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1. Кіріспе 

 

Тұжырымдама Қазақстан Республикасының Конституциясында, «Білім 

туралы», «Ғылым туралы», «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңдарында 

айқындалған білім беру саясатының негізгі принциптеріне, «Қазақстан 

Республикасының ішкі істер органдарын жаңғырту жөніндегі  

2019-2021 жылдарға арналған жол картасын бекіту туралы» Үкіметтің  

2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 897 қаулысына және өзге де нормативтік 

құқықтық актілерге сәйкес әзірленді. 

Осы Тұжырымдама ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясын (бұдан әрі – Академия) дамытудың идеологиясы мен принциптерін 

бекітеді, сондай-ақ оның ведомстволық білім беру жүйесіндегі рөлі мен орнын 

айқындайды. 

 

2. Ағымдағы жағдайды талдау 
 

Академия өз қызметін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

кадрларын оқытуға, біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға рұқсат беретін 

қолда бар құрылтай құжаттары мен лицензиялары негізінде жүзеге асырады. 

Оқу орны 1971 жылдың 1 қарашасында (Қазақ КСР ІІМ № 0278 бұйрығымен) 

Қостанай облысаралық кіші және орта басшы құрамды даярлау мектебі ретінде 

құрылды және өзінің дамуында колледж, жоғары мектеп, институт сияқты 

кезеңдерден жүйелі түрде өтті. 2008 жылы оқу орны – Академия мәртебесін 

алды. 

Кадрларды даярлау Академияның заң институтының күндізгі және 

сырттай оқу факультетінде үш мамандық бойынша жүзеге асырылады: 

- 5В030300 – «Құқық қорғау қызметі» (күндізгі және сырттай оқу,  

2004 жылдан бастап); 

- 5В010300 – «Педагогика және психология» (күндізгі оқу, 2006 жылдан 

бастап); 

- 5В090500 – «Әлеуметтік жұмыс» (күндізгі оқу, 2012 жылдан бастап). 

Қазіргі уақытта Академияда білім алушылардың саны 1208 астам адамды 

құрайды, оның ішінде халықаралық келісім шеңберінде Тәжікстан 

Республикасының 29 азаматы оқиды. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау 6М030300-

«Құқық қорғау қызметі» (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша 

магистратурада жүзеге асырылады. 

2018 жылдың қазан айында 6D030300-«Құқық қорғау қызметі» 

мамандығы бойынша докторантура бағдарламасы бойынша білім беру қызметін 

жүргізу құқығына 3 жыл мерзімге лицензия алынды. 

Академия ІІМ жүйесіндегі қылмыстық-атқару жүйесі үшін жоғары білімі 

бар мамандар даярлауды жүзеге асыратын жалғыз білім беру мекемесі болып 

табылады. 
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Жоғары оқу орны құрылған сәттен бастап ішкі істер органдарының 

күндізгі оқу нысаны бойынша жоғары білімі бар 4 318-ден астам маманы, 

сырттай оқу бөлімі бойынша – 4 029 адам (оның ішінде - 62 Тәжікстан және 

Қырғызстан шетелдері үшін), жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 112-ден астам 

маманы дайындалды. 

Қосымша білім берудің білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 

оқыту Біліктілікті арттыру және қайта даярлау институты базасында жүзеге 

асырылады. 

«Қазақстан Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік 

оңалтудың 2017 - 2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясын іске асыру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 912 қаулысына сәйкес 

Академияда Пробация мамандарын оқыту орталығы құрылды. 

Академияға Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 11 мекенжайы бойынша 

алаңы 8,3154 га жер учаскесін тұрақты жер пайдалану құқығы берілген. 

Академияның теңгерімінде жалпы алаңы 21 640,1 ш.м. 18 ғимарат бар.  

Оқу-дала лагері бар («Қостанай – Сарыкөл» автожолының 27-шақырымында), алаңы 

17,6 га жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығымен, онда жалпы ауданы 

2360 ш.м. 7 ғимарат орналасқан. 

Академияда: 8 дәріс залы, 104 оқу аудиториясы, 4 компьютерлік сынып, 

көпфункционалды мультимедиялық сынып, тренинг өткізуге арналған  

оқу-әдістемелік сынып (психология бойынша), 2 кітапхана оқу залымен, спорт 

кешені, ату тирі, акт залы, стадион, оқу-дала лагері, 3 жатақхана, асхана, 

ауыспалы және тұрақты құрамға арналған буфет, изоляторлы медициналық 

бөлім және басқа да үй-жайлар бар. 

