
МТСР КР МОиН КР

Ош шаардык эмгек жана социалдык
өнүгүү башкармалыгынын иш менен
камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмү.  
Иш номуру: 03222 70367,                 
0703 797 601 (вотсап).                                          
Эл. дареги: orozai_kmz@mail.ru

Нарын райондор аралык эмгек жана
социалдык өнүгүү башкармалыгынын
иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү
бөлүмү. Дареги: Чаначев көч. 2. Иш 
номуру: 03522 52094, 52095, 0707373699 
(вотсап).  Эл. дарек: narynmlem@mail.ru,
gknaryn@mail.ru

Нарын

Талас райондор аралык эмгек жана
социалдык өнүгүү башкармалыгынын
иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү
бөлүмү. Дареги: Талас ш. Сарыгулов 
көч. 31/а кв 1. Иш. номуру: 03422 
52729, 0778053184 (вотсап).  
Эл. дареги: grotzm@mail.ru

Бишкек
Бишкек  шаардык эмгек жана
социалдык өнүгүү башкармалыгы.
Дареги: Бишкек ш. Бөкөмбаев көч.
99. Иш номуру:  0312 303 686,      
0777 644 982 (вотсап).                              
Эл. дарек: g_fesyun@mail.ru

Талас   Ош

Веб-иштеп чыгуу курстарын жайылтуу үчүн Калкты иш 
менен камсыз кылууга көмөктөшүү тутумунан жооптуу адамдар 

Каракол
Каракол шаардык эмгек жана
социалдык өнүгүү башкармалыгынын 
эмгек жана калкты иш камсыздоо 
бөлүмү. Дареги: Каракол ш., Ю. 
Абдрахманов көч. 130. Иш номуру: 
03922 52379, 0550624642 (вотсап).   
Эл. дареги: Kurmanalieva_73@mail.ru 

Жалал-Абад шаардык эмгек жана
социалдык өнүгүү башкармалыгынын
иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү
бөлүмү.  Иш номуру: 03722 24772, 0770 
492 000. Эл. дарек: migrats.kg@mail.ru,  
m.kanybekkyzy@bk.ru

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: августтун аягы.

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:

• 2020-жылдын 10-августуна чейин Сиз жашаган
шаардагы ишке орношуу бөлүмүнө жеке өзүңүз
же туугандарыңыз/тааныштарыңыз аркылуу
толтурулган анкетаны тапшыруу;

• 2020-жылдын 10-августуна чейин анкетаны
сканерлеп, Сиз жашаган шаардагы ишке орношуу
кызматынын төмөндө көрсөтүлгөн электрондук
даректерине жөнөтүү.

3. Гугл форма аркылуу анкетаны толтуруп кайра
10.08.2020 чейин жибериңиз. 

Биз сизге: 
Жумушсуз жарандар үчүн инклюзивдүү веб- иштеп чыгуу курстары сунушталат. 
Курс 28 жашка чейинки жумушсуздук статусу бар жарандарга сунушталат 
( сиз курска өтсөңүз, жумушсуздук статутска ээ болушунуз керек). 
Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга артыкчылык берилет

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 28 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»


