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Біздің редакциялық алқа атынан Қазақ-
стан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының курсанттарына арналған 
«Міндет. Абырой. Ерлік» журналының 
алғашқы нөмірі Сіздерге жол тартқанын 
қуанышпен жеткізгім келіп отыр.

Журналдың бүгінгі нөмірінен Қостанай 
академиясына есімі берілген, көрнекті 
мемлекет жəне қоғам қайраткері, Қазақ ССР-нің 
аты аңызға айналған Ішкі істер министрі, ішкі 
қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек 
Қабылбайұлы Қабылбаевтың 110 жылдығына 
арналған тың мақалаларды, Елордамыз - 
Астананың 20 жылдық мерейтойына арналған 
мерекелік шығармаларды жəне Академияның 
өміріне тікелей қатысты əр түрлі саладағы 
мақалаларды оқи аласыздар. 

Сонымен қатар иығына шен таққан Акаде-
мия қызметкерлері мен курсанттардың 
жүрекжарды өлеңдерін, эсселерін оқып, 
курсанттардың шығармашылықтарымен 
тікелей танысуға мүмкіндік туады.

Редакция алқасының журналды шығару 
мақсаты ішкі істер органдарының имиджін 
нығайту, объективті қоғамдық пікір қалып-
тастыру бойынша ақпараттық-насихат 
саясатын іске асыру, полиция қызметкерлері 
мен курсанттарды патриоттық сезімге, 
Антына жəне қызметтік борышына адал 
болуға тəрбиелеу болып табылады. 

Біздің журнал, заманауи талаптарға 
толықтай жауап бере алатын, көзі мен көкірегі 
ашық курсанттардың күнделікті ауқымды іс-
шаралар туралы ой толғауларын Сіздің 
назарыңызға ұсынады.

Жалпы Академия əрбір курсантқа жаңа 
өмір есігін ашып қана қоймай олардың бірінші 
қадамынан бастап мінсіз тəрбие мен сапалы 
білім беруді бағытына алған. 

Аса жауапты жұмысты атқару барысында 
менің ең басты мақсатым оқырмандардың 
қымбат уақытын босқа алмау болды. 
Академия басшылығы мен профессорлық-
оқытушылық құрамға, авторларға, фотограф-
тар мен редакторларға алғыс білдіреміз. 

Сондай-ақ Академияның күнделікті 
тыныс-тіршілігі туралы ақпараттарды жəне 
ж урналдың  элек трондық  нұсқасын 

http://www.kostacademy.kz/ сайтынан оқу-
ларыңызға болады. 

«Міндет. Абырой. Ерлік» журналының 
оқырмандарына жақсы сезім, оң əсер 
қалдыратынына кəміл сенімдіміз. Сондықтан 
сіздерге журналды оқуға сəттілік тілейміз. 

Игі тілекпен,
Динара АБДУЛЛАЕВА,
Академияның курсанттар
баспасөз қызметінің жетекшісі
полиция қатарындағы
2 курс курсанты

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!

РЕДАКТОР МІНБЕРІ
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Регулярно в нашей академии проходят 
встречи пресс-службы курсантов с началь-
ником академии генерал-майором полиции 
Кызыловым Мирланом Ахмедиевичем. Как 
отметил сам начальник академии: «Проект 
академии - пресс-служба». 

Были поставлены задачи перед пресс-
службой и цели, которые должны быть 
достигнуты в кратчайшие сроки. Курсанты 
пресс-службы должны показывать жизнь 
своих сокурсников, их досуг, интересы, 
увлечения и достижения. Руководство 
академии предлагает различные виды 
деятельности: учебную, научную, спортив-
ную, патриотическую, культурную и духовно-
нравственную. 

Руководитель - организатор пресс-службы 

- пресс-секретарь Абдуллаева Динара. 
Пресс-служба курсантов академии суще-
ствует без малого 3 года.

Генерал-майор полиции Кызылов Мирлан 
Ахмедиевич на каждом собрании корректирует 
и регулирует направления, в которых в даль-
нейшем должна развиваться академи-ческая 
пресс-служба курсантов. Так как ни в одной 
другой Академии МВД РК не предусмотрено 
существование пресс-службы курсантов, наша 
академия является перво-открывателем на 
этой стезе. Мы получаем поддержку со стороны 
руководства. Как отмечает начальник академии: 
«Такое направление, как пресс-служба 
курсантов, должно развиваться и быть разви-
тым».

