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«Биздин 6утуруучул€ 
33 мамлекетинде ийгилик

бюджеттен окутууну уланта берерибизди бел- 
гилеп коюшум керек. Аларга инженерия, айыл 
чарба, ветеринария багытындагы жана туризм 
тармагындагы адистиктер кирет.

-  Чет м ам лекет т ердин ЖОЖдору 
м енен онокт ош т укт в КТМУнун сту- 
денттери аларды н окуу жайларына, 
алардыкы бул жйкка келип билим  алы - 
шат жен. Бул ыкманын узурун, жеми- 
шин эмнеден сезсек болот?
-  К ы ргы з-Т урк «М анас» университета 

150ден аш ы к чет ел кел у к  Ж О Ж дор менен 
кызматтапггык келишимин тузген. Ж ыл сайын 
орто эсеп менен 70 студент ар кандай програм- 
малар аркылуу чет мамлекеттердеги окуу жай- 
ларга бары п билим алып келууде. Бул ыкма 
студентгердин кеп тилдуу билим алуусуна, бир 
нече тилди жогорку децгээлде уйренуулеруне 
ебелге болот, тажрыйба алмашышат, кез ка- 
раш тары кецейет. Албегге, аны менен катар 
жацы технологияларды ездвштурушуп, елке  
менен таанышышат. Белгилеп кете турган нерсе, 
“М евлана” жана “Эрасмус+” программалары- 
нын алкагында окутуучу жана студенттерди ал- 
машуу жолго коюлган. Себеби, бир туугандык- 
тын долбоору болгон университетибиз жалгыз 
гана Кыргызстан менен Туркиядан эмес, башка 
турк тилдуу мамлекетгерден, боордош жана чет 
мамлекеттерден келген жаштардын жана оку- 
туучулардын башын бириктирип, орток мада- 
ний баалуулуктардын айланасында жуурулу- 
шуп, жогорку квалификациялуу бутуруучулерду 
даярдоо милде-тин ишке ашырып жатат. Анын 
ичинде ты нчты кта жана биримдикте жашоо 
м аданияты на уйротуу, ез  елкелерунун жана 
Турк дуйнесунун енугушуне салым кошуула- 
рына ебелге тузуу максат кылынган.

-  О куу жайда кур стар, тренингдер 
байма-бай вт кврулуп туратдешет. Ал

элдеринин салггуу спорттук оюндар 
мий жаатган терец жана ар тараптуу 
аркылуу пикир алмашуу, салттуу спорт 
дардын келип чыгышы, калыптануусу, т. 
этнографиялык мааниси жана жалпы т 
ктарынын дуйне маданиятына кошкон 
кенири талкууга алынды. Буларга кошу 
верситет айылдарда ж ана тоолуу а й \  
жайгашкан мектептерге материалдык 
керсетуп, мугалимдерге билимин ерк 
курстарын уюштурат. Айы л 'чарбась: 
гектенген ветеринарларга жана ф ер \ 
ж аны  ендуруштук ыкмаларды ездец  
багытталган курстар да узгултуксуз ин 
рылып келет.

. ->Учур менен т ецкадамдаш \ 
лим  беруудв эц биринчи кезекте I 
эмнеге буруш керек деп ойлойсу:

-  Бугун биз болуп кербегенде 
руулердун, жацы технологиялардын 
да жашап жатпайбызбы. Ушундан улам 
кайсы тармак, кайсы багыт болбосун ат 
ты к абдан кучтуу. Бул айрыкча били 
тармагында ачык сезилет. Себеби, 
еткен  куч жок. Илгертеден эле били 
га жол керсеткен шам чырак экени а 
келген да. Азыр убакыт учкан куштай т 
заман билимдуулук менен кесипкейл^ 
чам ой жугуртууну, бат чечим кабьи 
шарттайт. Адцыктан, заманбап м ы кп 
берууде сапатка басымжасоо менен га! 
даш ты кка туруш тук берууге болот, 
жацы технологияларды билимге ээ бо 
рул ёздештуруу жана андан ары еркун 
мумкун эмес. Ошондуктан, Кьфгыз-Т^ 
нас” университета алгач уюшулгандан т 
студенттерге билим берууде сапатка ба 
соону биринчи орунга коюп келатат. Аь 
лык сапаггы эл аралык стандарттарга я
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Билим - акылдын чырагы

Жыл тогошор алдында 
республикабыздагы ири 
окуу жайлардын бири 
- Кыргыз-Турк "Манас" 
университетинин биринчи 
проректору Асылбек 
Кулмырзаевди кепке 
тарттык.

