
Дайындау бағытының коды және атауы/  

Код и наименование направления подготовки  

№ 

п/п  

Білім беру бағдарламасының коды және 

атауы/  

Код и наименование образовательной 

программы 

Бакалавриаттың білім беру 

бағдарламалары бойынша 

берілетін дәреже/  

Присуждаемая степень по 

образовательным программам 

бакалавриата 

1 2 3 4 5 

6B011 Педагогика және психология/  

Педагогика и психология 

1 6B01111 Педагогика және психология/ 

6B01111 Педагогика и психология 

 

 

 

 

 

 

 

білім беру бағдарламасы бойынша 

білім бакалавры/  

бакалавр образования по 

образовательной программе 

6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы/  

Педагогика дошкольного воспитания и 

обучения 

2 6В01211 Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу/  

6B01211 Дошкольное обучение и воспитание                               

6В013 Пәндік мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау/ 

Подготовка учителей без предметной 

специализации 

3 6В01311 Бастауышта оқыту педагогикасы 

мен әдістемесі/  

6B01311 Педагогика и методика начального 

обучения 

6В014 

Жалпы дамудың пәндік 

мамандандырылған мұғалімдерін даярлау /  

Подготовка учителей с предметной 

специализацией общего развития 

4 6В01411 Құқық және экономика негіздері/ 

6B01411 Основы права и экономики 

5 6В01421 Дене шынықтыру және спорт / 

6В01421 Физическая культура и спорт 

6В017 

Тілдер және әдебиет бойынша 

мұғалімдерді даярлау/  

Подготовка учителей по языкам и 

литературе 

6 6В01711 Қазақ тілі мен әдебиеті/  

6B01711 Казахский язык и литература 

7 6В01731 Шетел тілі: екі шетел тілі/  

6B01731 Иностранный язык: два 

иностранных языка 

8 6В01721 Орыс тілі мен әдебиеті  /   

6В01721 Русский язык и литература  

 

6B021 Өнер/ Искусство 

9 6B02111 Дизайн: Сәулет дизайны/  

6B02111 Дизайн: Архитектурный дизайн          

білім беру бағдарламасы бойынша 

өнер бакалавры/  

бакалавр искусства по 

образовательной программе  
10 6В02112 Дизайн: Сән дизайны /                 

6В02112 Дизайн: Дизайн моды           



1 2 3 4 5 

6B023 

Тілдер және әдебиет/ Языки и литература 

11 6B02311 Аударма ісі /  

6B02311 Переводческое дело 

білім беру бағдарламасы бойынша 

гуманитарлық білім бакалавры/ 

бакалавр гуманитарных знаний по 

образовательной программе 

6B041 Бизнес және басқару/ Бизнес и управление 

12 6B04111 Мемлекеттік  және жергілікті 

басқару /  

6B04111 Государственное и местное 

управление 

 

білім беру бағдарламасы бойынша 

бизнес және басқару бакалавры/ 

бакалавр бизнеса и управления по 

образовательной программе  13 6B04131 Қаржы /  

6B04131 Финансы 

14 6B04141 Есеп және аудит/  

6B04141 Учет и аудит 

15 6B04121 Экономика /  

6B04121 Экономика  

білім беру бағдарламасы бойынша 

экономика бакалавры/  

бакалавр экономики по 

образовательной программе 

6B042 Құқық/ Право 

16 6B04211Құқықтану: Азаматтық-құқық 

құқықтану /  

6B04211 Юриспруденция:Гражданско-

правовая юриспруденция 

 

білім беру бағдарламасы бойынша 

құқық бакалавры/  

бакалавр права по образовательной 

программе 17 6B04212 Құқықтану: Қылмыстық-құқық 

құқықтану/ 

6B04212 Юриспруденция: Уголовно-

правовая  юриспруденция 

18 6B04213 Құқықтану: Мемлекеттіқ-құқық/ 

6B04212 Юриспруденция: Государственно-

правовая   

6B052 Қоршаған орта/ Окружающая среда 

19 6B05211 Экология /  

6B05211 Экология 

білім беру бағдарламасы бойынша 

жаратылыстану бакалавры/ бакалавр 

естествознания по образовательной 

программе 
20 6B05221 Агроэкология /  

6B05221 Агроэкология 



1 2 3 4 5 

6B061 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар /  

Информационно-коммуникационные 

технологии 

21 6B06121 Ақпараттық жүйелер /  

6B06121 Информационные системы  

білім беру бағдарламасы бойынша 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар саласындағы бакалавр/ 

бакалавр в области информационно-

коммуникационных технологий по 

образовательной программе  

6B071 
Инженерия және инженерлік іс / 

Инженерия и инженерное дело 

23 6B07111 Автоматтандыру және басқару: 

Көліктегі технологиялық процестерді 

автоматтандыру /  

6B07111 Автоматизация и управление: 

Автоматизация технологических процессов 

на транспорте 

 

 

 

 

білім беру бағдарламасы бойынша 

техника және технологиялар 

бакалавры/  

бакалавр техники и технологий по 

образовательной программе 

24 6B07112 Автоматтандыру және басқару: 

Мұнай-газ өнеркәсібіндегі технологиялық 

процестерді автоматтандыру /  

6B07112 Автоматизация и управление: 

Автоматизация технологических процессов в 

нефтегазовой промышленности 

6B072 

Өндірістік және өңдеу салалары / 

Производственные и обрабатывающие 

отрасли  

25 6B07211 Мұнай-газ ісі /  

6B07211 Нефтегазовое дело 

26 6B07222 Тау-кен ісі/  

6B07222 Горное дело 

27 6B07231 Геология және пайдалы қазбалар 

кен орнын барлау/  

6B07231 Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых 

6B073 Сәулет және құрылыс/ Архитектура и 

строительство 

28 6B07311 Құрылыс/  

6B07311 Строительство 

6B081 Агрономия / Агрономия 

29 6B08111 Агрономия/  

6B08111 Агрономия 

білім беру бағдарламасы бойынша 

ауыл шаруашылығы бакалавры/ 

бакалавр сельского хозяйства по 

образовательной программе  
30 6В08121 Жылыжай шаруашылығы / 

6В08121 Тепличное хозяйство 



1 2 3 4 5 

6В091 Ветеринария / Ветеринария 

31 6В09111 Ветеринарлық санитария/  

6В09111 Ветеринарная санитария 

білім беру бағдарламасы бойынша 

ветеринария маманы/  

специалист ветеринарии по 

образовательной программе  
32 6В09121 Ветеринарлық медицина/  

6В09121 Ветеринарная медицина 

6B113 Көлік қызметтері / Транспортные услуги 

33 6B11311 Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: 

Темір жол көлігі /  

6B11311 Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта: Железнодорожный 

транспорт              

 

 

білім беру бағдарламасы бойынша 

қызмет көрсету бакалавры/  

бакалавр в области услуг по 

образовательной программе 

34 6B11312 Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: 

Автомобиль көлігі/  

6B11312 Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта: Автомобильный 

транспорт 

 


