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Жусуп Баласагын атындагы КУУнун  ЖККИжББП PhD 

докторантурасы   

         2013-жылдын жазында Кыргыз Республикасында  PhD докторлорду 

даярдоонун пилоттук программаларын түзүү жана ишке ашыруу боюнча 

эксперимент башталган. Экспериментке Кыргыз Республикасынын 6 

жогорку окуу жайы, анын ичинде Ж.Баласагын атындагы КУУ  катышкан  

PhD докторантурасынын миссиясы – жаӊы муундагы жогорку 

квалификациялуу илимий жана педагогикалык кадрларды даярдоо, 

академиялык коомчулуктун, окумуштуулар менен педагогдордун социалдык 

топ катарында өнүктүрүү, аны жашартуу, окумуштуулар менен педагогдорду 

даярдоо жана аттестациялоонун сапатын эл аралык стандартка келтирүү. 

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнө салым 

кошуу, илимий изилдөө университетинин, илимий-билим берүү чөйрөсүнүн 

өнүгүүсүнө көмөктөшүү максатында практикалык ишмердүүлүктүн 

тиешелүү чөйрөлөрүндөгү жаӊы билимдерди генерациялоо. ЖОЖдон 

кийинки кесиптик илимий-билим берүү программасынын (ЖККИжББП) 

ролу – КУУнун: “Классикалык академиялык салттарга жана алдынкы илимий 

жетишкендиктерге таянып, азыркы кездеги коомдун илимий көрөнгөсүн 

сактоого жана өнүктүрүүгө көмөктөшүү” миссиясын аткарууда базалык 

профилдер боюнча/(PhD) докторантура – бир катар башка программалар 

арасында бирден бир маанилүүсү. КУУ илгертен бери жогорку 

квалификациялуу илимий-педагогикалык кадрлардын уникалдуу даярдап 

берүүчүсү болуп саналат. Ошол эле учурда КУУнун илимий көрөӊгөсү 

илимий насаатчылыктын жана устаттыктын академиялык салттарын сактоого 

мүмкүндүк берет, илимий борбордун атмосферасында илимий изилдөөнүн 

рухун колдоп келет.  Кыргыз саясий, илимий жана бизнес элитасынын 

дээрлик бары Улуттук университетте билим алган. Буга окшогон илимий-

билим берүү программаларын өнүктүрүү университетке “илимий изилдөө 

университети” маккамын алууга көмөк болот.   

Кыргыз Республикасында (PhD) доктордук программаларын 

жайылтуунун максаты болуп, жогорку  илимий мектепте үч деӊгээлдүү 

даярдоону жыйынтыктоого логикалык өтүү, жогорку илимий мектептин 

изилдөөчүлөрү менен окутуучуларын даярдоо жана аттестациялоонун мыкты 



эл аралык стандарттарына жакындашуу, практикалык ишмердүүлүктүн 

тиешелүү чөйрөсүндөжаӊы билим жаратуу, окутуунун жыйынтыктарына 

багыт алуу саналат. Бул программалар универсалдуу ыктары жана учурдун 

рухуна ылайык келген кесиптик компетенциялары менен болгон жогорку 

кесипкөй адистерди, өзүнө окшогондорду даярдоого жөндөмдүү 

интеллектуалдуу элитаны даярдоо максатын өз алдына коёт. КУУда чыныгы 

заманбап, практикага багытталган ЖОЖдон кийинки кесиптик илимий-

билим берүүчү программаларды түзүү максаты колган.  

PhD программаларын ачуу үчүн ЖОЖдор жана илимий мекемелер 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан милдеттүү лицензия алуу 

тартибинен өткөрүлөт, андан тышкары программа бүтүрүүгө 

аккредитацияланышы керек. Пилот чегинде убактылуу ченемдик 

документтерди түзүүдө аякталган талаптар коюлган, бул, эӊ башынан эле 

сапат маданиятын жогорку деӊгээлге коюу үчүн ойлонулуп коюлган. Азыркы 

учурда окутуу сапаты боюнча талаптар PhD программаларын ишке 

ашырууда салмактуу  тарыхына ээ, мыкты чет өлкөлүк университеттердин эл 

аралык стандарттарына ылайык келтирилген. Тарыхый жактан бул 

программалардын ажырагыс курамынын бири катарында университеттердин 

академиялык эркиндиги болгон. Батыш университеттери академиялык 

эркиндик менен катар эле академиялык чынчылдык жана социалдык 

жоопкерчиликтин шартсыз жүгүн аркалап келген.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 11-декабрындагы 