Академияның құрылымына: Ғылыми кеңес, 3 институт, 11 кафедра,  

4 орталық, 4 бөлім, 3 бөлімше, 3 бөлім (часть), 5 топ, 2 кітапхана, хатшылық, 

арнайы мемлекеттік мұрағат, оқу-саптық бөлімше, баспасөз қызметі, оқу-дала 

лагері кіреді. 

Академияның тыныс-тіршілігін ұйымдастырудағы негізгі проблемалық 

мәселе – ресурстық қамтамасыз етудің төмен деңгейі болып табылады. 

Өткен ғасырдың 60-70 жылдары салынған ғимараттар мен 

құрылыстардың жағдайы ерекше алаңдаушылық тудырады. Жатақханалар, 

монша-кір жуу кешені, асхананың өндірістік бөлігі, медициналық бөлім және 

кітапхана қанағаттанарлықсыз жағдайда. Курсанттардың гигиеналық 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қалыпты жағдай жоқ, оның нәтижесі 

туберкулезді (2014-2015 жылдар) және басқа да тері ауруларын жұқтыру 

жағдайлары болды.  

Академияда 205 компьютер бар (норма бойынша 450 бірлік), оның  

75% есептен шығаруға жатады. «Әкімшілік құқық бұзушылықтардың бірыңғай 

тізілімі» ақпараттық жүйесін, сондай-ақ ішкі істер органдарының практикалық 

қызметіне енгізілетін басқа да жаңалықтарды оқыту мүмкіндігі жоқ. 



5 
 

Практикалық сабақтар өткізу үшін қажетті оқу полигондары жоқ. Бұл 

ретте оқу полигондарының болуы, жоғары оқу орындарының білім беру 

қызметін лицензиялау кезінде қойылатын талаптардың бірі болып табылады 
(«Білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартын бекіту туралы» БҒМ 2015 жылғы 15 маусымдағы № 204 бұйрығының  

9-тармағының 2-тармақшасы және «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік 

талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» 

БҒМ 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығының 52-тармағы). 

ІІМ-нің жоғары арнаулы оқу орындарының қызметін реттейтін 

нормативтік актілерімен, сондай-ақ бекітілген жабдықтау нормаларымен оқу 

полигондарының болуы мен мазмұны айқындалмаған. 

Ғылыми қызметті қаржыландыру мәселесі шешуді талап етеді, атап 

айтқанда: 

- ғылыми зерттеулер жүргізу; 

- ғылыми іссапарлар; 

- баспа қызметі; 

- заманауи әдебиеттерді сатып алу; 

- ғылыми-өкілдік іс-шараларды өткізу. 

Аталғандар жыл сайын білім алушыларды ұстауға, қызметкерлердің 

еңбегіне ақы төлеуге, Академия ғимараттары мен құрылыстарына қызмет 

көрсетуге байланысты ағымдағы шығыстарға ғана бөлінетін қаржыландырудың 

жеткіліксіздігі салдарынан қалыптасты. 

 

3. Халықаралық тәжірибеге шолу 

 

Көптеген елдерде кадрларды даярлау жүйесі құқық қорғау органдарын 

ұйымдастыру принциптеріне байланысты (Батыс Еуропа, АҚШ), яғни 

орталықтандырылған және орталықсыздандырылған модельдер ерекшеленеді. 

Батыс Еуропа жүйесі үш негізгі буыннан тұрады: 

1) полицияға қызметке орналасушыларды алғашқы оқыту. Ол 

қатардағы азаматтарды кейінгі оқыту сияқты, көбінесе аумақтық полиция 

құрылымдарының оқу орталықтарында өткізіледі; 

2) арнайы жоғары полиция оқу орындарында, сондай-ақ жалпы оқу 

орындарында, мысалы, университеттерде, бірақ болашақта полицияда қызмет 

етуге ниетті адамдар үшін арнайы бағдарламалары бар, полицияның 

командалық кадрларын даярлау; 

3) белгілі бір қызмет түрлері бойынша полиция кадрларының 

біліктілігін арттыру және мамандандыру. 

