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1 8322-2 Автомобиль жүргізушісі 21 860 97 485 
• Автомобильді жүргізе білу
• Әр түрлі машиналарды қауіпсіз басқару

• Жол қозғалысы ережелерін білу

2 5414-9 Күзетші 19 083 80 669 
• Ұйым мүлкінің сақталуы
• Визуалды бақылау
• Құжаттардың сақталуы

3 2362-0 Тәрбиеші 18 495 95 304 

• Тәрбие іс-шараларын өткізу
• Балалардың шығармашылық дамуы үшін сабақ

өткізу
• Ата-аналармен, әлеуметтік серіктестермен

ынтымақтастық

4 2411-1 Бухгалтер 12 609 124 352 
• Бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізу
• 1С:Бухгалтерия бағдарламасында жұмыс
• Белгіленген есеп нысандарын жүргізу

5 5320-1 Санитар, санитар әйел 12 427 76 274 
• Жинау
• Санитарлық нормалардың сақталуын бақылау
• Қоғамдық аймақтар мен қызметтік үй-жайларды

жинау

6 5120-9 Аспаз 12 136 88 809 
• Ашытқы және тұщы қамырды дайындау

• Тамақ өнімдерін дайындау

• Ет өнімдерін дайындау

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



7 5311-2 Тәрбиешінің көмекшісі 11 907 70 348 
• Топта тәртіпті сақтау
• Балалармен ойын
• Тәрбие іс-шараларын өткізу

8 7119-9 Жол жұмысшысы 10 177 95 103 

• Асфальтбетонды қоспаларды бөлу, төсеу және
алдын ала тығыздау

• Құрастырмалы темірбетон панельдер мен жабын
плиталарын және жабындарды монтаждау

• Құбырларды монтаждау

9 2350-2
Математика мұғалімі
(алгебра және
геометрия)

9 491 116 735 
• Жұмыс оқытушы мен оқушы
• Оқу сабақтарын жоспарлау
• Математикалық талдау

10 2361-0 Бастауыш мектеп
мұғалімі 9 451 111 170 

• Жұмыс оқытушы мен оқушы
• Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру
• Оқыту бағдарламаларын әзірлеу

11 7412-1 Электромонтер 7 988 109 736 

• Монтаждау және демонтаждау жұмыстарын
қауіпсіз орындау

• Электр жабдықтарын монтаждау, құрастыру
және реттеу

• Электр беруді қамтамасыз ету

12 7533-1 Тігінші 7 980 83 312 
• Түрлі үлгідегі тігін жабдығында жұмыс істеу
• Қолмен тігу
• Жеке тапсырыстар бойынша бұйымдарды тігу

бойынша жұмыстар

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



13 5210-2 Сатушы 7 578 86 729 

• Азық-түлік емес тауарларды сату
• Тауар өнімін қабылдау және тауарларға баға

белгілеуді ресімдеу
• Азық-түлік тауарларын сату

14 8182-2 Қазандық оператор 7 546 67 714 

• Апаттық тоқтау, қазандық агрегатының
жұмысын басқару

• Қазандық агрегатын тексеру және жұмысқа
дайындау

• Қазандық агрегатындағы судың болуы мен 
деңгейін тексеру

15 5220-9 Кассир 7 404 103 699 
• Кассалық, ұйымдастырушылық-өкімдік, есептік

құжаттарды жүргізу
• Кассалық операцияларды жүргізу
• Ақша қаражатын есепке алу

16 2350-3 Шетел тілі мұғалімі 7 211 108 977 
• Жұмыс оқытушы мен оқушы
• Заманауи технологиялар мен оқыту әдістемелерін

меңгеру
• Пәндерді ағылшын тілінде оқыту

17 2350-3 Орыс тілі мен әдебиеті
мұғалімі 7 174 110 542 

• Жұмыс оқытушы мен оқушы
• Заманауи технологиялар мен оқыту әдістемелерін

меңгеру
• Оқу құжаттарын жүргізу

18 8332-1 Жүк көлігінң жүргізушісі 7 096 141 844 
• Жүк көлігін қауіпсіз басқару
• Жүктерді тасымалдау
• Автомобильді жүргізе білу

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



19 4110-2 Іс қағаздарын жүргізуші 6 298 74 141 
• Іс қағаздарын жүргізу
• Кіріс және шығыс ақпаратты тіркеу
• Электрондық деректер қорын жүргізу

