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СӘЙКЕСТЕНДІРУ КЕСТЕСІН ӘЗІРЛЕУ 

ҰҚЖ2017 ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ» АҚ 



ҚР МЖ 01-2005 Кәсіптер жіктеуішінің ескі нұсқасымен   ҚР ҰЖ 01-2017  жана нұсқасының 
ортасында Статистика  комитетіне және еңбек нарығының ақпарат жүйесіне өткен 
жылдардың деректерін қамтамасыз ету  қабілеттерін  интерпретациялау  үшін 
сәйкесттендіру кестесі әзірленді 

КІРІСПЕ 
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МҚЖ Қазақстан Республикасы  Ақпарат және 

коммуникациялар министрлігі Техникалық реттеу және 

метрология комитетінің  2005 жылғы 13желтоқсандағы                 

№ 433 бұйрығымен бекітілді және 2006 жылғы 1 қантарынан 

қолданысқа енгізіледі 
 Қазақстанда бар қызметтердін деңгейі бойынша және  

мамандандыру дағдыларын топтастыру; 

 Төрт деңгейлі жіктеу құрылымы(10 ірілендірілген топ, 
34 шағын топ ,136 құрамдық топ, 426 негізгі топ); 

 қызметтер мысалдары - 7 789. 

ЖІКТЕУ 

ҚАҒИДАТТАРЫ 
МЫСАЛЫ 

Дағдылар деңгейі Жоғары деңгейлі біліктілікті мамандар 

Мамандандыру 
дағдылары  

Жоғары деңгейлі биологиялық, 
ауылшаруашылық  және денсаулық сақтау 
ғылымындағы мамандар  

Мамандандыру 
дағдылары  

Денсаулық сақтау саласындағы мамандар 
(орта медициналық қызметкелерден басқа) 

мамандық Дәрігерлер 

11 

111 

1111 

Қызметтер              

Коды 

1 

ЖІКТЕУ 

ҚАҒИДАТТАРЫ 
МЫСАЛЫ 

Дағдылар деңгейі Кәсіби-мамандар 

Мамандандыру 
дағдылары  

Денсаулық сақтау саласындағы кәсіби-мамандар 

Мамандандыру 
дағдылары  

Емдеу саласындағы кәсіби-мамандар 
және диагностикалық-эксперттік қызмет 

Мамандандыру 
дағдылары  

Дәрігерлер 

мамандық Анестезиология саласындағы дәрігер 

11 

111 

1111 

Қызметтер              

Коды 

1 

1111-1 

ҰҚЖ Қазақстан Республикасы  Ақпарат және 

коммуникациялар министрлігі Техникалық реттеу және 

метрология комитетінің  2017 жылғы 1 шілдедегі                       

№ 130-од бұйрығымен бекітілді және 2018 жылғы                           

1 қантарынан қолданысқа енгізіледі 
 Қазақстанда бар қызметтердін деңгейі бойынша 

және  мамандандыру дағдыларын топтастыру; 

 Бес деңгейлі жіктеу құрылымы(10 негізгі топ, 
41 шағын топ,141 кіші топ, 444 бастауыш 
топ, 1274 қызметтер тобы); 

 қызметтер мысалдары - 11 912. 
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НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР (МҚЖ-ҰҚЖ) 

 МҚЖ 

 ескі коды 
Атаулары (базалық топ) Бірен-сара сәйкестік ҰҚЖ жаңа коды 

Атаулары 

(қызметтер тобы) 

1110 
Заңнамалық, орталық атқарушы және сот билігі 

органдарының басшылары (өкілдері) 

Б-с 1111-1 Саяси мемлекеттік қызметшілер 

Б-с 1111-2 Өкілді органдардың депутаттары 

Б-с 1121-1 «А» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілері, 1-санат 

Б-с 1121-2 «А» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілері, 2-санат 

Б-с 1121-4 «А» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілері, 4-санат 

Б-с 1124-1 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі орталық аппаратының, 

өкілдіктерінің және ведомстволарының қызметшілері 

Б-с 2431-3 Қоғаммен байланыс жөніндегі кәсіби мамандар 

… … … … … 

3224 Оптиктер мен оптикометристер   3254-0 Медициналық оптик-оптометристер 

3225 Фельдшерлер мен техник-стоматологтар 
  3214-0 Тіс техниктері 

  3251-0 Тіс дәрігерлері 

… … … … … 

- - - 9629-1 
Хабарландыруларды ілушілер және парақшаларды, газеттерді және 

өзге де баспа өнімдерін таратушылар 

- - - 9629-4 Жиһазды жинаушылар және бөлшектеушілер 

- - - 9629-5 Су тасушылар және отын жинаушылар 

… … … … … 

МҚЖ-нің бір ғана базалық тобы                
ҰҚЖ бірнеше топтарға бөлінген және 

көрсетілген 

ҰҚЖ-ке  ҚР экономикасының қажеттілігі үшін жаңа 

топтар қосылды ,  МҚЖ-те олар жоқ 

«Б-с» болмаған жағдайда -   ҰҚЖ-тің 
топтары толық сәйкес келер еді МҚЖ-тің 

топтарына 

ЕСКІ ЖІКТЕУІШ ЖАҢА ЖІКТЕУІШ 



НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР (МҚЖ-ҰҚЖ) 
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МҚЖ 

 ескі 

коды 

Атаулары (базалық топ) 