АҚШ полициясы, әдетте, колледждерде немесе университеттерде тиісті 

білім алған мамандарды қайта жасақтауды жөн санай отырып, кадрларды 

даярлаудың өзіндік базасы жоқ. Полиция академияларының кең желісін 

осындай база ретінде қарастыруға болмайды, өйткені олар құрылымдық түрде 

Полиция департаментіне кірмейді, ұйымдастыру және қаржы жағынан дербес, 

олар полиция қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін азаматтық 

мамандарды бастапқы даярлаудың өзіндік орталықтары ғана бола алады. 
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Үш деңгейлі ведомстволық оқу орындарында жүзеге асырылатын 

Германияда полиция қызметкерлерін даярлау тәжірибесіне ерекше назар 

аударылады: 

• біріншісі – жалпы, мамандандырылған және қорытынды курстарды 

зерделеуді, сондай-ақ кіші басшы құрамның лауазымдарын ауыстыру құқығына 

емтихан тапсыруды қамтитын федералды жерлердің полиция мектептеріндегі 

бастапқы дайындық. Ең көп оқу мерзімі – екі жарым жыл. Түлектер орта 

полиция білімі туралы аттестат алады; 

• екіншісі – жоғары арнайы (полиция) білімі туралы диплом беру арқылы 

федералдық жерлердің жоғары полиция мектептерінде жүзеге асырылатын орта 

басшы құрамын дайындау. Оқу мерзімі – үш жыл; 

• үшіншісі – жоғары полицейлік басқару білімі туралы куәлік 

(сертификат) бере отырып, жоғары полицейлік әкімшілік басқарушылардың аға 

басшы құрамын дайындау. Оқу мерзімі – екі жыл. 

Германияның полиция кадрларын даярлау жүйесінің ерекшелігі – елдің 

бірде-бір полиция оқу орындары түлектеріне қандай да бір мемлекеттік білім 

беру стандартына сәйкес келетін білім туралы құжаттар бермейді. Оқу 

орындарын бітіргеннен кейін тек қана ведомстволық білім беру құжаттары 

беріледі, олар бойынша түлек тек полицияда және басқа да кейбір мемлекеттік 

мекемелерде жұмыс істеуге құқылы. 

Германиядан айырмашылығы Францияда полиция кадрларын даярлау 

жүйесі орталықтандырылған сипатқа ие. 

Қатардағы полицейлердің бастапқы дайындығы Франция ІІМ кәсіби 

дайындық жүйесіндегі ең реттелген буын болып табылады. Ол 12 айға 

созылады. Төрт ай бойы тыңдаушылар полиция қызметкерлеріне патрульдік-

бекеттік қызмет атқару үшін қажетті базалық білім алады. Содан кейін білім 

алушылар тәжірибелі тәлімгердің басшылығымен жұмыс тәжірибесімен 

танысады. Жұмыс нәтижесі бойынша тағылымдама жетекшісі қамқорлыққа 

алынушыға баға қояды. Ай аяқталғаннан кейін тағылымдамадан өтуші оқу 

орнына қайта оралады, онда бір апта ішінде оқытушылармен бірге қорытынды 

жасайды, қызмет атқарудағы туындаған проблемаларды анықтайды. Содан 

кейін үш апта бойы оған қосымша білім беріледі және ол тағы бір ай бойы өз 

бетінше күрделі емес міндеттерді орындайтын полиция бөлімшесіне 

тағылымдамадан өтуге жіберіледі. Бұл үдеріс қайтадан оқу орнында аяқталады. 

Офицерлер мен инспекторлардан тұратын полиция қызметшілерінің орта 

буынын даярлау олардың мақсатын ескере отырып, сараланған түрде жүзеге 

асырылады. Полиция инспекторларын оқыту 16 ай, ал офицерлерді оқыту 18 ай 

бойында жүзеге асырылады. 

Францияның полиция оқу орындарының түлектері Германиядағыдай 

ведомствалық дипломдар алады.  

Ұлыбританияда тәжірибелік жұмыс машықтарына тыңдаушыларды баулуға 

бағытталған кадрлар даярлаудың қызықты тәжірибесі жинақталған.   

Колледждегі оқуын аяқтағаннан кейін түлектер: әңгімелесе алуы, 

сөйлесе білуі, қисынды ойлай алуы, әңгімелесушіні тыңдай білуі, әдептілік 
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және сыпайылық көрсете білуі, адамдардың бабын таба білуі және олармен 

қарым-қатынас орнатуы, сенім туғыза білуі, куәларды тергей алуы және т.б. 

жасай алуы тиіс. Бұдан басқа полицей қызмет атқару үшін қажетті көлемде 

заңнаманы, полиция жұмысының тактикасын, криминалистік техника 

негіздерін білуі тиіс.   