20 7239-2 Слесарь-жөндеуші 6 129 114 178 
• Слесірлік жұмыстар
• Жылу желілерінің бекіткіш және реттеуші

жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу
• Электр слесірлік жұмыстар

21 7212-2 Электр газбен пісіруші 5 995 139 849 
• Автоматты және жартылай автоматты

машиналарда электрмен пісіру
• Құбырларды кесу және қосу бөлшектерін орау
• Автоматты оттегі кесу

22 4120-1 Хатшы 5 852 77 839 
• Кіріс қоңырауларын қабылдау және бөлу

• Кіріс және шығыс ақпаратты тіркеу
• Хат-хабарларды, хабарландыруларды, 

хабарламаларды қабылдау және жеткізу (тапсыру)

23 8341-1 Тракторшы 5 638 119 086 
• А/ш техникасын пайдалану
• Тасымалдау кезінде тракторды басқару

• А/ш техникасының ТҚ және жөндеу

24 5210-2 Сатушы-консультант 5 509 96 775 

• Азық-түлік емес тауарларды сату
• Тауардың сипаттамасы мәселелері бойынша кеңес

беру
• Тауар өнімін қабылдау және тауарларға баға

белгілеуді ресімдеу

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



25 7131-1
Ғимараттарды жөндеу
және қызмет көрсету
жөніндегі жұмысшы

5 196 73 217 

• Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу
• Жабдықтардың, ғимараттар мен құрылыстардың

техникалық жай-күйін қамтамасыз ету
• Телімді салуға, қайта жаңартуға және жөндеуге

дайындау

26 8331-1 Автобус жүргізушісі 5 001 101 293 
• Автомобильді жүргізе білу

• Жол қозғалысы ережелерін білу
• Жолаушыларды қауіпсіз тасымалдауды ұйымдастыру

27 7212-1 Пісіруші 4 954 161 656 

• Газды пісіру
• Конструкция элементтерінің (бұйымдар, тораптар, 

бөлшектер) дәнекерленген жіктерін балқымайтын
электродпен қолмен доғалы дәнекерлеу)

• Автоматты және жартылай автоматты
машиналарда электрмен пісіру

28 7114-3 Бетоншы 4 449 128 131 
• Ерітінділерді дайындау
• Бетон құрылыстарындағы ақаулықтарды жою
• Құрастырмалы темірбетон панельдер мен жабын

плиталарын және жабындарды монтаждау

29 2350-3 Қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі 4 029 104 587 

• Жұмыс оқытушы мен оқушы
• Заманауи технологиялар мен оқыту әдістемелерін

меңгеру
• Қазақ тілінде пәндерді оқыту

30 5130-3 Даяшы 3 938 122 809 
• Қонақтарға қызмет көрсету
• Қонақтарға қызмет көрсету стандарттарын

сақтау
• Залды дайындау және тамақтануды ұйымдастыру

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



31 2350-4 Информатика пәнінің
мұғалімі 3 932 105 667 

• Оқу сабақтарын жоспарлау
• Сабақты үлгілеу
• Рефлексия және педагогикалық қызметті талдау

32 2611-1 Заңгер 3 920 130 149 
• Құжаттарды жүргізу және жасау
• Заңды құжаттарды құрастыруда құқықтық көмек

көрсету
• Заңнамалық актілердің сақталуын бақылау

33 4110-1 Офис-менеджер 3 882 134 510 
• Құжаттарды есепке алу және тіркеу
• Кіріс қоңырауларын қабылдау және бөлу
• Кіріс және шығыс ақпаратты тіркеу

34 8186-0 Қазандық машинисi (от 
жағушы) 3 772 79 349 

• Жылу беру жабдығының жай-күйін бақылау
• Қазандықтың (қазандықтардың) және қазандық

жабдығының жарамды жай-күйін бақылау
• Қазандық агрегатын тексеру және жұмысқа

дайындау

35 2350-3 Тарих пәнінің мұғалімі 3 683 108 814 
• Жұмыс оқытушы мен оқушы
• Заманауи технологиялар мен оқыту әдістемелерін

меңгеру
• Оқу құжаттарын жүргізу

36 3412-0 Әлеуметтік қызметкер 3 585 93 142 

• Ақпараттық-кеңес беру жұмысын жүргізу
• Мүгедектерге және мүмкіндігі шектеулі адамдарға

