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ОКУТУУАКЫСЫН
АЗАИТУУ'ИШКЕ^АШЧУ 
МАСЕЛЕ ЭМЕС ОКШОЙТ

Олквбуздвгу жогорку окуу 
жайлардын студенттери 
пандемияга байланыштуу 
окуу акысын 50%га кыскартуу 
маселесин квтврушуудв. Буга 
байланыштуу Билим беруу 
жана илим министри Алмазбек 
Бейшеналиев 14-январда 
мамлекеттик жогорку окуу 
жайлардын ректорлорун 
чакырып, окуу акысын 
твмвндвтуу мумкунчулугун 
караган жыйын втквруп,
ЖОЖ жетекчилеринин 
маалыматын укту. Албетте, 
министрлик ректорлорго окуу 
акысын твмвндвтуу боюнча 
кврсвтмв бере албайт. Министр 
жолугушуунун жыйынтыгында 
ЖОЖдордун ректорлоруна ар бир 
окуу жайда декан, мугалимдер 
жана студенттердин катышуусу 
менен жыйындарды втквруп, бул 
маселени кароону тапшырды.

Министрдин тапшырмасынан кийин 
15-январда И.Раззаков атындагы Кыр- 
гыз мамлекеттик техникалык универси- 
тетинде ректордун катышуусу астында 
активист студенттер менен окуу акысын 
телеену узартуу маселеси талкуулан- 
ды. Ректор М.Чыныбаев окуу жайдын 
бюджетинин тузулушун студенттерге 
тааныштырды. Ал пандемия шартын- 
да жабдууларды жана коргонуу кара- 
жаттарын сатып алуу боюнча универ- 
ситетте кандай иш-аракеттер жасалга- 
нына катышуучулардын кецулун бурду. 
Башкы максат билим беруунун сапа- 
тын кетеруучу жацы билим беруу тех- 
нологияларын киргизуу, - дейт ректор. 
Анын айтымында жаздан баштап ара- 
лаш окуу формасына етууге байланыш
туу алдыдагы милдеттер дагы кебейет. 
Студент-активисттерге пандемия оку- 
туучулардын компьютердик жендем- 
дерун тиешелуу децгээлге кетерууну 
талап кылганы айтылды. Аралыктан 
окутууга етуу эч качан окутуучулардын
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санынын кыскарышына алып келбейт, 
ошол эле учурда кучтуу материалдык- 
техникалы к базаны чындоого маж- 
бурлайт деп тушундурушту. Ж ыйын- 
да контракт акысын азайтуу женунде 
сез болгон жок. Контракт акысын телее 
меенетун узартуу женунде айтылды.

Студенттер менен ушундай эле жы
йын Кыргыз улуттук агрардык универ- 
ситетинде да болду.

Эгерде пандемия шартында онлайн 
окуу унемдуу болду дегендер болсо жа- 
цылышат. Тескерисинче ашыкча кара- 
жат сарптоого алып келгендигин бел- 
гилееге болот.

Университеттин ректору Рысбек Нур
газиев окуу жайдын бюджетинин атка- 
рылышы менен тааныштырып, студент
терге тиешелуу маалыматтарды берди. 
Соцфондго чегеруулерду кошо алганда 
бюджеттик эмес каражаттардын 78,8%ы 
эмгек акыга кетет. Калганы коммунал- 
дык жана башка чыгымдарга жумшалат. 
Студенттер да ез кез караштарын ай- 
тышты. Бирок контракт акысын азайтуу 
маселеси чечилген жок. Ректор Рысбек 
Нургазиев контракт акысын телее мее
нетун узартууну кароону убада кылды.

Чындыгында контракт акысын 50%га 
твмвндвтуу талабы ишке ашчудай эмес. 
Мамлекет азырынча билим беруу тар- 
магынын муктаждыгын толук елчем- 
де каржылоого жетише электигин эс- 
ке алганда окуу акысын азайтуу окуу

жайдын каржылык абалына катуу эле 
сокку урушу мумкун.

Биз студенттердин талабына ылайык 
окуу акысын азайтуу маселеси боюнча 
И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекет
тик университетинин ректору Телебек 
Абдракмановго кайрылдык. Телебек 
Абылович бул маселеге карата пози- 
циясын теменкуче билдирди:

-  ЖОЖдордун студенттеринин окуу 
акысын темендетуу маселеси ете ор- 
чундуу жана абдан опурталдуу.

Менин оюмча, бул маселени жапырт 
бир позициядан карап, анан бир эле 
шилтем менен чечип коюш туура эмес.

Биринчиден, ЖОЖдордогу 14 миц 
окутуучунун жана техничкадан баш
тап, лабораторияларды, бухгалтерия, 
окуу белумдерун, чарба иштерин, рек- 
тораттарды кыймылдатып жаткан кыз- 
матчылардын эмгек акысынын азайы- 
шына алып келет. Алардын ар бири ме
нен жыл башында тузулген келишимдер 
бузулат жана иш таштоолор, митингдер 
менен соттошуулар башталат.