Польшада 1996 жылға дейін полиция кадрларын даярлау бұрынғы 

(советтік) үлгімен бірдей болды. 2004 жылы Шитно қаласындағы Жоғары 

мектепті негізгі жоо бағдарламасы бойынша бес жыл білім алған соңғы 

тыңдаушылары бітіріп шықты.  

Польшада полиция кадрларын оқытуды ұйымдастыру нақты 

лауазымдық санат бойынша бейіндік даярлау принципіне негізделеді. 

Мұнымен қоса офицерлік даярлау екі бағыт бойынша жүргізіледі: 

а) толық орта білімі бар және полицияда 3 жылдан кем емес қызмет 

атқарған адамдар үшін 3 жыл. Алатын дәрежесі – бакалавр (тек полиция жұмысы 

үшін);  

б) жоғары білімі бар базада (магистр дәрежесі) 3 айдан 8 айға дейінгі 

мерзімде. 

Сержанттық құрамды бастапқы даярлау мамандығына байланысты  

4 айдан бастап 10 айға дейін жалғасады.  

Ерекше өзгешеліктер: 

- Польшаның барлық аттестатталған полиция құрамын жинақтау 

принципі Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары оқу орындарының 

тыңдаушылары мен күндізгі оқыту нысаны курсанттарын қабылдау және одан 

әрі қызмет өткеру сызбасымен бірдей; 

- офицер, дипломды офицер мен сержант атағына арнайы 

емтихандардың болуы. 

Польшада біліктілікті арттыру процесін ұйымдастыру ерекшелігі 

лауазымды ауыстырған, атағын жоғарылатқан кезде оның міндеттілігі болып 

саналады, өйткені алған тар шеңберлі алғашқы даярлық қызметкерге әсіресе, 

жалпы орта біліммен жеткілікті деңгейде өзінің функционалдық міндеттерін 

орындауға мүмкіндік бермейді. Оқыту мерзімі 7 күннен 10 күнге дейін. Бұдан 

басқа, Польша полициясында жеке құраммен біліктілікті арттыруға жататын 

ақпараттық технологиялар және шетел тілі бойынша сабақтар ұдайы 

ұйымдастырылған.  

Түрлі елдерде полицейлерді даярлау тәжірибесін зерделеу, оның 

қалыптасқан жүйе негізінде жүзеге асырылатынын және қызметкер даярлау 

процесін біріздендіру мен мазмұнына бағытталғанын көрсетеді. Сонымен 

қатар, басқарушыларды даярлау жүзеге асатын полиция оқу орындарында 

ғылыми зерттеулер жүргізіледі.  

Шетелдік озық тәжірибе мен ұлттық ауқымдылықта ЭЫжДҰ елдерін 

дамыту үлгісіне арналған саяси бағдарды талдауды ескере отырып, Академия 

базасында іске асырылуы мүмкін басқарушыларды оқыту мен қолданбалы 

зерттеу жүргізу сақталған кезде орта және жоғары білім базасында функциялық 

қысқа мерзімді даярлау үлгісі ойға қонымды.  



8 
 

4. Мақсаты мен міндеттері 
 

Тұжырымдаманың мақсаты жаңа тұрпаттағы ішкі істер органдары 

қызметкерлерін даярлау, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру, 

сондай-ақ қолданбалы зерттеу жүргізу жөніндегі қазіргі міндеттерді тиімді 

шешуге қабілетті жоғары оқу орны ретінде Академияны жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын анықтау болып табылады.  

Келесі міндеттерді шешу қарастырылады: 

1) ішкі істер органдарына жастардың үздік бөлігін тарту үшін кәсіби 

бағдар жұмыстарының жаңа жүйесін Академия базасында құру; 

2) алған білімі мен машықтары негізінде кәсіби міндеттерін сәтті 

шешуге қабілетті білім алушыларды практикаға бағдарланған алғашқы кәсіби 

даярлауды оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру;  

3) Академияда жұмысқа өте жоғары кәсіби мамандарды тарту; 

4) құқық қолдану практикасының мәселелерін ғылыми қамтамасыз етуді 

өзектендіру және халықаралық ынтымақтастықты одан әрі дамыту, соның 

ішінде жоо даярлығын жетілдіру жолымен дамыту;  

5) тәрбие жұмысы мен психологиялық қамтамасыз ету сапасын арттыру; 

6) Академияны материалды-техникалық қамтамасыздандыруды 

жақсарту және заманауи цифрлық технологияны енгізу (Академияны 

цифрландыру); 

7) Сыбайлас жемқорлыққа академиялық ашықтықты және мүлдем 

төзбеушілікті қамтамасыз ету.  

