аркасында жеңил өнөр жайы, айыл чарбасы жана туризм чөйрөсүндө 

тармактык талдоонун алгачкы тажрыйбалары бар. Тигил же бул тармакты толугу менен камтый 

албаган изилдөөлөрдүн маалыматтары сапаттык элементтерге топтоштурулган. Бирок бардык 

үч учурда стандарттарды иштеп чыгуунун негизине же окутуунун түздөн-түз мазмунуна андай 

талдоонун жыйынтыгы боюнча аныкталган жөндөмдүүлүктөргө болгон керектөөлөрдү коюу 

аракеттери көрүлгөн. 

Тармактык кеңештер мындай иштерди жүргүзүүдө эң маанилүү байланыштыруучу түйүн болуп 

саналат. Эгерде 2012-жылы бул структуралар кагаз жүзүндө гана болсо, 2013-жылдан баштап 

аларды операциялоодо белгилүү прогресске жетишилген. Бардыгы болуп 7 тармактык кеңеш 

түзүлгөн. Алардын ичинен Турин процесси-2014 катышуучулары КТБ менен, кыйла ачык айта 

турган болсок, баштапкы КТБ системасы менен кыйла жигердүү жана жүзөгө ашырылуучу 

жалпы «долбоорлор» катары 3 тармак (жеңил өнөр жайы, курулуш жана айыл чарбасы) дайыма 

эске алынган. тармактык кеңештердин иштери көп учурда донорлордун тикелей жана кыйыр 

колдоосу менен жүзөгө ашырыла тургандыгын белгилей кетүү керек, анткени өлкөдө мындай 

структуралардын иш тажрыйбалары жок. КТБА тарабынан тармактык кеңештердин ролун так 

аныктоо сунушу түштү, ал азыркы учурда жигердүү талкууланып жатат. Ошентип, кеңештердин 

ролу жана мандаты кандай болууга, алардын ишин колдоо үчүн кандай ресурстарды 

пайдаланууга боло тургандыгы жөнүндө маселени чечүү милдети али алдыда турат. 

ЕБФ тарабынан көмөк көрсөтүү менен билим берүү кызматтарын көрсөтүү провайдерлеринин 

деңгээлинде баштапкы жана орто КТБ секторлорунун бүтүрүүчүлөрүнүн ишке орношуусун 

иштеп чыгуу жана практикалык сынап көрүү жагында алгачкы тажрыйбалар топтолгон. КТБАнын 

көп провайдерлери 2015-жылы ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүү милдетин өзүнө алышты. 

Изилдөөлөрдүн натыйжалары эмгек рыногу, анын ичинде сунуш кылынган жөндөмдүүлүктөрдүн 

талап кылынган жөндөмдүүлүктөргө ылайык келүү аспекттери жөнүндө маанилүү маалыматты 

бере тургандыгы күтүлүүдө. 

Баштапкы жана орто КТБ-нүн кээ бир провайдерлери ишканалар менен тыгыз байланышты 

орнотушту жана мындай кызматташуу берген артыкчылыктар окуу программаларынын 

мазмунун жеткире иштеп чыгууда же жаңы адистиктерди киргизүүдө, өз окуучулары үчүн 

практикалык окутууну жогорку деңгээлде уюштуруу жана ошол ишканада өз кызматкерлерин 

квалификациясын жогорулатууда пайдаланылат. КТБ-нүн кээ бир провайдерлери 

бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу боюнча изилдөөлөрдү туруктуу жүргүзүп келе жатышат. Бирок 

мындай практика бардык эле окуу жайлары үчүн эреже болуп саналбайт. Андан тышкары, 

мындай иштерди системалуу (туруктуу) негизде жүргүзүү үчүн ыкмалар жана аспаптар көп 

учурда жок болуп чыгат.  

КТБ-нүн көп провайдерлери ишканалар менен тил табышуу жана биргелешип иштөө кыйын 

экендиги жөнүндө эскертсе, көп иш берүүчүлөр өз тарабынан КТБ мекемелери жөнүндө 

ушундай эле ойду ырасташат жана ошол билим берүү кызматтарын көрсөткөн провайдерлерге 

кайрылгандыктарын, алар жоопсуз калгандыгынын мисалдарын келтиришет. Турин 

процессинин линиясы боюнча дискуссиялардын жүрүшүндө КТБ-нүн бүтүрүүчүлөрүнүн 

жөндөмдүүлүктөрү жана компетенциялары жөнүндө суроого иш берүүчүлөрдүн биринчи 

мамилеси негизинен терс болгон, жана бул накта техникалык, ошондой эле жүрүш-туруштук 

параметрлерге (мисалы, жумушчулар чөйрөсүндөгү баарлашуу манерасы, милдеттерди өз 

убагында аткаруу ж. б.) тиешелүү болгон. Ошол эле учурда көп иш берүүчүлөр КТБ системасы 

менен иштөөгө даярдыктарын билдиришүүдө, анткени ала квалификациялуу кадрларды 
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тартуунун зарылчылыгын түшүнүшөт. Бирок иш берүүчүлөрдүн негизги ою-максаты аларга 

ошол кызматташууга жумшаган убактысы жана ресурстары текке кетпей, алардын 

ишканаларында практикадан өткөн окуучулар жана жаш кызматкерлер алар сунуш кылган 

жумуш орундарында узак убакыт калууга чындап даяр экендигине кандайдыр-бир кепилдиктин 

болушунда турат.  

2.3 КТБ-нүн экономиканын жана эмгек рыногунун керектөөлөрүнө 
тийгизген таасири 

КТБ-нүн алкагында жөндөмдүүлүктүн негизги ишкердик компетенциялары системалуу түрдө 

эске алынбайт. Баштапкы КТБ-нүн кошумча секторунда ЭЭУ долбоорунун колдоосу менен 

күндүзгү окутуунун бардык программаларына ишкердик ишти уюштуруу боюнча бардык 

сабактар («Рынок экономикасынын негиздери», «Ишкердиктин негиздери») киргизилген. Орто 

КТБ-нүн кошумча секторунда мындай жол колдонулбайт. Тилекке каршы, бул компонент 

баштапкы КТБ-нүн бүтүрүүчүлөрүнүн ишкердик активдүүлүккө катышуусуна канчалык таасир 

эткендиги жана мындай сабактар тобокелдикке баа берүү, командалык иш же ресурстарды 

башкаруу сыяктуу компетенцияларды канчалык өнүктүрө ала тургандыгы ачык эмес. Иш 

берүүчүлөр белгилеген КТБ системасынын бүтүрүүчүлөрүнүн компетенцияларынын көпчүлүгүн 

начар өнүккөн катары негизги ишкер компетенцияларга кошууга болот.  

Саясый же стратегиялык деңгээлде ишкердик билим берүү маселелеринде (бүткүл вертикаль 

боюнча) ыйгарым укуктуу органдын актуалдуу компоненти катары каралбайт. Турин процесси 

линиясы боюнча дискуссиялардын жүрүшүндө ишкердик ишке катышуу мүмкүнчүлүгү кредиттик 

механизмдердин болушу сыяктуу башка факторлорго да көз каранды болот, азырынча алар 

республикада начар өнүккөн. 

2.4 2010-жылдан берки мезгилде көрүлгөн аракеттер жана 
аткарылган иштерге жана натыйжаларга баа берүү 

Турин процесси-2014 катышуучулары өлкөнүн экономикасы жана эмгек рыногу тараптан болгон 

суроо-талап маселеси боюнча иштин натыйжасына 2 менен 3 ортосунда баа берген, анткени 

азыркы учурга карата бир катар саясый чаралар улуттук деңгээлде жүзөгө ашырылууда. Атап 

айтканда, бул кесиптердин артыкчылыктарын, квалификациялык стандарттарды жана тийиштүү 

окутуу программаларынын мазмунун аныктоодо иш-чаралардын орточо мөөнөттүк божомолуна 

жана натыйжаларга таандык болгон ишке тиешелүү. 

Катышуучулар окуучуларды эмгек рыногуна кирүүгө даярдоонун маанисине тиешелүү баштапкы 

жана орто КТБ секторунун алкагында жалпы түшүнүү, ошондой эле эмгек рыногуна болгон 

керектөөнү жакшылап аңдап түшүнүүнү биргелешкен каалоо бар экендигин белгилешкен. 

Аспаптар жана ыкмалар жагындагы иш 2013-жылы башталгандыктан катышуучулар мындан 

ары күч-аракетти тийиштүү ыкмаларды колдонуу, далилдүү дайындарды талдоо жана КТБ 

чөйрөсүндө көрсөтүлгөн кызматтардын керектелишин жана талаптагыдай сапатын камсыз 

кылууга тиешелүү андан аркы иш-чараларды иштеп чыгуу жагында колдонуучулардын 

потенциалын арттырууга басым жасоо менен ушул багытка жумшоого актуалдуу экендигинин 

муктаждыгын ырасташты. Андан тышкары, катышуучулар жалпы түшүнүүнү жана ресурстарды 

натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу максатында БКТБ жана ОКТБ-нүн провайдерлеринин 

жана бул чөйрөдө мамлекеттик администрациялык органдардын биргелешкен ишинин 

алгылыктуу мүнөзүн белгилешкен. БКТБ менен ОКТБ-нүн биргелешкен иши иш берүүчүлөрдүн 

кыйла жигердүү тартылышына көмөк көрсөтүүгө тийиш.  

Тармактык кеңештерди андан ары операциялаштыруу жана алардын кесиптик 

жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү боюнча Улуттук кеңеш менен өз ара аракеттенүүсү кечиктирилгис 

чараларды кабыл алууну талап кылган дагы бир багыт катары аныкталган.  
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3. ДЕМОГРАФИЯЛЫК ӨНҮГҮҮ КЕРЕКТӨӨЛӨРҮН, 
СОЦИАЛДЫК КЕРЕКТӨӨЛӨРДҮ ЖАНА 
СОЦИАЛДЫК ИНТЕГРАЦИЯ КЕРЕКТӨӨЛӨРҮН 
КАНААТТАНДЫРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ 
ЖАНА ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ 

3.1 КТБ-гө болгон суроо-талаптын демографиялык жана социалдык 
факторлору 

Кыргыз Республикасы көп сандаган социалдык-демографиялык чакырыктарга туш болуп жатат. 

КТБ-гө карата суроо-талапка төмөнкүдөй факторлор кыйла таасир тийгизүүдө, алсак: калк 

арасында жаштардын көп санда болушу, ал тийиштүү билим берүү жана даярдоо жагындагы 

кызмат көрсөтүүлөргө, ошондой эле эмгек рыногунун мүмкүнчүлүктөрүнө жеткиликтүүлүктү 

талап кылат (жумушсуздукка, атап айтканда жаштардын жумушсуздугуна тиешелүү В бөлүгүн 

караңыз); сырткы жана ички миграциянын жогорку көрсөткүчтөрү (В бөлүгүн караңыз); шаар 

менен айылдын ортосундагы кыйла ажырымдын фонунда кедейлик деңгээлинин жогору 

болушу; мектеп окуучуларынын жетишкендиктеринин төмөнкү көрсөткүчтөрү жана иргелип 

калуунун жогорку көрсөткүчтөрү байкалган базалык жалпы билим берүү чөйрөсүндөгү кырдаал; 

жалпысынан калктын аялуу топторуна жардамдашууга мамилелердин жетиштүү иштелип 

чыкпагандыгы.  

Соңку жылдардын ичинде калктын 1-1,2%-га орточо өсүшүнүн аркасында (дүйнөлүк өнүгүү 

индикатору, Дүйнөлүк банк) Кыргыз Республикасынын калкы 2009-жылдагы 5.3 миллиондон 

2013-жылдагы 5,7 миллионго (УСК, 2014) өскөн. Калктын структурасында кыйла даражаны 

жаштар ээлейт. 2013-жылы курагы 19 жаштан төмөнкүлөр калктын 40,6%-н, ал эми 20-29 

жаштагы тургундардын саны 19,6%-ды (УСК, 2014) түзгөн. Мындай демографиялык кырдаал 

жалпы эле билим берүү системасына, ошондой эле эмгек рыногуна кысым көрсөтүп жаткан 

сыяктанат.  

Кедейликтин көрсөткүчү жогорку деңгээлде кармалып турат (3.1. жадыбалды караңыз): калктын 

37% 2013-жылы өлкөдө белгиленген кедейлик деңгээлинен төмөн жашаган. Кедейликтин 

көрсөткүчтөрү шаар менен айылдын ортосундагы кыйла ажырымды көрсөтүп турат. Өлкөнүн 

түштүк региондорунда өзгөчө жогору: 2012-жылы Жалал-Абад облусунда (орточо 55,7% жана 

шаардын чегинде 61,7%), ошондой эле 2013-жылы Баткен облусунда эң жогорку көрсөткүч 

(орточо 53,9%) катталган. Бишкек шаарында жана ага жамаатташ Чүй облусунда көп 

жылдардан бери кедейликтин эң төмөнкү көрсөткүчтөрү сакталып турат.  

15 жаштан жогоркулардын арасында билим деңгээли тенденциялардын ар башка багытын 

көрсөтүп турат. Бир жагынан билим (баштапкы же андан төмөн) деңгээли өтө төмөн 

адамдардын санынын туруктуу кыскарышы 2006-жылдагы 8,9%-дан 2012-жылдагы 6,6%-га 

чейин байкалган. Ошол эле учурда аяктаган орто билими бар тургундарын санынын 43,7%-дан 

46,6%га чейин, ошондой эле жогорку билими барлардын 13,2%-дан 2012-жылдагы 14,6%-га 

чейин өскөндүгү байкалат. Бирок, бул кубулуштар базалык билими бар адамдардын санынын 

туруктуу көрсөткүчү (11,9%-дан 11,2%-га чейин), ал түгүл баштапкы жана орто КТБ бар 

адамдардын үлүшүнүн 2006-жылдагы 19,4%-дан 2012-жылдагы 18,6%-га чейин кыскаргандыгы 

байкалат. (УСК, 2013). 
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Кедейлик деңгээли шаар менен айылдын ортосундагы ажырымды көрсөтүп тургандыктан 

ушундай эле мыйзам ченемдүүлүк 15 жаштан жогорку адамдардын билим деңгээлине да 

тиешелүү (3.2. жадыбалды караңыз). 