Кыргыз-Турк 
“Манас” 

университетинин 
биринчи проректору 

Асылбек КУЛМЫРЗАЕВ:

курстарда кимдер окуй алышаг 
эле  кезде ири эл  аралы к  конгр 
ж ыйындар, симпозиумдар квг 
Мындай иш-чаралардын макса 
неде?

-  Чы нды гы нда эле университе 
кептеген  эл аралык конгресстер, жы 
симпозиумдар уюштурулуп турат. Мьп 
чаралардын максаты -  бир жагынан э; 
тажрыйба жана алдьщкы практиканы ’ 
тал  аркылуу улуттук ач сезимди есп  
лыптандыруу, маданиятты енуктуруу 
лык карым-катнашты бекемдее болсо 
жагынан аткаруу жана мыйзам чыга] 
лик органдарынын, коомдук институ 
макулдаш ылган аракеттерин ипггеп 
кемектеш уу болуп саналат. Мисалы, 
ситетте устубуздегу ж ы лды н 27-28- 
кундеру “Турк элдеринин салттуу с 
ою ндары” аталышында И Эл аральн 
зиум еткерулду. Эки кунге созулгак 
зиумдун негизги максаты -  кечменде 
рыхый, маданий, этнографиялык мур 
дуйнеге таанытуу болду. Симпозиум

окуйт. Кыргыз-Турк “М анас” университетинде 
тажрыйбалуу, дасыккан окутуучулук курамдын 
болушу, мьпсты материалдык-техникалык база 
жана инфраструктура студенттерге талаптагы- 
дай билим берууге шарт тузуп турат.

Алдыдагы жылдарда Кыргыз-Турк “Манас” 
университетинин медициналык факультетин 
жана клиникасьш ачуу пландаштырылып ж а
тат. Ал ачылып калса, кёлечеги кец болмокчу.

-  Чет влквлврдвн  келип окуган жаш- 
тар арбынбы?

-  Чет елкеден  келип окуган жаштардын 
саны жыл сайын арбып баратат. Бугун универ- 
ситетте чет елкеден келип окуп жаткан жаш- 
тар студентгердин ж алпы санынын 18 пайы- 
зы н тузет. Алар 12 елкенун жарандары жана 
23 улуггун екулдеру.

-  Сиздерде ст удент т ер Туркия  
м ам лекет инин карж ылоосунан улам  
негизинен акьгсыз окуш ат . А л  т ур-  
сун стипендия да алыш ат . О куу жай 
ж ылдан-ж ылга канатын созуп барат- 
канда, каржы чыгымы квбвйв берет да. 
К ийин соц конт ракт  т вл в н в  турган  
факулътеттер ачы лыш ы мумкунбу?

-  Албетте, бугун университет мамлекет- 
та к  бюджеттен карж ы ланы п жатканына ка- 
рабай, биз дагы езубуздун ишмердигибизден 
башка каржылоо булактарын табышыбыз ке
рек. Бул оагытта университеггин Камкорчулар 
кецеши бир катар чечимдерди кабыл алган. Ми
салы, университет акы алуу менен адистерди 
даярдай алат, бул бутуруучулерге биргелеш- 
кен диплом беруу менен башка ЖОЖдор менен 
енектеш тукте ишке ашьфылат. Мындан сырт- 
кары, биз кьфгыз жана турк тилдеринен башка 
тилдерде акы теленм е окуу программаларын 
сунуштай алабыз. Бирок университетибизге 
Кыргызстан муктаж болгон адистерди даярдоо 
миссиясыжуктелгендуктен, бул адистиктерди

