
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігінің Жастар жылына арналған жол 

картасының орындалуы бойынша ақпараты

Жалпы, тәуелсіздік жылдарында мемлекетіміз жастарды қолдауға 
басымдық беріп, осы бағытта көптеген шаралардыы жүзеге асырды. 
Әсіресе, соңғы уақытта ел жастарына көңіл бөлу, оларды барынша жан-
жақты қолдау ісі ерекше қарқын алды. Мұның басты айғағы ретінде 
Елбасының бастамасымен 2019 жылдың «Жастар жылы» деп 
жариялануын, Мемлекет басшысының осы бағытта берген тапсырмалары 
шеңберінде нақты, жүйелі шаралар қабылданып, жүзеге асырылуын 
айтуға болады.

Жастар жылы жастар үшін түрлі ауқымды жобалар қолға алынды. 
Оларды ілгерілетуге қажетті қаржы көлемі ұлғайтылды. 

Осы орайда осынау айтулы жылы жас ұрпақты көтермелеу, ел ісіне 
тарту, заман талабына сай бейімдеу бағытында атқарылған шаруалардың 
бірқатарына тоқталып өтуге рұқсат етіңіздер.

Жалпы бүгінгі таңда елімізде 3 млн 800 мыңнан астам жас бар, 
2019 жылдың III тоқсанында жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 
3,8% немесе 84,7 мың адамды құрады. Ал, NEET санатындағы 
жастардың үлесі 7,3%-ға жетті. Экономикалық белсенді 2 млн 200 мың 
жастың 97%-ы жұмыспен қамтылған.

Білім деңгейі бойынша жұмыспен қамтылған жастардың 44%-ның 
жоғары, 40%-ның техникалық және кәсіби, ал 17%-ның орташа білімдері 
бар.

Жалпы жылына еңбек нарығына шығатын 450 мың адам шығады. 
Соның ішіндегі жастардың үлесі 67%-ды құрайды.

Алдағы 2020-2025 жылдары 2 миллионға жуық адамның еңбек 
нарығыны шығуы болжануда.

Бүгінде елімізде жастарды барлық салада қолдау мақсатында 
«Дипломмен – ауылға!», «Бизнестің жол картасы», «Еңбек», «Бақытты 
отбасы», «7-20-25», «Президенттік жастар кадр резерві» сынды 
бірқатар бағдарламалар жүзеге асырылуда. Әсіресе, «Еңбек» 
бағдарламасы аясында жұмыспен кәсіптік білім алу, «Бастау бизнес» 
жобасы аясында кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, қысқа мерзімді кәсіптік 
курстары, шағын несие беру мен гранттық қаржыландыру шаралары 
жүзеге асырылды.

Бұдан өзге ағымдағы жылдан бастап жұмыс берушілерді бірінші 
жұмысқа еңбек тәжірибесі жоқ жастарды алуға ынталандыру мақсатында 
«Алғашқы жұмыс орны» жобасы ұсынылады және жыл соңына дейін  
мыңға жуық жасты қамту жоспарланып отыр.



Сонымен қатар, «Ұрпақтар келісімі» жобасы ұсынылады, онда 
зейнет жасына жеткен жұмыскерді ауыстырумен еңбекке орналастыру 
қарастырылып, 500 адам тұрақты жұмыспен қамтылады.

Былтыр жастар жылы аясында елімізде «Жас кәсіпкер» мен «Жас 
маман» жобалары қолға алынды. 

«Жас кәсіпкер» жобасына қатысты айтатын болсақ,  жоба аясында 
«Бастау-Бизнес» бағыты бойынша 40 мың жас азамат кәсіпкерлік 
негіздеріне оқытылды, (соның ішінде 20 мың адам жоба аясында) және 26 
мың адам жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін қайтарымсыз 
гранттар мен шағын несиелер алды. Ал, қалған жастар осы жылдың 
ішінде өз жобасын іске асыру үшін тиісті қаражатқа қол жеткізеді.

Жастарды тұрақты жұмыспен қамту елімізде жүзеге асып жатқан 
маңызды міндеттердің бірі. Өткен жылдың қорытындысы бойынша  
«Еңбек» бағдарламасына 224 мыңнан астам жас қатысып, олардың  
95%-ы жұмысқа орналастырылды.