3.1 ЖАДЫБАЛ КЕДЕЙЛИК ЧЕГИНЕН ТӨМӨН ЖАШАГАН КАЛК (КАЛКТЫН %), 2010-2013-ЖЖ. 

Облус  2010 2011 2012 2013 

 
Бард
ыгы 

Шаар Айыл 
Бард
ыгы 

Шаар Айыл 
Бард
ыгы 

Шаар Айыл 
Бард
ыгы 

Шаар Айыл 

Бардыгы 33.7 23.6 39.5 36.8 30.7 40.4 38.0 35.4 39.6 37.0 28.5 41.4 

Баткен 
облусу 

33.6 26.6 35.8 35.6 25.4 38.9 34.2 38.7 32.9 53.9 
Маалы

мат 
жок 

Маалы
мат 
жок 

Жалал-
Абад 
облусу  

44.7 32.7 49.7 45.3 43.5 46.0 55.7 61.7 53.4 46.4 
Маалы

мат 
жок 

Маалы
мат 
жок 

Ысык-Көл 
облусу 

38.0 26.4 42.7 29.5 29.4 29.6 28.1 22.4 30.4 39.5 
Маалы

мат 
жок 

Маалы
мат 
жок 

Нарын 
облусу 

53.5 39.3 56.1 49.9 39.7 51.7 39.9 26.9 42.0 43.8 
Маалы

мат 
жок 

Маалы
мат 
жок 

Ош облусу 41.9 47.0 40.0 44.7 48.1 43.2 51.4 54.8 50.0 43.4 
Маалы

мат 
жок 

Маалы
мат 
жок 

Талас 
облусу 

42.3 34.3 43.7 50.2 47.8 50.6 39.6 23.6 42.2 23.1 
Маалы

мат 
жок 

Маалы
мат 
жок 

Чүй облусу 21.9 24.2 21.4 28.6 25.2 29.4 16.6 24.0 15.0 23.6 
Маалы

мат 
жок 

Маалы
мат 
жок 

Бишкек 
шаары 

7.9 7.9 - 18.4 18.4 - 21.4 21.4 - 20.4 
Маалы

мат 
жок 

Маалы
мат 
жок 

Ош шаары - - - - - - - - - 40.9 
Маалы

мат 
жок 

Маалы
мат 
жок 

3.2 ЖАДЫБАЛ ЖАШАГАН ЖЕРИ БОЮНЧА 15 ЖАШТАН ЖОГОРКУ КАЛКТЫН БИЛИМ 
ДЕҢГЭЭЛИ (%), 2010-2012-ЖЖ. 

Билим берүү 
2010 2011 2012 

Баары Шаар Айыл Баары Шаар Айыл Баары Шаар Айыл 

Жогорку кесиптик билим 13.6 22.8 8.3 14.3 23.6 9.0 14.6 23.7 9.6 

Аяктабаган жогорку 
кесиптик билим 

3.4 4.8 2.6 2.8 4.2 2.0 2.4 3.8 1.7 

Орто кесиптик-
техникалык билим 

10.9 14.0 9.1 11.1 14.5 9.2 10.8 14.6 8.7 

Баштапкы 7.7 7.7 7.6 7.6 7.8 7.5 7.8 8.0 7.7 

Кесиптик-техникалык 
(аяктаган) билим 

46.0 34.8 52.4 45.9 35.3 51.9 46.6 35.4 52.8 

Базалык билим 11.2 10.3 11.8 11.4 10.1 12.2 11.2 10.3 11.7 

Баштапкы жана андан 
төмөнкү билим 

7.2 5.5 8.3 6.9 4.6 8.2 6.6 4.2 7.9 

Бардыгы 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2012-жылы билим (баштапкы же төмөн) деңгээл төмөн болгон адамдар шаар жериндеги 4,2%-га 

караганда айыл жеринде 7,9%-ды түзгөн. Диапазонго каршы шаардагы 23,7%га салыштырганда 

айыл жериндеги 15 жаштан жогорку бүткүл калктын 9,6%ы гана жогорку билимге ээ болгон. 

Аяктаган жалпы билимге келсек карама-каршы тенденцияны байкоого болот, анткени айылдык 

райондордун тургундарынын 52,8% билимдин ушул деңгээлин аяктаган, ал эми шаарда ал 

тескерисинче 35,4%. Баштапкы КТБ чөйрөсүндө айыл (7,7%) жана шаар (8%) жеринин 
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ортосундагы айырмачылык анча көп эмес, ошол эле учурда орто КТБ жагында айырмачылык 

көбөйөт (айыл жериндеги 8,7%-га караганда шаар жеринде ал 14,6%).  

Сапаттуу билимге жеткиликтүүлүк адамдын өнүгүшүнүн бардык башка мүмкүнчүлүктөрү үчүн 

алдын-ала шарт болуп саналат. Билимдин сапатынын маанилүүлүгү соңку жылдары түзүлгөн 

билим берүү маселелери боюнча бардык саясый документтерде таанылган. Ошондой болсо да 

билим деңгээлинин көрсөткүчтөрү жогору эмес экендигин 2006-жана 2009-жылдардагы PISA эл 

аралык изилдөөлөрүнүн натыйжалары, ошондой эле мектеп окуучуларынын билимдеги 

жетишкендиктерин Улуттук изилдөө көрсөтүп турат. Бардык ушул учурларда республиканын 

окуучуларынын көпчүлүк бөлүгү окуу жана математика боюнча базалык деңгээлден төмөн балл 

алышты. Окуучулардын жетишкендиктеринин төмөн экендигинин маселесин чечүү үчүн чаралар 

көрүлгөндүгүнө карабастан Турин процесси-2014 алкагында ал чаралар көрсөткүчтөрдү 

жакшыртып же жакшыртпагандыгына алып келгендигин көрүүгө мүмкүндүк берген кандайдыр-

бир далилдөөчү маалыматтарды алууга мүмкүн болгон жок.  

Сапатка байланыштуу маселелер кирешелери төмөн болгон үй-бүлөлөрдөн чыккан окуучулар 

үчүн кыйла актуалдуу болуп санала тургандыгын түшүнүү керек. Кайрадан эле PISA 

натыйжаларын, ошондой эле улуттук баа берүүнүн натыйжаларын талдоо айыл жериндеги 

окуучулар шаардык окуучуларга салыштырганда даярдык жагынан кыйла төмөн деңгээлде 

экендигинин фактысын көрсөтүп турат. Окутуу тили да маанилүү роль ойнойт, анткени орус 

тилинде билим алган окуучулар кыргыз мектептериндеги окуучуларга салыштырганда кыйла 

жогорку натыйжаларга ээ болгондугу көрүнүп турат. Мындай көрсөткүчтөрдү өлкөнүн кыйла 

жарды региондорунда жайгашкан мектептерде мүмкүнчүлүктөр аз экендиги менен 

түшүндүрүүгө болот. Мындай мектептер кыйла даражада педагогикалык кадрлардын 

жетишсиздиги жана квалификациясы төмөн болгон мугалимдерди тартуу сыяктуу көйгөйлөргө 

туш болууда. Андан тышкары, жарды региондордо жайгашкан мектептердин окуу 

адабияттарына жана ИКТ-га жеткиликтүүлүгү чектелген. 

Билимдин сапатынын төмөндүгүнүн фонунда кедейликтин жогорку көрсөткүчтөрү, эгерде 

базалык билим албаган же 9-класстан кийин билим алууну токтотууну чечкен балдардын кыйла 

санын эске алсак, маанилүү болуп саналат. Ал жаштар тийиштүү билимге жана жөндөмдүүлүккө 

ээ болбостон эмгек рыногуна келишет, ошондуктан алардын келечеги оптимизм жаратпайт. Бир 

катар изилдөөлөр (2011/2012-жылдары эмгек рыногуна өтүү жөнүндө ЕБФ-нун изилдөөлөрү, 

ЕБФ-нун 2014-жылдагы бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу боюнча изилдөөлөрүнүн 

маалыматтары) көп жаштар өз үй-бүлөлөрүн материалдык жактан камсыз кылууга аргасыз 

экендигинин фактысына көңүл бурган, жана мына ушундай шартта алар акысыз болсо да билим 

алууга убакыт бөлүшпөйт.  

Бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын мүмкүнчүлүктөрү өтө айырмаланат жана көп 

жагынан ал үй-бүлөнүн жашаган жерине жана социалдык тегине жараша болот деген тыянакка 

алып келет. Орто КТБ жана жогорку билим берүүчү окуу жайлардын көпчүлүк бөлүгү иш 

жүзүндө шаар жеринде жайгашкан жана негизинен акы төлөнүүчү билим берүү кызматтарын 

көрсөтөт. Ошентип, аз сандагы бюджеттик-окуучулардан тышкары (2013/2014-жылдары УСК 

маалыматтары боюнча орто КТБ системасында 16,9%) жетиштүү финансылык ресурстары бар 

адамдар гана ошол окуу жайларына бара алат. 

Базалык жана жалпы билим берүү, ошондой эле баштапкы КТБ кызматтарын көрсөтүү айыл 

жана шаар жеринде бирдей эле жакшы жолго коюлган жана акысыз болуп саналат. Ошентип, 

алар өлкөнүн көпчүлүк калкы үчүн билим алуунун бирден-бир, өзгөчө кирешеси төмөн 

катмардын өкүлдөрү үчүн бирден-бир мүмкүнчүлүк болуп саналат. Жалпы билим берүүнүн 

көрсөткүчтөрү соңку жылдары кыйла өскөндүгүн көрсөтүп тургандыгынын, ошол эле учурда 

баштапкы КТБ көрсөткүчтөрү туруктуу бойдон калгандыгынын фактысы калк билим берүүнүн 

ушул баскычын ылайыктуу эмес деп эсептей тургандыгы жөнүндө айтып турат, ал түгүл жалпы 
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орто билим берүүгө салыштырганда баштапкы КТБ баскычы аз кызыктыра турган вариант 

катары каралат. 

Анын үстүнө иш менен камсыз кылуу боюнча маалыматтар (3.3. жадыбалды караңыз) эмгек 

рыногунда талап кылынган жөндөмдүүлүктөр ишке орношуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга шарт 

түзө турган чечүүчү фактор болуп санала тургандыгын кыйла таасын көрсөтүп турат.  

3.3 ЖАДЫБАЛ БИЛИМ ДЕҢГЭЭЛИНИН ӨҢҮТҮНДӨ ИШ МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУУ (15 
ЖАШТАН ЖОГОРКУ КАЛК, %) 2006-2012-ЖЖ. 

Билим Берүү 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Жогорку кесиптик билим  76.9 76.1 77.1 77.5 75.1 74.9 75.6 

Аяктабаган жогорку кесиптик билим 43.6 48 47.5 43.5 44.1 44.2 37.3 

Орто кесиптик-техникалык билим  71.6 71.2 70 69.8 68.7 68.6 69.2 

Баштапкы кесиптик-техникалык билим  78.9 78.4 77 77.0 77.4 76.6 75.7 

Орто кесиптик-техникалык (аяктаган) 
билим  

65.9 65.4 64.8 62.3 61.6 62.9 61.9 

Базалык билим 32.8 30.4 31.5 33.3 33.3 33.8 30.0 

Баштапкы жана андан төмөнкү билим  16.9 16.6 18.4 18.8 19.2 18.0 18.9 

Бардыгы 60.1 59.8 60 59.0 58.6 59.3 58.8 

Эгерде 2012-жылы иш менен камсыз кылуу көрсөткүчтөрүнүн билим берүүнүн өтө төмөнкү 

деңгээлинен баштап биротоло жогорку билим алууга чейин (18.9%дан 61.9%га чейин) өсүшүндө 

баштапкы КТБ-сү бар калктын иш менен камсыз болуусу 75,7%ды көрсөткөндүгүн белгилөөгө 

болот. Ошентип, биротоло жалпы билим жана баштапкы КТБ-сү бар адамдар билим берүү 

системасында бирдей убакыт сарптагандыгына карабастан эмгек рыногунда талап кылынган 

жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон бүтүрүүчүлөр үчүн натыйжа кыйла жакшы болуп саналат. 

Бул тенденция 26 жашка чейинки курактагы жаштар үчүн 2011/2012-жылдары эмгек рыногуна 

өтүү жөнүндө ЕБФ-нун изилдөөлөрүнүн натыйжалары менен да ырасталган (3.1. диаграмманы 

караңыз).  

3.1 ДИАГРАММА 1 ЖАНА 12 АЙДАН КИЙИН ЖИГЕРДҮҮЛҮК СТАТУСУ (%) 
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3.2 Окуучулардын жеке керектөөлөрүн жана умтулууларынын 
канааттандыруу: жеткиликтүүлүк, катышуу, прогресс 

Жогорку билим дале болсо кесиптик даярдык деңгээлинде окуучуларды көбүрөөк кызыктырган 

сектор болуп санала тургандыгына карабастан бул тенденциянын басаңдашынын алгачкы 

белгилерин белгилөөгө болот, анткени тийиштүү көрсөткүчтөр 2011-жылдагы 239 000 окуучудан 

2013-жылдагы 223 000 окуучуга чейин төмөндөгөн (төмөндөгү 3.4. жадыбалды караңыз). 