Мы являемся способом общения курсан-

ИЩИТЕ, НАХОДИТЕ, ПРЕДЛАГАЙТЕ!
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тов с их родителями, родственниками и 
обществом в целом. Нашей приоритетной 
задачей является освещение событий, 
происходящих не только в стенах академии, 
но и за ее пределами.

Пресс-служба курсантов освещает все 
важные события, происходящие в жизни 
курсантов, и не только. Она сотрудничает с 
областным телевизионными каналами, 
газетами. Её работа - это не только освеще-
ние жизни курсантов, но и спортив-ных 
мероприятий различного уровня, проходя-
щих в стенах академии, таких как чемпиона-
ты республики и области. Пресс-служба 
курсантов академии освещает также различ-

ные  диал оговые  пл ощадки ,  бла го -
творительные мероприятия, встречи с 
ветеранами. Курсанты, являющиеся члена-
ми пресс-службы курсантов, высту-пают на 
телевидении.

Камила ГАРЕЕВА,
пресс-служба курсантов академии,
курсант 1 курса, 
рядовой полиции
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КУРСАНТТАР БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ
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БЕДЕЛІҢДІ КӨТЕРЕДІ, 

РУХЫҢДЫ АСҚАҚТАТАДЫ

Қазіргі таңда Тобыл өңіріне Шырақбек 
Қабылбаев есімі кеңінен танылып қалды. 
Рас, кеңестік Қазақстан тарихында зор 
лауазым иегері болған тұлғаны танып-білу, 
ең алдымен Қостанайдағы ҚР Ішкі істер 
министрлігінің академиясына есімінің 
берілуі мен оқу ордасының ауласына 
қайраткердің еңселі ескерткішінің орна-
тылуынан кейін арта бастады деуге болады. 
Сонымен, министр Ш.Қабылбаев есімінің 
академияға берілуі мен ол жерге ол кісінің 
кеуде мүсінінің орнатылуы жайында кейінгі 
күндерге аз ғана шегініс жасап көрсек.

ХХ ғасырдың ортасында еліміздің бір-
қатар аймақтарында ішкі істер органдарына 
білікті мамандар даярлау мақсатында 
жоғары оқу орындары ашыла бастағаны 
белгілі. Осы шаралардың басталуына сол 
дəуірде Қазақ ССР Ішкі істер министрі болған 

Шырақбек Қабылбаев мұрындық болған. 
Ертеректе милицияның жоғары мектебі 
аталатын оқу ордасының бірі 1971 жылдың 
1 қарашасында Қазақ ССР ІІМ № 0278 
бұйрығына сəйкес Қостанай облысаралық 
кіші жəне орта басшы құрамының алғашқы 
даярлық мектебі болып құрылған болатын. 
Міне, заманға сай кадрлар дайындайтын 
жоғары ведомстволық оқу орны - Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігі Қоста-
най академиясының тарихы осылайша 
бастау алады... 

Сонымен, 2014 жылы академияға Мирлан 
Ахмедияұлы Қызылов бастық болып келген 
күннен бастап өзінің іскерлігімен, жаңа-
шылдығымен ерекшеленді. Өзі басқаратын 
ұжыммен танысып, оқу орнының білім, 
тəрбие, өнер, материалдық жағдайының 
жақсаруына баса көңіл бөлді. Əсіресе, өткен 

ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВҚА - 110 ЖЫЛ
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ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВҚА - 110 ЖЫЛ

тарихымызды, белгілі тұлғаларды танып-білу 
арқылы мемлекеттің қоғамдық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін болашақ полиция 
буынының патриоттық сезімін оятуға айрықша 
назар аударғанын айта кеткен жөн.

