Білім беру бағдарламасының паспорты
Паспорт образовательной программы
The Passport of Education Program
6M030100 – «ҚҰҚЫҚТАНУ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША «САНДЫҚ
КРИМИНАЛИСТИКА» ЭКСПЕРИМЕНТТІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ
КРИМИНАЛИСТИКА» В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 6M030100 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
EXPERIMENTAL EDUCATIONAL PROGRAMME «DIGITAL CRIMINALISTICS» IN THE
SPECIALTY 6M030100-«JURISPRUDENCE»
Қолдану саласы /
Область применения /
Application area

Білім
беру бағдарламасы қылмыстылыққа, оған қоса
ұйымдасқан трансұлттық қылмыстарға қарсы іс-қимыл
көрсетуге бағытталған криминалистикалық әдістері мен
тәсілдерін пайдаланумен тәжірибелік тапсырмаларды шешудің
ұлттық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етудің
ақпараттық
технологияларды білуге құқықтану саласында мамандарды
дайындауға арналған.
Образовательная программа предназначена для подготовки
специалистов в области юриспруденции со знанием
информационных технологий для обеспечения национальной
безопасности криминалистическими методами и способами
решения практических задач, направленных на оказание
противодействия преступности, в том числе организованной,
транснациональной.
The educational program is designed to train specialists in the field
of jurisprudence with the knowledge of information technologies to
ensure national security with forensic methods and methods of
solving practical problems aimed at countering crime, including
organized, transnational.

Білім беру
бағдарламасының коды
мен атауы / Код и
наименование
образовательной
программы / The code and
name of education program
Нормативтік-құқықтық
қамтылуы / Нормативноправовое обеспечение / The
regulatory and legal support

6М030100 – «Құқықтану»
6М030100 – «Юриспруденция»
6М030100 - «Jurisprudence»

Қазақстан Республикасының 27.07.2007 ж. «Білім беру туралы»
Заңы; ЖББ мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
(23.08.2012, № 1080); ЖОО ҮОЖ (16.08.2013 ж.); Ұлттық
біліктілік шеңбері, Білім және ғылым министрлігінің
нормативтік-әдістемелік құжаттары.
Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г.;
ГОСО высшего образования РК (23.08.2012, № 1080); ТУП от
16.08.2013 г.; Национальные рамки квалификаций, нормативные
методические документы МОН РК.
Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of 27.07.2007.;
State Standard of Higher Education of the Republic of Kazakhstan
(23.08.2012, № 1080); Model educational plans (16.08.2013 ж.);
National Qualifications Framework, normative methodological
documents of the Ministry of Education and Science.

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы
Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы
Profile map of education program
Ақпараттық-сандық процестерді бекіту, зерттеу, жинау,
ББ мақсаты:
анықтаудың криминалистикалық әдістер мен тәсілдерді арқылы
Цель ОП:
мемлекеттің ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған,
Objective of EP:
қазіргі ақпараттық технологияларды қолдануға білім мен
дағдыны қалыптастыруда құқықтану саласындағы жоғары
білікті мен бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау
Подготовка
высококвалифицированных
и
конкуретноспособных специалистов в области юриспруденции
с умениями и навыками применения современных
информационных технологий, направленных на обеспечение
национальной безопасности государства криминалистическими
методами и способами выявления, собирания, исследования,
закрепления информационно-цифровых процессов.
Preparation of highly qualified and competitive specialists in the
field of jurisprudence with the skills and skills of applying modern
information technologies aimed at ensuring national security of the
state with forensic methods and methods of identifying, collecting,
researching, capturing information-digital processes
Құқық қолдану саласындағы ақпараттық технологияларды
Білім беру
қолданумен, инновациялық технологияларды білуге дағдыны
бағдарламасының
және кәсіби білімді жүзеге асыра алатын мамандарды
тұжырымдамасы /
дайындау, білім беру процессіне кешенді, пәнаралық тәсілде
Концепция
білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы негізделеді
образовательной
программы / The concept of Концепция образовательной программы заключается в
комплексном, междисциплинарном подходе к процессу
education program
обучения,
подготовки
специалистов,
на
реализацию
профессиональных
навыков,
умений
со
знанием
инновационных технологий, использованием информационных
технологий в области применения права.
The concept of the educational program is an integrated,
interdisciplinary approach to the process of education, training of
specialists, the implementation of professional skills, the knowledge
of innovative technologies, the use of information technology in the
application of law
Түлектің біліктілік сипаттамасы
Квалификационная характеристика выпускника
Graduate Qualification Characteristics
Заңғылымдарының магистрі
Берілетін дәреже:
Магистр юридических наук
Присуждаемая степень::
Master's degree of legal sciences
Awarded degree:
Заң ғылымдарының магистрінің кәсіби қызметінің саласына
Маманның
кіреді:
лауазымдарының тізімі /
- Заңгер (заңгеркеңесші, адвокат, прокурор)
Перечень должностей
- тергеу-жедел жүргізу қызметкерлері
специалиста / List of a
- сарапшылар
specialist’s positions
- ақпараттық технологиялар саласында мамандары
- ғылыми-зерттеу ұйымдардың ғылыми қызметкерлері
- білім беру мекемелердегі оқытушылар
Область профессиональной деятельностимагистра юридических

