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Контекст  

 КСРО- ның ыдырауы білім саласында 

кӛптеген мәселелердің бар екендігін 

аңғартты. 

 

 Білім саласындағы әділеттілік пен теңдік 

қағидаттарына қатысты мәселелер 

жиырма жыл ӛткеннен кейін де ӛте ӛзекті 

болып тұр.  



Қырғызстандағы Жоғарғы оқу 

орындарының бюджеттік 

бӛлімдеріне түсу 

 КСРО кезінде Жоғарғы оқу орындарында (ары қарай - ЖОО) 

оқу ақысыз болған.  

• Жоғарғы оқу орындарының аздығына орай (10), орта мектеп 

түлектерінің аздаған бӛлігі ( 15% шамасында ) ЖОО –да оқуға 

мүмкіндік алған.  

 Тәуелсіздік алған соң ЖОО саны 10 нан 50 дейін ұлғайды. 

 230 000  жуық студент (олардың ішінде 210 000 мемлекеттік 

университтерде, 17 000 жеке меншік университеттерде 

оқиды). 

 2000-2002 жылдар аралығында мектеп түлектерінің 70 % ЖОО 

– на түсті. 



«Келісім-шарт» және 

бюджеттік негіздегі оқу 

 Қырғыз Республикасының 1992 жылғы «Білім 

туралы»  заңы 
• «Келісім-шарт» деп  ақылы негіздегі оқу түрін атаймыз.  

• Бюджеттік негіздегі оқу орындарындағы келісім-шартты оқыту 

• Мемлекеттік оқу орындарының ӛзінде мемлекеттік негіздегі 

қаражаттың кӛлемі 10-15 % ғана қамтиды. 

 

 Жыл сайын 5000 жуық бюжеттік орын бӛлінеді 



ЖОО түсу кезінде туындайтын 

қиындықтар 

 КСРО кезінде және тәуелсіздік алған алғаш жылдарда әрбір 

ЖОО қабылдау емтихандарын ӛздері ӛткізген.  

 Оның мазмұны орта мектептің оқу жоспарына негізделген. 

Бұған ауызша және жазбаша емтихандар кірді.  

 Емтихан ӛткізу кезінде фаворитизм мен жемқорлық орын 

алған.  

 Тамыр танысы бар немесе пара бере алатын оқушылар оқу 

түсерде басқалардан гӛрі артық мүмкіндіктерге ие болған.  

 Ауыл мектептері мен әлеуметтік жағдайы тӛмен 

отбасылардан шыққан балаларға бюджеттік негіздегі оқуға 

түсу қиын болған. 



Реформа  

 2002 жылы Қырғызстан Республикасының білім және ғылым 

Министрлігі білім саласында реформалар бастады. 

• 2002 жылы  оқуға түсу емтихандары жалпы республикалық 

тестілеу форматына ӛзгертілді (әрі қарай - ЖРТ). 

 

 ЖРТ-ның басты мақсаты: 

• Ашық, әділ және тәуелсіз емтихандарды ӛткізу негізінде 

барлықтарын бірдей мүмкіндіктермен қамтамасыз ету. 

• Барлығына «тең мүмкіндіктер» бере отырып, кедей 

аймақтар мен облыстардан шыққан студенттерге 

бюджет негізінде білім алу үшін жағдай жасау 



ЖРТ 

 Университеттегі мектеп түлектерінің оқуға деген 

қабілеттіліктерін өлшеу 

 

 Алдындағы оқуға түсудегі емтихандар жүйесін 

ауыстыру 

 

 ЖРТ- Мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражат 

негізінде 5000 жуық бюджеттік орындарды бөлу 

құралы. 

 



Тәуелсіз тест орталығы 

 Объектівті тестілеуді  ӛткізуге 

мүмкіндігі бар тәуелсіз тест орталығы 

құрылды.  

 



Қосымша мақсаттар 

 БжҒМ пайымдауынша ЖРТ Қырғызстандағы білім 

саласының реформасына әсер етеді.  

• Қырғызстан орта мектептеріндегі оқытудың мазмұны тек 

фактілердің  есте сақталуына бағытталды. 