Соның ішінде қолға алған ауқымды іс-
шараның бірі - аты аңызға айналған тарихи 
тұлға ішкі қызмет генерал-лейтенанты 
Шырақбек Қабылбаевтың есімін Қостанай 
академиясына берілуіне байланысты 
жұмыстары болатын. Əрине, ондай шаруа-
ны атқару үшін ол адамның мемлекетімізге 
сіңірген еңбегі, соның ішінде оқу орнына 
қаншалықты қатысы бар деген сауал 
туындауы мүмкін. Осындай жауапты тұста, 
Академия бастығы өткен уақыттың құжат-
тарын жан-жақты зерделеп, көрнекті 
мемлекет жəне қоғам қайраткерінің өмірі 
мен қызметіне қатысты тың мұрағаттық 
құжаттарға сүйеніп, насихаттау жəне 
таныстыру жұмыстарын ұйымдастырды. 
Осылайша 2014 жылдың 9 желтоқсанында 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің №1287 
Қаулысымен жəне абыз атамыздың атын 
мəңгі есте қалдыру мақсатында Қазақстан 
Республикасы ІІМ Қостанай академиясына 
Шырақбек Қабылбайұлы Қабылбаевтың 
құрметті есімі берілді. Бұл тұлғаның есімі 
академияға берілгеннен кейін дереу қолға 

алынған шаруаның бірі, əрине, тұлғаға мүсін 
қою мəселесі болды. Оны орнататын 
орынды белгілеу, ескерткіш пен оның 
тұғыртасына тапсырыс беру де оңай жұмыс 
емес екен. Себебі, қоладан құйылатын 
мүсіндегі адамның бет-бейнесін, əлпетін, 
архетиктурасын шығару тек кəсіби мүсін-
шілер мен сəулетшілердің ғана қолынан 
келетін іс. Жəне ондай дүние еліміздің ең 
үлкен қаласы - Алматыда ғана жасалатын 
болып шықты. Бірақ академия бастығы 
ұжыммен кеңесе отырып, бұл шаруалардың 
барлығымен қыс айларында айналысып, 
қажетті дүниелерді əрбір тетігіне дейін 
əз ірлеп-жоспарлап қойды. Жауапты 
адамдардың барлығына жеке-жеке тапсыр-
малар жүктелді.

2015 жылы көктем шығысымен академия-
ның бас ғимаратының алдындағы алаңқайда 
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ескерткіштің тұғыры орнатылатын жер 
қазыла бастады. Сəулетші мамандар 
топырақтың тегістігіне өте мұқият мəн беруі, 
тұғыры мен мүсін орнатылып болған соң, 
оның жан-жағына қырлы тас төселіп, 
айналасы безендіріліп, шырша талдар, 
гулдер отырғызылып абаттандырылуы қажет.

Осы ескерткіш орнатылатын тұста акаде-
мия бастығы Мирлан Ахмедияұлы Қызылов 
əскери киім-кешегін шешіп, қара жұмыстың 
киімін киіп, қолына күрек, шотбалға алып, 
ерекше ынта-ықыласпен кірісіп кеткеніне куə 
болдық. Ол кісімен бірге, қазіргі уақытта 
академия ардагері, полиция полковнигі 
Дəуітхан Ақмышұлы Қайшантаев та жұмыс-
тардың басы-қасында болып белсене іске 
кірісті. Бір қызығы, бұл курсанттарға да 
ерекше əсер берген секілді, сабақтары 

аяқталысымен олар да топ-тобымен жүгіріп 
келіп, жұмысқа шешіле кірісіп кетіп жатады. 
Міне, еліне, оның көркеюі мен даму жолына 
қызмет еткен қайраткер тұлғаға деген құрмет 
қайда жатыр! Өзім де сол науқанның 
арасында болып, аз да болса қол ұшымды 
тигізгенімді мақтан етемін. 

Сəуір айында басталған жұмыс екі айдың 
ішінде аяқталды. Алматы қаласынан əкелінген 
жеті тонналық тұғыр орнатылды, оның үстіне 
Шырақбек атамыздың қоладан құйылған кеуде 
мүсіні қойылды. Жан-жағы ретке келтіріліп, 
тастөсемдермен əшекейленді.