“Философия илиминин профил боюнча /(PhD)/докторун даярдоо 

маселелерин жөнгө салуучу актыларды бекитүү тууралуу” Токтомуна 

ылайык PhD программасындагы окуунун ченемдик мөөнөтү – 3 жыл, ал 

билим берүү багытын алмаштырууга же дисциплиналар аралык 

изилдөөлөрдү ишке ашырууга байланыштуу, ошондой эле  индивидуалдуу 

билим берүү траекториясына байланыштуу өзгөртүлүшү мүмкүн.  PhD 

программаларынын ченемдик базасын даярдоо боюнча ЖОЖдор аралык 

топ тарабынан типтүү окуу планы бекитилген, анда 180ден 240ка чейин 

кредит бар, минимум катарында 60 кредит билим берүү бөлүгүн түзөт, 

калганы – илимий изилдөөлөр, педагогикалык компонент дагы каралган. 

Кредиттердин саны (180ден 240ка чейин) программанын билим берүү 

багытына жараша болот, кээ бир программаларда бир кыйла узак 

эксперименттер болушу мүмкүн, ал эми индивидуалдуу траекториялар 

багытты алмаштырууга жараша болушу мүмкүн. Коомдук илимдер 

боюнча, тактап айтканда экономика менен менеджмент боюнча PhD 

докторантура кошумча окуу аянтчаларын талап кылбайт, анткени 



докторанттар кечкисин, бакалавриат аудиториялык фондду толук бошоткон 

учурда иштешет, бул докторанттарга ыӊгайлуу болот. Андан тышкары, 

докторантурадагы күндүзгү (очный) семестрлер жылына эки жолу: күзүндө 

жана жазында жарыяланган дисциплиналардын санына жараша бир нече 

жумада болот. PhD докторантура, аспирантура сыяктуу эле календарлык 

жылдарда (3 календардык жыл) окутулат. Калган убакта докторант 

индивидуалдуу илимий изилдөө иши менен алектенип, өзүнүн илимий 

жетекчиси менен тыгыз байланышта болот.  

ЖОЖдор эксперимент катарында иштей башташып, ар башка 

жолдорго түштү: кимдир бирөөлөр чоӊ академиялык эркиндик алып, бир 

катар жылдардан кийин окуу планын окуп аяктагандарга PhD 

диссертациясын жактоого мүмкүнчүлүк берип, аларга өз университетинин 

доктору даражасын берген. Кайсы бирөөлөрү, такта айтканда Ж. Баласагын 

атындагы Кыргыз улуттук университети программанын жана мамлекеттик 

үлгүдөгү дипломдун мыйзамдалышын күтүүнү чечкен. Кыргызстан эл 

аралык университетинде диссертациясын жактаган үчөөнө же андан көбүнө 

Казакстан Республикасында эскертүү берилген. Ал эми Ж. Баласагын 

атындагы КУУдан чыккан билим берүү бөлүгүн бизден өткөргөн эки адам 

европалык университеттерден диссертацияларын жактап алган, чынында бул 

диссертациялар биздин университетте даярдалган.  

Эксперимент узакка созулуп, кыйын болгон. ЖОЖдон кийин кесиптик 

илимий-билим берүүчү PhD докторантура программасы – бул жогорку 

мектептин үчүнчү циклы. Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүүсү 

эки деӊгээлдүүсистемага: бакалавриат менен магистратурага өткөндөн кийин 

– үчүнчүӊ циклды кабыл алуу мыйзамченемдүү кадам болгон. Ал 

ЖОЖдордогу илимий изилдөөлөрдүн өнүгүшүндө чет өлкөлүк тажрыйбаны 

колдонууга мүмкүндүк берип, Кыргызстандагы билим берүү 

траекторияларын дүйнөдөгү алдынкы университеттерге салыштырууга боло 

турган кылат, биздин адистердин сырткы дүйнөдө, уламдан улам 

татаалдашкан илимге сыйымдуу чөйрөдө атаандаштыкка жөндөмдүүрөк 

кылат.  

Европалык Биримдикте жогорку илимий кадрларга эӊ жогорку жана 

жалгыз окумуштуулак даражаны – философия доктору (PhD) даражасын 

ыйгаруу менен даярдоо үстөмдүк кылат, ал анын ээси илимдин тар 

тармагындагы (математикада философия (PhD) доктору, медицинада 

философия (PhD) доктору ж.б.) фундаменталдык билимине ээ экендигин 

күбөлөндүрөт. Кыргызстанда тарыхый жактан илимий кадрларды 



аттестациялоонун эки деӊгээлдүү системасы түзүлүп калган.  

Изденүүчүлөргө илимдин кандидаты окумуштуулук даража, андан ары 

тиешелүү илимдин доктору окумуштуулук даражасы ыйгарылат.  