3.4 ЖАДЫБАЛ БИЛИМ БЕРҮҮ ДЕҢГЭЭЛИНИН ЖАНА ОКУТУУ ПРОГРАММАЛАРЫНЫН 
ӨҢҮТҮНДӨ ОКУУЧУЛАРДЫН САНЫ 

Билим 
берүү 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Мектепке 
чейинки билим 
берүү  

59 156 62 823 68 031 75 955 85 236 98 706 115 812 132 481 

Жалпы билим 
берүү  

1 095 242 1 080 061 1 053 668 1 036 834 1 018 868 1 015 172 1 012 303 1 027 123 

Анын ичинде 
баштапкы (1-4-
класстар) 

17 879 16 903 9 774 8 861 8 674 8 409 7 960 7 856 

Базалык  
(5-9-класстар) 

37 907 38 881 33 554 33 303 32 822 34 374 38 711 34 257 

Орто  
(9,10-11-
класстар) 

1 036 368 1 021 193 1 007 379 991 692 974 448 969 314 962 614 982 167 

Атайын 
муктаждыктагы 
балдар үчүн 
мектептер 

3 088 3 084 2 961 2 978 2 924 3 075 3 018 2 843 

БКТБ – 
баштапкы 
кесиптик-
техникалык 
билим берүү  

29 319 28 835 29 993 31 010 31 225 31 032 31 041 29 393 

ОКТБ – орто 
кесиптик-
техникалык 
билим берүү  

40 254 43 413 48 991 59 555 64 287 72 323 83 340 91 623 

Жогорку 
кесиптик билим 
берүү  

236 929 250 460 243 028 233 605 230 379 239 208 231 562 223 241 

ОКТБнын көрсөткүчтөрү 2006-жылга салыштырганда окуучулардын саны эки эсеге өскөндүгүн 

көрсөтүп турат. Көп жылдар бою БКТБ-нүн көрсөткүчтөрү салыштырмалуу туруктуу болду, бирок 

2013-жылы окуучулардын 29 000 чейин басаңдап кеткендигин белгилөөгө болот, анткени ал 

анча кызыктуу эмес бойдон кабыл жатат. 

Жеткиликтүүлүк жана прогресс 

Баштапкы КТБнын окутуу программалары, аларды өздөштүрүүгө окуучулар 9-класстан баштап 

киргендиктен, кыйла узак болушу берилген адистик боюнча мамлекеттик диплом жана орто 

билим алууну аяктоо жөнүндө аттестат алууга мүмкүндүк берет. Бул документ БКТБнын 

бүтүрүүчүлөрүнө ЖОЖго кирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Жогорку билим берүү системасына 

ийгиликтүү кирген БКТБ-нүн бүтүрүүчүлөрүнүн саны жөнүндө маалыматтарды чогултуу 

жүргүзүлбөгөндүктөн БКТБ системасында жогорку билим берүү баскычына өтүүнүн ушул жолу 

натыйжалуу деп айтуу мүмкүн эмес. 

Экинчи жагынан баштакы жана орто КТБ-нүн баскычтарынын ортосунда, болгондо да тигил 

жана бул предмет жагында жайбаракат өтүү жок. Эки кошумча сектордо курстардын 
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программалары ар башкача уюштурулган, азырынча мурда алынган билимди таанууну камсыз 

кылган кандайдыр-бир жолдор жок. Ошентип, КТБнын кийинки квалификациялык деңгээлине 

өтүүнү каалаган БКТБ-нүн бүтүрүүчүсү ОКТБ системасындагы окуу жайынын биринчи курсуна 

өтүүгө тийиш. Бир эле системанын эки кошумча секторлорунун ортосунда жайбаракат өтүү 

маселесине көңүл бурбай коюу баштапкы КТБ-нүн кызыктуулугуна терс таасир тийгизип жана ал 

жалпысынан билим берүү системасындагы кемчиликтердин бирин көрсөтүп турат. Окууну 

улантуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугу БКТБ-нүн бүтүрүүчүлөрүн ОКТБнын деңгээлине өтүүгө 

болгон умтулууларын төмөндөтөт, ал эми андай жолду тандап алгандар мурдагы стадияда 

иликтеген программанын элементтерин өздөштүрүүгө убактысын жана ресурстарын коротууга 

аргасыз болушат.  

ОКТБ-нүн алкагында бүтүрүүчүлөр үчүн кыйла жогорку квалификациялык деңгээл камсыз 

кылына тургандыгына кошумча ошол баскычтагы окуу жайларында жогорку билим берүү 

баскычына өтүү үчүн кыйла зор мүмкүнчүлүктөр бар (эмгек рыногунда ийгиликке жетишүүнүн 

жакшы мүмкүнчүлүгүн 3.3. жадыбалынан жана 3.1. диаграммасынан көрүүгө болот). ОКТБнын 

бүтүрүүчүлөрү тездетилген программалар аркылуу өз адистиги боюнча жогорку (кесиптик) 

билим берүүнүн экинчи курсуна өтө алышат. Бул аларга жалпы кирүү сынактарын берүүнүн 

кереги жок дегенди билдирет жана муну менен бирге алар окууга сарпталган убакытты, 

ошондой эле аны төлөө үчүн каражатты үнөмдөй алат. ОКТБ жогорку билим берүү системасы 

менен тыгыз интеграцияланган. Буга ОКТБнын колледждеринин 30%дан ашыгы жогорку окуу 

жайлардын базасында түзүлгөндүгүнүн фактысы далил болуп кызмат кылат. Андан тышкары, 

2012-жылга карата Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин чечими 

менен ОКТБ-нүн курстарынын узактыгы 1 жылга кыскартылган. Бул программалар жогорку окуу 

жайлары тарабынан жүзөгө ашырылган бакалавриат сыяктуу жаңы нерселерге салыштыруу 

боюнча ОКТБ-нүн курстарынын узактыгынын көз карашынан алардын «атаандашууга 

жөндөмдүүлүгүн» камсыз кылуу максатында жасалган. Бул ушундай жаңы форматта окуган – 

ОКТБ-нүн бүтүрүүчүлөрүнүн эмгек рыногунда атаандашууга жөндөмдүүлүгүнүн көз карашынан 

алганда эмне экендиги али таасын эмес – анткени мына ушундай жаңы нерседен кийинки 

окуучулардын биринчи чыгарылышы 2014-жылы жайында болот. Азырынча министрлик бул 

реформанын натыйжаларын талдоого алууну пландаштырбаган сыяктанат. 

Ошол эле учурда министрликтин кызматкерлери эми ОКТБнын алкагында жогорку билим берүү 

баскычына оңой эле өтүп кетүү камсыз кылына тургандыгы, эми ОКТБ билим берүүнүн ушул 

баскычында окутула турган тигил же бул кесипте иштөөнү каалаганга карагандан көбүрөөк 

себептен улам эми ОКТБ тандала тургандыгы жөнүндө кээ бир кооптонууларды айтышууда. 

Ошондуктан ОКТБнын баскычынан жогорку билим берүү баскычына өтүүнүн ушул 

кызыктыруучу каналын жабуу жөнүндө маселе каралууда. Министрлик кыйла көп окуучуларды 

ОКТБ системасына башка максаттар үчүн – ОКТБ бүтүрүүчүлөрүнүн көпчүлүк саны түздөн-түз 

эмгек рыногуна өтүшү үчүн тартууга ниеттенүүдө. 

Иргеп алуу 

Бүтүндөй билим берүү системасынын масштабында, жана атап айтканда, КТБнын 

масштабында иргеп алуу али иликтене элек маселе бойдон калууда, анткени окууну улантуудан 

баш тартуу, мындай көрүнүштүн себептери жана кесепеттери жөнүндө системага салынган 

маалыматтарды чогултуу жокко эсе. Орто КТБ (ошондой эле жогорку билим берүү) системасына 

кирген жана билим алууну аяктагандардын саны жөнүндө статистика иргеп алуунун кыйла 

көрсөткүчтөрүн көрсөтүп турат, анткени окуу жайына киргенден кийин 3-4 жылдан соң 

бүтүрүүчүлөрдүн саны биринчи курска киргендердин санына караганда кыйла төмөнкү 

көрсөткүчтү көрсөтүп турат.  
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3.5 ЖАДЫБАЛ ОКТБ-НҮН БИРИНЧИ КУРСУНА КИРГЕНДЕРДИН ЖАНА БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН 
САНЫ 

Окуучулардын 
саны 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

ОКТБ-дө окуунун 
биринчи жылы 

24 085 23 744 29 208 33 810 32 020 

ОКТБ-нү бүтүрүү 11 570 12 842 15 516 16 399 17 856 

ОКТБ-нүн кызмат көрсөтүүлөрүнүн провайдерлери жана министрликтин кызматкерлери менен 

дискуссиялардын жыйынтыгы бул маселе жакшы белгилүү экендигин көрсөтүп турат. Талкуунун 

жүрүшүндө алынган маалыматтар, ошондой эле 2011/2012-жылдары эмгек рыногуна өтүү 

жөнүндө ЕБФ-нун Изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы боюнча далилдүү маалыматтар, ошондой эле 

2014-жылы ЕБФ-нун көмөк көрсөтүүсү менен жүргүзүлгөн ишке орноштуруу боюнча 

изилдөөлөрдүн алкагында чогултулган маалыматтар окуучулар үчүн экономикалык себептер 

(окууга андан ары акы төлөө мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу) иргеп алуунун маанилүү фактору 

экендиги жөнүндө далилдеп турат. ОКТБ системасынан чыгып калган окуучулар кайда кете 

тургандыгы, алар билим берүү системасында окуусун уланта же алар эмгек рыногуна бара 

тургандыгы белгисиз бойдон калууда. Бирок бул маселе чечүүнү талап кыла тургандыгы айдан-

ачык, анткени ал эффективдүүлүктү жана теңчиликти камсыз кылуунун маанилүү бөлүгү болуп 

саналат.  

Кесиптик багыт берүү  

2012-2014-жылдарга аракеттенүү программалары билим берүүнүн бир катар кошумча 

секторлору үчүн кесиптик багыт берүү ишин жигердештирүүнү карайт. Бирок ар башка кошумча 

секторлордун координациялаган иши жөнгө салынбагандыгына байланыштуу кесиптик багыт 

берүү жагында жалпы саясат, ошондой эле сапаттуу материалдарды жана ыкмаларды иштеп 

чыгуу үчүн ресурстарды бириктирүү жокко эсе. Ар бир сектордо дал ошол конкреттүү сектордун 

алкагына окуучуларды тартууга же кармап калууга негизги басым жасалат.  

Билим берүү системасынын бардык секторлорунун арасында, БКТБ сектору инновациялык 

мамилелерди, ошондой эле жалпы системалык мамилени иштеп чыгууда кыйла көрүнөрлүк 

натыйжаларга жетишти. 2011- жана 2013-жылдардын аралыгындагы мезгилде БКТБнын 300 

ашык кызматкерлери кесиптик багыт берүү ыкмаларына окутулган. 2014-жылы августта КТБ 

Агенттиги тарабынан мүмкүн болуучу ыкмаларды аныктаган жана бүткүл жылдын ичинде 

(айрым окуу жайларын гана эмес) бүткүл БКТБ системасынын атынан чыгуу менен БКТБнын 

кызматкерлерине кесиптик багыт берүү ишине катышуу үчүн дем берүүлөрдү караган кесиптик 

багыт берүү жөнүндө жаңы жобо кабыл алынган. Кесиптик багыт берүү БКТБда окуучулар 

арасында гендердик дисбаланс маселесин (2013-жылы эркек окуучулардын 69%-на каршы аял 

окуучулардын 31%) чечүү үчүн аспап катары да пайдаланылат. Ошентип, кесиптик багыт берүү 

иши аялдарды тартууга гана эмес, ошондой эле «типтүү эмес» кесиптерге кызыгууну 

жогорулатууга да багытталган. 

Турин процесси-2014 линиясы боюнча дискуссияларга катышкан БКТБ жана ОКТБ-нүн окуу 

жайларынын өкүлдөрү жалпы билим берүү чөйрөсүндө жанбашына финансылоо 

киргизилгенден бери КТБ-нүн провайдерлерине мектептерде кесиптик багыт берүү ишин 

жүргүзүү кыйын болуп калгандыгын белгилешкен, анткени кээ бир мектептер келечекте аларды 

окуучулардын белгилүү санынан ажыратышы мүмкүн экендигинен улам алар менен 

кызматташууга кызыкдар эмес.  
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КТБ-нүн кызыктуулугу 

БКТБ секторунда билим берүү окуучулар үчүн акысыз экендигине (андан башка көп студенттер 

үчүн акысыз тамак, стипендия жана жатаканадан орун берүү сыяктуу кошумча ресурстардын 

пакети каралган), жана бул баскыч жогорку билим алууга жеткиликтүүлүктү камсыз кыла 

тургандыгына карабастан, көп учурда БКТБ экинчи кезекте тандалат. Өзгөчө Турин процесси-

2014 катышкан иш берүүчүлөр жана КТБ-нүн провайдерлери дискуссиянын жүрүшүндө 

коомчулукта жумушчу кесиптин өкүлдөрүнүн алдында ишке орношуунун жогорку ыктымалдыгы 

жана жогорку эмгек акы сыяктуу мүмкүнчүлүктөр ачыла тургандыгына байланыштуу 

маалыматтар өтө аз экендигинин фактысына көңүл бурушкан. Алар кесиптик багыт берүү 

линиясы боюнча иш-чараларга эмгек рыногу жөнүндө түшүнүктүү маалыматтарды кошуу, 

окуучуларга баштапкы этапта эле жумушчу кесиптер менен практикалык таанышууга кыйла 

кеңири мүмкүнчүлүк берүү зарылчылыгын да көрсөтүшкөн.  

Бул баскычка тартылган окуучулардын контингенти БКТБ-нүн беделинин начардыгынын экичи 

себеби болуп саналат. БКТБ калктын социалдык жактан жайсыз катмары (киреше деңгээли 

төмөн же көйгөйлүү үй-бүлө, жетимдер) менен ассоциацияланат, анын өкүлдөрү ушул окуу 

жайларынын окуучуларынын кыйла үлүшүн түзөт. Бул БКТБ социалдык коргоо аспабы катары 

кабылдангандыгы менен шартталган. Дискуссиянын жүрүшүндө Турин процесси-2014 

катышуучулары соңку жылдары өзгөрүүлөр байкалгандыгына макул болушкан, анткени БКТБ 

бир катар окуу жайлары окуучулар жана алардын ата-энелери тарабынан билим берүү кызмат 

көрсөтүүлөрүндө атаандашууга жөндөмдүү провайдерлер катары таанылган. Мындай окуу 

жайлар өтө жогору суроо-талапка ээ, алардын кээ бирлеринде социалдык жактан аялуу топтогу 

окуучулар бар экендигине карабастан окутуунун күндүзгү акы төлөнүүчү курстары сунуш 

кылынат. 