2015 жылы маусым айында Академияда 
ескерткішті салтанатты түрде ашу рəсімі 
өткізілді. Үлкен шараға «Генералдар кеңесі» 
РҚБ Президиумының төрағасы, əділет 
генерал-майоры Рүстем Қайдаров бастаған 

ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВҚА - 110 ЖЫЛ
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бір қатар генералдар, облыс əкімдігі 
басшылығы мен мəслихатының төрағасы, 
Шырақбек Қабылбайұлының туыстары, 
құқық қорғау органдарының басшылары, 
академия ардагерлері, Қостанай қала-
сындағы оқу орындарының ректорлары 
қатысып, тағзым етіп, өз ілтипаттарын 
көрсетті.  

Негізі осы мүсінді өмірге əкелген орасан 
еңбектің жəне мүсіндік композициясы 
жобасының авторы Ғалым Исабаевқа 
Шырақбек атамыздың ұрпағы жəне Акаде-
мия ұжымы шексіз алғыс білдіреді. Бүгінде, 
осы ескерткіш академияның əрбір офицері 
мен курсантына рух беретін, өр мінезді 
кəсіби қызметкер ретінде шыңдалуы 
жолында бой түзейтін ерекше орынға 
айналды. 

Наурыз айының 9 күні генерал-лейтенант 
Шырақбек Қабылбаевтың туғанына 110 жыл 
толды. Жыл сайын қайраткердің туған күніне 
орай академияның басшылығы мен профес-
сорлық-оқытушылық құрамы, курсанттары 
мен тыңдаушылары бірегей тұлғаның 
ескерткішіне тағзым етуді дəстүрге айнал-
дырған. Бұл да тарихқа деген ізет, болашақ 
буынның рухани жаңғыруына қосатын зор 
үлесі деп білемін. 

Ербол УТЕГЕНОВ, 
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясы
сырттай оқыту факультетінің
бастығы,
полиция майоры  
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ТҰЛҒАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Қазақтың біртуар азаматы, мемлекеттік 
қайраткер Шырақбек Қабылбаев тота-
литарлық жүйе кезінде елінің бірлігі, құқық 
қорғау органдарының тұтастығы үшін ат 
салысып, содыр саясаттың соққысына 
ұшырап, түрлі қиянаттарды бастан кешірген 
кесек тұлғаның қайраткерлік келбетін ашып, 
жас офицерлерге оның кісілік парасатын, 
перзенттік афдалдығын, азаматтық ірілігін, 
ұлтжандылығын үлгі етуді мұрат тұтқан.

Шырақбек Қабылбаев тəрізді тұлғалар 
туралы тарихи кітап жазу, олардың еліне, 
халқына сіңірген еңбегіне баға беру - аса 
жауапты іс, қазіргі заман Отан тарихы 
ғылымы бойынша, ішкі істер органдарының 
тарихын зерттеу жұмысымен айналысушы-
лардың ерекше мəн беріп, кезең ақиқатын 
ашып, терең зерделенуге тиісті тақырып-

тардың бірі. Өйткені, осындай ұлт қайрат-
керлерінің бейбіт күндегі ерліктері туралы 
əңгіме көп. Халық өзі сүйген перзентінің іс-
əрекетін, аңызға айналдырып, оны кейде ел 
тілегінің символына айналар ертегілік 
кейіпкерге айналдырып жіберетіні де бар. 
Сондықтан мұндай зерттеулерде нақты 
айғақтық деректерге, құжат мəліметтеріне 
сүйене отырып, шындық пен əсірелеудің 
ара-жігі ашылып, тарихи бағасы берілуі 
шарт. Сонда ғана оның өмірі мен қызметі, 
тұлғалық болмысы жан-жақты қамтылып, 
ұлт жандылық қасиеті кеңінен ашыла түспек.

Қайраткердің кеңестік дəуірде қызмет 
жасаған уақыты өте қиын кезең болды. Ол 
соғыс алдындағы ашаршылық пен қуғын-
сүргінді көрді. Бұғанасы бекіп, қабырғасы 
қатпай жатып, халықтың ауыр еңбегін бірге 

Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса,
азаматтық намысың болса,
қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің
нығайып-көркеюі жолында
жан теріңді сығып жүріп еңбек ет.
Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!
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бөлісті. Елім, жерім дегені үшін министрлік 
басшылығынан алынып, қуылды. Бұдан 
кейінді кеңестік жүйе тарапынан əділетсіз 
жасалған тепіріштер аз болған жоқ. Бірақ 
мұның бірде бірі оны мұқата алмады. Қазақ 
халқының қайтпас қайсар ұлы алғанбағыты-
нан қайтпады, билікке иілмеді, мансапқа 
сатылмады, перзенттік адалдығын, азамат-
тық ірілігін сақтап қалды.