 

• Тодд Драммонд  және  Алан де Янг (2004, 230 бетте) 

жазды: 

• «Қажетті дағдылары бар талапкерлерді мемлекеттік білім беру 

гранттарымен қамтамасыз ете отырып, ол (министр) мұғалімдерді 

пәнді оқыту әдістемесін жақсартып, оқушыларды тестті табысты 

тапсыруға шақырды». 



 

 

 

Ата-аналар балаларының сапалы 

білім алуын қалайды.  

 

• Министр: «Егер де Сіздің балаларыңыз 

университетке түссін десеңіз оларды ӛз 

бетінше сыни тұрғыдан пікір білдіруге және 

ойлауға, оларды мектепте соны оқытсын 

деуге бағыт алыңыз "  

• (Драммонд және де Янг, 2004, 230 б).  



 

 

ЖРТ келесі реформаларға әкелу керек еді: 

 

• білім беру стандарттарының орнығуына 

• жаңа стандарттар негізіндегі жаңа оқулықтар шығаруға 

• тиімді педагогикалық білімге.  

 

 Білім саласындағы реформалар білім саласын 

түгел қамтыған кезде ғана табысты болар еді. 



Тесттер  

 Негізгі тест бес бӛлімнен тұрады:  

• Логикалық ойлауға қабілеттілігі,  

• оқылым,  

• аналогия,  

• сӛйлемдегі түсіп қалған сӛздерді толықтыру 

• практикалық грамматика.  

 Химия, биология және шет тілдері (ағылшын 

немесе неміс тілі) бойынша тесттер бар. 

 



 



 



Квоталар  

 Жоғарғы білімге деген «барлық мүмкіндіктерді» қамтамасыз 

ету, жергілікті мектептердегі «квоталар» категориясына 

қатысты енгізу. 

  

1. Бішкек қаласындағы мектептер 

2. Ауылдық мектептер 

3. Кіші қалалар мен облыс орталығындағы мектептер 

4. Таулы жерлердегі мектептер.  

 

 Барлық мемлекет аумағындағы жеңіске жеткендердің 

пропорционалды бӛлінісі. 



Жетістіктер  

 ЖРТ соңғы 15 жылда ӛткізілуде.  

 Жалпы алғанда,  ЖРТ Қырғызстандағы  білім  саласындағы 

реформалардың ең сәтті талпынысы болды.  

 ЖРТ кезінде күшті талапкерлерді қабылдау үшін тәуелсіз 

және объективті тестілеу ӛткізілуде.  

 Квоталар жүйесі оқушының орналасқан жері мен 

тұрғылықты мекен – жайына қарамастан күшті оқушыларды 

қабылдауға кӛмектестеді.  

 Бюджеттік гранттарды бӛлуде жемқорлық мәселесінің 

басым бӛлігі минимизацияланды. 

 



2009 жыл 

 ЖРТ-ны 33.579 адам тапсырып, 4928-і грант иегері атанды.  

 
Жалпы     гранттар 

• ауыл  
• 16,784 (50.4%)       2,573 (52.7%)  

 

• таулы аймақ 
• 4,860 (14.9%)     922 (19.1%)  

 

• кіші қалалар мен облыс орталығы 
• 5,064 (15.5%)     689 (14.3%)  

 

• Бішкек   
• 6,526 (19.2%)     689 (13.9%)  

 



 

Марс Алиев (КТУ «Манас»)  

“... Білімді мектеп түлектеріне тегін жоғарғы білім қолжетімді болды. 
Байлар мен жоғарғы деңгейдегі шенеуліктерге қызмет ететін жүйе 
кетті.  

  

 Ендігі мектептің міндеті - оқушыға кез келген жолмен аттестат 
беру емес, жоғарғы оқу орына түсерде ӛзінің мұғалімдерінің еңбегі 
мен үлесін  іс-жүзінде кӛрсететін, сӛйтіп сол білім мекемесінің 
абыройын кӛтеретіндей жағдай жасау.  

  

 Жоғарғы оқу орындары ӛз алдына жалпыреспубликалық 
тестілеуден сәтті ӛткен, мемлекеттің жұмсалған қаражатына орай 
адами ресурсмен қатар зияткерлік ресурсы бар болашақ маманды 
қабылдады. Біздің мемлекет халықаралық аренада өзінің ертеңгі 
күніне қамқорлық танытатын мемлекет ретіндегі мәртебеге 
ие болды.”  

