
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ӨКМӨТҮН САНАРИПТЕШТИРҮҮ 
БОЮНЧА НЕГИЗГИ АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

Отчет БУУӨПтүн “Санарип экономика шартында жаштардын эмгек менен камсыз болуусундагы 
санарип технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү” долбоорунун алкагында Солтобаев Азиз аркылуу даярдалган

Фокус калктын жалпы 
санариптик сабаттуулугунда 

Жарандарды практикалык 
санариптик өнөрлөргө үйрөтүү 

Региондордо санарип өнөр боюнча окутуу 
борборлорун ачуу жана аларды өнүктүрүү

Жогорку окуу жайлар менен бизнес-ассоциациялардын 
ортосунда кызматташтыкты түзүү



15 жаштан жогору жарандар сабаттуу калктын катарына кирет (окуп жана жаза 
алышат) – санариптик сабаттуулукту тез арада өздөштүрүүгө жакшы шарттар түзүлөт *

Сабаттуу калк санариптик билимди 
тез арада өздөштүрө алат. 
Санариптик сабаттуулук 
интернеттеги санарип ресурстарды 
коркунучсуз жана натыйжалуу 
колдонуу үчүн керектелген билим 
аркылуу аныкталат

САНАРИПТИК 
САБАТТУУЛУК

* Маалымат булагы: Улуттук Статистика Комитети

Бойго жеткен 
калктын



САНАРИПТИК ӨНӨРДҮН 
ПИРАМИДАСЫ

ОРТОҢКУ ДЭҢГЭЭЛ

програмалоо • санариптик чындык • жасалма интеллект • 
санариптик жеке-ишкердик • чоң маалыматтар (big data)

санариптик маркетинг • социалдык тармактар менен башкаруу • издөө 
системасын оптималдаштыруу • контексттик жарнама • графикалык дизайн • 
кеңседеги программалык тиркемелер • колдонмо тиркемелерди колдонуу • 
мазмунду башкаруу системасы

электрондук почта жана мессенджерлер • компьютер жана 
уюлдук телефондорду колдонуу • онлайн байланыштарды 
түзүү • купуялык тууралоо менен башкаруу

НЕГИЗГИ ДЭҢГЭЭЛ3

2

АЛДЫҢКЫ ДЭҢГЭЭЛ1

Негизги жана ортоңку өнөрдү эркин өздөштүрүү жумуш менен 
камсыздандырууну жана эмгек рыногундагы атаандаштыкты 
жогорулатат. Талаптануучунун негизги талаптары: Word программасы 
менен иштөө, excel программасында маалыматты иштеп чыгуу, Power 
Point менен колдонуу, интернетте керектүү маалыматты издөө

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/ITU%20Digital%20Skills%20Toolkit.pdf"



КАНДАЙ 
КЕСИПТЕР?

Кандай билимдер керектелет? 
• Ар түрдүү социалдык тармактар үчүн 
мазмун түзүү: тексттер, сүрөттөр, видео, 
анимация жана башка;
• жарнама кампаниялары боюнча 
стратегия түзүү жана максаттуу жарнама 
баштоо;
• аудитория тартуу, иш-чара ойлоп табуу, 
кардарларды тартуу үчүн жаңы 
аспаптарды колдонуу;
• блоггерлер, лидерлер менен бирге иш 
алып баруу, шериктик жарнама 
кампанияларды киргизүү

Окуу мөөнөтү
3 ай

СММ 
АДИС

Кандай билимдер керектелет? 
• Аналитика менен иштөө, Google ads, 
Google Analytics, Yandex Metrika, Google 
Search Console  санарип платформаларда 
иштеп билүү;
• рыноктук талдоону жүргүзүү, 
аудиторияны, атаандаштарды изилдөө;
• жарнаманын бюджетин түзүү, 
бөлүштүрүү, көзөмөлдөө;
• маркетинг-стратегияны ишке ашыруусун 
көзөмөлдөө;
• стратегиялык жана тактикалык максаттуу 
жарнаманын негизин түшүнүү, РРС, SMM, 
e-mail маркетинг, мазмун боюнча 
маркетинг;
• интернет тармагынан кардарларды 
тартуу үчүн жаңы аспаптарды текшерүү;
• дизайн, копирайтинг, версткалоо 
иштеринин принциптерин билүү, жарнама 
материалдарды иштеп чыгуу боюнча 
көзөмөлдөө жүргүзүү

