
2023-2024 оқу жылына арналған магистратура  бойынша білім беру бағдарламаларының тізімі/

Перечень образовательных программ магистратуры  на 2023-2024 учебный год 

Код и классификация 

области образования/Білім 

беру саласының коды және 

жіктелуі

наименование ОП наименование ОП на каз.языке

1
7М01101- Психолого-педагогическое 

сопровождение в сфере образования 
 7М01101- Білім беру аймағындағы психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу   

2
7М01102- Педагогический  менеджмент 

и психология 
7М01101-Педагогикалық менеджмент және психология

3
7М01201-Педагогика дошкольного 

образования
7M01201 -Мектепке дейінгі білім беру педагогикасы

4
7М01301-Педагогика начального 

образования
7М01301 -Бастауыш білім беру педагогикасы

5 7M01501 - География 7M01501 -География

6
7M01512  -Математика и научно-

методические исследования
7M01512- Математика және ғылыми-әдістемелік зерттеулер

7
7M01506 -Информатика (полиязычное 

обучение)
7M01506-Информатика (көптілді білім беру)

8
7M01503-  Химия  

7M01503 - Химия 

9 7M01504 -Биология 7M01504- Биология

10
7M01701- Казахский язык и литература

7M01701-Қазақ  тілі  және әдебиеті

11
7M01702- Русский язык и литература 

7M01702- Орыс тілі мен әдебиеті

12

7M01705 -Русский язык как 

иностранный в международном 

образовательном пространстве  

7М01705- Орыс тілі халықаралық білім беру кеңістігінде шетел тілі 

ретінде

13
7M01703-  Иностранный язык: два 

иностранных языка 7M01703- Шетел тілі: екі шетел тілі

14
7М02201 -История и социально-

религиоведческие науки
7М02201 -Тарих және әлеуметтік-дінтану  ғылымдары

15
7M02301  -Филология: казахская

7M02301-Филология:қазақ

16
7M02302- Филология: русская 

7М02302 -Филология: орыс филологиясы

17 7M04101 -Менеджмент по отраслям 7M04101- Салалар бойынша менеджмент

18
7M04102 -Менеджмент  по отраслям 

(проф)
7М04102 -Салалар бойынша менеджмент (бейіндік бағыт)

19

7M04103 -Устойчивое сельское 

хозяйство и развитие сельских 

территорий 

7М04103- Тұрақты ауыл шаруашылығы және ауылдық аумақтарды 

дамыту

01 Педагогические 

науки/Педагогикалық 

ғылымдар

02 Искусство и гуманитарные 

науки/Өнер және 

гуманитарлық ғылымдар

04 Бизнес, управление и 

право/Бизнес, басқару және 

құқық



20
7M04104  -Экономика по отраслям 

7М04104 -Салалардағы экономика

21
7М04105-Финансы и социальная 

ответственность бизнеса
7М04105 - Қаржы және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі

22
7М04106 -Банковские технологии и 

финансовая аналитика
7М04106 - Банктік технологиялар және қаржылық аналитика

23 7M04201 -Юриспруденция 7M04201-Құқықтану

24 7M04202 - Правоведение 7M04202 - Құқықтану

25 7М04204 - Антикоррупционный комплаенс  7М04204 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс

26 7M05101 - Биология 7M05101 -Биология

27 7М05102-Пищевая биотехнология 7М05102 Тағамдық  Биотехнология

28 7M05201 -Охрана окружающей среды 7M05201- Қоршаған ортаны қорғау

29
7M05302 -Физика и современные 

научные исследования
7M05302 -Физика және қазіргі ғылыми зерттеулер

30
7М05301- Фундаментальная и 

прикладная химия (полиязычное 
7М05301- Іргелі және қолданбалы химия (көптілді білім)

31 7М06103- Управление IT проектами 7М06103- IT жобаларды басқару

32
7M06102 -Безопасность компьютерных 

систем и сетей
7M06102-Компьютерлік жүйелермен  желілердің қауіпсіздігі

33 7M08101- Агрономия 7M08101 -Агрономия

34 7M08102  -Почвоведение и агрохимия 7M08102- Топырақтану және агрохимия

35
7M08701 -Аграрная техника и 

технология
7M08701-Аграрлық техника және технология

36 7M11101 -Туризм 7M11101 -Туризм

37

7М11201 -Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды

7М11201- Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

08 Сельское хозяйство и 

биоресурсы/Ауыл 

шаруашылығы және 

биоресурстар

11 Услуги/Қызмет көрсету

05 Естественные науки, 

математика и 

статистика/Жаратылыстану 

ғылымдары, математика және 

статистика

06 Информационно-

коммуникационные 

технологии/Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар

04 Бизнес, управление и 

право/Бизнес, басқару және 

құқық