көмек көрсету
• Ата-аналармен, әлеуметтік серіктестермен

ынтымақтастық

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



37 2374-9 Логопед-дефектолог 3 526 94 593 
• Ерекше қажеттіліктері бар оқушылармен жұмыс

• Құжаттарды жүргізу және жасау
• Ақаулардың пайда болу себептерін анықтау

38 3334-0 Жылжымайтын мүлік
жөніндегі агент 3 446 154 206 

• Жылжымайтын мүлікпен операцияларды ресімдеу
• Клиенттерді жылжымайтын мүлік нысандарымен

таныстыру
• Жылжымайтын мүлік нарығындағы сұраныс пен 

ұсыныстарды зерделеу

39 2350-9 Музыка мұғалімі 3 415 89 672 

• Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін
дамыту

• Музыкадағы әр түрлі стильдер мен бағыттарды
меңгеру

• Музыкалық сауат және хореография негіздері

40 7231-9 Автослесарь 3 225 158 600 
• Слесірлік жұмыстар
• Жабдық пен машиналардың күрделілігі орташа

тораптары мен тетіктерін бөлшектеу
• Автомобиль бөлшектерін жөндеу және ауыстыру

41 7126-1 Слесарь-сантехник 3 106 92 729 

• Слесірлік жұмыстар
• Сумен жабдықтау және су бұру жүйесіне қызмет

көрсету
• Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің

ақауларын жою

42 5414-9 Объект күзетшісі 3 087 80 405 
• Визуалды бақылау
• Ұйым мүлкінің сақталуы
• Қауіпсіз жұмыс ортасын қамтамасыз ету

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



43 3322-2 Сату жөніндегі
менеджер 3 079 134 790 

• Әлеуетті сатып алушылармен келіссөздер жүргізу

• Сатуды басқару

• Мәмілені жасасу

44 2622-1 Кітапханашы 3 051 81 976 
• Кітапхана жұмысын ұйымдастыру
• Құжаттарды жүргізу және жасау
• Түгендеу жүргізу

45 2350-1 Физика пәнінің мұғалімі 3 031 106 100 
• Оқу сабақтарын жоспарлау
• Сабақты үлгілеу

• Физика-химиялық талдау нәтижелерін жүйелеу

46 8159-9 Өлшеп қаптаушы 3 024 126 283 
• Қалталау және орау
• Орау, өлшеу, таңбалау
• Ақаулы бөлшектерді тазалау, жөндеу және

ауыстыру

47 2634-1 Мектеп психологі 3 019 98 915 
• Оқушының психологиялық жағдайын бағалау
• Психодиагностикалық тексеру жүргізу үшін тиісті

әдістерді таңдау
• Психикалық бұзылыстар динамикасын зерттеу

48 2371-9 Әдіскер 3 016 98 846 
• Құжаттарды жүргізу және жасау
• Жұмысты ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз

ету
• Талдау жүргізу әдістемесі

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



49 7413-2
Тарату желілерін
пайдалану жөніндегі
электромонтер

2 994 88 437 

• Тарату желілерінің жабдықтары мен электр беру 
желілерін жөндеу, монтаждау және бөлшектеу

• Электр беру әуе желілеріндегі жұмыстар
• Электр қондырғылары мен электр жабдықтарын

монтаждау және жөндеу

50 7214-1 Токарь 2 910 166 675 
• Жонғыш өңдеу
• Жонғыш-жону білдегінде бұйымдарды өңдеу
• Жонғыш, жону, бұрғылау, тегістеу және басқа да 

білдектерде өңдеу

51 7115-1 Балташы 2 892 93 124 
• Сырлау, балташы және ұсталық жұмыстар
• Құрылыс және жөндеу жұмыстары
• Ағаш өңдеу білдегін баптау

52 7126-1 Cантехник 2 753 89 121 

• Слесірлік жұмыстар
• Сумен жабдықтау және су бұру жүйесіне қызмет

көрсету
• Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің

ақауларын жою

53 7112-0 Тас қалаушы 2 727 115 801 

• Құрылыс және жөндеу жұмыстары
• Телімді салуға, қайта жаңартуға және жөндеуге

дайындау
• Қабырғаларды, қалқаларды және басқа да 

құрылыстарды тұрғызу немесе жөндеу үшін тас, 
кірпіш және ұқсас құрылыс блоктарын төсеу