Жыпар АКУНОВА, "Кыргыз Туусу"

-  Асы лбек Атамырзаевич, Кыргыз- 
Турк “Манас” университетинин ующул- 
ганына 23  жыл болду. Бул университет- 
т ин  ачы лы ш ы  кы ргы з-т урк дост ук  
м амилелеринин символу катары сы- 
патталып келет. Азыр алгачкы жыл- 
дарга Караганда имараттар кобойду, 
взун чв  эле  чоц ст удент т ик ш аарча- 
га айланды. Учурда канча факультет  
бар, канча студент билим  алышууда. 
Алды да кандай ж ацы факулътеттер  
ачылыш ы мумкун?
-  Сурооцузда туура белгилеп кетп щ и з, 

К ы ргы з-Т урк “М анас” университета эки  
елкенун достугунун, бир туугандык байланы- 
шынын жаркын мисалы болуп эсептелет жана 
турк дуйнесунун мамлекеттеринин ортосунда 
кепурелук кызмат аткарьш келет. Ушул тапта 
университетте жапггарыбыз 9 факультегген, 2 
институттан, 4  жогорку мектептен билим алы 
шууда. Заманга шайкеш, бугунку кун тал ап кыл- 
ган кесиптерге даярдоо учун гуманитардык, та- 
бигый илимдер, керкем  енер, коммуникация, 
экономика ж ана башкаруу, теология, инжене
рия, ветеринария, айыл чарба факультетгери 
ачылган. Эки институгга, атап айтканда табигый 
илимдер институтунда жана коомдук илимдер 
институтунда магистратура жана докторанту
ра программалары боюнча билим альппат. Ал 
эми жогорку мектептерде кайсы кесиптер бо
юнча билим берилери окурмандарды кызьж- 
тьфьппы мумкун, аларды атап кетейин: Дене 
тарбия жана спорт ж огорку мектеби, Туризм 
жана мейманкана иштетуу жогорку мектеби, 
Чет тилдер жогорку мектеби жана Кесиптик жо
горку мектеби. Ж ыйьф ма жылдан ашуун мез- 
гилде окуу жайыбыздын факультеттерин жана 
ж о го р ^  мектептерин 6947 студент бутуруп чы- 
гьшпы. Учурда университетиоизде 5815 студент
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I дуиненун 
w иштеп жатышат»
максатында барды к окуу программаларында 
“Болонья процессине” ш айкеш  ЕСТБ кредит- 
тер тутуму киргизилген. Анын натыйжасында 
2015-2016-жылдан тарта бутуруучулерубузге 
кы ргы з, турк ж ана орус тилдери менен катар 
эле дипломго англисче тиркеме бериле бапгга- 
ды. Бул бутуруучулерубуздун эмгек рыногунда 
атаандашчыл потенциалын арттыруусуна салым 
кошот. Учурда биздин бутуруучулер дуйненун 
33 мамлекетинде узурлуу иштеп ж атыш канын 
мисал тарта кетейин.

Акыркы жылдарда сапатты жогорулатууга 
арналган иш -чараларга абдан чоц маани бери- 
лип, коп ипггер жасалып жатат. Сапатты арггы- 
руу учун мурунку лабораторияларды модерни- 
зациялоо менен бирге эле 64 жацы лаборатория, 
практикалы к сабактар еткерулуучу устакана 
ж ан а  баш ка ж айлар кы зм атка  оерилди. Б у
га  кош умча университетибиздин м аалы м ат- 
компьютердиктехнологиялык системасы менен 
белумдеру заманбап, енуккен елколердун стан- 
дарттарына ы лайыкташтырьшып, ж уманын 7 
кунунде тец 24 саатган маалыматка оцой жетуу 
мумкунчулуктеру тузулду. Университетте ака- 
дем иялы к баалоо ж ана сапатты жогорулатуу 
кецеши, Болонья координациялы к комиссия- 
сы, окуу жайдын ички баалоо жана квземелдее 
тобу тузулуп, иш мердуулуктерун улантууда.