Осы уақытқа дейін қазақ халқының 
осындай біртуар абзал азаматы жайлы 
арнайы зерттеу еңбект ің  жазылмай 
келгендігі ойланарлық жағдай. 2014 жылғы 
9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің №1287 қаулысымен Қазақстан 
Республикасы ІІМ Қостанай академиясына 
ішкі қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек  
Қабылбаевтың құрметті есімі берілді. Бүгінгі 
таңда Академия Қазақстан Республикасы 
І ІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясы болып аталады. Ішкі 
істер министрлігінің Қостанай академиясына 
алғаннан кейін ғана ол жөнінде көз 
көргендердің естеліктері мен газеттік шағын 
мақалалардан құралған бірнеше жинақ 
жарық көрді. Алайда олардың бəрі бірдей 
мұрағат деректеріне негізделмеген, ғылыми 
нақтылығы шамалы дүниелер еді. 

Еліне адал қызмет жасаған қоғам қай-
раткерінің өмірлік ұстанымдары мен адам-
гершілік, азаматтық қасиеттері жайында 
замандас, үзеңгілес достары, аға тұтып, 
қамқорлығын көрген азаматтар осы күнде де 
сол бір қазақтың батыр ұлы туралы естен 
кетпейтін естеліктерін жариялауда. 

Біз өткенімізді саралап, келешегімізді 
бағамдай білетін халықтың ұрпағымыз. 
Сондықтан өз кезегінде халық үшін еңбегін 
аямай, елім деп жастық күш-жігерін 
жұмсаған ұлыларымызды ұлағаттап отыру 
азаматтық парызымыз деп білеміз.

Елімізде қоғамдық жəне мемлекеттік 
істерге араласып, басшылық жасаған 
қайраткерлер көптеп саналады. Қоғам өзінің 
заңды ерекшеліктерімен адамның іс-
əрекеттері арқылы айшықталады, дамиды. 
Адамдардың іс-əрекеттері қоғам дамуының 
объективті заңдарына бағынады. Ол 

заңдардың дұрыс-бұрыстығын түйсініп, 
əрекет ету ерекшеліктерін түсініп білетін 
ерекше дарынды адамдар - тұлғалар, қоғам 
қайраткерлері. Адам тұлға болып туыл-
майды, ал қалыптасады деген көзқараспен 
қазіргі ғалымдардың көбісі келісуде. Бірақ 
тұлғаның дамуы қандай заңдарға бағына-
тыны жөніндегі көзқарастар сан алуан. 
Өйткені тұлға дамуы үшін қоғам мен 
əлеуметтік топтардың мəні, дамудың 
заңдылықтары мен кезеңдері ,  тұлға 
дамуының дағдарыстары, даму үрдісін 
тездету мүмкіндіктері əр қилы түсіндіріледі. 
Қазақ қашан да өткенге салауат айтып, 
болашаққа аманат жүг ін қалдырған. 
Сондықтан да ел тарихында асылдарын 
ардақтап, ұлыларын ұлықтай білген. 