 

5. Академияны дамытудың негізгі бағыттары 

 

5.1. Академияға оқуға кандидаттарды іріктеу және іріктеу сапасын 

арттыру 

 

Полицияға қызметке қабылдау кандидаттарды іріктеуге, тәрбиелеп 

оқытуға, сондай-ақ олар үшін қызметке кірісу кезінде тез бейімделуіне 

мүмкіндік туғызуы мүмкін жағдайлар жасауға көп назар аударуды талап етеді. 

Осы саладағы әлсіз буындардың бірі жастардың ерте кәсіби бағдарлануы 

болып табылады. Осы мақсатта Академия базасында келесі жобаларды іске 

асыру ұсынылады: 

- «Балаларға арналған полиция академиясы» мұнда 12 жасқа дейінгі 

жасөспірімдерді полиция жұмысымен таныстыру жоспарлануда. Оқыту курсы 

қолданбалы әскери-тәжірибелік және іскерлік ойындарға, қауіпсіз және заң 

сыйлаушылық мінез-құлық сұрақтарын талқылауға, велосипедпен жүру 

қауіпсіздік ережелеріне және т.б. бағдарланатын болады; 

- «Жасөспірімдерге арналған жазғы лагерь» жас ұрпақты әскери-

патриоттық тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылуы мүмкін, міндеттерінің бірі  

оларды үй мен көшеде өте жоғары қауіпсіздікті қалай қамтамасыз ете 

алатындығына оқыту болады.  
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Бұдан басқа, жалпы білім беретін мектептердің бейіндік сыныптарында  

9 сыныптан бастап 12 сынып бойынша ерте бағдарлауға стандартты жалпы 

білім беру бағдарламасына Академия базасында іске асырылуы мүмкін дене, 

атыс, әскери және заңдық дайындық негіздері бойынша қосымша білім беру 

абзал. 

Аталған бастамаларды іске асыру басқарудың жергілікті мемлекеттік 

органдарымен және полицияның аумақтық, ҚАЖ және ТЖдепартаменттерімен, 

сондай-ақ қоғамдық бірлестіктермен бірлескен жоспарлы іс-шараларды қажет 

етеді. 

Қостанай қаласының заңдық бейіндегі азаматтық оқу мекемелерінің 

студенттік контингентінің арасында өте терең және пәндік кәсіби бағдар 

жұмысын Академия факультативтік қолданбалы оқытуды ұйымдастырумен 

әскери типтегі «Полиция кафедрасы» жобасы шеңберінде жүргізетін болады. 

Кафедраның негізгі міндеті бастапқы кәсіби даярлық курстарынан өту 

үшін Академияға түсуге кезең-кезеңмен дайындау болып табылады. Дайындық 

үдерісінде білім алушылардың қабілеті және болашақ қызметін таңдауға 

бағдарлануы анықталады. 

Қарастырылған кафедра студенттердің ішінен волонтерлік клуб 

ұйымдастыруды және қоғамдық тәртіпті қорғауды қамтамасыз етуге жәрдем 

беру үшін «Тәртіп» еріктілер топтарын құруды қатар жоспарлауда.  

Ұсынылған жоба оқу орындарымен оқытудың соңғы жылдары ішінде 

түлектерді зерделеу қажеттілігі мен мүмкіндігін ескере отырып, олардың 

түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша ұзақ мерзімді шарттар жасауға 

мүмкіндік береді.  

Бұған қоса, бұл құқық қорғау қызметі туралы жастарда саналы түсінікті, 

құқық бұзушылықтың алдын алу міндеттерін шешуге және жас ұрпақта 

полиция қызметкерінің, жалпы алғанда полицияның оң бейнесін 

қалыптастыруға мүмкіндік туғызады деп санаймыз.  

Академияның қалыптасуына және дамуына елеулі үлес қосқан 

қызметкерлерге арналған «Ұрпақтар сабақтастығы» жобасы білім алушылар 

үшін үлкен білім мен тәрбиелік мәнге ие болмақ.  