54 7512-1 Наубайшы 2 698 102 697 
• Ашытқы және тұщы қамырды дайындау
• Пісіру үшін табақтар мен қалыптарды дайындау
• Нан-тоқаш өнімдерін өндіру

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



55 3111-9 Зертханашы (біліктілігі
орташа) 2 555 75 290 

• Зертханалық зерттеулер жүргізу
• Зертханалық материалдардың жарамдылық

мерзімдерін, тасымалдау, сақтау, кәдеге жарату
тәсілдерін бақылау

• Өндірісті технологиялық дайындауды жоспарлау

56 2374-9 Логопед 2 508 94 247 
• Ерекше қажеттіліктері бар оқушылармен жұмыс
• Құжаттарды жүргізу және жасау
• Ақаулардың пайда болу себептерін анықтау

57 2411-3 Экономист 2 504 125 669 
• Мекеменің қаржы-экономикалық қызметін бақылау
• Бюджеттік жоспарлау
• Қаржылық жоспарлау

58 4000-0 Шаруашылық
меңгерушісі 2 503 100 201 

• Әкімшілік-шаруашылық жұмыстарын ұйымдастыру
• Қоймадан тауар-материалдық құндылықтарды

беру
• Құжаттарды есепке алу және тіркеу

59 5311-2 Балабақшадағы бала 
бағушы 2 458 70 230 

• Балалармен ойын

• Топта тәртіпті сақтау
• Тәрбие іс-шараларын өткізу

60 7413-2

Электр 
жабдықтарымен
қызмет көрсету және
жөндеудегі
электромонтер

2 383 121 804 

• Электр қондырғылары мен электр жабдықтарын
монтаждау және жөндеу

• Тарату желілерінің жабдықтары мен электр беру 
желілерін жөндеу, монтаждау және бөлшектеу

• Сымдар мен қосылыстарды монтаждау және
бөлшектеу

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



61 4224-5 Call-орталығының
операторы 2 370 111 121 

• Кіріс қоңырауларын қабылдау және бөлу
• Клиенттерге ақпараттық-анықтамалық кеңес

беру
• Абоненттердің өтініштерін тіркеу және өңдеу

62 7132-1 Сырлаушы 2 323 120 900 
• Лак-бояу жабындарын жағу үшін жұмыс аймағын

дайындау
• Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу
• Құрылыс және жөндеу жұмыстары

63 2350-1 Химия пәнінің мұғалімі 2 292 100 577 
• Оқу сабақтарын жоспарлау
• Сабақты өз бетінше құрастыра білу
• Химиялық реактивтерді дайындау

64 7111-1
Арматурашы (құрылыс-
монтаж және құрылыс-
жөндеу жұмыстары)

2 162 127 975 
• Құрылыс және жөндеу жұмыстары
• Өндірістік процестерді білу
• Құрылыс-монтаж жұмыстары

65 2361-0 Бастауыш сынып
мұғалімі 2 136 111 080 

• Балалардың шығармашылық дамуы үшін сабақ
өткізу

• Жұмыс оқытушы мен оқушы
• Оқыту бағдарламаларын әзірлеу

66 3422-1 Дене шынықтыру және
спорт мұғалімі 2 131 101 536 

• Оқушылардың физикалық жағдайын бағалау
• Оқу-жаттығу сабақтарын модельдеу
• Оқу процесін жоспарлау

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



67 7512-3 Кондитер 2 128 101 168 
• Кондитерлік өнімдерді өндіру
• Жаппай торттар мен тәтті нандарды безендіру
• Піспенанды, үгілмелі, татымнанды өнімдерді

помадкамен, қант шәрбатымен, шәрбатпен безендіру

68 8187-1
Жанар-жағар май 
станциясының
операторы

2 119 86 426 

• Автомобильді отынмен, майлау материалдарымен, 
сұйықтықтармен толтыру

• Жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету
• Технологиялық қондырғылардың жұмысын қамтамасыз

