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В статье предпринят анализ некоторых аспектов 
корреляции системы высшего образования и Концепции 
устойчивого развития в Кыргызстане.  
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higher education system and the Concept of sustainable 
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Туруктуу өнүктүрүү Концепциясынын айрым 
аспекттерин талдоо жогорку билим берүүгө табигый 
мамиле кылууну талап кылат. Жогорку билим берүү-
нү өнүктүрүүнүн дүйнөлүк тенденциялары позитив-
дүү жана негативдүү кесепеттерге алып келет. Алсак, 
Жогорку билим берүү бонча бүткүл дүйнөлүк 
конференцияда (Париж, 1998-ж.) глобализация про-
цесстери үчүн мүнөздүү болгон позитивдүү учурлар 
менен катар, туруктуу адамзаттык өнүктүрүү саяса-
тын жүргүзүүгө тоскоолдык кылган, бир катар нега-
тивдүү көрүнүштөр белгиленген, аларга төмөндөгү 
көрүнүштөр жана процесстер киргизилген:  

• дүйнөнүн региондорунун ортосундагы поля-
ризация; 

• жакыр жана бай региондордун ортосундагы 
дифференциация менен мүнөздөлүүчү маргинали-
зация; 

• айрым социалдык топтор этникалык таан-
дыктуулугу, аймак, дин, каадалар, салттар, маданият-
тар, расалар принциптеринин негизинде маданий 
өзгөчөлүгүн белгилөө менен, этникалык артык-
чылыктуулук, диний фундаментализм, жабык аймак 
жана маданий катаалдык позицияларына алып 
келиши мүмкүн болгон фрагментация [1, с. 42]. 

Глобализация экономикалык чөйрөдөгү, маалы-

маттык технологиялар жана массалык коммуни-
кациялар жаатындагы интеграцияда пайда болуучу 
объективдүү процессти түшүндүрөт. Бирок акыркы 
убакта бул процесс башка жааттарда дагы, анын 
ичинде билим берүүдө да жигердүү жайылтыла 
баштады. Жогорку билим берүүдө болуп жаткан 
глобализация процесси академиялык мобилдүү-
лүккө, окуу пландарын жана окутуу методдорун, эл 
аралык билим берүү долбоорлорун, эл аралык окуу 
жайларын унификациялоого, аралыктан билим 
берүүнү, Интернет аркылуу билим берүүнү жайыл-
тууга шарт түзөт. Албетте, глобализациянын фактор-
лорун интернационализациянын формасы катары 
кароого болбойт. Интернационализация расмий 
таанылган улуттук мамлекеттердин болуусун караса, 
глобализация буга индифференттүү, же кастык 
менен мамиле кылат. Интернационализация  интел-
лектуалдык чөйрөдө пайда болот, глобализация – 
массалык керектөө дүйнөсүндө болот.   

Жогорку билим берүү боюнча бүткүл дүйнөлүк 
конференциянын программалык документине 
ылайык, билим берүүнү интернационалдаштыруунун 
негизги максаты “адам ресурстарын өнүктүрүү үчүн 
улуттук, аймактык жана жергиликтүү мүмкүнчү-
лүктөрдү бекемдөө максатында билимдерди жана 
технологияларды алуу, өнүктүрүү жана жайылтуу” 
болуп саналат [1, с. 47]. 

Жаңы муктаждыктары менен коомду түзүү 
көйгөйү билим берүү жана илим чөйрөсүндө эл ара-
лык кызматташтыкты андан ары кеңейтүүнү, 
Кыргызстанды дүйнөлүк билим берүү тутумуна 
интеграциялоону талап кылат. Жогорку билим 
берүүнү дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине инте-
грациялоонун табиятын улуттук билим берүү 
тутумдарды жакындатуу, жогорку билим берүүнү 
дүйнөлүк социалдык тутумга айландыруу катары 
түшүнүү керек. Бирок жоргорку билим берүүнүн 
дүйнөлүк тутумун интеграциялоо улуттук билим 
берүү тутумдарын бириктирүү процессин, ошондой 
эле   нивелирлөө процессин түшүндүрөт. Жогорку 
билим берүүнү дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине 
интеграциялоо объективдүү өнүгүп келе жаткан 
процесстерди түшүндүрөт. Эл аралык интеграция 
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процесси тиги же бул деңгээлде, улуттук билим 
берүү тутумдарын өзгөртүүгө шарт түзөт деп жоро-
молдоого болот.   