Билим берүүнүн үчүнчү циклы – PhD доктордук программаны 

жайылтуунун актуалдуулугу  - PhD доктор окумуштуулук даражасына 

изденүүчү 30-35 жашка чейин ээ болушу мүмкүн жана андан ары өмүрүнүн 

аягына чейин изилдөө иштери менен алектене берсе болот. Ал эми жогорку 

илимий кадрларды эки деӊгээлдүү даярдоодо илимдин доктору 

окумуштуулук даражасына изденүүчү эӊ жакшы дегенде 50 жашында, 

дээрлик өзүнүн илимий жана эмгек ишмердүүлүгүнүн аяктаарына аз каглан 

убакытта ээ болушу мүмкүн. Бул көрүнүш жаштарды илимий изилдөө 

ишмердүүлүгүнөн алыстатат. Өмүрүнү баарын кандидаттык жана доктордук 

диссертация жазууга арноону көпчүлүгү каалабайт жана финансылык 

каражаттын жоктугунан арнай да албайт. Коом да билим алуусуна маанилүү 

каражат сарпталган окумуштуудан керектүү кайтарымды ала албайт, ал эми 

негизинен коом үчүн иштөө докордук диссертацияны жактагандан кийин 

болот, т.а. улгайган учурда. Казакстан илимий кадрларды даярдоонун жаӊы 

модели – PhD докторантурага өтүүнү 2011-жылы аяктаган.  

Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн эки 

деӊгээлдүү структурасы 2011-жылдын 23-августунда белгиленген, силер 

көрүп тургандай, 2019-жылдын 2-майында PhD докторантура “Кыргыз 

Республикасынын билим берүү тууралуу мыйзамына” кирген учурдан кыйла 

убакыт өткөн. Муну менен Кыргыз Республикасы эл аралык билим берүү 

мейкиндигинде интеграцияланган жана биздин мамлекет эл аралык 

коомчулуктун алдындагы келишимдик  милдеттенмелерди аткарган. Мунун 

алдында эки деӊгээлдүү жогорку билим берүүнү киргизүү жана ишке 

ашыруунун, PhD докторанын пилоттук программасы менен болгон 

эксперимент, кыргыз ЖОЖдорунун жогорку билим берүүнү реформалоо 

боюнча болгон бир катар эл аралык долбоорлорго катышуу окшогон узакка 

созулган процесси болгон. Бүгүнкү күндө үчүнчү деӊгээлди киргизүү 

кайтарылгыс мүнөздү кабыл алды, аныкталган факт болуп калды.  

Билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин 

көтөргөн депутаттардын тобу Улуттук квалификация системасынын мындан 

ары өнүгүшүнүн, улуттук квалификациялардын, даражалардын жана билим 

тууралуу документтердин шайкештиги жана таанылышын камсыз кылуучу 

илимий кадрларды даярдоонун жаӊы моделинин  зарылдыгын жетекчиликке 

алышкан.  



Кийинчерек PhD Квалификациялар улуттук рамкага №8 болуп кирген. 

Квалификациялык деӊгээлдин дескрипторлору аныкталган:  

- Эмгек ишмердүүлүгү же байланышкан тармактардагы ӊн 

алдынкы билим;  

- Изилдөөлөр жана/же инновациялар жаатындагы маанилүү 

маселелерди чечүү үчүн, ошондой эле бар болгон билимдерди же кесиптик 

тажрыйбаны кеӊейтип, кайра ойлонуп чыгуу зарыл болгон эӊ алдынкы жана 

адистештирилген жөндөмдөр менен методдор жана ага камтылган синтез 

менен баалоо;  

 - олуттук авторитетти, автономияны, инновациялуулукту, илимий жана 

кесиптик максаттуулукту, ошондой эле жаӊы идеяларды же эмек 

ишмердүүлүгүндөгү же окутуудагы алдынкы тармактардагы процесстерди 

иштеп чыгууга карата туруктуу милдеттүүлүктү көрсөтүү.   

  Мында башкысы когнитивдик билим берүү максаттары эмес, мында 

башкысы изилдөөчүлүк инсанды калыптандыруучу өзөктүү компетенциялар. 

PhD программалардын негизги максаты – академиялуулук, программанын 

уникалдуу өзгөчөлүктөрү – анын билим алуу менен изилдөөнүн ортосундагы 

кесилишинде болуусу.   

