
Кыргыз-Казак университетинин 

ɵнүгүү стратегиясы 

 2015-2020-жылдарга Кыргыз-Казак университетинин ɵнүгүү стратегиясы (мындан ары 

Стратегия) «2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүсүнүн ɵнүгүү 

стратегиясына» ылайык КРнын Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 23-мартында кабыл алынган 

Токтомуна ылайык билим берүү саясатын камсыз кылуу жана ɵнүктүрүү максатында 

иштелип чыккан. 

 Ɵлкɵнүн социалдык-экономикалык азыркы абалында Кыргыз Республикасында 

билим берүү тармагын ɵнүктүрүү атаандаштык жɵндɵмү жана ɵлкɵнүн гүлдɵп  ɵнүгүүсүн 

камсыз кылуу максатында аны реформалоо зарылдыгы менен аныкталат, ошондой эле 

адамдык капиталдын сапаты жана баасын кɵтɵрүүгɵ мүмкүнчүлүк берет. 

 Азыркы  шартта ККУнун алдында билим берүү жана эмгектик кызматтын ата 

мекендик жана чет ɵлкɵлүк рынокто атаандаштык жɵндɵмүн жогорулатуу милдети турат. 

Ушуга байланыштуу университеттин ɵнүгүү стратегиясы ички  кудуреттүүлүктү 

таасирдүү иликтɵɵнүн,  ɵнүгүүнүн топтолгон максаттарына жетишүү үчүн ресурстарды 

бириктирүүнүн  шайманына айланат. 

 ККУнун ɵнүгүү стратегиясы миссиясын, элесин, университеттин стратегиялык 

ɵнүгүү максатын, 2020-жылга чейинки негизги багыттары менен жетишкендик 

кɵрсɵткүчтɵрү аныктайт. 

 Стратегия илимий жана кадр саясатын, сапат тармагындагы, тиешелүү жоболор 

саясаттын негизи болуп, университеттин ишкердигин, ɵнүгүү  стратегиясы менен 

түзүмдүк бɵлүкчɵлɵрдүн, башка жергиликтүү документтерди жɵнгɵ салат. 

 Кыргыз-Казак университетинин  миссиясы менен  стратегиялык  элеси 

           Кыргыз-Казак университетинин Миссиясы – билим берүү, илим жана  маданиятты 

жана элеси Кыргыз-Казак университетинин Миссиясы – билим берүү, илим жана  

маданиятты жаңылоо борбору катары Борбордук Азияда атаандаштыкка  

ККУнун негизги максаттары жана милдеттери: 

 Университеттин студенттерди күчɵтүлгɵн тажрыйбага, студенттердин пайдалуу 

билимди ɵздɵштүрүүгɵ даярдоо үчүн бизнес-шериктештиги менен кызматташуусу. 

 Студенттерди бизнес-жагдайларды талдоосу, университеттин  бүтүрүүчүлɵрүн 

жумушка алууда жагымдуулугун жогорулатууга университеттин билим берүү 

кызмат рыногунда  туткан жолун, университеттин оң беделин  түптɵɵнү бекемдейт. 

 Бакалаврларды даярдоону кармоосун түзүүдɵ азыркы дасыккандык таламдарга 

(кесипкɵйлүк билермандыгы) макулдашып, 3-муундагы Мамлекеттик билим берүү 

калыптарынын программалары менен  мунун ичинде окуу пландарын иштеп 

чыгууда студенттердин кесипкɵйлүк кɵйгɵйлɵрүн чечүүдɵ иш берүүчүлɵр менен 

башка социалдык шериктештердин катышуусун камсыз кылуу. 

 Билим берүү жараянына кɵрүнүктүү мамлекеттик, саясый жана коомдук 

ишмерлерди, бизнесмендерди,  тажрыйлуу кызматчыларды тартуу. 



 ККУнун билим берүү жана илимий программаларын аккредитациялоонун чет 

ɵлкɵлүк борболорунда аккредитациялоо. 

 Эмгекке жайгаштыруунун кепилденген механизми катары студенттерди максаттуу 

даярдоо. 

 Тажрыйлык окутуу жана башка механизм менен усулдары аркылуу студенттерди 

бизнес-түзүмдɵрүнүн ишкердигине тартуу. 

 Илимий мектептер менен бизнес-шериктештигинин биргелешкен илимий 

иштелмелерин ишке ашыруу. 