Б и ли м д и н  сапаты ны н негизи болуп ал- 
бетте, профессордук-окутуучулук курам ды н 
децгээли эсептелет. Окутуучуларга университет 
койгон талаптар эл аралык стандарттарга шай
кеш келет. Алардын илим изилдее децгээли эл 
аралык децгээлде болушу, илимий макалалары 
дуйнелук абройлуу ж^фналдарда ж ары яланы - 
ш ы, чет тилдерди билуусу, эл аралык долбоор- 
лорго катьппуусу зарыл. Ушул талаптарга жооп 
берген кадрларды даярдоо максатында универ
ситетте «Кы ргы з-Турк «М анас» университе- 
тинин окутуучуларын даярдоо программасы» 
ишке аш ырылат. Бутуруучулерубуздун арасы- 
нан эн  мы кты лары н тандап, аларды максаттуу 
турде Туркиянын алдыцкы университеттерине 
магистратура ж ана докторантурага жиберип, 
чы гы м дары н каржьшап, кайра университетке 
келип эмгектениш ин камсыз кы льш  жатабыз.

-  А кы ркы  жылдарда университетке 
кандайж ацылык, кандай взгоруу кирги- 
зилгенин айт а кетсециз?

-  С тудентгерибизге б и р  програм м адан  
баш ка бир программ ага етуудо ийкемдуулук 
сакталы п , кош  ж ан а  кош ум ча адистик алуу 
мумкунчулуктеру тузулгон. Муну менен бирге 
башка окуу ж айлар менен тузулгон келишим- 
дердин негизинде студенггер жана окутуучулар 
менен алмашуу программаларынан пайдалануу 
мумкунчулуктеру жолго кою лганын жогору- 
д а  айта кеттим. Студентгерибизге багыт жана 
кецеш беруу кызматтарьгаан башка жеке инсан- 
д ы к енугуу, карьераны  пландоо, елке  ичинде 
жана башка мамлекеттерде стажировкадан етуу 
мумкунчулуктеру берилген. Акыркы уч жыл-

д а  1500ден ашуун студент чет мамлекеттерде 
ендурупггук практикадан етуу шартынан пай- 
далана алышты.

У ниверситетибиздин окутуучуларынын 
ишмердуулугун баалоонун ж ацы  системасы 
киргизилди. Наты йж ада ар бир окутуучунун 
окутуу-тарбия, илимий и зи лдее ж ана башка 
ишмердуулугуне объективдуу турде упай бе- 
рилип, арты кчы лы ктары  ж ана кемчиликте- 
ри  ар бир окуу ж ы лы  бааланат. Эгер окутуучу 
белгиленген елчем де упай алса, анын айлы- 
гы на шыктандыруучу кош умча акча теленет. 
Бул ыкма ар бир окутуучу езунун квалифика- 
циясын узгултуксуз еркундетууге жана келер- 
ки  ж ы лы  еткен  ж ы лдан даты  мы кты  и ш тееге 
туртку берет. Окутуучулардын ишмердуулугун 
баалоо университетгин интернет баракчасы ар- 
кылуу атайын программаньш  ж ардамы менен 
ишке ашырьшат.

-  Кыргыз-Турк ,4Манас”уныверсыте- 
т инин бут уруучулорунун дипломдору 
эки влквгв  -  Туркияга да, Кыргызстанга 
да ж арактуу. О лкобуздогу башка жо- 
горку окуу ж айларга с алы  штъгрмалуу 
КТМ Уку бут ургвндврдун иш  т абуусу 
кандай? Аларды н кийинки тагдырына  
сырттан квз салып,байкоо жургузуугв 
м ум кунчулугуцуздвр  барбы?
-  Ж ы л сайын Кыргыз-Турк “Манас” уни- 

