
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР 

ЖІКТЕУІШІ 

ЖӘНЕ 2008  ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

СТАНДАРТТЫ СЫНЫПТАМАСЫМЕН СӘЙКЕСТЕНДІРУ 

КЕСТЕСІН ӘЗІРЛЕУ 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық қызметтер жіктеуіші (ҰҚЖ) және Қызметтердің 
халықаралық стандартты сыныптамасымен (International Standard Classification of 

Occupations) (ҚХСС) қызметтер деректерінің салыстырмалылығы үшін халықаралық деңгейде 
сәйкестендіру кестесі әзірленді  

ҚХСС 2008 жылы наурыз айында Халықаралық еңбек 
ұйымдастыру кеңесімен қабылданған. 

ЭӘДҰ-ның 34 елдерінің 27елдері өздерінің Ұлттық жіктеуішін 
әзірлегенде ISCO –ны қолданған. 

 Қазақстандағы бар қызметтердін деңгейі бойынша және  
мамандандыру дағдыларын топтастыру; 

 Төрт деңгейлі жіктеу құрылымы(10 негізгі топ, 43 
топ бөлігі,130 базалық топ, 436 бастауыш топ); 

ЖІКТЕУ 

ҚАҒИДАТТАРЫ 
МЫСАЛЫ 

Дағдылар деңгейі Жоғары деңгейлі біліктілікті мамандар 

Мамандандыру 
дағдылары  

Жоғары деңгейлі биологиялық, 
ауылшаруашылық  және денсаулық сақтау 
ғылымындағы мамандар  

Мамандандыру 
дағдылары  

Дәрігерлер 
 

мамандық 
Дәрігер-мамандар 
 

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 қаңтарынан 

қолданысқа енгізіледі 
 Қазақстандағы бар қызметтердін деңгейі бойынша 

және  мамандандыру дағдыларын топтастыру; 

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

КІРІСПЕ 
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НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР (ҚХСС-ҰҚЖ) 

ҰҚЖ2017 3 

БІРЕН-САРА 
СӘЙКЕСТІК 

ҰҚЖ (бастауыш топтар) 
БІРЕН-САРА 
СӘЙКЕСТІК 

ҰҚЖ (қызметтер тобы) 

ҚХСС 
КОДЫ 

Топ атауы 
ҰҚЖ 

Коды 
Топ атауы 

ҰҚЖ 
Коды 

Топ атауы 

1111 Заң шығарушылар Б-с 1111 
Саяси мемлекеттік қызметшілер және өкілді 
органдардың депутаттары 

  1111-2 Өкілді органдардың депутаттары 

1112 Жоғары Үкімет қызметшісі 

Б-с 1111 
Саяси мемлекеттік қызметшілер және өкілді 
органдардың депутаттары 

Б-с 1111-1 Саяси мемлекеттік қызметшілер 

Б-с 1121 
«А» корпусының әкімшілік мемлекеттік 
қызметшілері 

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

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

Б-с 1121-3 
«А» корпусының әкімшілік мемлекеттік 
қызметшілері, 3-санат 

… … … … … … … … 

2631 Экономистер   2631 Талдаушы -зерттеушілер   2631-0 Талдаушы -зерттеушілер 

… … … … … … … … 

3256 Медициналық ассистенттер - - - - 

… … … … … … … … 

- - 

  7233 
Теңіз және өзен кемелерінің механик-
слесарлары және жөндеушілері 

  7233-1 
Теңіз және өзен кемелері трансмиссиясының 
және қозғалтқышының слесарлары және 
жөндеушілері 

- -   7233-2 
Теңіз және өзен кемелері кузовының 
слесарлары және жөндеушілері 

- -   7233-9 
Б.т.к. теңіз және өзен кемелерінің басқа да 
слесарлары және жөндеушілері 

… … … … … … … … 

ҰҚЖ-те қызметтерінің бастауыш тобы ҚХСС-ның бірнеше тобымен 
салыстыруға болады. Мысалы, Ұ ҚЖ -тің 1111 қызмет тобында «Саяси 

мемлекеттік қызметшілер және өкілді органдардың депутаттары»                   
ҚХСС–ның  1111 және 1112 т.б.топтарында берілген 

ҰҚЖ-тің бір ғана бастауыш тобын ҚХСС-ның 
бірнеше топтарымен салыстыруға болады  

ҰҚЖ-не  ҚР экономикасының 
қажеттілігі үшін жаңа топтар 

қосылды ,  ҚХСС-да олар жоқ 

ҰҚЖ-де  топтар көп еңбек 
нарығының ұлттық ерешеліктеріне 
байланысты,  ал ҚХСС-да қажетті 
топтар жоқ  

ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ» АҚ 

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

келер еді ҚХСС-ның 
топтарына 
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ҰҚЖ (Бастауыш топтар) ҰҚЖ (қызметтер тобы) 
БІРЕН-САРА 
СӘЙКЕСТІК 

ҚХСС  

  (Бастауыш топтар) 

ҰҚЖ 
Коды 

Топ атауы 
ҰҚЖ 

Коды 
Топ атауы 

ҚХСС 
КОДЫ 

Топ атауы 

1111 

Саяси мемлекеттік қызметшілер 

және өкілді органдардың 

депутаттары 

1111-1 Саяси мемлекеттік қызметшілер 

Б-с 1112 Жоғары Үкімет қызметшісі 

Б-с 1113 
Главы местных администраций и сельских 

поселений 

  - - 

1111-2 Өкілді органдардың депутаттары 1111 Заң шығарушылар 

… … … … … … … 

4321 Қоймадағы қызметшілер 4321-0 Қоймадағы қызметшілер   4321 Қоймадағы қызметшілер 

… … … … … … … 

7234 
Қозғалмалы құрамның сласарлары 

және жөндеушілері 
7234-0 

Қозғалмалы құрамның сласарлары және 

жөндеушілері 
- - 

… … … … … … … 

- - - -   2240 Практикалық парамедиктер 

- - - -   3253 Жұмысшылардың жалпыға ортақ денсаулығы 

- - - -   3256 Медициналық ассистенттер 

… … … … … … … 

ҰҚЖ-тің бір ғана бастауыш тобын ҚХСС-ның 
бірнеше топтарымен салыстыруға болады  

НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР (ҚХСС-ҰҚЖ) 

ҰҚЖ-не  ҚР экономикасының 
қажеттілігі үшін жаңа топтар 

қосылды ,  ҚХСС-да олар жоқ 

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

келер еді ҚХСС-ның топтарына 

ҰҚЖ-де  жаңа топтар көп еңбек нарығының 
ұлттық ерешеліктеріне байланысты,  ал 
ҚХСС-да қажетті топтар жоқ  