«Мәртебелі қонақ» жобасы шеңберінде Академияға құқық қорғау 

органдарының, облыс әкімдігінің, мәслихатының бірінші жетекшілерін, 

көрнекті ғалымдарды, мәдениет және өнер қайраткерлерін оқу, ғылыми және 

тәрбие іс-шараларын, мастер-кластар, семинарлар, тренингтер өткізу үшін 

шақыру ұйғарылады. 

Ішкі істер органдарында қызметке іріктеу және қабылдау сапасын 

арттыру мақсатында оқу орындары арқылы: 

- Академия арқылы қызметке тікелей қабылдау апробациясын 

жалғастыру;  

- ІІО-ға қызметке кандидаттарды қабылдау қағидаларының бірыңғай 

стандартын әзірлеу қажет.  

Академияның әлеуетін ұтымды пайдалану және кандидаттардың 

қаржысын үнемдеу мақсатымен аймақтық белгі бойынша қызметтің барлық 
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бағыттары бойынша алғашқы кәсіби даярлықты жүзеге асыру ұсынылады. 

Академия тергеу және жедел-іздестіру қызмет желісі бойынша алғашқы кәсіби 

даярлық жүргізуге дайын.  

 

5.2. Білім беру процесін дамыту және жетілдіру 
 

Кәсіби алғашқы даярлау сапасын арттыру практикаға бағдарланған 

оқытуды енгізу, ІІО қызметкерлерінің практикалық қызметінде қолданылатын 

заманауи ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдарды пайдалану 

арқылы жүзеге асырылады.  

Оқытудың практикалық бағыттылығын күшейту мақсатында келесі 

бағыттар бойынша жүйелі жұмыс ұйымдастырылып жүргізіледі: 

1) арнайы пәндер бойынша практикалық сабақтар көлемін арттыру; 

2) оқу сабақтарын жүргізуге практикалық жұмыскерлерді, атап айтқанда 

басшылық құрамнан, сонымен қатар жеткілікті практикалық жұмыс тәжірибесі 

бар қызметкерлерді тарту; 

3) көшпелі оқу сабақтарын жүргізу. 

Арнайы пәндер бойынша практикалық сабақтарды жүргізу үлесі 

олардың жалпы көлемінің 60%-дан астамын құрайды.  

Бейіндік кафедралар білім алушыларды психологиялық тұрақтылыққа 

дағдыландыру, оқу сабақтарында алған теориялық білімдерін бекіту мен 

тереңдетуді қарастыратын жедел-тактикалық оқулар мен оқу тренингтерін 

өткізу практикасын жалғастырады.  

Білім беру процесіне инновацияларды кеңінен енгізу қызметтік 

міндеттерді орындауға жақын жағдайларда сабақтар өткізуді жұзеге асыруға 

мүмкіндік береді, оқытудың практикалық бағытын айтарлықтай арттырады, 

құзіреттілікті қалыптастыру процесіне оң әсерін тигізеді және тиісінше 

мамандардың даярлық сапасын арттырады.  

Қарастырылып отырған мақсаттың шешіміне Академияның білім беру 

ортасының келесі элементтерін жүйелі зияткерлік және материалдық дамыту 

арқылы қол жеткізуге болады: 

- білім алушылардың білім беру контентін алу жүйесін жетілдіру 

(электронды кітапхана, бейнедәрістер, электрондық оқыту бағдарламалары және т. б.); 

- қашықтықтан оқытуды одан әрі дамыту, оның ішінде жалпы қызметтік 

кезең барысында білім алудың үздіксіздігін қамтамасыз ету; 

- полигон және симуляциялық орталықтар жағдайында дайындыққа 

бағдарлау; 

- тактикалық, спорттық және атыс дайындығын өткізу үшін материалдық 

базаны жақсарту. 

  

5.3. Кадрлық әлеуетті нығайту  
 

Академияның осы бағытын жүзеге асыру үшін жасалуы қажет: 

– Қазақстан Республикасы ІІМ мен Ресей білім беру мекемелерінің 

докторантурасы мен адъюнктурасы арқылы ғылыми-педагогикалық кадрларды 
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даярлау практикасын жалғастыру; 

ІІМ КСД басшылығымен қазіргі штаттар шеңберінде штаттық-

ұйымдастыру өзгерістері туралы және жаңадан ұйымдастырылатын оқу 

орталықтары үшін жаңа лауазымдар енгізу перспективасымен мәселені 

пысықтау. Бұл ретте практикаға бағдарланған сабақтарды өткізу үшін 

нұсқаушылар лауазымын енгізуді қарастыру. 
– әсіресе ІІО-да үлкен жұмыс өтілі бар тәжірибелі қызметкерлерден 

тұратын профессорлық-оқытушылық құрамның кадрларын іріктеу және 

даярлау бойынша мақсатты бағытталған жұмысты жүзеге асыру. 

