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ҰҚЖ2017 ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ» АҚ 



ӘЗІРЛЕУ МАҚСАТЫ 

еңбек нарығы мен білім жүйесіне  тығыз байланыс 

қалыптастырады 

 студенттер мен халық арасында кәсіптік бағдарды  және  

саясат үшін ақпараттық негізін шешуге арналған 

Қазақстанда ескірген және жоқ мамандықтарды 

анықтайды 

 

Ұлттық  қызметтер жіктеуіші (ҰҚЖ) Сәйкестендіру кестесінің 

жобасы 1 123 топ  қызметтерін Кәсіптік білім мамандықтары 

жіктеуішіне(КБМЖ)400- ден астам мамандық пен 1 400 

біліктілікке сәйкестендірілді 

ҰҚЖ2017 2 ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ» АҚ 



НӘТИЖЕ 

Сәйкестендіру кестесінің жобасы  мемлектеттік органдарға және 
олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарына, Атамекен» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына, Қазақстан 
Республикасы Кәсіподақтар  Федерациясына жолданды.  
 
Жалпы берілген ұсыныстар: 1 242, из них: 

► қабылданды 1 200;  

► қабылданған жоқ  42  (жіктеу қағидаттарына сәйкес келмеуі ж.т,б,) 

 

Сәйкестендіру кестесінің жобасы ЕСКЕРТПЕСІЗ ҚАБЫЛДАНДЫ   

► 10 мемлекеттік органдар; 

► «Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасы»; 

► ҚР Кәсіподақтар  Федерация; 

► 19 әр-түрлі мемлекеттік ведомстволық бағынысты ұйымдармен.  

 

2017 жылғы 07 желтоқсанда Сәйкестендіру кестесінің жобасы ҚР Білім 
және ғылым министрлігіне жолданды. (БҒМ және ЕХӘҚМ бірлескен 
бұйрық бекіту үшін).  

ҰҚЖ2017 3 ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ» АҚ 



НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР(ҰҚЖ-КБМЖ) 

ҰҚЖ2017 4 ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ» АҚ 

Ұлттық қызметтер жіктеуіші  мамандықтар жіктеуіші 
мамандықтардың 

қызметтерге сәйкестігі код Қызметтер атауы білім деңгейі код мамандықтар атауы код біліктілік 

2 топ КӘСІБИ МАМАНДАР             

2111-2 
Атомдық, молекулярлық және ядролық 

саладағы физиктер 
            

2111-2 
Атомдық, молекулярлық және ядролық 

саладағы физиктер 
Жоғары 5B060400 Физика     тікелей сәйкестік 

2146-2 Металлургтер             

2146-2 Металлургтер Жоғары 5В070900 Металлургия     тікелей сәйкестік 

2132-1 Агрономдар             

2132-1 Агрономдар Жоғары 5В080100 Агрономия     тікелей сәйкестік 

2132-1 Агрономдар Жоғары 5В080900 
Жеміс - көкөніс 
шаруашылығы 

    тікелей сәйкестік 

2149-8 3D модельдеу жөніндегі инженерлер             

2149-8 3D модельдеу жөніндегі инженерлер Жоғары 5В070500 
Математикалық және 
компьютерлік модельдеу 

    тікелей сәйкестік 

2149-8 3D модельдеу жөніндегі инженерлер Жоғары 5В070300 Ақпараттық жүйелер     байланысты сәйкестік 

оқу бітірген соң  таңдаған мамандықпен жұмыс жасау үшін, қандай мамандық таңдау керек? 

Тікелей сәйкестік – бірдей бағыттағы, қызметтер мен мамандықтардын ортасындағы сәйкестік.  
Мысалы ,  5В080100 «Агрономия» мамандығын бітірген соң, түлек мына  кәсіппен 2132-1 «Агрономдар» жұмыс жасай алады, ал 5В070900 
«Металлургия» мамандығын бітірген соң, түлек мына  кәсіппен  2146-2 «Металлургтер» жұмыс жасай алады,ол қызметтер мен мамандықтардын 
ортасындағы тікелей сәйкестікті білдіреді. 
 