Өткенін бағалай білу өнегелі ұрпақтың ісі, 
елдіктің белгісі. Заман өзгерген сайын өткен 
қоғам да, сол қоғамда өмір сүрген адам-
дардың да бейнесі өзгеруі мүмкін. Десек те, 
жар құлағы жастыққа тимей, ел мүддесі үшін 
аянбай еңбек етіп, көп мақсатқа күш-
қайратын жұмсаған азаматтарын елі мəңгі 
естен шығармаған. Отан - адамның түп-
тұқияны, кіндік қаны тамып, өсіп-өнген жері. 
Сондықтан адамның Отан анасын ұмытпай, 
атамекенін жаудан қорғап, ата ерлігін сақтау, 
жалғастыру, туған жерді қастерлеуі ана 
сүт імен бойымызға дарыған қасиет. 
Б.Байрон «Өз елін сүймеген адам ештеңені 
де сүйе алмайды»,- деген. Адамның 
өнегелілік қасиетінің қалыптасуы оның өзін-
өзі басқаруы мен тұрмыста тəлтіректемей 
табанынан тік басып, мығым тұра білуі іс-
қимыл шеберлігіне байланысты. Міне, 
артына өшпес із қалдырған тұлғаның бірі 
мемлекет жəне қоғам қайраткері Шырақбек 
Қабылбаев - қазақ халқының маңдайына 
біткен жарық жұлдыздарының бірі. Ол құқық 
қорғау органдарының тарихы мен мəдениет-
інде өшпес мұралар қалдырып, ұлттық 
мəртебеміздің бүгінгі күнге дейін шашылмай-
төгілмей жетуіне мұрындық болған біртуар 
адам. Тұлғаның қалыптасу жолында құқық 
қорғау жəне қоғамдық тəртіпті сақтау, 
отандық ведомстволық жоғарғы оқу орында-
рына қосқан үлгілері ерекше орын алады.
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Тұлға деп жиі əлеуметтік даму барысында 
бойына əлеуметтік жəне өмір үшін маңызды 
қасиеттерді жинаған адамды түсінеді. 
Алаштың аяулы азаматы, белгілі қоғам жəне 
мемлекет қайраткері, ұзақ жылдар бойы 
Қазақстанның əлеуметтік-мəдени сала-
сының өркендеуі жолында аянбай еңбек 
етіп, халық құрметіне бөлене білген 
Шырақбек Қабылбаев Кеңестік заманда 
қызмет етіп, əміршіл тоталитарлық жүйе мен 
коммунистік идеологияның шектеулеріне 
көне, төзе жүріп өз халқына құлшылық ете 
білген тұлға. Адам болмысының ерекшелік 
деңгейі адамдар арасында өзара бəсеке-
лестік тудырадыда олар өз жағынан ұлттар, 
мемлекеттер арасындағы бəсеке-лестікке 
ұласады. Қандай да болмасын бəсеке-
лестіктің негізі адамның болмысында, оның 
бойына тəн қасиеттердің əр түрлілігінде 
жатыр. Бес саусақ бірдей емес сияқты 
адамдар да, олардың бойындағы қасиеттер 
де əр түрлі болады. Жақсылық бар жерде 
жамандықтың,  аңғалдық бар жерде 
айлакерліктің болуы табиғи шындық. Себебі 
олар бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Адам 

болмысының ерекшелік деңгейі оның 
бойына тəн қасиеттердің бəрін «сыртқа» 
шығарады. Өйткені адам өзінің өзгелерден 
ерекшелігін анықтау үшін ең алдымен өзін 
бойына тəн қасиеттер арқылы білуі тиіс. 
Сонымен қатар, адам өз-өзін тек басқа 
адамдармен қарым-қатынасқа түскенде 
ғана ұғына алады. Өзара қарым-қатынас 
белгілі бір жағдайларға байланысты туын-
дайтындықтан, адам бойынан көрініс 
табатын қасиеттер де əр түрлі болуы мүмкін. 
Өзара түсінбеушіліктің, қарамақайшы-
лықтың туындауының негізгі себебі қарым-
қатынастың мағынасына орай анықталады. 
Егер кімде-кіммен қарым-қатынас жақсы 
болса ол адам біз үшін жақсы адам болып 
есептеледі. Кім біледі, ол тек біз үшін ғана 
жақсы адам шығар? Бұл жерде басты нəрсе 
адамның кім екендігінде емес, керісінше 
онымен арадағы туындайтын қарым-
қатынасты реттей білу қажет. Елбасы, Ұлт 
көшбасшысы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарба-
евтың: «Адам мəңгі жасамайды, мəңгі 
жасайтын оның ісі» деген ұлағатты сөзімен 
айтсақ, Шырақбек Қабылбаев өнегелі 
өмірімен, өрнекті тіршілігімен, қажырлы 
қайратымен, ұлтжанды мінезімен ел есінде 
мəңгі сақталған тұлға. Тұлғаның кəсіби 
қалыптасуы - əрбір адамның балалық 
шағынан бастап тұлғалық кезеңге дейінгі 
алған білімі мен тəрбиесінің негізінде, жалпы 
қоғам мойындаған қағидалар мен заңдылық-
тарға сай қалыптасуы. Ендеше, тұлғаның 
қалыптасуы əр адамда əр түрлі жолдармен 
жəне ықпалдардың əсерінен жүзеге асады 
деген сөз. Демек, толық əрі нақты тұлғаның 
кəсіби қалыптасуының формуласы жоқ. 
Солай болған күннің өзінде барлық адамды 
байланыстыратын, олардың тұлға болып 
қалыптасуына ықпал ететін ортақ факто-
рлардың бар екенін естен шығармауымыз 
керек. 