3.3 Социалдык-экономикалык керектөөлөрдү жана социалдык 
интеграция талаптарын канааттандыруу 

Билим берүүнү өнүктүрүү Стратегиясында (БӨС-2020) жалпысынан билим алууга 

жеткиликтүүлүккө бирдей укуктарды камсыз кылуунун маанилүү экендигине басым 

жасалгандыгына карабастан КТБ-нүн алкагында БКТБга гана социалдык өзгөчө роль берилген. 

2012-2014-жана 2015-2017-жылдарга аракеттенүү программаларынын натыйжасында БКТБ 

секторунда гана калктын ар кандай аялуу катмарлары үчүн билим алууга жеткиликтүүлүктү 

жакшыртууга тиешелүү чаралар аныкталган. Мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар жана 

сабактарга барбаган жаштар үчүн жеткиликтүүлүк, гендердик балансты жогорулатуу жана кыска 

мөөнөттүү курстардын санын кеңейтүү өзгөчө эске алынган. БКТБнын аракеттенүү 

программалары шаардык, ошондой эле айылдык КТБ окуу жайларында шарттарды жакшыртууга 

чакырган жоболордон турат.  

Жогоруда эске алынгандай, БКТБ-нүн алкаганда гана акысыз окутуу жүргүзүлбөстөн, ошондой 

эле системада да акысыз тамак – БКТБ-нүн (КТБА, 2014) жалпы бюджетинин 14%, ошондой эле 

стипендиялар жана жатаканада орундар каралган. БКТБнын колдо бар 105 окуу жайларынын 

ичинен 17 окуу жайында «реабилитациялык топтор» деп аталган топтор бар, алардын катарына 

жетимдер (анын ичинде социалдык жетимдер), социалдык татаал жагдайга туш болгон балдар 

(анын ичинде үй-жайсыз балдар), жана социалдык жактан муктаж болгон балдар кирет 

(3.6. жадыбалды караңыз). 

  



 

 
 

ТУРИН ПРОЦЕССИ 2014 – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА |30 

3.6 ЖАДЫБАЛ 2013-2014-ЖЫЛДАРЫ БКТБ-ГӨ КИРГЕН АЯЛУУ ТОПТОГУ ОКУУЧУЛАРДЫН 
САНЫ 

 2013 2014 

Жетимдер 403 331 

Атайын муктаждыктагы окуучулар 207 141 

Реабилитациялык топтордун өкүлдөрү 944 941 

БКТБ жөнүндө мыйзам да баштапкы КТБ окуу жайлары үчүн базалык билими жок окуучуларга 

билим берүү жагында кызмат көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү карайт. КТБА-нин баасы боюнча 

системага жылына бул категориядагы 1000-1500 окуучу кирет, бирок бул топтун параметрлерин 

деталдаштырган статистикалык жыйнак жүргүзүлбөйт. Андан тышкары, пенитенциардык 6 

мекеменин базасында БКТБнын кызмат көрсөтүүлөрү берилет. Бул сегмент жылына 1000-1400 

окуучуну камтыйт. 

Мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын муктаждыктары эске алынды жана ал 2012-2014-

жылдарга аракеттенүү программаларында биринчи жолу таасын баяндалды, ал да 

бинклюзивдик мамилелер жөнүндө жоболордон турат. 2012/2013-жылдары кыска мөөнөттүү 

инклюзивдик курстарды иштеп чыгуунун жана өткөрүүнүн алгачкы тажрыйбасы донорлордун 

колдоосу менен ишке ашты. 2013/2014-жылдары узак мөөнөттүү курстарда окуудан өткөн 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулар үчүн модулдарды даярдоо боюнча күч-аракеттер 

көрүлдү. Кайрадан эле донорлордун колдоосу менен КТБ-нүн кээ бир окуу жайларына 

жеткиликтүүлүк жакшыртылган, ошондой эле талаптагыдай жеткиликтүүлүккө болгон 

керектөөлөрдү андан ары системалуу эске алууну камсыз кылуу үчүн кошумча жабдуулар жана 

курулуштар жагында жоболор кабыл алынган. 

Соңку жылдары аялуу топтордогу окуучулардын саны салыштырмалуу туруктуу, бирок 2014-

жылы бир аз басаңдоо байкалат. БКТБ-нүн артыкчылыктарынан, же узак мөөнөттүү, же кыска 

мөөнөттүү курстардан пайдалана ала турган иш жүзүндө сабактарга барган окуучулардын 

(мисалы, базалык билими жок адамдар, алардын саны 2014-жылга карата дээрлик 100 000 

адамга жетиши мүмкүн; мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын) саны өтө аз экендигин 

белгилей кетүү керек. Ошондой эле БКТБ-гө же ОКТБга жетүүгө аракет кылган аялуу катмардын 

өкүлдөрү туш болгон көйгөйлөр өтө аз иликтенген, көп учурда бул категорияга туш келе турган 

окуучулардын жалпы санына тиешелүү кандайдыр-бир маалыматтар жок экендигин да айта 

кетүү керек.  

Гендердик баланс 2012/2014-жылдарга аракеттенүү программасын иштеп чыгуу менен БКТБ-нүн 

күн тартибинде пайда болгон студенттерди тартуунун дагы бир аспекти болуп саналат. Бул 

Кыргыз Республикасы кабыл алган гендердик стратегия менен макулдашылууга тийиш, анын 

максаты 2020-жылга карата гендердик теңчиликти камсыз кылуу болуп саналат. БКТБ көп 

жылдар бою көп жагынан (70%) эркек жынысындагы окуучуларды тартып келет (маалыматтары 

менен тиркемени караңыз). Андан тышкары, курстарды тандоо адатта гендердик өзгөчөлүк 

менен шартталат. Аракеттенүү Программасында көрсөтүлгөндөй, аял жынысындагы 

окуучуларды санын көбөйтүү боюнча максатка жетишилген жок, бул баштапкы максаттык 

көрсөткүчтөр реалдуу эмес болчу, бирок 2012/2013-жылдарга Агенттик гендердик маселени 

чечүү боюнча системалуу иш жүргүзүүгө киришти. 2012-жылдары өткөрүлгөн «кыздардын 

күндөрүн» уюштурууга мүмкүн болбогондугуна карабастан гендердик аспекттер кесиптик багыт 

берүүгө карата «типтүү эмес» кесиптер боюнча даярдалган маалыматтык материалдар (анын 

ичинде 2014-жылы улуттук телекөрсөтүү аркылуу берилген кыска метраждуу фильмдер) 

киргизилген. Бул иш окуучуларды «типтүү эмес» кесиптерге кошуу жагында белгилүү 

жылыштарга алып келген сыяктанат. Андан тышкары, гендердик көйгөйлөр боюнча тренингдер 

окуу жайларынын жетекчилери жана кызматкерлери үчүн өткөрүлдү жана эми алар 

Республикалык илимий-усулдук борбор сунуш кылган квалификацияны жогорулатуунун 
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көпчүлүк программаларынын адаттагы компоненти болуп калды. Кээ бир окуу жайлары үчүн 

гендердик талдоо жүргүзүлүп, эмитен эле бул багытта андан аркы иштердин графиги бар. 

Ошентип, Турин процесси-2016 максаттарында окуучуларды кабыл алуу көрсөткүчтөрү бул 

иштин натыйжаларын көрсөтө тургандыгына ниет кылабыз. 

Кыска мөөнөттүү курстар 

БКТБ системасында көп жылдардан бери ар кандай социалдык топтор үчүн кыска мөөнөттүү 

курстар сунуш кылынып келе жатат, жана бүгүнкү күндө кыска мөөнөттүү курстар окутуунун 

сунуш кылынган программаларынын спектринде кыйла сегментти ээлейт. Кыска мөөнөттүү 

курстар ар кандай максаттуу аудиторияга жана багыттарга (жумушсуздар, аларды окутуу иш 

менен камсыз кылуу кызматтары тарабынан финансыланат, чоңдорду окутуу, акын алар өздөрү 

төлөйт жана иш берүүчүлөр тарабынан кайра даярдоого жиберилген компаниялардын 

кызматкерлерин окутуу) ээ. Ошол эле учурда алар КТБ-нүн провайдерлерине кошумча каражат 

иштеп табуу үчүн кызыктыруучу мүмкүнчүлүккө ээ.  

3.7 ЖАДЫБАЛ 2009-2013-ЖЫЛДАРЫ БКТБ МЕКЕМЕЛЕРИ СУНУШ КЫЛГАН КЫСКА 
МӨӨНӨТТҮҮ КУРСТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН САНЫ 

Ар бир жылдын 1-январындагы 
абал боюнча маалыматтар 

2009 2010 2011 2012 2013 

Кыска мөөнөттүү курстардагы 
окуучулардын жалпы саны, анын ичинде: 

12 206 12 603 13 138 9 514 11 717 

Жумушсуздар (иш менен камсыз кылуу 
кызматтары финансылайт) 

4 005 4 071 4 807 3 075 3 132 

Ишканалар финансылайт  785 830 847 798 746 

Өзүн-өзү финансылоо (жеке каражаттары) 7 416 7 702 7 484 5 641 7 839 

Социалдык-экономикалык кырдаалга байланыштуу эмгек рыногунда талап кылына турган 

жөндөмдүүлүктөрдү алууну камсыз кылган кыска мөөнөттүү курстарга суроо-талаптар 

потенциалдуу мигранттар көп келген учурда өсөт. Мындай божомол да негизинен чоңдорду 

бейформал окутуу маселелери жагында иш жүргүзгөн чоңдорго билим берүү Ассоциациясы 

чогулткан маалыматтар менен да ырасталат. Бул боюнча Турин процесси-2014 линиясы 

боюнча дискуссиялардын катышуучулары сертификацияланган кыска мөөнөттүү курстар ошол 

курстардын катышуучулары үчүн квалификация алуу үчүн база болуп саналбай тургандыгын 

белгилешкен. Экинчи жагынан БКТБ-нүн дипломдорун алуу үчүн бир нече кыска мөөнөттүү 

курстардан өтүү мүмкүнчүлүгү жок. Ушул жагдай ийкемдүү аспап катары кыска мөөнөттүү 

окутуунун потенциалын чектеп жатат. Андан тышкары, бул этапта бейформал билим берүү 

каналдары боюнча алынган жөндөмдүүлүктөрдү таанууну камсыз кылган мамилелер жок, бирок, 

бул багытта алгачкы кадамдар жасалып жатат. 

3.4 2010-жылдан берки мезгилде аткарылган иштерге жана 
натыйжаларга баа берүү 

Турин процесси-2014 катышуучулары демографиянын, социалдык өнүктүрүү жана 

инклюзивдүүлүк талаптарын канааттандыруу жагында жетишилген 2-деңгээлдеги прогрессти 

белгилешкен, анткени бул жагында саясый чаралар али системалуу негизде жүзөгө ашырыла 

элек. Соңку эки жыл ичинде БКТБ секторунда орун алган прогресс кесиптик багыт берүүгө 

өркүндөтүлгөн мамилелердин системалык деңгээлине киргизүүгө тиешелүү, ошондой эле бул 

сектордо гендердик теңчиликти камсыз кылуунун жана мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучуларды 

камтуунун жаңы ыкмалары сынап көрүлгөн. 
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Ошондой эле өзгөрүүлөр орун алган БКТБ жана ОКТБ секторлорундагы кесиптик багыт 

берүүдөн тышкары, жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жана инклюзивдүүлүк боюнча иштер БӨС-

2020 көрсөтүлгөндөй бул элементтердин жалпы табиятына карабастан БКТБ деңгээлинде гана 

жүргүзүлгөндүгү белгиленген. 2015-2017-жылдарга БКТБ-нүн аракеттенүү программасы 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын гендер жана инклюзивдүүлүгү боюнча чараларды 

карайт. Ошондой эле анда айыл жеринде БКТБ-нүн кызматтарын көрсөтүү практикасын 

кеңейтүү өзүнчө эске алынган. Мындай иштер ОКТБ үчүн каралган эмес.  

Ушул этапта социалдык аспекттерди жана КТБ-нүн инклюзивдүүлүгүнүн аспекттерин, ошондой 

эле билим берүү системасындагы кошумча секторлордун ортосунда байланыш жана өтүү 

каналдарынан дагы кыйла терең түшүнүк алууга мүмкүндүк берген негизги статистикалык жана 

администрациялык маалыматтар жок экендиги баса белгиленген. Төмөнкү маалыматтарды 

туруктуу топтоону жана жарыялоону камсыз кылуу керек: 9-жана 11-класстарды аяктагандан 

кийин БКТБ-гө жана ОКТБ-гө өткөн окуучулардын пайызы; ОКТБ-нүн деңгээлине жана жогорку 

билим берүү баскычына өткөн БКТБ-нүн окуучуларынын пайызы, жогорку билим берүү 

баскычына өткөн ОКТБ-нүн окуучуларынын пайызы. БКТБ, ОКТБ жана жогорку билим берүү 

төмөнкү маалыматтарды туруктуу чогултууну камсыз кылууга тийиш: гендердик бөлүштүрүү 

статистикасы, программаларды/кесипти тандоо жөнүндө мисал, иргеп алуу боюнча 

маалыматтар, мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучуларды жана калктын аялуу катмарынан 

окуучуларды (жетимдер, киреше деңгээли төмөн үй-бүлөлөр) кабыл алуу көрсөткүчтөрү. БКТБ 

сектору үчүн базалык билим жок окуучуларды кабыл алуу боюнча администрациялык 

маалыматтарды чогултуу керек. Мындай маалыматтардын болушу жеткиликтүүлүктү жана 

инкдюзивдүүлүктү камсыз кылуу планында кайсы чөйрөдө андан аркы ишти жүргүзүү 

керектиги, ошондой эле кийин жетишилген натыйжаларга көз салуу жөнүндө тыянак жасоого 

жардам берет. 

БКТБ жана ОКТБ-нү жогорку билим берүүгө салыштырганда анча кадыр-барктуу эмес эсептеп 

келишет, бирок, соңку жылдары бул маселеде дурус жылыштар бар экендигин байкоого болот. 