МҚЖ 

 ескі 

коды 

Атаулары 

(қызметтер тобы) 

ҰҚЖ жаңа 

коды 

Атаулары 

(қызметтер тобы) 

ҰҚЖ 

жаңа 

коды 

Атаулары 

(қызметтер тобы) 
Нұсқау 

… … … … … … … … … 

2147 
Тау-кен инженерлері мен 

металлургтер 
2147 Кенші 2146-2-003 Кенші 2146-2 Металлургтер 

позицияның 
кодын ауыстыру  

2147 
Тау-кен инженерлері мен 

металлургтер 
2147 Пробирер 2146-2-004 Пробирер 2146-2 Металлургтер 

позицияның 
кодын ауыстыру  

… … … … … … … … … 

3141 Кеме механиктері 3141 Аға пилот - - - - күшін жою 

3141 Кеме механиктері 3141 Аға планшетист - - - - күшін жою 

3141 Кеме механиктері 3141 Аға өрт сөндіруші 5411-0-008 Өрт сөндіруші 5411-0 Өрт сөндірушілер 
атауын және 
позицияның 

кодын ауыстыру  

… … … … … … … … … 

7341 
Терушілер, баспашылар, 

есепшілер 
7341 Корректор 4419-1-001 Корректор (орта біліктілікті) 4419-1 (Орта білікті) корректорлар 

атауын және 
позицияның 

кодын ауыстыру  
 

7341 
Терушілер, баспашылар, 

есепшілер 
7341 Каландр машинисі 8184-1-007 Каландр машинисi 8184-1 Баспа машинасының операторлары 

позицияның 
кодын ауыстыру  

 

… … … … … … … … … 

- - - - 8332-1-001 Автотрейлер жүргізушісі 8332-1 Жүк автомобилінің жүргізушілері 
жаңа  позиция 

еңгізу 

- - - - 8332-1-002 Жүк көлігінң жүргізушісі 8332-1 Жүк автомобилінің жүргізушілері 
жаңа  позиция 

еңгізу 

Қызметтер мысалы бойынша - салыстыруға келетін деректер толық деңгейде қамтамасыз етілді. 
МҚЖ-нің  7 789 қызметтер мысалдары  және ҰҚЖ-нің 11 912 қызметтер мысалдарының ара 

қатынастары белгіленді  

• Позицияның кодын ауыстыру – МҚЖ-нің қызметтері ҰҚЖ-де көрсетілген, қызметтер коды ауыстырылды 

• Атауын және позицияның кодын ауыстыру – МҚЖ-нің қызметтері ҰҚЖ-де көрсетілген Атауы және позицияның коды ауыстырылды 

• Күшін жою – МҚЖ-нің қызметтері ҰҚЖ-не олардың ескіруіне байланысты  еңгізілмеді   

• Жаңа  позиция еңгізу – ҰҚЖ-не жаңа қызметтер еңгізлді, бұрын МҚЖ-де көрсетілмеген  

ЕСКІ ЖІКТЕУІШ ЖАҢА ЖІКТЕУІШ 
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НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР (МҚЖ-ҰҚЖ) 

ҰҚЖ жаңа 

коды 
Атаулары 

(қызметтер тобы) 
Бірен-сара сәйкестік 

МҚЖ 

 ескі коды 
Атаулары (базалық топ) 

1111-1 Саяси мемлекеттік қызметшілер 

Б-с 1110 
Заңнамалық, орталық атқарушы және сот билігі органдарының 

басшылары (өкілдері) 

Б-с 1120 
Мемлекеттік басқару органдарының және өкілдіктердің басшылары 

мен аға лауазымды адамдары 

Б-с 1130 Жергілікті өкілдікті және атқарушы органдардың басшылары 

1111-2 Өкілді органдардың депутаттары Б-с 1110 
Заңнамалық, орталық атқарушы және сот билігі органдарының 

басшылары (өкілдері) 

1114-0 
Саяси және қоғамдық ұйымдардың жоғары 

лауазымды адамдары 

  1141 Саяси партиялар мен ұйымдардың басшылары 

  1142 
Кәіпкерлер ұйымдарының, кәсіп одақтардың және басқа да қоғамдық 

ұйымдардың басшылары 

Б-с 1143 Гуманитарлық және басқа да арнаулы ұйымдардың басшылары 

… … … … … 

2433-1 Техникалық өнімді сату жөніндегі кәсіби мамандар - - - 

2433-2 
Медициналық және фармацевтикалық өнімді сату 

жөніндегі кәсіби мамандар 
- - - 

2433-3 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялық өнімді 

сату жөніндегі кәсіби мамандар 
- - - 

… … … … … 

 8312-0 
Тежегіш жұмысшылары, жол бұрушылар және 

дабылшылар 
8312 Тежегіш жұмысшылары, айырушылар мен тіркеушілер 

… … … … 

ҰҚЖ-нің бір ғана  тобы                             
МҚЖ-нің бірнеше топтарында 

көрсетілген   

ҰҚЖ-ке  ҚР экономикасының қажеттілігі үшін жаңа 

топтар қосылды ,  МҚЖ-те олар жоқ 

«Б-с» болмаған жағдайда - ҰҚЖ-тің 
топтары толық сәйкес келер еді МҚЖ-тің 

топтарына 

ЖАҢА ЖІКТЕУІШ ЕСКІ ЖІКТЕУІШ 