верситетинин бутуруучулеру тууралуу уни
верситет тарабы нан сурамжылоо жана анкета 
толтуруу аркылуу кийинки келечегине жана 
Ж ОЖ дон кийинки билим алуусуна кызьпъш , 
м аалы м ат алып турабыз. 2002-2017-ж ылдар 
аралыгындагы  бутуруучулерду сурамжылоо 
кесиби боюнча иш тее 50% ды, Ж ОЖ дон кий
инки билим алуу (магистратура, докторанту
ра) 12%ды, кесибинен тышкары иш тее 23%ды, 
башка (аскерде кы змат етее , уй-булее куруу, 
жумуш издее ж.б) 17%ды тузду. Андан тышка-

ры  бутуруучулердун кайсы тармактарда иштеп 
ж аткандыгын тактап турабыз. М аалы м ат бо
юнча бутуруучулерубуз телерадио, экономика, 
финансы, туризм  ж ана инж енерия багытында 
кебуреек  ипггешерин байкайбыз.

-  “М анас”университеты дуйнвдвгу  
м ы кт ы  ж огорку о куу  ж айлардын ка- 
т арынан орун алы п ж урвт. Рейтинги 
жогору. Бир топ абройлуу сы йлыкт ар- 
ды алдыцыздар. А ларды н ичинен окуу 
ж айды н ж алпы  э ле  ж ам аат ы н сы й- 
мы кт анды рган сыйлЫ к den кайсы ны- 
сын бвлуп  кврсвт вр элециз?
-  2017-2018-окуу ж ы л ы  окуу ж ай ы б ы з 

учун тар ы х ы й  ж ы л  бодцу десем  болот. Бул 
ж ы лы  университетибиз академ иялы к сапат
т ы  ж акш ы ртуу ж ан а  сапатты  кам сы з кы луу 
багытында ж ургузген ийгиликтуу иш теринин 
натыйжасында Кьфгыз Республикасынын Пре- 
зидентинин 2017-жылдын 30-августундагы че- 
чими менен елкенун социалдык-экономикалык, 
руханий ж ана интеллектуалдык потенциалын 
енуктурууге е зге ч е  салы м  кош кондугу учун 
“Д остук” ордени  м енен  сы йланды . Бул сы й- 
лы кты н  берилиш и университеттин 23 ж ы л- 
ды к ийгиликтуу иш -аракетинин  бааланы ш ы  
десек болот.

-  Устубуздогу ж ылдын 2-сентябрын- 
да Кыргыз Республикасынын Президенты 
Сооронбай Ж ээнбеков менен Туркыянын 
Президенты Режеп Тайып Эрдогануны- 
версит ет т ын проф ессор-окут уучу- 
лары , кы зм ат керлери , ст удент т е-  
р и  м енен  ж олугуш т у. А н д а н  ки й и н  
медициналык факультеттин жана кли-

никасынын имарат ы нын пайдубалына  
капсула салы ш каны н т еледен кврдук. 
Э ки м ам лекет т ин  баш чысы К ыргыз- 
Турк "Манас” уныверсытеты т ууралуу  
кандай пикир, каалоолорун былдырыш- 
ты?
-  Университетибизде жолугушууда эки Пре

зидент тец  окуу ж айды н наамы на ж ылуу пи- 
кирлерин айтышты. Кыргыз Республикасынын 
П резидента Сооронбай Ж ээнбеков Кы ргы з- 
Турк “М анас” университетин эки  м ам лекет
тин ортосундагы эц улгулуу, ийгиликтуу дол- 
боор деп атады. Сезунде “Университет кыргыз 
учун ыйык болгон Манас атабыздын атын алып 
ж урет ж ана ез ишинде айкелдук, достук жана 
ы нты м ак , кы зм атташ ты кты  бекем дее прин- 
циптерин пайдаланууда. М анас атабыздан ке- 
латкан 7  осуятыбызды толук аткарып келатат. 
Экинчиден, окуунун сапаты на е зге ч е  кецул