 Магистр, бакалаврларды даярдоодо бɵлүмүндɵ алдынкы чет ɵлкɵлүк ɵнɵктɵштɵр  

менен бирге эки  дипломду алуу жараянын уюштуруу. 

 Жогорку билим берүү жана илим тармагында эл аралык кызматташтык жана 

жаңылоонун чет ɵлкɵлүк уюмдары менен кызматташуу. 

 Ишке кɵнүгүү бɵлүгүндɵ чет элдик иш берүүчүлɵр менен чет ɵлкɵлүк уюмдар 

менен кызматташуу. 

 Европа менен Азиянын ЖОЖтору менен ɵнɵктɵштүк мамилени чыңдоо, 

университеттин эл аралык ишкердигин ɵнүктүрүү, жɵндɵмдүү, бир кыйла 

маанилүүлүктɵгү жергиликтүү социалдык-экономикалык кɵйгɵйлɵрдү чечүүгɵ 

багытталган, жашоонун сапатын, чɵйрɵнүн руханий-адептик ɵнүгүүсүн 

камсыздоого багытталган. Университет – тез ɵзгɵрүлгɵн дүйнɵдɵ үзгүлтүксүз 

билим берүү кесиптик ийгиликке багытталган, турмуштук стратегиясын курууга 

жɵндɵмдүү, студентердин кесиптик-ɵздүк ɵнүгүүсүнɵ даярдайт. 

      ККУнун Миссиясы – экономика менен билим берүү чɵйрɵнүндɵ илимий билим 

берүү жана маданият борбору катары илим, билим берүү, бизнес үчүн фундаменттүү 

билим берүүнүн негизинде бүтүрүүчүлɵр тез ɵзгɵрүлмɵ коомдук керектɵɵлɵргɵ кɵнүгүп 

кетүүгɵ мүмкүнчүлүк берген  интеллектуал  танданмаларды даярдайт. 

Биздин баалуулуктар: 

 Университеттин кызматчылары анын эң жогорку баалуулугу. Ар бир кызматчы 

менен студенттин ɵздүгүнɵ жеке мамиле. 

 Билим берүү чɵйрɵсүндɵ, эмгек рыногунда талап кылынган кесипкɵйлɵрдү 

даярдоо социалдык жоопкерчилик, окуп жаткандар менен университетте 

иштегендерге кепилдик. 

 Илимий-билим берүү ишкердиктин сапатына бардык тараптардын канаттануусу. 

 Билим берүү жана илимий ишкердиктин сапатынын фундаменттүүлүгү менен 

кыймыл күчү. 

 Илимий-педагогикалык кызматчылардын дасыктуулугун туруктуу жогорлатуу. 

 Кесипкɵй билим сапатын жакшыртууга умтулуу. 

 Дүйнɵлүк билим берүү мейкининде үндɵшүү, университетте окугандардын  жана 

кызматчылардын академиялык жогорку шайма-шайлыгы. 

 Университте билим берүү жараянынын катышуучуларына, сырт адамдарга 

экономикалык , тилдик, укуктук билгилигин камсыздоо. 

 Кыргыз-Казак университетинин билими тууралуу дипломунун беделин камсыздоо, 

чет ɵлкɵлүк ЖОЖтор менен биргелешкен  билим берүү программаларын 



ɵнүктүрүү, окуу жараянына таасирдүү мультимедияалык технологияны кийрүү 

базасында, университетте алдынка илимий мүнɵздүү багыттарынды күчɵтүү. 

 Университеттин экономикалык, юридикалык, педагогтук, тилдик билим берүүдɵгү 

олуттуу кɵйлɵйлɵр боюнча башка ЖОЖтор менен, КРнын билим берүү жана илим 

министрлиги, ошондой эле чет ɵлкɵлүк билим берүү жана башка уюмдар менен 

карым-катышын орнотуу. 

 Чет тилдерди, педагогигалык, экономикалык жана юридикалык сабактарды окутуу 

усулдары боюнча биргелешкен семинарларды такай ɵткɵрүү; алдынкы усулдук 

тажрыйбаларды алмашуу максатында Кыргызстан менен Казакстандын алдынкы 

усулчулары  жана илимпоздордун чакыруу менен окутуучулар үчүн 

конференцияларды, адистешкен семинарларды ɵткɵрүү. 