 

 

www.testing.kg 

http://www.testing.kg/
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Білім сапасының арасындағы 

алшақтық  

 2007 жыл 

• Бішкек мектептерінің түлектері 135,5 ұпай алды. 

 

• Облыс орталығы мен кіші қалалардың түлектері 121,4 

ұпай алды. 

 

• Ауылды аймақтардың түлектері 107,0 ұпай алды. 

 

• Таулық аймақта тұратын мектеп түлектері ең тӛмен 

106.3 ұпайды алды .  

 

 



2009 жылы 200 ұпайдан артық 

алған адамдар саны 

                                      200 210 220 230 240 245  

Шу облысы                      67  30    17   7     2  

Ыстық кӛль облысы       41  23     9    6  

Ош облысы                     33   9      1    2  

Талас облысы                22   1      2    1  

Джалал-Абад облысы   10   7      2  

Баткен облысы                8    3       3  

Нарынкӛль облысы         7    2  



 Ауылды мектептері «сапасы тӛмен» грант иегерлері болды.  

 

 Беделі тӛмен және аймақтық ЖОО-на түсушілер саны 

әлдеқайда кӛп.  

 

 Бұл мәселені тиімді шешу үшін қажетті шұғыл шараларды 

қабылдау керек.  

 

 Әйтпегенде, аздаған студенттер үлкен қалаларда ғана 

сапалы білім алады және қоғамның бӛлінуі мен бӛлшектеуі 

одан әрі жалғасады.  

 



Тестілеу тілі 

 Тест тілі бойынша ортақ ұпай, 2009 жыл 

  

Тілі          Орта балл 

Орыс    133.2  

Қырғыз                        104.4  

Ӛзбек      100.6  

 

Ел бойынша ортақ балл  114.0  

 



Алтын Сертификат  

 Жоғарғы ұпай алған ЖРТ қатысушы 50 оқушы, кез келген 

бюджеттік орынға конкурссыз ӛте алады.  

 

 Алтын Сертификатқа ие болғандар кӛбі Бішкек қаласының 

лицейлері мен гимназияларының, жеке меншік мектептер 

түлектері болып табылады.  

• 2009 жылы тек бір гимназия түлегі 50 ішінен 18-і алтын 

сертификатқа ие болды. 

 

 Квоталар бойынша бӛлінетін алтын сертифакттарды 

үлестіретін жаңа үлгі енгізу қажет. 



ЖРТ- ға даярлық 

(репетиторлық) 

 Оқушыларды ЖРТ-ға даярлық 

 

• Кейбір мектептер 11 сыныптың оқу бағдарламасын 

қысқы каникул аяқталғаннан соң тәмәмдап, оқу 

бағдарламасын игерудің орнына ЖРТ-ға даярлайды.  

 

 ЖРТ-ның мектептердің оқу үдерісі мен оқытуында 

жағымсыз әсері бар. 



ЖРТ-ға даярлық кезеңінде 

туындайтын теңсіздік 

 Ауылдық жерде репетиторлыққа 

сағатына 100 ден 300 сомға дейін, ал 

қалаларда 1000 сомға дейін ақша 

тӛленеді. 

 

 Барлық ата-аналар репетитордың 

қызмет ақысын тӛлеуге үлкен қаражат 

жұмсай алмайды.  

 



Қорытынды  

 Гранттарды бұдан әділетті жолмен үлестіру 

 Барлық аймақтарда білім сапасы теңсіздік жағдайында 

болса да: 

• Бұл ЖРТ кінәсі емес, ЖРТ нәтижелерін жақсарту үшін 

басқалар не істейді?  

 Репетиторлық барлығына тең мүмкіндік қағидатын бұзады.  

 

 Сонымен қатар болашақта ЖОО-ның бюджеттік 

орындарына әлеуметтік гранттарды енгізу керек.  
• Бұл гранттар мен шәкіртақылар оқудың ақысын және басқа да 

шығындарды (тұрған орны мен оқулықтар) тӛлеуді қамтамасыз етуі қажет. 










