














АО «МУИТ» 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

АО «Международный университет 

информационных технологий» 

 

_________________ Ускенбаева Р.К. 

                    «_____» __________ 2021 г  

Перечень образовательных программ (ОП)  бакалавриата  

Международного Университета Информационных Технологий 

на 2021-2022 учебный год  

(для лиц на базе среднего учебного заведения (11-класс)) 

 

Білім беру 

бағдарламалар  тобы /   

Наименование 

группы ОП 

№  

Білім беру 

бағадрламалары 

коды /    

Код ОП 

Орта білім беру мекемелерін бітірушілер (11-сынып) 

үшін білім беру бағдарламалары атаулары/ 

Наименование ОП для лиц на базе среднего учебного 

заведения 

Мамандықтар бойынша 

сәйкестік 

классификаторы / 

Классификатор  

специальностей для 

соответствия  

В044 - Менеджмент 

және басқару/ 

 

В044 - Менеджмент и 

управление 

1 6B04102 - Электронды бизнес  

- Электронный бизнес  

- E-business  

5В050700 - Менеджмент 

2 6B04103 - Инновациялық менеджмент  

- Инновационный менеджмент  

- Innovation management 

В046- Қаржы, 

экономика, банк және 

сақтандыру ісі/ 

 

В046-Финансы, 

экономика, банковское 

и страховое дело 

3 6B04104 - Қаржылық инжиниринг   

- Финансовый инжиниринг   

- Financial Engineering 

5В050900-Қаржы 

 

5В050900-Финансы 

4 6B04105 - Қаржылық технологиялар   

- Финансовые технологии  



- Financial technologies 

В042- Журналистика 

және репортер ісі / 

 

В042 – Журналистика и 

репортерское дело 

5 6B03201 - Іскерлік журналистика, SMM & PR   

- Бизнес-журналистика, SMM & PR   

- Business Journalism, SMM & PR 

5В050400-Журналистика 

6 6B03202 - Цифрлық журналистика  

- Цифровая журналистика  

- Digital Journalism 

7 6B03203 - Халықаралық журналистика және интернет- қауіпсіздігі  

- Международная  журналистика и  интернет-

безопасность  

- International journalism and Internet security 

8 6B03204 - Телерадиожурналистика  

- Телерадиожурналистика  

- TV and radio journalism 

В057 – Ақпараттық 

технологиялар/  

 

В057 – 

Информационные 

технологии 

9 6B06101 - Компьютерлік ғылымдары   

- Компьютерные науки  

- Computer science 

5В060200-Информатика 

10 6B06103 - Үлкен деректер талдауы  

- Аналитика больших данных  

- Big Data Analytics 

5В070300-Ақпараттық 

жүйелер 

 

5В070300-

Информационные системы 11 6B06104 - Бизнес-талдау  

- Бизнес-анализ  

- Business Analysis  

12 6B06105 - Ақпараттық жүйелер  

- Информационные системы  

- Information systems  



13 6B06106 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету  

- Вычислительная техника и программное обеспечение 

- Computer systems and software engineering 

5В070400 - Есептеу 

техникасы және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету  

 

5В070400-Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

14 6B06107 - Киберфизикалық жүйелер  

- Киберфизические системы 

- Cyberphysical systems 

15 6B06109 - Желілік және жүйелік басқару  

- Сетевое и системное администрирование  

- Networking and System Administration 

16 6B06110 - Программалық инженерия  

- Программная инженерия  

- Software Engineering 

17 6B06111 - Қаржы Математикасы  

- Финансовая Математика  

- Financial Mathematics 

5В070500-Математикалық 

және компьютерлік 

модельдеу 

 

5В070500-Математическое 

и компьютерное 

моделирование 

18 6B06112 - Деректер ғылымы  

- Data science   

- Data science 

19 6B06113 - Инженерлік Математика   

- Инженерная Математика  

- Engineering Mathematics  

20 6B06114 - Биокомпьютинг  

- Биокомпьютинг  

- Biocomputing 

21 6B06115 - Цифрлық агрожүйелер мен кешендер 

- Цифровые агросистемы и комплексы 

- Digital agricultural systems and complexes 



В058 – Ақпараттық 

қауіпсіздік/ 

 

В058 –

Информационная 

безопасность 

22 6B06301 - Компьютер қауіпсіздігі  

- Компьютерная безопасность  

- Computer security 

5В100200-Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері 

 

5В100200-Системы 

информационной 

безопасности 

23 6B06302 - Аппараттық қамтамасыз ету қауіпсіздігі  

- Аппаратные средства защиты информации  

- Hardware security 

24 6B06303 - Желелiк қауіпсіздік  

- Сетевая безопасность  

- Network Security 

В059-

Коммуникациялар және 

коммуникациялық 

технологиялар 

 