 Үзгүлтүксүз билим берүү негиздерин колдоо жана ɵнүктүрүү. 

 Илимий жаш кадрларды түзүү программаларын уюштуруу. 

 ЖОЖтун  кызматкерлерин жаңылоо программаларын түзүү. 

 Университеттин илимий ишкердиги менен билим берүү жараянынын сапатын 

баалоодо окутуучуларды, кызматкерлерди, окуп жаткандарды, иш берүүчүлɵрдү 

тартуу. 

 ККУнун беделин калыптандырууда билим берүүнүн; илимдин жана маданияттын 

жаңычыл борбору катары, Борбордук Азияда алдынкы тутумду ээлеген, 

атаандаштыкка жɵндɵмдүү  кадрларды даярдоо тармагында жергиликтүү маанилүү 

социалдык-экономикалык кɵйгɵйлɵрдү чечүүгɵ багытталган, турмуштун сапатын 

камсыздоочу, руханий – адептик чɵйрɵнү ɵнүктүрүү. 

 Билим берүү программалар кызмат кɵрсɵтүү деңгээлин билим берүүдɵ жана 

атайын орто эл аралык  калыптардын талаптарына билим берүүн  ɵ келтирүү. 

Ɵнүгүүнүн стратегиялык миссияларына ылайык ККУну ɵлкɵдɵ жүргүзүлүп жаткан  

реформаларга жана  дүйнɵлүк билим берүү мейкиндигиндеги ɵзгɵрүүлɵргɵ рухуна  

бɵлүп айтканда Болондук жараянына ылайык  жогорку жана атайын-орто билим 

берүүнүн сапатынын жогорку деңгелине жетиштүү болуп саналат. 

 

  

 

 

 



Стратегиялык багыттар, максаттар, милдеттер жана ишкердик кɵрсɵткүчтɵр 

 

Стратегиялык багыттар Стратегиялык максаттар Милдеттер  Кɵрсɵткүчтɵр/индикаторлор 

Республиканын жогорку окуу 

жайларынын ичинен ККУнун кɵч 

баштоочулукка чыгышы 

КРнын алдынкы ЖОЖу катары 

ККУнун мартабасын бекемдɵɵ 

Келечктүү билим берүү 

программаларын ишке ашыруу. 

Артыкчылык илимий  жана  

жаңылануу программаларын 

ɵнүктүрүү. Билим берүүнүн 

жогорку тепкичтери менен 

деңгелин кɵтɵрүү. 

ЖОЖтордун рейтинг 

кɵрсɵткүчтɵрү кароо-

сынактардын,  кароолордун,  

аккредитациялардын, грант, 

долбоорлордун жыйынтыктары. 

Университеттин бедели, билим 

берүү деңгээли. 

Билим берүү ишкердигин 

жакшылоо 

Республикада орто кесиптик 

жана жогорку билим берүү,  

бакалавриат, магиструктура, 

ошондой ЖОЖтон кийинки 

(аспирантура, докторантура) 

университеттин 

бүтүрүүчүлɵрүнүн жогорку 

кесипкɵй  билимдүүлүк 

деңгээлин камсыздоону дардоочу 

программалар боюнча,  

экономиканын артыкчылык жана  

келечектүү тармактары үчүн 

адистерди даярдоо боюнча  

алдынкы окуутуу илимий жана  

усулдук борбору болушу керек. 

Эмгек рыногунун таламдары 

менен эл аралык калыптын 

денгээлине жооп берүүчү 

дасыккандыгы кесипкɵй, илимий 

кадрларды  даярдоо, билим  

берүү кызматынын таламдарына 

ылайык билим берүү кызматын 

ишке ашыруу. Ишти чечүү 

жɵндɵмдүүлүгүн арттыруу. 

Сапаттын гарантиялоо тармагын 

ɵркүндɵтүү. Заманбап 

технологиялар менен билим 

берүүнүн усулдарын пайдалануу. 

Азыркы талапдарга ылайык 

билим берүү программаларын 

жана алардын мазмуунун 

жаңылоо менен билим берүү 

сапатын башкаруу жана 

кɵзɵмɵлдɵɵ тармагын 

ɵркүндɵɵтүүгɵ. Бүтүрүүчүлɵрдү 

ишке  орноштуруу мониторинги. 