буруп, ж огорку квалиф икациялуу кесипкей  
адистерди даярдап жатат. Студентгерге абдан 
ж акш ы заманбап шарттар тузулген. КТМУда 
студенттер стипендия алы п окушат. М атери- 
алды к колдоого муктаж болгон студентгерге 
социалдык стипендия берйлет. Эц негизгиси, 
бул университетте коррупциялык керунуш тер 
жок. Бул таза, ачык-айкын университет", -  деп 
баса белгиледи. М амлекет баш чы ны н бул 
сезу бизди сыймыктандырат. Ал эми медици
налык факультет тууралуу Президент мындай 
ой айггы: “эгерде бул факультеттин имараты 
бутуп калса, биздин ж арандары бы з убара бо
луп Туркияга барыпдарыланбай, ушулжерден 
эле, эц  алды цкы  зам анбап ж абдуулар менен 
ж абды лган факультеттин клиникасы нан да- 
рыланганга, кызматынан пайдаланганга ж ак
шы шарт тузулет”. Чындыгында эле С оорон
бай Ш арипович белгилегендей, медициналык 
факультеттин ж ана клиникасынын ачылыш ы 
менен элибизге эц алдыцкы зам анбап жабдуу-

ларды  колдонууга ж ана сапаттуу медициналык 
кы зм ат керсетууге ш арт тузулмекчу.

Туркия Республикасынын П резидента Ре
жеп Таиип Эрдоган ез сезунде акы ркы  8 ж ы л 
ичинде Кыргызстанга келген иш  ж ана расмий 
сапарларынын алкагында “Манас” университе- 
тине уч ирет келгенинде байкаган езгеруулерге 
токтолду. Бул келиш инде “М анас” универси- 
тетинин  К ы ргы зстандагы  зам анбап  ж ана эц 
алды цкы  окуу ж ай катары  жогорку мартабага 
ж еташ кенин керуп ж атканын билдирип, “Орто 
Азиядагы абройлуу жогорку окуу ж айларды н 
ар асы н д а  орун  алган  ж ан а  бутуруучулеру 
дуйненун ар кы л бурчунда иштей алган универ- 
ситетги керуп суйунуп жатам. 23 жылдын ичйн- 
де университеттин билим беруу, материалдык- 
техникалык базаны  жакшыртуу жана алдыцкы 
технологияларды колдонуу боюнча жетишкен- 
диктери мактоого арзыйт. М ы ндай ийгиликкё 
ж еташ  учун Туркия Республикасынын в км ету  
23 ж ы лды н ичинде 356 м иллион АКШ  долла- 
ры н  жумшады. Т уркияны н эц  алды цкы  уни- 
верситеттеринен  проф ессор-окутуучуларды  
бул университетке ж и б ер д ик”, -  деп  айтты . 
Ошондой эле университет билим беруу, илимий 
енугуу, коомго кы змат керсетуу ж ана эл  ара
лы к марка болууга жетуу жолунда ишенимдуу 
кадам  ш илтей баш таганы н баса белгилеп кет- 
ти. Эки елкенун Президенттеринин бул айткан- 
дары  бизге улам ж ацы  бийиктакке жетуу учун 
умтулуубузга дем, ш ык берет.

-  Ж акында Туркияны н парлам ент и- 
нын спыкеры Б. Й ылдырым жана Кыргыз 
Республыкасынын Ж огорку Кецешынын 
Торагасы Д. Ж умабеков уныверсытет- 
ке келип кетишти...
-  Туркияны н парлам ентанин спикери Би- 

н али  Й ы лды ры м  ж ан а  К ы ргы з Респуолика- 
сынын Ж огорку Кецеш инйн Терагасы  Дастан 
Ж умабеков Кыргыз-Турк “М анас” университе- 
танде алп жазуучубуз Чьщ гы з Айтматовдун 90 
ж ы лды к ю билейине арналы п еткерулген иш- 
чаралардын жыйынтыктоочу аземине катышы- 
ш ып, улуу ж азуучубуздун 90  ж ылдьп’ы  бутун 
дуйнеде кецири оелгиленип, ж аш  муундарга 
аны н емуру ж ана чы гарм ачы льп 'ы  ж енунде 
кенен м аалы м ат берилип ж атканьш  айтышты. 
130 ел кед е  175 тилге которулган улуу жазуу
чубуздун чы гармалары  бизге елбес-ечп ес  му- 
рас болуп калганын, ай кел  М анас бабабыздьш  
атын алып журген окуу жайыбыз бир тууган эки 
елкенун ортосундагы достуктун алтын кепуресу 
экенин белгилешти.