Турин процесси-2014 катышуучулары Билим берүү жана илим министрлигинин, Эмгек 

министрлигинин, ошондой эле КТБ Агенттигинин биргелешкен иши, анын ичинде иш берүүчүлөрдү 

тартуу менен иши КТБ-нүн кадыр-барктуулугунун маселеси болуп кала ала тургандыгын 

белгилешкен. 

БКТБ менен ОКТБ-нүн ортосундагы өз ара байланышты, ошондой эле билим берүүнүн кийинки 

баскычында андан ары окутуу мүмкүнчүлүгүн, эгерде түпкү максат бүтүндөй КТБнын 

кызыктуулугун жогорулатуу болуп саналса, КТБ Агенттиги жана Билим берүү жана илим 

министрлиги менен бирге каралууга тийиш.  
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4. КТБ СИСТЕМАСЫНЫН ИЧКИ 
ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ 

4.1 Сапатты камсыз кылуу 

Пландоо 

КӨС-2020 билим берүүнүн сапаты сыяктуу аспектти жигердүү баса көрсөткөн. БКТБ жана ОКТБ 

боюнча тийиштүү бөлүмдөрдө сапат эмгек рыногу үчүн КТБ-нүн актуалдуулугунун көз 

карашынан каралган. Сапат персоналдын компетенттүүлүгү жана натыйжага багытталган 

башкаруу практикасынын эффективдүүлүгү менен салыштырылат. Эмгек рыногунун 

талаптарына кыйла ылайык келүүгө иш берүүчүлөр менен кызматташтыкта кесиптик 

стандарттарды жаңылоонун жана жаңы стандарттарга ылайык программаларды кайра кароонун 

эсебинен жетишиле тургандыгы күтүлүп жатат. Эки деңгээлде тең жабдуулар жана окуу 

куралдары жагында материалдык-техникалык базаны өркүндөтүү зарылчылыгы баса 

көрсөтүлгөн. БКТБ-дө жаңы ыкмаларды киргизүү муктаждыгы өзгөчө баса белгиленген, атап 

айтканда, компетенциялардын негизинде окутууга зор көңүл буруу талап кылынат. БКТБ-дө да, 

ОКТБ-дө да инклюзивдүүлүк сапат маселеси менен байланышта каралбастан, өзүнө багыт 

катары белгиленген. 

КТБ-нүн провайдерлерин жана программаларын аккредитациялоо 

Билим берүү министрлиги жана КТБА бир нече жылдан бери донор уюмдар менен окуу 

жайларын көз карандысыз аккредитациялоо механизмдерин киргизүү боюнча иш жүргүзүп келе 

жатат. БКТБ менен ОКТБ-нүн провайдерлерине карата бул механизмди сынап көрүү 2012-2014-

жылдары жүргүзүлгөн. Бирок акыр аягында бул концепция парламенттин депутаттарынын 

демилгеси боюнча киргизилген. 

Аккредитация боюнча улуттук кеңеш 2014-жылы сентябрда (Билим берүү министрлиги жана 

КТБА-нин катышуусу менен) бул системаны киргизүү процессине контролдук кылуу максатында 

түзүлгөн. Башка милдеттерден тышкары Кеңеш кийин провайдерлерди аккредитациялай турган 

көз карандысыз аккредитациялык органдарды тандоого көзөмөлдүк кылат. 

Турин процесси-2014 линиясы боюнча дискуссияга катышкандар азыркы учурда бул жол-жобого 

карата ачыктык жок экендигин белгилешкен, анткени аккредитациялоо критерийлери да, анын 

келип чыгышынын мүмкүн болуучу наркы да белгисиз. Аккредитациялоо механизмдерин 

киргизүү жөнүндө жободо жол-жобону жүргүзүүгө чыгымдар (анын ичинде баа берүүчү 

адамдардын транспорттук чыгымдары) провайдерлердин өздөрү тарабынан жабылууга тийиш 

экендиги көрсөтүлгөн. Азыркы этапта БКТБ менен болгон учурда бул максаттарга мамлекеттик 

бюджеттен каражаттар бөлүнбөйт.  

Донорлор бул жол-жобону киргизүү процессине көмөк көрсөтө тургандыгы күтүлүп жатат. 

Чыгымдын ордун толтуруу сыяктуу негизги маселелер бул этапта эске алынбагандыгынын 

фактысы тынчсызданууга белгилүү негиз берет. Экинчи жагынан көз карандысыз 

аккредитациялоону киргизүү менен лицензия жана аттестация берүүнү караган эски мамиле 

мындан ары колдонулбайт. Ошондой болсо да билим берүү чөйрөсүндө провайдерлерди 

лицензиялоо Билим берүү жана илим министрлигинин функциясы бойдон калат. 

Окуучулардын билимдеги жетишкендиктерине баа берүү 

КТБда баа берүү туруктуу негизде жүргүзүлөт. Бирок окуучулардын керектөөлөрүнө карата 

мамилелерди жатыктыруу максатында баа берүүнүн натыйжалары канчалык толук эске 

алынгандыгы жөнүндө чечим провайдерлерде колунда калат. Жалпысынан стандарттуу курстар 
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сунуш кылынат, жана окуучуларда адистештирилген сабактар жагында анча чоң эмес же 

дээрлик эч кандай тандоо мүмкүнчүлүгү калбай калат. Адатта тигил же бул тема аяктагандан 

кийин тестирлөө жүргүзүлөт. 

Бүтүрүү сынагы баа берүүнүн кыйла маанилүү этабы болуп саналат. Адатта бүтүрүү сынактары 

иш берүүчүлөрдүн катышуусу менен уюштурулат, бирок аларды биротоло чечим кабыл алуу 

процессине тартуу даражасы КТБнын бир провайдеринен экинчисине өзгөрүп турат. Салт 

боюнча КТБ-нүн «жакшы» провайдерлери иш берүүчүлөргө маанилүү роль беришет жана 

долбоордук ишти биротоло баа берүүнүн бир бөлүгү катары киргизет. Окуучу тандап алган 

кесиптин маңызын чагылдырган практикалык тапшырманы аткаруу ар дайым БКТБ жагында 

бүтүрүү сынагынын бир бөлүгү болуп саналат. Бирок, бул ишти уюштурууга мамиле ар дайым 

эле КТБ-нүн провайдерлерине тапшырма чынында эле окуучулар тарабынан 

аткарылгандыгына ынанууга мүмкүндүк бербей тургандыгын белгилей кетүү керек. Бул окуу 

жайынын базасында өткөрүлгөн сынак бүтүрүүчү чыныгы жумушчу шартта тигил же бул 

жумушту канчалык аткара ала тургандыгы (мисалы, берилген убакытта же конкреттүү 

жабдууларды пайдалануу менен тапшырманы аткаруу) жөнүндө таасын түшүнүк бере албайт 

дегенди билдирет. 

Бир нече жылдан бери окуу жайынын базасында бүтүрүү сынактарына кошумча БКТБ-нүн 

бүтүрүүчүлөрүн көз карандысыз сертификациялоо мүмкүнчүлүгүн кароо максатында пилоттук 

долбоор (донор уюмдардын колдоосу менен) жүзөгө ашырылып келет. Иликтенген ыкмалар 

компетенцияларга багытталган, практикалык тест тигил же бул кесип үчүн талап кылына турган 

жөндөмдүүлүктөрдүн бардык элементтерин камтууга тийиш экендигин карайт. Иликтенген 

ыкмалардын алкагында негизги роль иш берүүчүлөргө берилет, сынак алуучулар 

сертификациялоого жаткан тапшырмаларды аткарууда өздөрү эксперттер болууга тийиш 

экендиги, ошондой эле сертификациялоо маселелери боюнча окуудан өтүүгө тийиш экендиги 

талап кылынат. 

Бул процесске карата провайдерлердин, окуучулардын жана иш берүүчүлөрдүн пикирлери 

дурус, бирок азыркы учурда бул жол-жобону киргизүүгө байланышкан кошумча чыгымдарды ким 

тартууга тийиш экендиги жөнүндө чечим же келишим жок. Бул жерде БКТБ-нүн провайдерлери 

окуу/чыгымдоо материалдарын сатып алуу үчүн финансылоонун олуттуу жетишсиздигине туш 

болуп жатат, ал эми БКТБ-нүн окуучуларынын көпчүлүгү киреше деңгээл төмөн үй-бүлөлөрдүн 

балдары болуп санала тургандыгын белгилей кетүү керек (ресурстарды пайдалануу жөнүндө 

бөлүмдү караңыз). Ошентип, окуу жайлары да, окуучулар да сертификациялоого 

байланыштуу чыгымдарды жабууну өзүнө ала алышпайт. 

Квалификациялоо 

Билим берүүнү өнүктүрүү Стратегиясында квалификациялоонун Улуттук алкагын (КУА) киргизүү 

каралган, бирок бул маселеде кандай ыкма колдонула тургандыгы ачык эмес. КУА боюнча ар 

кандай долбоорлорду донорлордун колдоосу менен 2006-жылдан бери жүзөгө ашырылып келе 

жатат, бирок тилекке каршы бул иш фрагменттик гана мүнөздө. Баштапкы долбоорлор, мисалы, 

негизинен КТБ-гө жана ага теңдеш мүмкүн болуучу деңгээлдерге топтолгон болсо, азыркы 

«Темпус» долбоору негизинен жогорку билим берүү системасынын алкагына камтылган 

деңгээлдерге топтолгон. Экинчи жагынан туристтик тармак үчүн сектордук алкактар Туризм 

министрлиги тарабынан даярдалган жана бекитилген. 

2014-жылы жайында КУА боюнча ар кандай иштерге катышкан кызыкдар тараптардын 

ортосундагы карым-катнаштар жигердүү жолго түшүп, Билим берүү министрлиги тарабынан КУА 

иштеп чыгуу жолдорун иликтөөгө чакырылган жумушчу топ түзүлгөн, анын курамына КТБ 

чөйрөсүнөн кызыкдар тараптар кирди. 
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4.2 КТБ-нүн окуу жайларынын жетекчилерине жана окутуучуларына 
карата саясат 

БКТБ менен ОКТБ-дө педагогдор үчүн квалификациялык талаптар билим берүү жөнүндө 

мыйзам, ошондой эле квалификациялоого карата администрациялык талаптар менен 

аныкталат, алар КТБ-нүн жетекчилерине карата да колдонулат. 

БКТБ-гө жалпы билим берүү компоненттери үчүн мугалимдер тартылат. Мындай кадрларга 

карата орто мектептерде иштеген мугалимдерге коюлгандай талаптар колдонулат. Андан 

тышкары, БКТБ-гө атайын предметтер боюнча окутуучулар жана устаттар тартылат. Атайын 

предметтер боюнча мугалимдер жогорку билимге же техникалык жана педагогикалык 

элементтер айкалыштырылган атайын сабактар боюнча ОКТБ-нүн окуу жайларын аяктагандыгы 

жөнүндө дипломго ээ болууга тийиш. Бирок ОКТБ-нүн окуу жайларына БКТБ системасынын 

келечектеги педагогдору үчүн адистештирилген курстардын аз гана саны сунуш кылынат. 

Устат жок дегенде БКТБ-дө даярдыктан, ошондой эле базалык педагогикалык даярдыктан 

өтүүгө жана тигил же бул чөйрөдө практикалык иш тажрыйбасына ээ болууга тийиш. 

Педагогикалык даярдыктан өтпөгөн устаттар кызмат ордуна киргенден кийин бир жылдын 

ичинде Республикалык илимий-усулдук борбор сунуш кылган атайын окутуу курстарынан 

өндүрүштөн ажыратылбастан окуудан өтүүгө тийиш. Мындай окутуу акысыз бериле 

тургандыгына карабастан окуу жайы өз кызматкерлеринин транспорттук жана суткалык 

чыгымдарын тартууга тийиш. Алыс жана айыл жеринде жайгашкан окуу жайлары адатта бул 

максаттар үчүн зарыл ресурстарга ээ болбойт, ошондуктан алардын устаттары мындай 

даярдыктан өтүшпөйт. Андан тышкары, жаш устаттар үчүн насаатчылык системасы бар, анын 

алкагында аларды ошол окуу жайынын кыйла тажрыйбалуу кызматкерлери окутат. Эмгек 

акынын деңгээлинин төмөндүгүнө байланыштуу (өзгөчө тармактагы эмгек акынын деңгээлине 

салыштырганда) көп окуу жайларга практикалык иш тажрыйбасы бар устаттарды тартуу 

кыйын боло тургандыгын белгилей кетүү керек. Ошентип, БКТБ-нүн көп окуу жайлары 

тажрыйбасы чектелүү устаттарды же эч кандай иш тажрыйбасы жокторду, адатта өз 

бүтүрүүчүлөрүн ишке алат. 

2014-жылы БКТБ-нүн окуу жайларын картирлөө боюнча АӨБ иш натыйжаларына ылайык БКТБ-

нүн кызматкерлеринин 42% жогорку билимдүү, 31%ы ОКТБ даражасына жана 27%ы БКТБнын 

квалификациясына (негизинен устаттар) ээ. Негизинен БКТБ-лөрдө эркектерге (45%) караганда 

аялдар (55%) көбүрөөк иштейт. Курактык структурага келсек, анда БКТБ-нүн кызматкерлеринин 

22% гана 35 жаштан төмөн, ал эми 70% – 35-60 жаш курагындагылар жана 10% – 60 

ашкандар. Бул маалыматтар БКТБ-гө жетиштүү санда жаш кызматкерлерди тартуу көйгөйү 

бар экендиги жөнүндө далилдейт.  

ОКТБ-дө педагогдор эми жогорку билимге ээ болушу керек. 2013/2014-жылдары (УСК, 2014) бул 

талапка мугалимдердин 96% туура келген. Гендердик же курактык мүнөздөмөлөр боюнча 

маалымат ОКТБ үчүн жарыяланбайт. ОКТБ-гө ишке устаттар тартылбайт. Анын ордуна бул 

сектордо жалпы атайын предметтер боюнча окутуучулар иштейт. ОКТБ-нүн провайдерлери 

канчалык максатка умтулгандыгы жана тийиштүү сабактарга кесиптик иш тажрыйбасы бар 

адамдарды тартууга жөндөмдүү экендиги ачык эмес.  