Окуу мөөнөтү
6 ай

СЕО– 
АДИС

Кандай билимдер керектелет? 
• Интернет тармагында стратегияларды 
жана мекемени өнүктүрүү тактикасын иштеп 
чыгуу; 
• Интренет тармагында жарнама 
кампанияларды жүргүзүү, алардын 
натыйжалуулугун текшерүү;
• статистиканы анализдөө, сайттын KPI, 
интернет тармакты, социалдык тармактарды;
• байланыш каналдарды тандоо;
• ар бир байланыш каналдары үчүн 
стратегия түзүү;
• тексттерди түзүү, инфографиканын 
концепциясын, видеонун идеялары, 
жарнама, почта аркылуу таратуу;
• дизайнерлер, програмисттер үчүн 
техникалык тапшырма иштеп чыгуу

Окуу мөөнөтү
6 ай

ИНТЕРНЕТ
МАРКЕТОЛОГ



жарандардын уюлдук 
телефондору бар

80

кирешеси
> 50Уюлдук телефон негизги маалымат каналы болуп саналат. 2015-2019 

жылдары Жогорку Технологиялар Паркынын 50% кирешеси Youtube 
студиясына туура келген. 
Youtube экономикасы (анимация тармагы) – Youtube санарип платформасына 
видео контенттин публикациясын чыгаруу, каналды алдыга жылдыруу жана 
жарнаманы таратууда киреше табуу. Кыргызстанда анимационный 
мультфильмдерди чыгаруу мектепке чейинки балдар жана мектепте окуган 
балдар үчүн жана англис тилинде сүйлөгөн аудитория үчүн чыгарылат
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ИНТЕРНЕТ ТАРМАКТЫН КОЛДОНУУЧУЛАРЫ 
ӨЗДӨРҮНҮН ӨНӨРҮН КӨҢҮЛ АЧУУЧУ 
КОНТЕНТТЕРДЕ КОЛДОНУШАТ

80% жарандар интернетке 
уюлдук телефон аркылуу 
чыгышат, 20% гана планшеттер 
жана компьютерлер 
аркылуу чыгышат

Уюлдук телефондордун 85% 
Google Android негизинде, 
15% Apple IOSтун негизинде 
иштейт

95% ашуун жарандар 
OC Windows 
компьютерлер менен 
колдонушат

Десктоп 
колдонуучулардын
арасында жогорку

10 веб сайттар



БЕЛГИЛҮҮ ПЛАТФОРМАЛАР АРКЫЛУУ КАЛКТЫН ЖАЛПЫ 
САНАРИПТИК САБАТТУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУ

Учурдагы белгилүү санариптик 
платформаларды колдонуу

1

Маалыматты таратуу максатында 
таасирдүү адамдарды тартуу

6Белгилүү каналдар жана ресурстар 
менен кызматташуу

4

Жаңы адистештирилген баракчага 
салыштырмалуу Кыргызстандагы 
жогорку 10 Youtube каналдары 
негизги аудиторияны тез арада 
каптайт

2

Региондордо телекөрсөтүү 
маанилүү билим берүү каналы 
катары колдонулат, айрыкча 
кыргыз тилинде

5

Жергиликтүү окуу жайларында 
педагогтордун жетишсиздигине 
байланыштуу санариптик 
телекөрсөтүү мектеп 
окуучулардын жана студенттердин  
дистанциондук окуусу үчүн аспап 
катары колдонула алат

3



СУНУШТАР. АРАДАГЫ АДИСТЕШТИРИЛГЕН ӨНӨРДҮН 
ӨНҮГҮҮСҮ БИЗНЕСТИН АБАЛЫН ЖАНА САНАРИПИК ЖЕКЕ 
ИШКЕРДҮҮЛҮКТҮН МҮМКҮНЧҮЛҮГҮН БЕКЕМДЕЙТ

Кыргызстанга керектүү программалык камсыздоо түрүндө чет элдик чечимдерди 
женилдетүү, окуу-методикалык жана сертификатто материалдарыды 

адаптациялоо, окуу борборлорун ачуу, техникалык жактан жабдылган 
инновациялык лабораториялар

Санарип платформасы боюнча регионалдык компетенттүүлүк борборлорду ачуу: 
Google, Facebook, Amazon AWS, Microsoft Azure, Apple, Booking

Жогорку окуу жайларында тармактык окуу борборлорун түзүү,  
Open Sourse базасында өндүрүштү башкаруунун маалыматтык 

тутумдарында иштөөгө үйрөтүү

2

1
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Кыргызстанда 1,145 миллион үй-бүлө, 
компьютерлер менен 18% тен аз үй-бүлө 
жабдылган. Региондордо абал Бишкек жана 
Ош шаарларына салыштырмалуу татаалыраак

18

1,145 миллион
үй чарбасы жашайт

Кыргызстанда

компьютерлер 
менен жабдылган

алардын Компьютерлердин саны 
үй-бүлөлөрдүн санына катышы47

27

Бишкек
шаарында

Ош
шаарында Маалымат булагы: Улуттук Статистика Комитети
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