наук включает:
- юрист (юрисконсульт, адвокат,прокурор)
- следственно- оперативные работники
- эксперты
-специалисты в области информационных технологий
- научные сотрудники в научно-исследовательских
организациях
-преподаватели в образовательных учреждениях.
The field of professional activity of the Master of Laws includes:
- lawyer (legal adviser, attorney, prosecutor)
- Investigative workers
- experts
-Education specialists in the field of information technology
- research staff in research organizations
- Teachers in educational institutions.
-құқықшығармашылық қызметі;
- Кәсіби қызмет саласы /
Область профессиональной -заң құжаттарды жасау;
-азаматтық, қылмыстық, әкімшілік сот өндірісін жүргізуі;
деятельности / The area of
-қыққорғау қызметі;
professional activity
-сараптамалық қызметі;
-тергеу қызметі;
-жедел-іздестіру қызметі;
-барлау және барлауға қарсы қызметі;
-ғылыми-зерттеу қызметі;
-білім беру мекемелерде білім беру;
-ақпараттық технологияларды және ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуде қолдануы
- нормотворческая деятельность;
- составление юридических документов;
-ведение гражданского, уголовного, административного
судопроизводства;
-правоохранительная деятельность;
- адвокатская деятельность;
-экспертная деятельность;
-следственная деятельность:
-оперативно-розыскная деятельность;
-разведывательная и контрразведывательная деятельность
- научно-исследовательская деятельность;
- преподавание в образовательных учреждениях;
-применение информационных технологий и обеспечение
информационной безопасности
- norm-setting activities;
- drawing up of legal documents;
- the conduct of civil, criminal, administrative proceedings;
- Law enforcement activity;
- advocacy;
-еxpert activity;
-security activities:
-operative-search activity;
- іntelligence and counterintelligence activities - research activities;
- teaching in educational institutions;
- application of information technologies and information security

Кәсіби қызмет объектісі /
Объект профессиональной
деятельности / The object of
professional activity

Кәсіби қызмет
функциялары / Функции
профессиональной
деятельности / Functions of
professional activity

Құқыққорғау органдары, прокуратура, мемлекеттік органдары,
сараптамалық ұйымдары, білім беру мекемелері, ғылымизерттеу институттары, ақпараттық технологиялары
правоохранительные органы, прокуратура, государственные
органы, экспертные организации,
образовательные
учреждения;
научно-исследовательские
институты, информационные технологии
Law enforcement agencies, prosecutors, government agencies,
expert organizations,
educational institutions; research institutes, information technologies
1.Құқықшығармашылық
қызметі:
нормативтік-құқықтық
актілерді құрастыру мен оны жүзеге асыруға дайындау
2.Құқыққолданушылық қызметі: қызметтік функциясы шегінде
шешімдерді қабылдау мен негіздемесі, және де заңи
құжаттарды жасау, құқықтық нормаларды жүзеге асырумен
байланысты әрекеттерді жасау;
Құқыққорғау қызметі: заңдылықты, құқықтық тәртіпті, жеке
тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
қоғамдық тәртіпті қорғау, құқықбұзушылықтарды жолын кесу,
анықтау, ашу мен тергеу, алдын алу; жеке, мемлекеттік және
басқа да нысандағы меншікті қорғау.
3.Сараптамалық-кеңес және ғылыми-зерттеу қызметі: құқық
сұрақтары бойынша кеңес беру, құжаттарға құқықтық
сараптама жүргізу.
4. Сараптамалық қызметі.
5.Ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
1. Нормотворческая деятельность: разработка нормативных
правовых актов и подготовка к их реализации;
2. Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие
в пределах должностных функций решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм,
составление юридических документов;
Правоохранительная деятельность: обеспечение законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение,
выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита частной, государственной и иной форм собственности;
3.
Экспертно-консультационнаяи
научноисследовательскаядеятельность: консультирование по вопросам
права, осуществление правовой экспертизы документов.
4. Экспертная деятельность;
5. Обеспечение информационной безопасности путем
применения информационных технологий
1. Normative activity: development of normative legal acts and
preparation for their implementation;
2. Law enforcement activity: justification and adoption of decisions
within the limits of official functions, as well as the commission of
actions related to the implementation of legal norms, drafting legal
documents; Law enforcement: ensuring the rule of law, security of
the individual, society and the state; protection of public order;
prevention, suppression, detection, disclosure and investigation of
offenses; protection of private, state and other forms of ownership;

Кәсіби қызмет түрлері /
Виды профессиональной
деятельности / Types of
professional activity

3. Expert-consulting and research activities: consulting on legal
issues, legal examination of documents.
4. Expert activity;
5. Ensuring information security through the use of information
technology
Құқық шығармашылық, құқық қолдану, құқық қорғау,
сараптамалық-кеңес беру және ғылыми-зерттеу қызметі.
Нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная,
экспертно-консультационная и научно-исследовательская
деятельность
Norm-making, law applicable, law enforcement, expert-consulting
and research activities.