ету

69 3121-1 Учаске электригі 2 095 102 521 

• Электр қондырғыларын жөндеу, монтаждау және
бөлшектеу

• Электр жабдықтарын монтаждау, құрастыру және
реттеу

• Жарықтандыру және жарық беру желілерін
электромонтаждау

70 8322-9 Саяхатшы-көлік
жүргізуші 2 074 148 295 

• Жол қозғалысы ережелерін білу
• Автомобильді жүргізе білу
• Жүк көлігін қауіпсіз басқару

71 6210-9

Жасыл аймақтарды
отырғызу және
абаттандыру жөніндегі
жұмысшы

2 059 67 094 

• Отырғызу материалдарын, екпе көшеттерді және
тікпе көшеттерді дайындау

• Орманды отырғызу және күту
• Табиғатты ұтымды пайдалану, орман өсіруді қорғау

және орманды қорғау

72 3121-1 Техник-электрик 2 031 97 757 

• Электр қондырғыларын жөндеу, монтаждау және
бөлшектеу

• Электр жабдықтарын монтаждау, құрастыру және
реттеу

• Жарықтандыру және жарық беру желілерін
электромонтаждау

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



73 2149-3
Еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы
жөніндегі инженер

2 030 169 115 

• Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар
өткізу

• Қауіпсіздік техникасы жүйесін құру және қолдау
бойынша жұмысты үйлестіру

• Еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен 
нұсқаулықтарды, қауіпсіздік стандарттарын
бақылау

74 7213-2 Қазандықшы 2 020 67 322 

• Қазандықтың (қазандықтардың) және қазандық
жабдығының жарамды жай-күйін бақылау

• Апаттық жағдайлардың алдын алу және жою

• Құжаттаманы жүргізу, қазандар мен құбырларды
қабылдау

75 7212-2 Қолмен пісіретін
электропісіруші 1 978 176 953 

• Автоматты және жартылай автоматты
машиналарда электрмен пісіру

• Автоматты оттегі кесу

• Құбырларды кесу және қосу бөлшектерін орау

76 3313-0 Бухгалтердің көмекшісі 1 970 123 956 
• 1С:Бухгалтерия бағдарламасында жұмыс
• Бухгалтерлік есепті және қаржы-шаруашылық

қызметті ұйымдастыру
• Кассалық операцияларды жүргізу

77 5141-1 Шаштаразшы 1 934 98 997 
• Шаш қию және төсеу
• Шаштың кәсіби күтімі
• Шашты бояу

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



78 2373-4 Музыка мектебі
оқытушысы 1 926 87 307 

• Аспапта кәсіби ойын
• Музыкадағы әр түрлі стильдер мен бағыттарды

меңгеру

• Аспаптық музыкалық бағдарламаны дайындау

79 7239-2 Жылу желілеріне қызмет
көрсетуші слесарь 1 923 115 071 

• Слесірлік жұмыстар
• Жылу желілерінің жабдықтарын, құбыржолдарын

және жабдықтарын жөндеу
• Жылу желілерінің бекіткіш және реттеуші

жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу

80 3323-1 Мерчендайзер 1 809 99 839 

• Сауда залында тауарларды орналастыруды
бақылау

• Тауарларды тиеу және түсіру
• Ұсынылған тауарлардың, жұмыстардың сапасын

тексеру

81 5220-9 ЖҚС кассир-операторы 1 780 98 812 
• Кассалық, ұйымдастырушылық-өкімдік, есептік