Педагогдун / устаттын / директордун жеке демилгесинен же окуу жайында кызматкерлердин 

кесиптик өсүшүнө жана персоналдын квалификациясын жогорулатуу боюнча ишке катышууга 

көмөк көрсөткөн жагымдуу жагдайдан тышкары кызматкерлер үчүн өз квалификациясын 

жогорулатууга түрткү жок, бирок бул иш-чаралар кандай болгон учурда да эмгек акы саясатына 

эч кандай тиешеси жок жана кызматкердин квалификациясы жогорулатылган учурда анын эмгек 

акысын көбөйтүүнү талап кылбайт. 
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Квалификацияны жогорулатуу БКТБ үчүн системалуу түрдө жана Республикалык илимий-

усулдук борбордун базасында гана жүргүзүлөт. Борбор 2012-жылы түзүлгөн жана мурда 

иштеген квалификацияны жогорулатуу Институтунун базасында негизделген. Кайра өзгөртүлгөн 

Борбор өзүнө методологиялык жардам жана багыт берүү сыяктуу көп жаңы функцияларды 

алды. 

Өндүрүштөн ажыратпастан окуудан өтүү БКТБ-нүн кызматкерлери үчүн милдеттүү болуп 

саналат, алар ар бир беш жыл сайын өз квалификацияларын жогорулатып туруулары керек. 

Бул курстар окуу үчүн акы төлөөнү талап кылбагандыгына карабастан окуу жайлар өз 

кызматкерлеринин транспорттук чыгымдарын финансылоого милдеттүү, бул көп окуу жайлар 

үчүн зор финансылык жүк болуп саналат. Региондордо тренингдерди өткөрүү максатында 

Борбор үчүн бөлүнгөн каражат өтө чектелүү жана региондордо жайгашкан мынчалык сандагы 

окуу жайлар үчүн системалуу окутууну камсыз кыла албайт.  

Борборду түзүүнүн аркасында сунуш кылынган программаларын ар түрдүүлүгү жагында 

маанилүү өзгөрүүлөрдү турмушка ашырууга мүмкүн болду. Эми Борбордун базасында мурда 

орун алганга караганда 2 эсе көп окуу курстары сунуш кылынат, ал эми 2013-жылдан баштап 

курстардын тизмелери угуучулар тараптан болгон суроо-талаптарды тийиштүү талдоонун 

негизинде жана өзгөчө көңүл бурууну талап кылган маанилүү аспекттер боюнча КТБА менен 

консультациялардын жыйынтыгы боюнча калыптанат. Борбордо жаңы курстар иштелип чыккан, 

анын ичинде инновациялык жолдорду пайдалануу менен жана ийкемдүү форматтардын 

мүмкүнчүлүктөрүнө жараша окуу жайлардын жетекчилери үчүн арналгандар да бар. Бул 

маанилүү болуп саналат, анткени педагогикалык кадрлардын жетишсиздигине туш болгон окуу 

жайларга типтүү эки жумалык курстарга адамдарды жөнөтүү кыйынчылыкка турат. 

ОКТБ-нүн педагогдору үчүн өндүрүштөн ажыратпастан системалуу окутуу жүргүзүлбөйт. 

Адатта ОКТБ-нүн окуу жайлары жогорку окуу жайлар сунуш кылган окуу курстарына катышат. 

Бирок, ОКТБ-нүн көп окуу жайлары бул курстарды КТБнын чөйрөсүнө анча жатыккан эмес деп 

эсептешет. 2015-2017-жылдарга ОКТБ боюнча аракеттенүү Планында ОКТБ-нүн 

кызматкерлери үчүн өндүрүштөн ажыратпастан квалификацияны жогорулатуу боюнча ишти 

уюштуруу каралган, бирок бул иш кандай негизде жүргүзүлө тургандыгы али ачык эмес.  

Бүтүндөй билим берүү чөйрөсүндө, демек, КТБ-дө эмгек акыны эсептөө схемасы 

реформаланган 2011-жылдан бери эмгек акынын деңгээли эч кандай өзгөрүүгө дуушар болгон 

жок. Ал эми 2011-жылы эмгек акынын деңгээли кыйла өскөн, реформанын жүрүшүндө мурда 

кабыл алынган кээ бир жолдор, мисалы 13-эмгек акыны төлөп берүү токтотулган. КТБ-дө эмгек 

акынын деңгээли көптөгөн кызыкдар тараптар тарабынан жакшы окутуучуларды жана кыйла 

даражада тармакка практикалык иш тажрыйбасы бар устаттарды тартуу үчүн жетиштүү эмес 

катары каралган, анткени ал рынокто сунуш кылынган эмгек акынын деңгээлине жетпейт. 

Кошумча каражаттарды иштеп табууга мүмкүнчүлүгү бар КТБ-нүн провайдерлери баалуу 

кызматкерлердин ак ниеттигин сыйлоо максатында ушул резервдерден пайдалана алышат, 

бирок бардык эле окуу жайларда мындай киреше жок. Кээ бир провайдерлер окутуучулар жана 

устаттар катары чыга ала турган кызматкерлерге басым жасайт, муну менен ушундай 

педагогикалык кадрларга эки эсе эмгек акы төлөп берүү мүмкүнчүлүгү камсыз кылынат. 

Жалпысынан БКТБ чөйрөсүндө окутуучулар кыйла жогорку киреше алуу үчүн ортодон жогорку 

педагогикалык жүк алууга аракет кылышат. Бул көп учурда алардын жаңы материалдарды 

даярдоо жана сабактарга даярдануу жана алардын натыйжалуулугуна көз салууга убакыт бөлүү 

мүмкүнчүлүктөрүнө терс таасир тийгизет.  

Алыскы жана айыл жеринде жайгашкан окуу жайларына кызматкерлерди тартуу максатында 

эмгек акынын кыйла жогорку деңгээли каралган. Ошондой болсо да мындай райондордо 

жайгашкан окуу жайлары кызматкерлерди жалдоодо көп учурда кыйынчылыктарга туш 

болушат. Адатта окуу жайларда тийиштүү талапкерлер жетишсиз болгон учурда орундарды 
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бош калтырбоого аракет кылынып, ага талапкерлер тигил же бул предметти толук камтууга 

дайыма эле даяр болбосо да кызматкерди жалдашат. Мындай кырдаалга туш болгон окуу 

жайларынын альтернаттык мамилеси катары өздөрүнүн ыраттамасына өзгөртүүлөрдү киргизип 

жана окутуучулар бар предметтерге көбүрөөк сабактарды коюшат. 

4.3 Сабак берүү жана окутуу  

Окутуунун шарттары 

БКТБ-нүн ар башка окуу жайларында окутуунун шарттары кыйла диапазондо өзгөрүп турат. 

2014-жылы жүргүзүлгөн картирлөөнүн биринчи раундуна чейин (АӨБ колдоосу менен) бул 

маселе боюнча бир бүтүн көрүнүш болгон эмес. Картирлөө окуу жайларды өз алдынча баа 

берүүнүн негизинде төмөнкүдөй жагдай аныкталды. 

4.1 ЖАДЫБАЛ КАНААТТАНДЫРАРЛЫК АБАЛДАГЫ БКТБ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН 
ИНФРАСТРУКТУРАСЫНЫН ПАЙЫЗДЫК ҮЛҮШҮ, 2014-Ж. 

Канааттандырарлык абал Шаардык ОЖ % Айылдык ОЖ % ы 

Жалпы предметтерди окутуу үчүн кабинеттер 70 94 

Атайын предметтерди окутуу үчүн кабинеттер  73 65 

Өнөрканалар 62 47 

Өнөрканалардагы жабдуулар (жумуш абалында) 89 42 

Жатаканалар 46 42 

Көрүнүп тургандай, БКТБ-нүн, өзгөчө айыл жеринде жайгашкан көптөгөн окуу жайлары зор 

кыйынчылыктарга туш болуп же окутуунун адекваттуу шарттарын камсыз кыла алышпайт. Бул 

мектептерди оңдоо жана жабдууларды сатып алуу үчүн мамлекеттик бюджеттен финансылоого 

соңку жылдары минималдуу деңгээлде бөлүнөт (ушул ресурстарды пайдалануу боюнча 

бөлүмдү караңыз). Оңдоп-калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү негизинен донорлор тарабынан 

финансыланган жана алар негизинен шаар жеринде жайгашкан окуу жайларында жүргүзүлгөн.  

Бул этапта өтө көп ишканалар КТБ-нүн окуу жайларына финансылык колдоо көрсөтүүгө даяр 

(жана жөндөмдүү), ошондой эле ишканалар окуу жайларына финансылык колдоо көрсөткөн 

окуу жайлар менен ишканалардын ортосунда тыгыз кызматташтыктын (кайра эле бул негизинен 

шаар жеринде жана ыкчам өскөн секторлор үчүн жумушчу күчүн даярдаган окуу жайлардын 

арасында байкалат) мисалдары бар. Ошондой эле окуу жайлар менен ишканалардын ортосундагы 

кызматташтыктын алгачкы учурларын белгилей кетүү керек, алар окуучуларды ишканалардын 

жабдууларын пайдалануу менен окутуу, ошондой эле ишканалардын базасында ошол окуу 

жайлардын педагогдорун окутуу жөнүндө келишим түзүүгө алып келүүдө. 

Өндүрүштүк практика БКТБ-нүн ажыралгыс жана олуттуу бөлүгү болуп саналат. БКТБ-дө орточо 

окуу убактысынын 40%ы теорияга, 60%ы практикага (окуу жайлардын базасындагы 

өнөрканаларда сабак өтүү жана ишканаларда окутуу) бөлүнөт. Өндүрүштүк практиканын саны 

окуу жайы менен тийиштүү тармактын ортосунда белгиленген мамилелерге жараша кыйла 

даражада өзгөрүп турат. Ишканалар менен тыгыз кызматташууну орноткон окуу жайлар адатта, 

эмгек рыногундагы соңку өзгөрүүлөргө ылайык окуу планын жаңылоо максатында алар менен 

тийиштүү иш жүргүзүшөт. Мындай учурда өндүрүштүк практика окуу процессине шайкеш 

интеграцияланат. Бирок көп окуу жайлардын базасында өндүрүштүк практикалар уюштурулган 

чакан, ал түгүл микро ишканалар басымдуулук кылган экономикалык секторлорго кирет.  
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ОКТБ-нүн ачык эле академиялык багыты байкалып турат. ОКТБ милдеттүү өндүрүштүк 

практиканы карайт, ал адатта БКТБ системасына карагандан кыйла узак эмес. ОКТБ-дө окутуу 

убактысынын дээрлик бир жылга кыскартылгандыгына байланыштуу 2012-жылдан баштап 

практика өтүүгө убакыт ого бетер аз болуп калды, эми анын узактыгы болгону бир нече жуманы 

түзөт. Билим берүү министрлиги практикалык окутууну кайрадан кеңейтүүнү ниеттенүүдө, бирок 

азырынча бул багытта конкреттүү пландар жок. 

Билим берүүнүн мазмуну 

БКТБда соңку жылдары билим берүүнүн мазмунун окуу жайлардын деңгээлинде гана эмес, 

ошондой эле тармактардын (жеңил өнөр жайы, айыл чарбасы) деңгээлинде да иш берүүчүлөр 

менен макулдашуу максатында кыйла иш жүргүзүлүп жатат. Көп окуу пландары ага карата 

мамиленин компетенттүүлүгүн эске алуу менен кайра каралып чыккан. Азыркы учурда окутуунун 

кеңири планы Республикалык илимий-усулдук борбор (РИУБ) тарабынан берилет. Окуу 

жайларында региондук же жергиликтүү контекстке ылайык 15%-га чейин окуу планын өзгөртүүгө 

болот. Бирок мектептердин кызматкерлери көп учурда стандарттык пландарды өзгөртүү 

демилгесин өзүнө алууга начар даярдалган же тобокелдүү деп эсептешкендигин белгилей 

кетүү керек.  

Улуттук деңгээлде БКТБ-нүн окуу жайларына усулдук колдоо РИУБ тарабынан көрсөтүлөт.  

Ошондой эле ОКТБ үчүн предметтерди окутуу үчүн сааттардын стандарттык санга же 

стандарттуу окуу планына карата көрсөтмө бар жана окуу жайлар үчүн аны белгилүү чекке 

чейин өзгөртүп туруу мүмкүнчүлүгү каралган. ОКТБга келсек, стандарттуу окуу планы адатта 

«алдыңкы окуу жайлар» тарабынан даярдалат. 

Окуу материалдары система үчүн өзүнчө бир белгилүү чакырык болуп саналат. Орус тилинде 

окутулган курстарга келсек, окуу китептери провайдерлерде зарыл ресурстары бар болсо, 

россиянын рынокторунан сатып алынат. Кыргыз тилиндеги окуу материалдарынын өтө 

жетишсиздиги байкалат. 

4.4 Ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугу 

БКТБ-нүн окуу жайлары үчүн мамлекеттик бюджет ар жылдык негизде (4.2. жадыбал) бөлүнөт. 

Анын көлөмү тарыхый маалыматтарга жана окуучулардын күтүлгөн санына негизделет, ал окуу 

жайы тарабынан аныкталат жана Агенттик тарабынан бекитилет. 