Ишке алуучулар менен 

Эл аралык талаптарды эске алуу 

менен билим берүү жана окуу 

программалары  чет ɵлкɵлɵр 

менен атаандаштыктар ишке 

керүүчү билим берүү сандарды.  

Аккредитациялоонун сандык 

кɵрсɵткүчтɵрү. Окутуунун 

электрондук ресурстарын  санын 

иштеп чыгуу. Аралык боюнча 

окуган студенттердин саны. 

Мультимедиялык техникалар 

менен  жабдылган 

аудиториялардын саны. 



байланышты, кесипке багыттоо 

жумуштарын жакшыртуу. 

Илимий ишкердиктин ɵнүктүрүү Университеттин илимий-

жаңылоо кудуретин кɵтɵрүү. Эл 

аралык деңгелге туура келген 

илимий изилдɵɵлɵрдү жүргүзүү. 

Азыркы илимий-жаңылоо 

түзүмүн түзүү. Экономиканын 

артыкчылык багыттарына дал 

келген жаңы илимий багыттарды 

ɵнүктүрүү. ИИИнин сапаты 

менен натыйжанын талап  

кылынуусун жогорулатуу. 

Илимий кадрларды даярдоо 

тармагын жакшыртуу. 

Мамлекеттик бюджет долбоору, 

эл аралык долбоорлор боюнча 

ИИИдин аткаргандары боюнча 

саны жана кɵлɵмү ИИИтерди 

коммерциялоо. Эл аралык, 

республикалык, ЖОЖтор аралык 

жарыялангандардын саны. 

Илимий изилдɵɵгɵ тартылган  

студенттердин саны. 

Маалыматтык базанын ɵсүшү Билим берүү жараянын 

маалыматтык камсыздоо 

Заманбап ресурстар менен 

технологиянын ɵсүшү. 

Университетти башкаруунун 

автоматташтырылган тармагын 

түзүү.  Окуу, илимий  

адабияттар, электрондук 

китепканалар менен 

камсыздалышын  жогорулатуу. 

Маалыматтык ресурстун 

накталыгы жана саны 

Эл аралык байланыш Мамлекет аралык чет ɵлкɵлүк  

шериктештердин катышуусу 

менен биргелешкен билим берүү 

программаларын ишке ашыруу. 

Билим берүү ишкердикте 

Болондук жараяндарынын 

негизин ишке ашыруу. 

Эл аралык талаптарга ылайык 

кадрларды даярдоо. Эл аралык 

ЖОЖтор менен байланышты 

ɵнүктүрүү. Билим берүү 

программаларынын эл аралык 

билим берүү программалар 

менен үндɵштүгү. 

 Биргелешкен билим берүү 

тармактарынын саны. 

Студенттердин жана ОПТунун 

ыкчамдык саны. Эл аралык  

долбоорлордун саны. Алмашуу 

боюнча программаларга 

катышкан окумуштуулардын, 

окутуучулардын, студенттердин 

саны. 



Университетти башкаруу 

тармагын жакшыртуу 

Эл аралык калыптар боюнча 

ЖОЖту башкаруу тармагын 

кийрүү 

ЖОЖту башкаруу тармагын 

жакшыртуу. Сапаттын 

менеджмент тармагын 

СМК боюнча сертификат, 

документтештирилген жол-

жоболор, пландар, башкаруу 

түзүмү, документтештирилген 

жараянын, сертификат 

Тарбиялык жана социалдык 

маданият ишкердиги 

Эмгек шартын жана окуу 

жараянын жакшыртуу. Окуп 

жаткандар менен 

кызматчылардын материалдык 

абалын жакшыртуу. 

Корпоративдик маданиятты 

ɵстүрүү 

Жаштардын жүрүм-турумун 

жүйɵлɵштүрүү. ЖОЖтУн 

ишкердигине студенттердин 

катышуусун кеңейтүү. 

Студенттердин жана ОПКнын 

социалдык коргоосун күчɵтүү. 

ЖОЖтун материалдык-

техникалык абалын жакшыртуу. 

Тарбиялык жумуштардын 

программалары, студенттик 

уюмдардын, академиялык 

кеңешчилер институтунун 

накталыгы. Студенттердин 

республикалык, эл аралык 

деңгелдеги ар түрдүү иш 

чараларга катышуусу. 

Социалдык пакет. 

 