құжаттарды жүргізу

• Кассалық операцияларды жүргізу

• Ақша қаражатын есепке алу

82 2350-1 География пәнінің
мұғалімі 1 753 102 432 

• Оқу сабақтарын жоспарлау

• Сабақты өз бетінше құрастыра білу

• Сабақты үлгілеу

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



83 2350-1 Биология пәнінің
мұғалімі 1 739 103 694 • Оқу сабақтарын жоспарлау

• Сабақты өз бетінше құрастыра білу
• Сабақты үлгілеу

84 2350-4 Технология пәнінің
мұғалімі 1 739 101 510 

• Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін
дамыту

• Оқу сабақтарын жоспарлау
• Тәлімгерлік және оқыту

85 3339-9
Клиенттермен жұмыс
жасау жөніндегі
менеджер

1 710 124 471 

• Клиенттерге кеңес беру
• Клиенттер мен серіктестерден түскен

өтініштерді қабылдау және өңдеу

• Құжаттарды жүргізу және жасау

86 2379-9
Білім беруді
ұйымдастырушы
әлеуметтік педагог

1 702 95 074 

• Оқушыларды әлеуметтік қорғауды және
бейімдеуді қамтамасыз ету

• Есептік құжаттаманы жасау және ресімдеу

• Тәрбие іс-шараларын өткізу

87 3160-9 Инспектор (жалпы
бейін) 1 695 92 681 

• Құжаттарды жүргізу және жасау

• Еңбекті нормалау

• Талдамалық есептерді дайындау

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



88 8341-1
Ауыл шаруашылығы
өндірісінің тракторшы-
машинисі

1 688 93 684 
• А/ш техникасын пайдалану
• А/ш техникасының ТҚ және жөндеу

• Тасымалдау кезінде тракторды басқару

89 3422-1 Дене шынықтыру
жөніндегі инструктор 1 656 88 533 

• Топтық және жеке сабақтар өткізу
• Оқушылардың физикалық жағдайын бағалау
• Оқу процесін жоспарлау

90 4223-0 Оператор-телефонист 1 649 134 860 

• Клиенттер мен серіктестерден түскен
өтініштерді қабылдау және өңдеу

• Кіріс қоңырауларын қабылдау және бөлу
• Кіріс және шығыс ақпаратты тіркеу

91 7126-9
Авариялық-қалпына
келтіру жұмыстары
слесары

1 645 106 160   

• Жөндеу жұмыстарын жүргізу

• Слесірлік жұмыстар

• Су құбырларын, коллекторларды, кәріз және су 
құбырлары құбырларын аралау

92 5412-0 Полицей 1 640 108 843 

• Бұзушылықтарды тіркеу

• ЖКО себептері мен бұзушылықтарын талдау

• Бұзушылық жағдайларын қарау

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны

Бос жұмыс орынның
орташа жалақысы(тг.)

Өзекті
дағдылар



93 2144-7 Ауыл шаруашылығының
инженер-механизаторы 1 636 89 272 

• Комбайндардың, машина тракторларының және
тетіктердің жұмысқа дайындығын анықтау

• А/ш техникасының ТҚ және жөндеу

• Машиналардың, тетіктердің жұмысын
диагностикалау және бақылау

94 5419-4 Бақылау-өткізу
пунктісінің бақылаушы 1 636 91 119 

• Мүліктің сақталуын қадағалау
• Қызметкерлердің жұмысын бақылау
• Орындалатын жұмыстарды бақылау және тексеру

95 4000-0 Қойма меңгерушісі 1 612 129 581 

• Қоймадан тауар-материалдық құндылықтарды
беру

• Құжаттарды есепке алу және тіркеу
• Тауарлық-материалдық құндылықтарды

қоймалауды ұйымдастыру

96 2634-1 Балалар психологы 1 591 88 332 

• Оқушының психологиялық жағдайын бағалау
• Психодиагностикалық тексеру жүргізу үшін тиісті

әдістерді таңдау

• Психикалық бұзылыстар динамикасын зерттеу

97 6121-3 Мал өсіруші 1 589 78 004
• Мал шаруашылығын дамыту

• Жануарларды ұстау

• Жануарларды дауалау

ҰКЖ
коды

Кәсіптер
атауы

Бос жұмыс
орынның саны
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Өзекті
дағдылар



98 7411-0 Құрылыс электригі 1 581 139 836
• Кабель желілерін электр монтаждау

• Электр монтаждау жұмыстары
• Жарықтандыру және жарық беру желілерін

электромонтаждау

99 7412-4

Электр техникалық
бұйымдарды жөндеу
және қызмет көрсету
жөніндегі
электрослесары

1 578 132 513

• Электр монтаждау жұмыстары
• Электр қондырғылары мен электр жабдықтарын

монтаждау және жөндеу

• Электр слесірлік жұмыстар

100 7132-2 Сырлаушы-сылақшы 1 571 105 134

• Телімді салуға, қайта жаңартуға және жөндеуге
дайындау

• Құрылыс және жөндеу жұмыстары

• Ішкі қабырғаларды сылау

Ескерту: 1-топтағы «Басшылар және мемлекеттік қызметшілер» және 9 «Біліктілігі жоқ жұмысшылар» тобына жататын
кәсіптер, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы кәсіптерге курс өткізу қарастырылмаған, кешенді оқыту
қажеттілігіне байланысты осы тізімнен алынып тасталды.
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