Кыргызстандын мамлекеттик ЖОЖ- 
дорундагы орточо окуу акысы 28-30 
миц сомду тузуп, аны бир окуу жы- 
лындагы 10 айга белгенде, айына 
2800 - 3 миц сом болот. Ошол эле учур
да елкедегу мыкты билим берген “топо
вый” мектептердеги бир жылдык орточо 
окуу акысы 35500 сомду тузеерун эске 
алып койсок.

^  Ойлонуп иш кылалы

Кыргызстандын мамлекеттик ЖОЖ- 
дорундагы окуу акысы башка елкелер- 
дун ЖОЖдорундагы окуу акыларынан 
темен. Мындан ары дагы кайсы жакка 
барабыз?

Ушундан улам кыргыздын “Арзандын 
тузу татыбайт” деген макалын келти- 
рип, студенттерге жана ата-энелерге 
кайрылаарым -  эптеп-септеп, еп-чап 
каражат менен болбогон маянага мык
ты окутуучуларды жалдап, мыкты би
лим алабыз деген ой туура эмес. Ансыз 
деле биздин мыкты окутуучулар АУЦА, 
УЦА, КТУ “Манас”, к Р с У сыяктуу 
ЖОЖдорго кетип калууда. Ушундай 
кез караштагы мамлекеттик саясаттын 
жана кайдыгер коомчулуктун айынан 
мектеп мугалимдеринин материалдык 
абалы менен коомдук статусун аяныч- 
туу абалга жеткирип алып, азыр мектеп 
мугалимдеринин мурдагы абалын кай- 
радан ордуна келтире албай жатабыз. 
Эми ЖОЖ окутуучуларын чегелеткенге 
кезек келдиби?

Албетте, маселе бар. Мындай кыйын 
мезгилде ата-энелерге жана студенттер
ге дагы тушунуу менен мамиле кылуу 
керек. Менин оюмча, кырдаалдан чы- 
гуунун жолдору бар, алар эки тараптуу 
болуш керек.

Биринчиден, студенттердин санын 
азайтыш керек. Ооба, ансыз деле Кыр
гызстандын студенттеринин саны акыр- 
кы он жылдыкта 220 мицден 165 мицге 
чейин азайды.

М ындай керунуш демографиялык 
жана социалдык-экономикалык жаг- 
дайларга байланыштуу болуп келген. 
Эми Кыргызстандын коомчулугунун 
балдарга билим беруу кез карашын- 
дагы езгеруулер болушу керек. Совет 
мезгилиндеги мамлекеттик бюджеттин 
эсебинен балдарын куру намыс менен 
жапырт окутууга кенуп калган кыргыз- 
стандыктар рынок шартындагы акы те- 
леп окутууда деле балдарына сезсуз жо
горку билим беруу зарылчылыгы барбы 
же жокпу карап керушу керек. Окутса 
дагы уй-булелук бюджетке карап, бал- 
дарга жогорку билим беруунун опти- 
малдуу алгоритмин тандап мамиле кы- 
лууга убакыт жетти.

Маселеге саресеп салып, ой калчап 
керсек Кыргызстандагы билим беруу 
рыногунун калыптанып, енугушунун, 
билим беруу акыларынын конъюкту- 
расынын тенденцияларын ац-сезим- 
дуу коомчулук чечет. Мисалы, Кыргыз
стандын ЖОЖдорунун арасында курч 
атаандаштык бар. Эгер, бир ЖОЖ окуу 
акысын ете эле кетеруп жиберсе баш
ка ЖОЖду тандоого болот. Муну менен 
бааны иреттеп, бааны ыксыз кетерген 
ЖОЖду коомчулук банкрот кылып кой- 
со болот. Муну Вкмет же министр чеч- 
пейт, коомчулук чечет.

Экинчи жагынан, ЖОЖдордогу со- 
циалдык механизмдер жакшы иштеп, 
муктаж болгон студенттерге колдоо, 
жардам, жецилдик, акы телеену узар
туу сыяктуу аракеттер жасалышы ке
рек. Министрликтин маалыматы боюн
ча, еткен жылы мамлекеттик ЖОЖдор 
2500 студентке 21 млн сом елчемунде 
жецилдик берип, 23000 студенттин акы 
телее меенетун узартып берген. Ушун
дан улам ЖОЖдор 1,5 млрд сом елче- 
мундегу чыгымдарга барышкан.

Албетте, ЖОЖдордун социалдык кол- 
доо мумкунчулугу укуктук-нормативдик 
жактан колдоо таап, кецейтилсе мын
дан дагы кебуреек иш-аракеттерди иш- 
ке ашырса болот.

Жыйынтыгында айтаарым, ыксыз ти- 
решуулерге, курч мамилелерге жана ра- 
дикалдык кадамдарга барып, жапырт 
талаптарды коюу менен маселени жа
пырт чечууден кере, иштиктуу жолдор 
аркылуу ар бир ЖОЖ, ар бир студент 
менен ез алдынча маселе чечкенибиз 
туура болот.
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