4.2 ЖАДЫБАЛ 2008-2014-ЖЫЛДАРЫ БКТБ-НҮН МУКТАЖДЫКТАРЫНА МАМЛЕКЕТТИК 
БЮДЖЕТТИН КАРАЖАТТАРЫ 

Бюджеттик статьялар 
сом менен 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Эмгек акы 166 542.0 235 330.0 287 606.8 459 709.7 567 053.6 567 053.6 561 600.7 

Социалдык фондго 
чегерүүлөр 

31 883.8 44 813.7 50 078.6 79 573.4 97 816.2 97 816.2 96 935.6 

Утурумдук чыгымдар 56 588.7 80 048.7 97 690.6 86 785.1 87 251.1 87 251.1 84 251.0 

Тамак-аш азыктары 99 523.0 140 585.0 140 232.7 142 338.3 142 500.0 142 500 131 670.8 

Имаратты оңдоо 14 833.0 11 607.9 3 087.8 3 949.0 20 000.0 – 40 162.8 

Жабдуулар 1 976.0 2 800.0 68.6 – – – 30 000.0 

Бардыгы 371 346.7 515 185.3 578 765.1 772 355.5 914 620.9 894 620.9 944 620.9 
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БКТБ-нүн бюджети 2008-жылдан баштап туруктуу өсүп турду, ал эми 2010-жылдан 2011-жылга 

чейинки мезгилде анын өзгөчө өскөндүгү байкалган. 2014-жылы байкалган анча эмес өсүштү 

окуу жайларын – КТБ-нүн 110 окуу жайынан 105 окуу жайына чейинкисин оптималдаштыруу 

менен түшүндүрүлөт. 2014-жылы бюджеттин 70%ы персоналга байланышкан чыгымдарга, 

болгону 4% гана имараттарды оңдоого, 3% - жабдууларга бөлүнгөн. Бирок мына ушунун өзү эле 

бюджеттик статьяларга кыйла аз сумма бөлүнгөн мурдагы жылдарга салыштырганда 

жакшыртуу болуп саналат. Мындай жагдай КТБ-нүн көп окуу жайлары эмне үчүн ушундай 

кейиштүү абалда экендигин айтып турат.  

Турин процессинин линиясы боюнча дискуссиянын катышуучулары окуу материалдары кем 

финансылангандыгын баса белгилешкен, ал көп окуу жайлары өз тарабынан финансылык 

салым кошпосо өз угуучулары үчүн жетиштүү практикалык окутууну камсыз кылуу боюнча 

алардын мүмкүнчүлүктөрүн жокко эсе кылат.  

КТБА-нүн маалыматтарына ылайык БКТБ системасында 2012-жылы 6111 окутуучу, ал эми 

АӨБнын картирлөөсүнүн натыйжасына ылайык 2014-жылы 5746 окутуучу эмгектенген. 

Кызматкерлер менен студенттердин катышы салыштырмалуу жакшы. АӨБнын картирлөө 

процессинде окуучу/мугалимдердин орточо катышы эсептелген, ал 2014-жылы 10:1 (шаардык 

окуу жайларда 11:0 жана айылдык окуу жайларда 9:1) түзгөн жана КТБ боюнча ЭКӨУ орточо 

көрсөткүчүнөн кыйла артта калат. Башкаруучулар персоналдын 10%ын, мугалимдер менен 

устаттар – 47%-ды, ал эми көмөкчү персонал – 45%-ды түзөт.  

Ошентип, БКТБ кадрдык камсыз кылуу жагында азыркы этапта орун алгандан көбүрөөк 

окуучуларды камтый ала тургандыгы ачык болду. Бирок бул үчүн аларга окуучуларды 

келишимдик негизде тартууга туура келет. 

ОКТБ сектору үчүн бюджетти талдоо жокко эсе. Көп учурда бул кошумча сектор Билим берүү 

министрлиги жана тармактык министрликтер аркылуу финансылангандыгы менен 

түшүндүрүлөт. Бирок ОКТБ-нүн окуу жайларынын кирешелери окуучулардын акы төлөмдөрүнүн 

курала тургандыгын белгилей кетүү керек. Окуучулардын санынын өскөндүгүнө байланыштуу 

ОТКБ-дө иштеген кызматкердин саны 2009/2010-жылдагы 4800 кишиден 2013/2014-жылдагы 

7230 кишиге чейин өскөн (УСТ, 2014). Ошентип, ОКТБ үчүн окуучулар менен мугалимдердин 

катышы 2014-жылы 13:1 кишини түздү.  

БКТБ менен ОКТБ үчүн бюджеттик каражаттарды чыгымдоо эрежелери мындан да катуу 

регламенттелген жана провайдерлер өз алдынча иштеп тапкан кошумча каражаттарга да 

жайылтылат. Өзгөчө БКТБ секторунда мунун натыйжасында окуу жайларын натыйжалуу 

башкарууга, мисалы персоналдын санын кыскартуунун эсебинен каражаттарды үнөмдөө жолу 

менен дем-күч берүү өтө аз калат, анткени потенциалдык жактан үнөмдөлгөн каражаттарды 

бары бир ошол окуу жайдын жыргалчылыгында пайдаланууга болбойт. Ал түгүл кошумча 

киреше болгон күндө да мектептер чыгымдарды категориялар боюнча бөлүштүрүү жөнүндө 

сунуш киргизишим зарыл, ал борбордук деңгээлде бекитилүүгө тийиш. 2012-жылы орун алган 

салыкты 20%га кыскартуу дурус жылыш болуп калды. БКТБнын провайдерлери бул салыкты 

билим берүү кызматтарын көрсөтүүнү кошуп алганда кызмат көрсөтүү үчүн төлөөгө милдеттүү 

болгон. Мындай өзгөрүү ӨКТБ-нүн провайдерлерине өзгөчө жагымдуу болду, алардын бюджети 

көп жагынан окуучулардын төлөгөн акысынын эсебинен түзүлөт (орточо 1 окуучуга 12 700 сом). 

Адегенде 2012-жылга пландаштырылган жанбашына финансылоону пилоттук сыноо 2014-

жылга чейин жылдырылган, жана күтүлүп жаткандай, БКТБнын 10 окуу жайын камтууга тийиш. 

ОКТБ үчүн жан башына финансылоону киргизүү каралган эмес, бирок 2015-2017-жылдарга 

аракеттенүү планы окуу жайларга карата колдонулган каражаттарды чыгымдоону 

либералдаштыруу жана көбүрөөк өз алдынчалык берүү боюнча иш-чараларды камтыйт.  
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4.5 2010-жылдан берки мезгилде аткарылган иштерге жана 
натыйжаларга баа берүү 

Турин процессинин катышуучулары КТБ системасынын ички эффективдүүлүк чөйрөсүндөгү 

прогрессти 2-деңгээлде баалаган, анткени иш-чаралардын көпчүлүк бөлүгү пилоттук деңгээлде 

калган, ал эми тынчсызданууну пайда кылган негизги маселелер, мисалы, КТБ 

провайдерлерлеринин финансылык өз алдынчалыгын кеңейтүү али чечиле элек. 

Кадрлардын компетенттүүлүгү эң жогорку артыкчылык катары каралат. Алардын болушун 

камсыз кылууга чакырылган иш-чаралар (мисалы, педагогдор жана жетекчилер үчүн заманбап 

квалификациялык мүнөздөмөлөрдү иштеп чыгуу), БКТБ жана ОКТБ жагында кадрларды 

өнүктүрүүнүн ишканалардын базасында квалификацияны жогорулатуу жана окутуу жагындагы 

колдо бар жана потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле персоналга дем берүүнүн жаңыча 

жолдору чечүүнү талап кылган маселелер болуп саналат. Кызматкерлердин квалификациясын 

жогорулатуу максатындагы иш-чаралардын комплекстүү пакети БКТБ-нүн аракеттенүү 

программаларында гана каралган. ОКТБ үчүн өндүрүштөн ажыратпастан квалификациясын 

жогорулатуу жагындагы потенциалды өнүктүрүү 2015-2017-жылдарга максат катары гана 

коюлган. ОКТБ-нүн алкагында мындай функция азырынча жүзөгө ашырылбагандыктан 

квалификацияны жогорулатуу жагында БКТБ менен ОКТБ-нүн кызматташуусу ОКТБ үчүн жакшы 

мүмкүнчүлүк болуп саналат, ошондой эле ресурстарды натыйжалуу жана сарамжалдуу 

пайдаланууну камсыз кылат. 

КТБ-нүн окуу жайларында эки сектордо (БКТБ жана ОКТБ) бюджеттик каражаттарды 

башкарууну кошуп алганда эффективдүү башкаруу маселелерин 2015-жылы чечүү каралган. 

БКТБ үчүн аракеттенүү планы бул маселе боюнча, ошондой эле КТБ-нүн окуу жайларынын 

тармагын оптималдаштыруу, жанбашына финансылоону акырындык менен киргизүү жана окуу 

жайлардын ишканалар менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу үчүн жаңы ыкмаларды 

иликтөө, ошондой эле кошумча ресурстарды генерациялоо боюнча кылдат иштелип чыккан бир 

катар кадамдар каралган. ОКТБ үчүн пландар ишмердиктин ушундай эле багытын көрсөтүп 

турат, бирок азырынча кыйла жалпы деңгээлде гана баяндалган. 

  



 

 
 

ТУРИН ПРОЦЕССИ 2014 – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА |41 

5. КТБ СИСТЕМАСЫНДА САЯСАТТЫ БАШКАРУУ 
ЖАНА ПРАКТИКА  

КТБ системасын башкаруу улуттук жана жергиликтүү деңгээлдерде жүргүзүлөт. 2010-жылга 

чейин региондук механизмдер менен структуралар бар болчу, бирок рационалдаштыруу 

чараларынын натыйжасында алып салынган. 

Улуттук деңгээл  

Кесиптик-техникалык билим берүү жана окутуу эки министрликтин юрисдикциясында турат. 

БКТБ Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигине караштуу 

Кесиптик-техникалык билим берүү агенттигинин (КТБА) ведомстволук баш ийүүсүндө, ал эми 

ОКТБ жана ЖБ Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук 

баш ийүүсүндө турат. Билим берүү жана илим министрлиги үзгүлтүксүз билим берүү жана чоңдорду 

окутуу жагындагы саясат, ошондой эле билим берүүнүн жана окутуунун бардык провайдерлерин 

лицензиялоо үчүн да жоопкерчиликтүү. ОКТБ системасындагы көпчүлү мамлекеттик колледждер да 

белгилүү кесиптик министрликтер менен байланышта турат. 

2012-жылы министрликтердин ортосунда координацияны жакшыртуу максатында, ошондой эле 

социалдык өнөктөштүк маселелери боюнча консультациялык орган катары Жөндөмдүүлүктөрдү 

Өнүктүрүү боюнча Улуттук Кеңеш түзүлгөн. Кеңеш вице-премьер-министрдин төрагалыгы 

астында турат. Ал Агенттикке кошумча 7 министрликтен, өнөр жай ассоциацияларынын жана 

кесиптик бирликтин өкүлдөрүнөн турат. Катчылыктын ролу КТБАга берилген. 

2012-2013-жылдары КТБ менен өнөр жайдын өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу максатында 

жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү боюнча 7 сектордук кеңештер түзүлгөн. Алар КТБАнын же 

РИУБдун өкүлдөрүнөн, КТБ системасынын провайдерлеринен, ошондой эле өнөр жайынын 

өкүлдөрүнөн турат. РИУБ сектордук кеңештердин ортосунда бириктирүүчү түйүндүн ролун 

аткарат.  

Жергиликтүү деңгээл  

2012-жылы КТБА (БКТБ) жана Билим берүү министрлиги (ОКТБ) тарабынан аныкталгандай 

кесиптик лицейлер менен колледждердин директорлорун салттуу башкарууга кошумча КТБ 

системасынын провайдерлер лицей/колледждердин башкармаларынын камкордук кеңештерин 

түзүүгө тийиш болгон. Окуу жайларынын кеңештери адатта жергиликтүү администрациянын, 

жергиликтүү ишканалардын, иш берүүчүлөрдүн өкүлдөрүнөн, ага кошумча окуу жайдын 

кызматкерлеринен жана ата-энелерден турат. Кеңештер провайдерлер менен жергиликтүү 

экономиканын ортосундагы тыгыз кызматташууну стратегиялык пландаштырууну иштеп чыгууга 

жана колдоого тартылууга тийиш. Ошол эле учурда көпчүлү провайдерлер Кеңештердин 

формалдуу түзүшкөн, аларда бир нече кеңештер алар үчүн аныкталган алысты көксөгөн 

милдеттерди аткара ала тургандыгынын белгилери бар.  

5.1 КТБ-нүн көз караштарын жана стратегиясын аныктоо  

Билим берүү жана илим министрлиги Билим берүүнү өнүктүрүү Стратегиясы-2020 үчүн 

жоопкерчилик тарта тургандыгына карабастан ар кандай кошумча секторлордун көз 

караштарын жана саясатын өнүктүрүү үчүн жоопкерчилик КТБА (БКТБ) жана Билим берүү 

министрлигинин (ОКТБ) ортосунда бөлүштүрүлгөн. Кошумча секторлордун ортосундагы жалпы 

деңгээлде кээ бир конвергенция байкалгандыгы менен эки деңгээлдин ортосунда координация 

жок, ал ар башка принциптерди жетекчиликке алууну улантып жатат. Мунун кесепетинен КТБ 

системасында улам өсүп бара жаткан дезинтеграция байкалат. 
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Ар башка министрликтердин деңгээлинде КТБ системасын координациялоону колдоо үчүн 

түзүлгөн Жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү боюнча Улуттук Кеңеш дале болсо өз милдетин толук 

аткарбай жатат. Бул Кеңеш үчүн аныкталган (кесиптик стандарттарды иштеп чыгуу сыяктуу 

маселелерди камтыган) техникалык пландагы милдеттер менен консультациялык негизге ээ 

анын мандатынын ортосундагы карама-каршылыктар менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. Бирок 

Кеңеш КТБ-нүн кыйла интеграцияланган саясатын өнүктүрүү жана анын жүзөгө ашыруу боюнча 

нускама бере ала турган органга өсүп жетүү потенциалына ээ.  

1-ЖАДЫБАЛ МИЛДЕТТЕРДИ БӨЛҮШТҮРҮҮ 

 Милдет Жүзөгө ашыруу Мониторинг 

Ким жоопкерчилик 
тартат? 

Билим берүү жана илим 
министрлиги (БжИМ) Билим 
берүүнү өнүктүрүү 
Стратегиясы үчүн 
жоопкерчиликтүү, бирок 
БКТБ боюнча бөлүмдөр үчүн 
КТБА, ОКТБ үчүн БжИМ 
жоопкерчиликтүү  

БКТБ: КТБА 

ОКТБ: Билим берүү 
жана илим 
министрлиги  

КТБА жана Билим 
берүү жана илим 
министрлиги жүзөгө 
ашыруу боюнча 
Өкмөткө жана 
Парламентке отчёт 
берет 

Ким отчёт берет? БКТБ үчүн – КТБА менен 
Эмгек министрлиги  

ОКТБ үчүн – БжИМ 

БКТБ үчүн – КТБА 
менен Эмгек 
министрлиги  

ОКТБ үчүн – БжИМ  

БКТБ үчүн – КТБА 
менен Эмгек 
министрлиги  

ОКТБ үчүн – БжИМ  

Ким консультация берет? Социалдык өнөктөр жана 
КТБ-нүн провайдерлери, 
бирок туруктуу негизде эмес 

Социалдык өнөктөр 
жана КТБ-нүн 
провайдерлери, 
бирок туруктуу 
негизде эмес  

 

Ким маалымдар болгон 
(тек гана)? 