Оқу орындарының үздік қызметкерлерін іріктеудің конкурстық негізін 

құру үшін профессорлық-оқытушылық құрамының жалақысын ІІМ орталық 

аппараты қызметкерлерінің лауазымдық жалақысына теңестіру ұсынылады. 

Сондай-ақ, Академия қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету 

мәселесін пысықтау қажет. 

Осы мәселені шешудің бір нұсқасы ведомстволық тұрғын үй қорын құру 

немесе кейіннен сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй беру болып 

табылады. 

Оқытушылардың кәсіби деңгейін арттыру институты кадр құрамын 

жетілдіруде маңызды рөл атқарады. 

Осыған байланысты, тек практикалық тәжірибесі бар оқытушылық 

лауазымға қабылданған ІІО қызметкерлері үшін педагогикалық бейін 

бойынша ІІМ Академиялары бірінің базасында қайта даярлау және біліктілікті 

арттыру курстарын енгізу қажет.  

Тәлімгерлік институтының тиімділігін арттыру және курсанттарды 

оқытуға практикалық қызметкерлерді тарту мақсатында педагогикалық 

қызметке қатысатын тұлғаларға ғана «1-сынып маманы - тәлімгер (шебер)» 

сыныптық біліктілігін беру ұсынылады. 

 

5.4. Ғылым мен халықаралық ынтымақтастықты дамыту  

Ішкі істер органдарының қызметін ғылыми қамтамасыз етуді күшейту 

және бағыттау мақсатында Академияның жұмыс істеп тұрған ғылыми-зерттеу 

орталығының жұмысын келесі бағыттар бойынша қайта құру қажет: 

1) қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жазаларды және өзге де 

қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау мәселелерін зерттеу; 

2) қоғамнан оқшаулауға байланысты жазаларды орындау мәселелерін 

зерттеу; 

3) ұлттық және шетелдік заңнаманы, сондай-ақ озық тәжірибені талдау. 

Академияның психологиялық жұмыс орталығының тиімділігін арттыру 

мақсатында қызметтің салаларындағы бағыттарды нығайту және өзектендіру 

көзделуде: 

- ІІО-ға қызметке үміткерлерді диагностикалау, жұмыс істеп жүрген 

қызметкерлердің профессиограммасын әзірлеу; 

- ведомстволық полиграфологиялық қызметті жетілдіру; 
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- экстремистік және террористік сипаттағы қылмыстары үшін 

сотталғандармен қарым-қатынаста болатын ҚАЖ қызметкерлерін оқыту 

әдістері мен психотехникасын жетілдіру; 

- халықпен өзара әрекеттесу және қажетті ұсыныстар әзірлеу; 

- полиция қызметі туралы қоғамдық пікірді зерделеуге байланысты 

әлеуметтік сауалнама жүргізу бойынша әдістемелік ұсыныстар дайындау.  

Академияның ғылыми әлеуетін сақтау және дамыту мынадай шараларды 

іске асыруды көздейді: 

- ғылыми қызметті жүзеге асыратын ІІМ-нің ЖОО ғылыми 

қызметкерінің салалық кәсіби стандартын әзірлеу; 

- ғылыми қызметкерлер мен ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің 

ғылыми қызметінің рейтингтік бағалау жүйесін енгізу;  

- конкурстық негізде ғылыми мектептер мен тиімді ғылыми 

ұжымдардың мемлекеттік гранттық қолдау мүмкіндіктерін пайдалану. 

2020 жылы «Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша докторантураға 

қабылдау жоспарлануда. Сонымен қатар, келешекте жеке ғылыми мектептерін 

қалыптастыру және дамыту мәселесі қарастырылуда. 