Сонымен қатар, тегін кәсіптік білім беру аясында 23 мыңнан астам 
мектеп түлектері алғашқы мамандық алу үшін кәсіптік оқуға жіберілді. Ал, 
20 мыңнан астам жас қысқа мерзімді оқуды бітіріп, 69%-ы  (12 мың адам) 
тұрақты жұмысқа орналасты.

Айта кету керек, кәсіпкерлікті дамыту бойынша өңірлер бөлінісінде 
әр түрлі. Мысалы, шағын несиені ең көп алған өңірлер Жамбыл, 
Түркістан, Қарағандыға тиесілі. Ал, Алматы, Шымкент, Нұр-Сұлтан 
қалаларында шағын несиені алған жастардың саны 20-дан да аспайды.

Сонымен қатар, жастарды қолдаудың тағы бір маңызды шарасы – 
бұл халыққа мемлекеттік бағдарламаларды ашық форматта түсіндіру, 
қолжетімді ақпарат ұсынуды көздейтін мобильді жұмыспен қамту 
орталықтары. Бұлар халық көп шоғырланған базар, вокзал және сауда 
үйлері жанында проактивті түрде қызмет көрсетуде. 

Бүгінгі күні Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында және 3 
облыста  80-нен астам мобильді орталық іске қосылып, 100 мыңнан 
астам азаматқа жұмыспен қамту саласында қызмет көрсетті.

Өздеріңізге белгілі, экономикалық мамандықтардың сипаты бүгінде 
қас-қағым сәттік жылдамдықпен өзгеруде.

Ғалымдардың болжамы бойынша, әлемде 2030 жылға таман бүгінгі 
қолданыстағы 57 мамандық түбірімен жойылып, 186 жаңа мамандық 
дүниеге келеді.

Осы ретте еңбек нарығында болашақта туындайтын құбылыстарды 
терең түсініп, алдағы ондаған жылдар ішінде пайда болатын немесе 
тұрақты сұранысқа ие болып қала беретін мамандықтарды анықтауға 
негізделген «Жаңа Кәсіптер Атласы» жобасы әзірленуде. Өз кезегінде 
бұл бізге қай салалалардың белсенді дамитынын, сол салаларда қандай 
жаңа технологиялар, өнімдер, басқару тәжірибелерінің пайда болатынын 
және жұмыс берушілер қандай жаңа мамандықтарды қажет ететінін 
түсінуге көмектеседі.



Бүгінгі күні 550 кәсіби стандарт әзірленді, Соның аясында                              
1 шілдеде Білім беру және ғылыми министрілігімен жаңа оқу 
бағдарламасы дайндалады.

Жастарды жұмыспен қамту мәселесі әлем елдерінде де басты 
назардағы мәселе. Қазіргі таңда Еуропа мемлекеттерінде, әсіресе, 
Испания, Италия, Греция елдерінде жастар арасындағы жұмыссыздық 
дейгейі едәуір жоғары. Осы ретте аталған елдер жастарды жұмыспен 
қамту мақсатында арнайы бағдарламалар абылдап, іске асыруда.

Бірінші, Германия елінің тәжірибесі бойынша жастарды жұмыспен 
қамту бағытында қолданылатын кешенді шараларды іске асыру;

ҚР Президентінің тапсырмасына сәйкес, Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігімен жастарды елімізде жастарды қолдаудың арнайы 
бағдарламасы әзірленеді;

Екінші,  көптеген Еуропа елдерінде, АҚШ, Араб Әмірлігінде «жұмсақ 
дағдыларды» онлайн оқыту арқылы жастардың кәсіби дағдылары 
шыңдалады, соның ішінде қосымша мамандықтарды игеру мүмкіндігін 
алады.

Үшінші, Ұлыбритания мемлекетінде мектеп оқушыларын кәсіби 
бағдарлау шараларымен қамту, әсіресе, жұмыспен қамтылмау қатері бар 
жастармен атаулы түрде жұмыс істеу арқылы оқуға немесе жұмысқа 
орналасуға жәрдемдесу шаралары қолға алынған.