Байланысты  сәйкестік  - сабақтас бағыттағы, қызметтер мен мамандықтардын ортасындағы сәйкестік.  
Мысалы , 5В070500 «Математикалық және компьютерлік модельдеу» мамандығы тікелей сәйкестікті білдіреді  мына кәсіп үшін 2149-8 «3D модельдеу 
жөніндегі инженерлер», ал 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы  үшін байланысты  сәйкестікті білдіреді . 



НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР(ҰҚЖ-КБМЖ) 

ҰҚЖ2017 5 ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ» АҚ 

Ұлттық қызметтер жіктеуіші  мамандықтар жіктеуіші мамандықтардың 
қызметтерге 

сәйкестігі код Қызметтер атауы білім деңгейі код мамандықтар атауы код біліктілік 

2 топ КӘСІБИ МАМАНДАР             

2149-7 Тігін өнеркәсібі саласы жөніндегі инженерлер             

2149-7 Тігін өнеркәсібі саласы жөніндегі инженерлер Жоғары 5В073300 
Тоқыма материалдарының 

технологиясы және 

жобалануы 

    тікелей сәйкестік 

2149-7 Тігін өнеркәсібі саласы жөніндегі инженерлер ТжКБ 1214000 
Трикотаж, тоқыма, 

галантерея бұйымдары 

технологиясы 

121404 3 Техник-технолог 
тікелей сәйкестік және  

практикалық тәжірибе 

2165-2 Картографтар             

2165-2 Картографтар Жоғары 5В071100 Геодезия және картография     тікелей сәйкестік 

2165-2 Картографтар 
Жоғары оқу 

орнынан кейінгі 
6М074100 Картография     тікелей сәйкестік 

2165-2 Картографтар ТжКБ 0713000 Геодезия және картография 071304 3 Техник-картограф 
тікелей сәйкестік және  

практикалық тәжірибе 

2522-0 
Жүйелік, желілік әкімшілер және 

серверлердің әкімшілері 
            

2522-0 
Жүйелік, желілік әкімшілер және 

серверлердің әкімшілері 
ТжКБ 1305000 

Ақпараттық жүйелер (қолдану 

саласы бойынша) 
130507 3 

Жүйелік және желілік 

басқару технигі 

тікелей сәйкестік және  

практикалық тәжірибе 

2522-0 
Жүйелік, желілік әкімшілер және 

серверлердің әкімшілері 
ТжКБ 1313000 Бағдарламалау 131301 3 

Техник-
программист 

байланысты сәйкестік 

және  практикалық 

тәжірибе 

Техник практикалық тәжірибе алғаннан кейін «өсуі»  
мүмкін инженер позициясына деиін, 
сәйкестендіру кестесінде көрсетілген 

ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім 

ПСО – орта білімнен кейінгі (қолданбалы бакалавриат) 

Жоғары – бакалавриат 

Жоғары оқу орнынан кейінгі – магистратура, докторантура 



НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР(ҰҚЖ-КБМЖ) 

Ұлттық қызметтер жіктеуіші  
мамандықтар жіктеуіші 

 
мамандықтардың 

қызметтерге 
сәйкестігі код Қызметтер тобының атауы білім деңгейі код мамандықтар атауы код біліктілік 

3215-2 Механик-протезшілер             

3215-2 Механик-протезшілер 
Қазақстаның оқу орындарында механик-протезшілер мамандығын дайындамайды, сондықтан  

техникалық және кәсіптік білім  талап етіледі (жоғары деңгей)  және жұмыс орнында оқыту 

4211-3 Валюта айырбастау пунктілерінің жұмыскерлері           

4211-3 Валюта айырбастау пунктілерінің жұмыскерлері ТжКБ 0518000 
Есеп және аудит (салалар 

бойынша) 
051801 2 Бухгалтер тікелей сәйкестік 

4211-3 Валюта айырбастау пунктілерінің жұмыскерлері жұмыс орнында оқыту 

5142-3 Визажистер / гримерлер (театр, кино, студия)             

5142-3 Визажистер / гримерлер (театр, кино, студия) ТжКБ 0506000 
Шаштараз өнері және сәндік 

косметика 
050603 2 Визажист тікелей сәйкестік 

5142-3 Визажистер / гримерлер (театр, кино, студия) ТжКБ 0411000 
Театр-декорациясы өнері 