Халықаралық ынтымақтастықты дамыту шеңберінде ұйғарылуда: 

- 2018-2021 жылдарға арналған Академия базасында ІІМ ҚАЖК, ЕҚБ 

БҰҰ, БҰҰ Терроризмге қарсы орталығы және ЕО мен Нидерланды Үкіметінің 

қаржылық қолдауымен БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің Терроризмге қарсы 

комитетінің Атқарушы директоратымен жүзеге асырылатын «пенитенциарлық 

мекемелердегі зорлық-зомбылықты туындататын радикализацияны ескертуге 

және экстремистік және террористік бағыттағы қылмыстары үшін 

сотталғандармен жұмыс жасау бойынша күш-жігерді қолдау» бірлескен 

бағдарламасын іске асыру шеңберінде теологиялық оңалту жұмысын 

ұйымдастыру бойынша ҚАЖ қызметкерлерін оқыту орталығын құру; 

- Орталық Азия елдерінің пенитенциарлық жүйелерінің қызметкерлерін 

оқыту үшін Академияның қазіргі пробация орталығына аймақтық мәртебе беру; 

- ИНТЕРПА аясындағы жұмысты, сондай-ақ жетекші шетелдік 

ұйымдармен әріптестік байланыстарды жалғастыру. 

 

6. Тұжырымдаманы іске асыру кезеңдері 

 

2019 ж.: 

 «Балаларға арналған полиция академиясы», «Жасөспірімдерге 

арналған жазғы лагерь», «Полиция кафедрасы», «Ақпараттық-аналитикалық 

жүйе», «Ұрпақтар сабақтастығы», «Мәртебелі қонақ» жобаларын әзірлеу және 

жүзеге асыру; 

 жұмыс оқу бағдарламалары мен тақырыптық жоспарлардың 

мазмұнын жетілдіру, практикалық оқытуға бағытталған қазіргі заманғы 

әдістемелерді апробациялау; 

 жаңа лауазымдар мен жаңадан ашылатын бөлімшелерді енгізе 

отырып, Академияның штат кестесін өзгерту; 
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 алғашқы кәсіби даярлық бағдарламасы бойынша қабылдауды жүзеге 

асыру; 

 қылмыстық-атқару жүйесінің зерттеу орталығын құру; 

 полиция қызметі туралы қоғамдық пікірді зерделеуге қатысты 

әлеуметтік сауалнама жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар дайындау.  

 

2020 ж.: 

 жаңа білім беру, соның ішінде қашықтықтан білім беру 

технологиялары негізіндегі бағдарламаларының кең спектрін әзірлеу және іске 

асыру; 

 докторантура бағдарламасы бойынша қабылдау; 

 жатақханаларда тұру жағдайларын жақсарту; 

 теологиялық оңалту жұмысын ұйымдастыру бойынша ҚАЖ 

қызметкерлерін оқыту орталығын құру; 

 экстремистік және террористік сипаттағы қылмыстар үшін 

сотталғандармен қарым-қатынаста болатын ҚАЖ қызметкерлерін оқытудың 

психотехникасы мен әдістерін өзектендіру; 

 академияның баспаханасын құру. 

 

2021 ж.: 

 ғылыми дәрежесі немесе бай практикалық тәжірибесі бар 

қызметкерлердің үлес салмағын арттыру жолымен Академияның кадрлық 

әлеуетін арттыру; 

 оқу-материалдық базаны нығайту, оның ішінде мамандандырылған 

кабинеттер мен полигондарды құру; 

 қазіргі Пробация орталығына аймақтық мәртебе беру; 

 жеке полиграфологиялық кабинетін құру. 

 

7. Тұжырымдаманы іске асырудан күтілетін нәтижелер 

 

Тұжырымдаманы іске асыру нәтижесінде Академия: 

 ерте кәсіптік бағдарын жүргізу, тиісінше, білім алуға үміткерлердің 

сапасын жақсартуды, Ішкі істер органдарына жұмысқа орналасқысы келетін 

азаматтық ЖОО-ның түлектер легін арттыруды. 

 оқу процесінің практикалық бағытын күшейте отырып, нәтижеге 

бағдарланған қызметкерлерді сапалы даярлауды; 

 Академияның білім алушылары мен қызметкерлерін кешенді 

психологиялық қамтамасыз етуді;  

 ғылыми әзірлемелер мен әдістемелік ұсынымдардың практикаға 

бағдарлануы мен тиімділігін; 

 дамыған елдердің ЖОО стандарттары деңгейінде Академияны 

цифрландыруды; 

 ішкі қызметтік процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін;  
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 Академияны қазіргі кезеңде ІІМ кадр саясатына сәйкес келетін және 

ішкі істер органдарының міндеттерін іске асырудың жалпы жүйесіне 

біріктірілген ғылыми-білім беру орталығы ретінде бекітуді қамтамасыз етуі 

қажет. 

 

 

______________________ 