Социалдык өнөктөр жана 
провайдерлер  

Провайдерлер  

2-ЖАДЫБАЛ ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮЛӨРДҮН АРАКЕТТЕНҮҮ / ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛУУ 
ПРИНЦИПТЕРИ 

 Милдет Жүзөгө ашыруу Мониторинг 

Толук өз алдынчалуулук/ 
бир тараптуу 

   

Консультациядан 
(милдеттүү) кийин1 

Мыйзамдар өзгөрөт жана 
жаңы стратегиялар/ 
программалар коомдук 
талкуудан кийин кабыл 
алынууга тийиш 

  

Эгерде консультация 
болсо, ан ким менен 
(санап бериңиз) 

Социалдык өнөктөр, 
өкмөттүк эмес уюмдар, 
провайдерлер 

  

5.2 Экономиканын жана эмгек рыногунун суроо-талаптарын 
канааттандыруунун натыйжалуулугу жана жемиштүүлүгү 

БКТБ менен ОКТБ экономика менен эмгек рыногунун суроо-талаптарын канааттандырууга 

багытталган. Ал кандай жол менен жетишиле тургандыгы жана ар кандай стейкхолдерлер (анын 

ичинде ар башка ведомстволор) улуттук, сектордук жана региондук деңгээлдерде процесске 

кандайча тартыла тургандыгы алигиче так эмес.  

Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги эмгек рыногунун суроо-талаптарын кеңири 

божомолдоону кошуп алганда эмгек рыногу менен байланышкан саясат үчүн жоопкерчиликтүү. 

Министрлик өзүнүн стратегиялык документтериндеги жөндөмдүүлүктөргө болгон талаптар 

боюнча индикаторлорду берет жана ОКТБ-нүн окуу жайларында бюджеттик орундарды аныктоо 
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үчүн Билим берүү министрлиги менен өз ара аракеттенет деп божомолдоого болот. БКТБ үчүн 

БКТБ системасынын окуу жайларынын бул милдети жергиликтүү суроо-талапты изилдөө жана 

окутуу үчүн орундардын тийиштүү санын суратуу болуп саналат. Андан кийин алар КТБА 

тарабынан жактырылат. 2013-жылдан баштап КТБА менен РИУБ сектордук талдоого тартылган. 

Жөндөмдүүлүктөр боюнча жети тармактык кеңеш 2012-жылы социалдык өнөктүктү кеңейтүү 

жана иш берүүчүлөрдүн өкүлдөрүн эмгек рыногунун суроо-талаптарын кыйла так аныктоо 

аркылуу КТБ системасын өнүктүрүүгө тартуу үчүн түзүлгөн болучу. 2013-жылдан баштап кээ бир 

кеңештер окутуунун кесиптик стандарттарын иштеп чыгуу жана программаларына баа берүүгө 

тартылган. Агенттик Тармактык Кеңештердин иши боюнча сунуштарын киргизген, алар каралып 

жатат. Кеңештердин ролу жана мандат кандай болушу керек жана кайсыларын алардын 

ишмердигин колдоо үчүн ресурстарды пайдалануу керектигин чечүү зарыл.  

3-ЖАДЫБАЛ МИЛДЕТТЕРДИ БӨЛҮШТҮРҮҮ 

 Милдет Жүзөгө ашыруу  Мониторинг 

Ким жоопкерчилик 
тартат? 

Эмгек, миграция жана 
жаштар министрлиги 
эмгек рыногунун 
саясаты жана жалпы 
суроо-талапты аныктоо 
үчүн жооп берет. 

Билим берүү 
министрлиги ОКТБ-дү 
министрликтин суроо-
талаптарын 
канааттандырууга 
тийиш 

Эмгек, миграция жана 
жаштар министрлиги, 
Билим берүү 
министрлиги  

КТБА 

Эмгек, миграция жана 
жаштар министрлиги, 
Билим берүү 
министрлиги  

КТБА  

Ким отчёт берет? Эмгек, миграция жана 
жаштар министрлиги  

Билим берүү 
министрлиги  

Эмгек, миграция жана 
жаштар министрлиги, 
Билим берүү 
министрлиги  

КТБА  

Эмгек, миграция жана 
жаштар министрлиги, 
Билим берүү 
министрлиги  

КТБА  

Ким менен кеңешет? Министрликтер   

Ким маалымдар (гана) 
болот? 

   

5.3 Социалдык жана инклюзивдик суроо-талаптарды 
канааттандыруунун натыйжалуулугу жана жемиштүүлүгү 

БКТБ гана жакшы аныкталган социалдык мандатка ээ жана ушул өзгөчөлүү аспектти кеңейтүү 
үчүн белгилүү чараларды карайт.  

4-ЖАДЫБАЛ МИЛДЕТТЕРДИ БӨЛҮШТҮРҮҮ 

 Милдет Жүзөгө ашыруу  Мониторинг 

Ким жоопкерчилик 
тартат? 

КТБА КТБА КТБА 

Ким отчёт берет? КТБА   

Ким менен кеңешет? КТБ-нүн провайдерлери, 

өкмөттүк эмес уюмдар 
  

Ким маалымдар (гана) 
кылынат? 
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5.4 КТБ системасынын ички натыйжалуулугу жана жемиштүүлүгү 

5-ЖАДЫБАЛ САПАТТЫН СТАНДАРТТАРЫ БОЮНЧА МИЛДЕТТЕРДИ БӨЛҮШТҮРҮҮ  

 
Ишке киргизүү үчүн 

жооптуу 
Сактоо үчүн отчёт 

берет 
Мониторинг жана 

баа берүү 

Окутуу чөйрөсүнүн 
сапатынын стандарттары 

БКТБ: РИУБ 

ОКТБ: 
БжИМ/колледждер 

БКТБ: лицейлер 

ОКТБ: колледждер 

БКТБ: КТБА 

ОКТБ: БжИМ 

Окутуу натыйжасынын 
сапатынын стандарттары  

БКТБ:РИУБ 

ОКТБ: БжИМ 

БКТБ: лицейлер 

ОКТБ: колледждер 

БКТБ: КТБА 

ОКТБ: БжИМ 

Сабак берүүнүн 
сапатынын стандарттары  

IVET: RSMC. мектептер  

SVET: колледждер 

БКТБ: лицейлер 

ОКТБ: колледждер 

БКТБ: КТБА 

ОКТБ: БжИМ 

Провайдерлерди1 

аккредитациялоо үчүн 
стандарттар 

БКТБ:РИУБ 

ОКТБ: БжИМ 

Көз карандысыз 
аккредитациялоо 
боюнча жаңы орган 
иштеп чыгуу 
стадиясында турат 

БКТБ: лицейлер 

ОКТБ: колледждер 

БКТБ: КТБА 

ОКТБ: БжИМ 

6-ЖАДЫБАЛ САПАТ СТАНДАРТТАРЫН КИРГИЗҮҮДӨ ЧЕЧИМДЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУН 
ЫКМАЛАРЫ 

 Бир тараптуулар  
Милдеттүү түрдө 

кеңешүү 
Эгерде кеңешсе, 

ким менен 

Окутуу чөйрөсүнүн 
сапатынын стандарттары  

БКТБ: РИУБ 

ОКТБ: 
БжИМ/колледждер 

БКТБ: бекитүү БКТБ: КТБА 

Окутуу натыйжасынын 
сапатынын стандарттары  

БКТБ: РИУБ 

ОКТБ: БжИМ система 
үчүн 

БКТБ: бекитүү БКТБ: КТБА 

Сабак берүүнүн 
сапатынын стандарттары 

БКТБ: РИУБ, ПЛ 

ОКТБ: колледждер 

  

Провайдерлерди1 

аккредитациялоо үчүн 
стандарттар 

БКТБ: КТБА 

ОКТБ: БжИМ 

Көз карандысыз 
аккредитациялоо 
боюнча жаңы орган 
иштеп чыгуу 
стадиясында турат  

  

7-ЖАДЫБАЛ ПРОГРАММАНЫН МАЗМУНУ ЖАНА ОКУТУУНУН СТАНДАРТТАРЫ ҮЧҮН 
ЖООПКЕРЧИЛИК  

 
Аныктоо үчүн 
жооптуулар 

Милдеттүү түрдө 
кеңешүү 

Эгерде кеңешсе, 
ким менен  

Окуу планынын мазмуну БКТБ: РИУБ 

ОКТБ: БжИМ 
системалык 
матрицасынан 
негизделген 
колледждер 

Бекитүү  БКТБ: КТБА 

ОКТБ: БжИМ 

Окуу планына кантип 
окутулат 

БКТБ: КЛ 

ОКТБ: колледждер 
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5.5 2010-жылдан баштап өнүгүүгө баа берүү  

2012-жылдан баштап жаңы мамлекеттик структуралардын белгилүү саны түзүлгөн, Турин 

процесси-2014 катышуучулары башкаруунун уюштуруудагы жетишкендиктерди 5тен 2/3 катары 

баалашкан, анткени көпчүлүк органдар практикалык жумуш процесстеринин жоктугунан улам 

формалдуу иштеп жатат деп таанылган. 

Катышуучулар Жөндөмдүүлүктөрдү Өнүктүрүү боюнча Улуттук Кеңешти жана Тармактык 

Кеңештерди түзүү маанилүү кадамдар катары каралышы мүмкүн. Катышуучулар Ошондой эле 

мындай органдарга муктаждыкты ырасташты жана алардын мандаттары жана милдеттери 

жакшылап каралууга жана алардын иштеп турушу үчүн зарыл финансылык жана адамдык 

ресурстар каралууга тийиш экендигин такташты. Мындайча айтканда, Улуттук Кеңештин ролу 

жана милдеттери КТБ системасын пландаштырууда координациялык жана ведомстволор 

аралык тартылууга ыктоо менен кыйла стратегиялуу болууга тийиш экендиги сунуш кылынган. 

Тармактык Кеңештерге жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү боюнча Улуттук Кеңештен так 

милдеттерди алуу зарыл жана аларда тармактык талдоого катышуу үчүн, кесиптик 

стандарттарды иштеп чыгуу жана баа берүү талаптарын баалоо үчүн ресурстар болушу керек. 
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ТИРКЕМЕ 

1-тиркеме. БӨС-2020 ылайык Улуттук билим берүү системасы 
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Дипломдон кийинки 

кесиптик билим 

(аспирантура, аскер 

академиясында 

дипломдон кийинки 

иш, докторантура)  

   

 

Кошумча кесиптик билим берүү (КТБ системасында 

баскычы бар адамдар үчүн) 

26     

25     

24          

23    Жогорку 

кесиптик 

билим 

(магистра

тура) 

      

Чоңдорго бейформал билим берүү – өз алдынча 

өркүндөтүүнү кошум алганда курстар 
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2-тиркеме. Кошумча статистикалык маалыматтар 

СОЦИАЛДЫК ТАНДОО ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ДЕҢГЭЭЛИ (%) 

 

АР КАНДАЙ ДЕҢГЭЭЛДЕГИ ЖАНА ПРОГРАММАДАГЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА ЖЕКЕ) ОКУУ 
ЖАЙЛАРЫНДАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН САНЫ: ГЕНДЕРДИК БЕЛГИСИ БОЮНЧА БӨЛҮШТҮРҮҮ 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Эр. Аял Эр. Аял Эр. Аял Эр. Аял Эр. Аял 

Мектепке 
чейинки билим 
берүү 

38 345 37 610 43 122 42 114 49 807 48 899 58 495 57 317 67 663 64 818 

Жалпы билим 
берүү 

524 986 511 848 515 921 504 947 515 793 499 379 513 987 498 316 520 934 506 189 

Кесиптик окуу 
жайлар жана 
лицейлер  

21 595 9 415 22 022 9 203 22 007 9 025 21 457 9 584 20 202 9 191 

Орто кесиптик 
билим берүү  

25 249 34 306 26 870 37 417 30 492 41 831 34 807 48 533 38 724 52 899 

Жогорку 
кесиптик билим 
берүү 

105 177 128 428 106 610 123 769 109 979 129 229 105 349 126 213 101 980 121 261 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Баштапкы жана андан төмөнкү 

Базалык

Орто

БКТБ
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Баштапкы жана андан төмөнкү Базалык Орто БКТБ ОКТБ Жогорку
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АББРЕВИАТУРАЛАР ЖАНА АКРОНИМДЕР 

АӨБ   Азия Өнүктүрүү Банкы 

ЕБФ   Европа Билим берүү Фонду  

ЕБ   Европа Бирлештиги 

ИДӨ   Ички Дүң Өнүм 

GIZ   Эл аралык кызматташтык боюнча Герман коому 

ЖКТБ   Жогорку кесиптик-техникалык билим берүү жана окутуу 

БКТБ   Баштапкы кесиптик-техникалык билим берүү жана окутуу  

ЭЭУ   Эл аралык Эмгек Уюму 

МЭУ   Миграция боюнча Эл аралык Уюм 

БКТБ   Баштапкы КТБ 

КС   Кыргыз Сому (валюта) 

ИБОА   Ишке орношпогон, билим жок жана окубаган адам 

ӨЭК   Өкмөттүк эмес уюм 

КУА   Квалификациялардын улуттук алкагы 

ЭКӨУ   Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму 

ОЭБП   Окуучуларга эл аралык баа берүү программасы 

СЖТ   Сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн теңтайлаштыгы 

РИУБ   Республикалык илимий-усулдук борбор 

ЧОИ   Чакан жана орто ишканалар 

ОКТБ   Орто кесиптик-техникалык билим берүү  

КТБ   Кесиптик-техникалык билим берүү 
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