В059-Коммуникации и 

коммуникационные 

технологии 

25 6B06201 - Телекоммуникациялық жүйелер мен желілер  

- Телекоммуникационные системы и сети  

- Telecommunication systems and networks 

5В071900 - Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар 

 

5В071900 - Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

26 6B06202 - Ақпаратты таратудың радиотехникалық жүйелері  

- Радиотехнические системы передачи информации  

- Wireless information systems  

 

 

 

 

 

 

 
  



Перечень образовательных программ (ОП)  бакалавриата  

Международного Университета Информационных Технологий 

на 2021-2022 учебный год  

(для лиц на базе средне-специального учебного заведения) 

 

Білім беру бағдарламалар  

тобы /   

Наименование группы ОП 

№  

Білім беру 

бағадрламалары 

коды /    

Код ОП 

Арнайы орта білім беру мекемелерін 

бітірушілер үшін білім беру бағдарламалары 

атаулары/ Наименование ОП для лиц на базе 

средне-специального учебного заведения 

Мамандықтар бойынша 

сәйкестік 

классификаторы / 

Классификатор  

специальностей для 

соответствия  

В044- Менеджмент және 

басқару/ 

В044-Менеджмент и управление 

 

1 6B04102 - Электронды бизнес  

- Электронный бизнес  

- E-business 

5В050700-Менеджмент 

В046- Қаржы, экономика, банк 

және сақтандыру ісі/ 

В046-Финансы, экономика, 

банковское и страховое дело 

 

2 6B04104 - Қаржылық инжиниринг   

- Финансовый инжиниринг   

- Financial Engineering 

5В050900-Қаржы 

 

5В050900-Финансы 

В057 – Ақпараттық 

технологиялар/  

 

В057 – Информационные 

технологии 

4 6B06105 - Ақпараттық жүйелер  

- Информационные системы  

-  Information systems 

5В070300-Ақпараттық 

жүйелер 

 

5В070300-

Информационные системы 

5 6B06106 - Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету  

- Вычислительная техника и программное 

обеспечение 

- Computer systems and software engineering 

5В070400 - Есептеу 

техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз 

ету  

 

5В070400-Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 



В059-Коммуникациялар және 

коммуникациялық 

технологиялар 

В059-Коммуникации и 

коммуникационные технологии 

6 6B06202 - Ақпаратты таратудың радиотехникалық 

жүйелері  

- Радиотехнические системы передачи 

информации 

- Wireless information systems 

5В071900- Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар 

 

5В071900-Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

 

 

 

 



АО «МУИТ» 

 

Перечень образовательных программ (ОП) бакалавриата  

Международного Университета Информационных Технологий 

на 2021-2022 учебный год  

(для лиц, имеющих высшее образование ) 

 

Білім беру бағдарламалар  

тобы /   

Наименование группы ОП 

№  

Білім беру 

бағадрламалары 

коды /    

Код ОП 

Жоғары білімі бар тұлғалар үшін білім беру 

бағдарламалары атаулары/  

Наименование ОП для лиц на базе высшего 

учебного заведения 

Мамандықтар бойынша 

сәйкестік 

классификаторы / 

Классификатор  

специальностей для 

соответствия  

В044- Менеджмент және 

басқару/ 

В044-Менеджмент и 

управление 

 

1 6B04102 - Электронды бизнес  

- Электронный бизнес  

- E-business 

5В050700-Менеджмент 

В046- Қаржы, экономика, банк 

және сақтандыру ісі/ 

В046-Финансы, экономика, 

банковское и страховое дело 

 

2 6B04104 - Қаржылық инжиниринг   

- Финансовый инжиниринг   

- Financial Engineering 

5В050900-Қаржы 

 

5В050900-Финансы 

В042- Журналистика және 

репортер ісі / 

В042 – Журналистика и 

репортерское дело 

3 6B03202 - Цифрлық журналистика  

- Цифровая журналистика  

- Digital Journalism 

5В050400-Журналистика 



В059-Коммуникациялар және 

коммуникациялық 

технологиялар 

 

В059-Коммуникации и 

коммуникационные технологии 

6 6B06202 - Ақпаратты таратудың радиотехникалық 

жүйелері  

- Радиотехнические системы передачи 

информации 

- Wireless information systems 

5В071900- Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар 

 

5В071900-Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

 

 

Согласовано: 

 

Утвержден Протоколом Ученого Совета №____ 

от «__» ________20___г.  

 

 


