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Эмгек жана социалдык өнүгүүнүн 
Каракол шаардык башкармалыгынын 
эмгек жана калкты жумуш менен 
камсыздоо бөлүм 03922 52379, 
karakol.sz@mlsp.kg       

Эмгек жана социалдык өнүгүүнүн  
Нарын райондор аралык 
башкармалыгынын ишке орношууга 
көмөктөшүү бөлүмү 03522 52094, 
03522 52095, naryn.sz@mlsp.kg

Нарын

Каракол

Эмгек жана социалдык өнүгүүнүн  
Талас райондор аралык 
башкармалыгынын эмгек жана 
ишке орношууга көмөктөшүү бөлүмү  
03422 52729, 03422 52531, 
talas-gorod.sz@mlsp.kg   

Баткен 
Эмгек жана социалдык өнүгүүнүн  
Баткен райондор аралык 
башкармалыгынын ишке 
орношууга көмөктөшүү 
бөлүмү 03622 50574, 
batken-gorod.sz@mlsp.kg

Талас

Бардык суроолор боюнча Өзүңүз жашаган шаардагы 
ишке орношуу бөлүмүнө кайрылсаңыз болот:  

Ишке орношууга көмөктөшүү 
боюнча Бишкек шаардык 
башкармалыгы 0312 655 868,
0312 303 686, info@bsz.kg

Бишкек

Ош
Эмгек жана социалдык өнүгүүнүн 
Ош шаардык башкармалыгынын 
алдындагы Ош шаарынын ишке 
орношууга көмөктөшүү бөлүмү 
03222 24290, 03222 27180, 
osh-gorod.sz@mlsp.kg    Эмгек жана социалдык 

өнүгүүнүн Жалал-Абад шаардык 
башкармалыгынын ишке орношууга 
көмөктөшүү боюнча бөлүмү 
03722 24772, jalalabad.sz@mlsp.kg

Жалал-Абад

ВЕБ-ИШТЕП ЧЫГУУЧУ– 
СИЗДИН КЕСИП!
Кесипке ээ 
болгуңуз 
келеби?

Үйүңүздөн алыс жайгашкан 
окуу жайдан билим алуу 
мүмкүнчүлүгүнүз жокпу?

Бош убакытыңыз көп 
болуп, билим алгыңыз 
келип жатабы? 

Биринчи баскыч – анкетирлөө, анкеталар чогулуп бүткөн соң, 
биз интервьюну (маектешүү) өткөрүү үчүн туура келген 
талапкерлер менен байланышабыз. Интервью өткөрүлүүчү 
болжолдуу дата: 13.09.2019.

Талапкерлер 2 баскыч менен: анкетирлөө жана интервью 
(маектешүү) аркылуу тандалып алынат. 

Кантип катталуу керек?

Чексиз 
санариптик 
мүмкүнчүлүктөр 
менен 
пайдаланыңыз!

1. Өзүңүз жашаган райондогу ишке орношуу 
бөлүмүнөн анкета аласыз (эгер сизге жазуу 
формасы зарыл болсо). 
 
Ошондой эле www.mlsp.gov.kg “Программалоо 
курстары” бөлүмүндөгү онлайн анкетаны 
толтуруу мүмкүнчүлүгү бар. 

2. Анкетаны толтуруп, сизге бир кыйла ыңгайлуу 
болгон, төмөндөгү көрсөтүлгөн жолдордун бири 
аркылуу тапшырасыз: 

• 2019-жылдын 30-августуна чейин Сиз жашаган 
шаардагы ишке орношуу бөлүмүнө жеке өзүңүз 
же туугандарыңыз/тааныштарыңыз аркылуу 
толтурулган анкетаны тапшыруу;

• 2019-жылдын 30-августуна чейин анкетаны 
сканерлеп, Сиз жашаган шаардагы ишке орношуу 
кызматынын төмөндө көрсөтүлгөн электрондук 
даректерине жөнөтүү.

Биз сизге: 
18 жаштан 35 жашка чейинки угуусу начар жана таяныч -кыймылдаткыч аппараты 
жабыркаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн Программалоонун 
(веб-иштеп чыгуу) аралыктан окутуу курстарын сунуш кылабыз. 

Талап кылынган багыт боюнча окутуу – аралыктан окутууга негизделген программалоо 
(веб-иштеп чыгуу) курсу. Курстун 80% аралыктан окутуу жолу менен жүргүзүлөт, 20% 
(2-3 жума) төмөндөгү окутуу провайдерлеринин базасында (дарсканаларда) өткөрүлөт: 

Кыргыз-Герман колдонмо информатика институту

Электроника жана телекоммуникациялар институту

Жалал-Абад мамлекеттик универститети

Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик 
университети 

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик 
университети 

М. Адышев атындагы Ош мамлекеттик 
университети 

Талас мамлекеттик университети

№98 кесиптик лицей, Бишкек шаарыКурс төмөндөгү 
модулдарды камтыйт:

Аймактык ЖОЖдордун 
базасында 2-3 жума    

Күнүнө 3сааттан 4.5 ай өз 
алдынча сабактар                                                        

Такшалуу (1-3 ай)

Ауд. өтүүчү 
сабактар                                   

Аралыктагы 
сабактар 

• Калыптоо
• CSS
• HTML

• Javascript
• Кошумча /жумшак 
   көндүмдөр(Soft skills)
 

Окутуу канча 
убакытка созулат? 5 ай:

Окутуунун баасы Бул курстан эмне ала аласыз?

ОКУТУУ БЕКЕР

18 жаштан 35 жашка чейинки угуусу начар жана 
таяныч -кыймылдаткыч аппараты жабыркаган ден 
соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн 

Техникалык көндүмдөрдөн тышкары, курс: 
таржымалды (резюме) кантип туура толтуруу, 
коммуникация, SMM жана башка көптөгөн 
кошумча көндүмдөргө үйрөтүүнү өз ичине камтыйт. 

Калыптоочу кесибине ээ болуу менен бир гана 
Кыргызстандын эмгек рыногунда эмес, чет өлкөдө дагы 
акча табуу мүмкүнчүлүгүнө жетише аласыз.  

+

ОФ «Оказание юридической 
помощи инвалидам»