Билим берүүнүн деңгээлин төмөндөтүү, диффе-
ренциалдык категория катары, бүтүндөй жарандык 
коомдун катастрофасына алып келиши мүмкүн. 
Жогорку билим берүү технологияларына умтулбаган 
улут бул жаатта өнүккөн өлкөлөрдөн экономикалык 
жана маданий көз карандылыкта болот. «Маданий 
экспансия» тенденциясы байкалууда. Албетте, эл 
аралык академиялык кызматташтык адам потен-
циалын өнүктүрүүгө салым кошууга жөндөмдүү, бул 
маданият, илим, билим берүү, искусство чөйрө-
лөрүндө мамлекеттердин ортосундагы ажырымды 
азайтат. Белгиленген көйгөйлөрдү талдоо менен, эл 
аралык кызматташтыктын айрым артыкчылыктарын 
белгилей кетүү керек, алар долбоорлордун максат-
тары, алардын негиздүүлүгүнүн кепилдиктерин 
жогорулатуу, жалпы дүйнөлүк тренддерге кызыгуусу 
менен аныкталат. Кызматташтык өнүгүп келе жаткан 
өлкөлөрдүн университеттеринин өз алдынча билим 
берүү долбоорлоруна шарт түзөт деп жоромол-
дойбуз, мындай долбоорлорду жүзөгө ашыруу 
жогорку билим берүүнү өнүктүрүүнүн чет өлкөлүк 
моделдерин кайталоодон көз карандылыкты азайтат, 
өздүк туруктуу, атаандашууга жөндөмдүү билим 
берүү моделдерин иштеп чыгууну шарттайт.  

Эл аралык кызматташтык билим берүү, илим, 
техника жаатындагы мамлекеттер жана региондор 
ортосундагы ажырымды азайтууга, жалпысынан дүй-
нөлүк маданиятты жакындатууга көмөктөшүү макса-
тында өз ара түшүнүшүүнү жакшыртууга шарт 
түзөт. Эл аралык кызматташтык Кыргызстандын 
дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине кирүүсүн кам-
сыздайт. Эл аралык укук боюнча документтер жый-
нагында белгиленгендей, бул процессти ишке ашы-
руу каражаты катары төмөндөгү методдор колдо-
нулат: кызматташтык, өнөктөштүк жана интеграция 
[2, 485-б.].  

Бүгүнкү күндө Кыргызстан 60тан ашык алыскы 
жана жакынкы өлкөлөр менен кызматташат. Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илим министр-
лиги тарабынан тышкы өнөктөштөр жана донорлор 
менен биргеликте Сапаттын кепилдик борборлорун 
ачуу жана алардын базасында жогорку окуу жайла-
рынын билим берүү ишмердүүлүгүнүн сапатына, 
анын ичинде кадрларды даярдоонун багыттарынын 
бардык спектри боюнча окутуу программаларынын 
сапатына көз карандысыз баалоону ишке ашыра тур-
ган көз карандысыз агенттиктерди түзүү боюнча 
даярдык иш-чаралары (2009-жылдын 18-20-майында 
ЕС, ГТЦ, EdNet, ТЕМПУС өкүлдөрүнүн катышуусу 
менен бир катар конференциялар) өткөрүлдү [3, 164-
б.]. Кыргызстандын 1946-жылы БУУнун билим 
берүү, илим, маданият жана коммуникациялар масе-
лелери боюнча адистештирилген мекемеси катары 
түзүлгөн ЮНЕСКО менен кызматташтыгы жемиш-
түү өнүгүп жатат. Кыргызстан 1992-жылдын 2-ию-
нунда ЮНЕСКОнун мүчөсү болду. Кыргыз Респуб-

илкасынын ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук ко-
миссиясы 1993-жылдын 6-апрелинде Кыргыз Рес-
публикасынын Өкмөтүнүн токтому менен түзүлгөн. 
Кыргызстандын ЮНЕСКО менен кызматташтыгы-
нын негизги багыттарынын бири БУУ «Дүйнө мада-
нияты, сабырдуулук жана зомбулуксуз» кеңири 
масштабдуу концепциясын ишке ашыруу болуп са-
налат. ЮНЕСКО жана БКК тарабынан сунушталган 
дүйнө маданияты концепциясы Кыргызстандын 
Улуу Жибек жолунун бардык өлкөлөрү менен тең 
укуктуу өнөктөштүк, достук жана кызматташтык 
принциптерине негизделген, «Жибек жолунун дип-
ломатиясы» тышкы саясий доктринасында белги-
ленген. ЮНЕСКОнун Азия-Тынч океан регионунун 
Улуттук комиссияларынын жооптуу катчыларынын 
Ташкентте (июль 2000-ж.) өткөн регионалдык жыйы-
нында Кыргызстандын жакынкы 10 жылдагы при-
оритеттүү багыттардын бири катары – Улуу Жибек 
жолун кайра жаңыртуу сунушу жактырылган. [4, 
211-б.].  