-  Учурда окууж айда чечуугв тыйыш 
болгон койгойлуу маселелер барбы?
-  А зы ркы  учурдагы  эц  кей гей луу  м асе- 

ле -  Кы ргы зстанда философия доктору (PhD) 
академиялы к дараж асы ны н тааны лоаш ы  бо
луп эсептелет. К ы ргы зстанды н ж огорку  б и 
лим  беруу системасын батыш  стандарттарьша 
шайкеш кылуу максатында бакалавр ж ана ма
гистр академиялы к дараж алары н кабы л алып, 
учурда биздин Ж ОЖ дор бул программаларды  
ийгиликтуу иш ке аш ырып жатышат. Бирок ба- 
ты ш ты н жогорку билим беруу системасында- 
гы  учунчу академиялы к тепкичи, философия 
доктору (PhD ) бизде орун ала элек. М аалы м  
болгондой, Кыргыз Республикасынын вкм ету  
ж ана Ж огорку Кецеши билим беруу м ы йзамы - 
н а  тиеш елуу езгер ту у л ер д у  ки рги зуу  ипгге- 
рин  жургузуп жатышат. “М анас” университета 
2002-ж ы лдан тарта философия доктору (PhD) 
программ аларын иш ке аш ырып, 87  бутуруучу 
чыгарды. Тилекке карш ы, Ю>фгызстанда ака
демиялы к дараж алары таанылбагандыктан, ал 
бутуруучулерубуздун алган квалификациялары 
колдонулбай башка елкелерге  кетууге мажоур 
болушууда же биздин университетте калышууда. 
Эгер кыска меенетте философия доктору (PhD) 
дараж асы тааньшса, анын ээлери Кыргызстан
га узурлуу эмгек кьш ыш арына ишенебиз. Бу
га кош ум ча баты ш  Ж О Ж дорунун доктордук 
дипломдоруна ээ болгон биздин ж аш тарды н 
ез елкесунде эмгектенишине ш арт тузулет эле.

-  К елечект е К ы ргы з-Турк ".М анас” 
университ ет инин  коздогвн  м аксат ы  
ж внунд в окурм андар  м енен  б вл уш в  
кетсециз. Алдыдагы он жылда окуу жай- 
дан кандай ж етишкендиктерди, ыйгы- 
лыктерди кут сок болот?
-  Д уйнелук илимге салым кош кон эл  ара

лы к децгээлдеги абройлуу ж ана белгилуу уни
верситет болуу ж олун тандап  алган у н и вер
ситетибиз 23 ж ы лды н ичинде алдыга койгон 
м аксаттары н ы н  кеп чулук  белугун  аткарды  
десем  болот. 0 зг е ч е  акы ркы  он ж ы лга чукул 
мезгилде Кьфгы з-Турк “М анас” университета 
билим беруу децгээлин кы йла бийиктакке ж о- 
горулатты, ош ондой эле бул багытта эл аралык 
маркага ээ болууга олутгуу кадамдар ташталды. 
У ниверситетибизде турк дуйнесунун биримди- 
ги ж ана енугуусу учун пайдубал тузгенге, жаш- 
тары б ы зд ы  дуйнелук атаандаштьпсга ж ецип 
ч ы ккандай  м ы кты  децгээлде даярдоо менен 
ийгиликке ж етиш кенге ум тулабы з. К ы ргы з- 
Т урк “М анас” ун и вер си тета  улуттук ж ана 
д уй н елук  баалуулуктарга ээ ж аш тарды  тар- 
биялап  естурген окуу ж ай болот деп айтууга 
толук негиз бар.
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