(бейін бойынша) 
041103 2 Гримші-пастижер тікелей сәйкестік 

5142-3 Визажистер / гримерлер (театр, кино, студия) қысқа мерзімдегі курстар 

8100-0 

Өндірістік стационалық жабдық 

операторларының үстінен қарайтын 

супервайзерлер (бригадирлер) 

          

8100-0 

Өндірістік стационалық жабдық 

операторларының үстінен қарайтын 

супервайзерлер (бригадирлер) 

Жоғары/техникалық және кәсіптік білім стационарлық құралдарды өндіріс саласында 

пайдалану және практикалық тәжірибе 

8173-2 Қағаз және картон өндіру жөніндегі операторлар           

8173-2 Қағаз және картон өндіру жөніндегі операторлар техникалық және кәсіптік білім   және жұмыс орнында оқыту 

8322-1 Такси жүргізушілері           

8322-1 Такси жүргізушілері ТжКБ 1201000 

Автомобиль көлігіне 

техникалық қызмет көрсету, 

жөндеу және пайдалану 

120101 1 Жүргізуші 

8322-1 Такси жүргізушілері 
Көлікмектептерінде қысқа мерзімдегі курстар 

 

Оқу орындарында білмді талап етпейтін кәсіптерге,  
қысқа мерзімді курстар өту жеткілікті 

ҰҚЖ2017 6 ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ» АҚ 



НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР(ҰҚЖ-КБМЖ) 

ҰҚЖ2017 7 ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ» АҚ 

мамандықтар жіктеуіші Ұлттық қызметтер жіктеуіші  мамандықтардың 
қызметтерге 

сәйкестігі код Мамандықтар атауы код біліктілік білім деңгейі код Қызметтер атауы 

5В011100 Информатика     Жоғары 2350-4 
Техникалық ғылымдар бойынша орта мектеп 

мұғалімдері 
тікелей сәйкестік 

5В011100 Информатика     Жоғары 2373-3 Ақпараттық технологиялар оқытушылары тікелей сәйкестік 

5В011200 Химия     Жоғары 2311-0 
Преподаватель по обучению в средней 
школе, ВУЗ 

байланысты сәйкестік  

5В011200 Химия     Жоғары 2350-1 
Жаратылыстану ғылымдары бойынша орта 

мектеп мұғалімдері 
тікелей сәйкестік 

5В011300 Биология     Жоғары 2131-1 Биологтар (жалпы бейін) тікелей сәйкестік 

5В011300 Биология     Жоғары 2131-7 Анатомдар и физиологтар байланысты сәйкестік  

5В011300 Биология     Жоғары 2311-0 
Преподаватель по обучению в средней 
школе, ВУЗ 

байланысты сәйкестік  

1221000 Балық өндірісі 122103 2 Уылдырық өңдеуші ТжКБ 8161-3 
Тартылған ет және басқа да ет және балық 
жартылай фабрикаттарын дайындайтын 
операторлар 

тікелей сәйкестік 

1221000 Балық өндірісі 122104 2 Краб өңдеуші ТжКБ 8161-3 
Тартылған ет және басқа да ет және балық 
жартылай фабрикаттарын дайындайтын 
операторлар 

тікелей сәйкестік 

1221000 Қант өндірісі 122001 2 Утфель қайнату 
аппаратшысы 

ТжКБ 8166-0 
Қантты қайта өңдеу және рафинаттау 
жөніндегі операторлар 

тікелей сәйкестік 

1221000 Қант өндірісі 122002 2 

Диффузиялық 
шырынының 
дефекосатурациялау 
аппаратшысы 

ТжКБ 8166-0 
Қантты қайта өңдеу және рафинаттау 
жөніндегі операторлар 

тікелей сәйкестік 

1221000 Қант өндірісі 122003 2 Қант өндірісінде басқару 
пультінің операторы 

ТжКБ 8166-0 
Қантты қайта өңдеу және рафинаттау 
жөніндегі операторлар 

тікелей сәйкестік 

оқу бітірген соң  таңдаған мамандықпен, кім болып жұмыс жасау?  