Кыргыз Респубилкасынын Өкмөтү эл аралык 
кызматташтык жаатында билим берүүнү жана 
илимди өнүктүрүүдө негизги дүйнөлүк тенденция-
лардын тутумуна киргизүү жана эл аралык позиция-
ларды бекемдөө саясатын жүргүзүп келет.  

Билим берүүнү глобалдаштыруу процесстери-
нин логикалык улануусун бардык постсоветтик мей-
киндикте да байкоого болот. Көз карандысыз мамле-
кеттердин шериктештигинин бирдиктүү билим берүү 
мейкиндигин түзүүнүн негизги принциптерин, ба-
гыттарын, шарттарын жана этаптарын аныктоо 
КМШдагы Билим берүү жөнүндө концепцияда 
чагылдырылган [5]. Бирдиктүү билим берүү мейкин-
дигин түзүү билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик 
саясаттын принциптеринин жалпылыгы, билим алуу-
га карата жарандардын тең мүмкүнчүлүктөрү жана 
укуктарын эркин жүзөгө ашыруу менен мүнөздөлөт. 
Бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү Шерик-
тештиктин катышуучу-мамлекеттеринин саясаттары-
нын приоритеттүү багыттарынын бири болуп 
саналат. 

Шериктештиктин катышуучу-мамлекеттери би-
лимдерди сактоону, жайылтууну жана дүйнөлүк 
жана улуттук маданияттарды жалпылоону билим 
берүүнүн негизги функциясы катары эсептейт. Про-
граммалык документте билим берүү жаатында Ше-
риктештиктин катышуучу-мамлекеттерин интегар-
циялоо төмөндөгүлөргө шарт түзө турганы белги-
ленген: 

- Шериктештиктин катышуучу-мамлекеттери-
нин элдеринин тарыхый калыптанган руханий жал-
пылыгын сактоого; 

- жарандарды Шериктештиктин катышуучу-
мамлекеттеринин улуттук маданияттарынын баалуу-
луктарына эркин үйрөтүү; 

- Шериктештиктин катышуучу-мамлекетте-
ринин жалпы илимий-технологиялык, экономикалык 
жана маалыматтык мейкиндиктерин түзүүгө; 

- экономиканын ар кандай тармактары, илим, 
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маданият, билим берүү жана социалдык чөйрөлөр 
үчүн квалификациялуу адистерди даярдоо, илимий 
жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестация-
лоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө. 

Бирдиктүү билим берүүнүн эл аралык мей-
киндигин түзүү интеграциялык процесстерди өнүк-
түрүүнүн объективдүү шарты. «Муну менен катар 
көпчүлүк адистер үчүн мурдагы СССР билим берүү 
мейкиндигин интегарциялоо, бул процесс билим бе-
рүүдөгү батыш европалык интеграциянын жөнөкөй 
көчүрмөсү боло албаган сыяктуу эле, мурдагы фор-
маларды жана методдору түз кайра жаңыртуу жолу 
менен жүрө албай турганы түшүнүктүү. КМШ 
өлкөлөрүнүн билим берүүдөгү интеграциялык тен-
денциялары ар кандай ылдамдыктарда жана терең-
дикте өтөөрү да түшүнүктүү» [5, 16-18-б.]. 

Кыргыз Республикасын эл аралык мамилелер-
дин өз алдынча субъекти катары көрсөтүү эл аралык 
байланыштарды өнүктүрүүдө алдыңкы университет-
тердин автономдуулугун, алардын тажрыйбаларын 
жалпылоону жана КР Билим берүү жана илим 
министрлиги тарабынан бирдиктүү стратегияны 
иштеп чыгууну актуалдаштырат. 

Билим берүүнүн заманбап дүйнөлүк тенден-
цияларын, билим берүү процессинин демократиялык 
принциптерин айкалыштыруу Кыргызстандын жо-
горку билим берүү тутумуна өткөөл мезгилдин 
кыйынчылыктарын жеңүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Жогорку билим берүү тутумун реформалоо үчүн 
жогорку жетекчиликтин саясий эрки, билим берүү 
чөйрөсүндөгү чыныгы абалды объективдүү баалоо 
зарыл. Билим берүү тутумун модернизациялоодогу 
мамлекеттин маанилүү милдети жогорку билим 
берүү чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты аныктоо 
жана аны ишке ашыруунун алгылыктуу механизм-
дерин иштеп чыгуу болуп саналат. Адамды өнүктү-
рүүгө ресурстарды салуу керек, бул келечектеги 
Кыргызстандын бузулгус константасы болуп 
саналат.  
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