 Илимий кадрларды даярдоонун эски системасы үчүн академиялык 

эркиндиктин  жоктугу гана эмес, ошондой эле академиялык чынчылдыктын 

да жоктугу мүнөздүү жана Диссернет менен болгон чыр-чатак жалпыга 

бегилүү. Дайыма иштеп турган кеӊештер үчүн PhD диссертацияларды 

жактоо боюнча бир гана жолуу болуучу кеӊештерге караганда коррупциялык 

аракеттердин болушу мүнөздүү. Ошондой эле PhD даярдоо менен 

классикалык доктарантуранын ортосундагы айырма PhD изилдөөлөр 

көбүрөөк колдонмо мүнөзгө ээ. Классикалык докторанттар диссертациялык 

изилдөөлөрүнүн маанилүү бөлүгүн фундаменталдык изилдөө аракеттерине 

жумшайт, бул жерде өзөктүү сөз “аракет кылуу”.  

 Жакыр өлкөдө, өзгөчө бүгүнкү күндө, калган дүйнөнүн илим 

сыйымдуу жогорку технологиялык чөйрө булуп турганында, 

фундаменталдык изилдөөлөр болушу мүмкүн эмес. Биздин бүгүнкү милдет 

жогорку өнүккөн өлкөлөрдө генрацияланган жаӊы фундаменталдык 

билимдерди адекваттуу кабыл алып, колдонмо деӊгээлдеги, биздин улуттук 

кызыкчылыктар менен приоритеттерди канааттандыруу деӊгээлиндеги 

чыныгы илим жаратышыбыз керек. Эӊ таланттуу, фундаменталдык илимге 

жакындар батышта жакталып, иштесе болот. Ушуга байланыштуу илимий 

басылмалар системасы эл аралык деӊгээлге суурулуп чыгышы өтө маанилүү.  



 Экинчи тараптан, бизде билим берүү кызматтарын экспорттоону 

генерациялоого мүмкүндүк берүүчү илимий-педагогикалык көрөӊгө 

сакталган жана аракетте. Пилоттук программаларда эле чет өлкөлүк 

студенттер болгон. Ал эми азыр бизден били алууну каалаган Кытай жана 

дагы башка өлкөлөрдүн жарандары бар, алар түшүнүктүү жана алмашма 

(конвертируемая) даражаны каалашат.  

 Ашыкча регламенттөөдөн, ашыкча жөнгө салынуудан алыстоонун 

актуалдуу зарылдыгы  PhD окшогон жаӊы илимий-билим берүүчү 

программаларды жаратууга алып келүүдө. Азыр да, Кыргызстанда жаӊы 

илимий-билим берүүчү программалар жайылтылып жатканда да, 

мамлекеттик органдар ченемдик базага ашыкча стандартташтырууну 

киргизүүгө аракет кылып, жөнгө салуучу документтерде бул 

программаларды иштетип жаткан ЖОЖдордун операциялык деӊгээлинде 

жөнгө салынууга тийиш болгон тар процедуралык аспектилерди жазып 

жатышат.  

 2020-жылдын 11-декабрында Өкмөт тарабынан “ЖОЖдон кийинки 

билим берүүнү уюштуруу жана философия илиминин доктору (PhD)/профил 

боюнча доктор квалификациясын ыйгаруунун тартиби жөнүндөгү жобо”, 

ошндой эле, “Философия илиминин доктору (PhD)/профил боюнча 

докторлорду даярдоонун билим берүү программасын аккредитациялоого 

коюлуучу минималдык талаптар” бекитилди. Эми бул программаларды ишке 

ашырууга эч нерсе тоскоол болбойт, баары ЖОЖдордун өздөрүнүн 

аракеттерине жараша болот.  

 ЖОЖдордо үчүнчү цикл болгон – ЖОЖдон кийинки кесиптик илимий-

билим берүүчү программа болгон PhD академиялык программасын ишке 

ашырып, өнүктүрүү максатында, ошондой эле жогорку квалификациялуу 

илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо үчүн Ж. Баласагын 

атындагы КУУ КР Билим берүү жана илим министрлигинин лицензиясынын 

(2021-жылдын 28-июлундагы  каттоо номери G 2021-0007) негизинде 11 

билим берүү программалары боюнча даярдоо жүргүзүүдө, алар:  

  530400 Тарых 

 530500 Юриспруденция 
 550700 Педагогика 

 531100 Лингвистика 

 530100 Философия 
 510100 Математика 

 530600 Журналистика 

 580100 Экономика 

 580200 Менеджмент 



 580700 Бизнести башкаруу 

 Эксп. Экономика менен башкаруу  

Бул багыттар боюнча 2021-жылы ийгиликтүү кабыл алуу жүргүзүлгөн. 
Биз 1-курска 10 Кыргызстандык докторантты жана 53 чет өлкөлүк 

докторантты кабыл алдык.   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