Шырақбек Қабылбаев Қазақстанның аса 
қауырт та қиын кездерінде басшылық тізгінін 
адал да абыройлы алып өтті. Енді сол 
қайраткердің құрметті есімі 2014 жылғы 
9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің №1287 қаулысымен Қазақстан 
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Республикасы ІІМ Қостанай академиясына 
берілді. Алматыда есімі көше аттарына 
беріліп, бейнесі ескерткіш тақтамалардан 
бізге қарап тұр. Шырақбек Қабылбаевтың 
ішкі істер органдарының тарихында, кеңірек 
алсақ, қазақ тарихында үлкен тұлға болып 
қалары анық. Біз тарихтағы тұлғаларға өте 
мұқият қарағанымыз абзал. Көзі тірісінде 
мақтап, көзі тайғаннан кейін даттамай, 
тарихи тұлғаларды бір түсті бояумен мəнер-
лемей, азаматтығын айтып, көпшілігін 
көрсетіп, болашаққа тағылым боларлықтай 
саяси портретін жасауымыз керек. Қалай 
болғанда да Шырақбек Қабылбаұлы Қабыл-
баевтың өмірі мен қызметі оның жасап 
кеткен жақсылығымен қажеттіктері арнайы 
зерттеу арқылы тарихқа хаттанушы керек. 
Бұл біз үшін емес, болашақ тарих үшін керек. 
Уақыт алыстаған сайын ірі тұлғалар биік 
таулардай айқындала түседі. Солардың 

қатарында ішкі қызмет генерал-лейтенанты 
Шырақбек Қабылбаев та тұр. Ол туралы 
Шəкəрім Құдайбердіұлының мына өлең 
жолдары көрсетеді:

Қайтадан қайрылып қауымға келмейсің, 
Барыңды, нəріңді тірлікте бергейсің. 
Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, 
Шын бақыт - осыны ұқ, мəңгілік өлмейсің!

Дəурен ТОЙМАТАЕВ,
əлеуметтік-гуманитарлық пəндер
кафедрасының бастығы,
философия ғылымдарының кандидаты,
полиция полковнигі
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РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛИЧНОСТИ

История человечества - это бесконечный 
процесс количественных и качественных 
изменений. В истории каждого государства 
протекают различные явления и процессы, 
направленные на развитие политического 
института.

Сегодня Казахстан является частью 
мирового глобального экономического и 
политического пространства. XX век в истории 
Республики Казахстан предстал перед нами 
как особая веха исторического времени. В 
этот исторический период происходили 
многочисленные стратегически важные 
политические и экономические процессы. 
Особенно следует обратить внимание на 
начало прошлого столетия, когда история 
казахского народа наполнялась стратегически 
важными событиями. Начало XX века ознаме-
новалось подъёмом национального само-
сознания, активной политической деятель-
ностью представителей национальной 
интеллигенции.

Одним из значимых исторических событий  
начала обозначенного периода является  
жизнь и деятельность  Кабылбаева Шракбека 
Кабылбаевича. Сегодня чрезвычайно высок 
интерес к легендарной личности. Видимо, 
таково требование времени - вспомнить того, 
кто поднял престиж милиции на высочайший 

уровень, брал на себя ответственность за 
ведомство, за судьбы людей, кто видел 
события в перспективе, был привержен идее 
уважительного  отношения к человечеству, у 
кого первичной была совесть. Дефицит этих 
понятий и явлений остро ощущается в наши 
дни.

Что выделяло его среди других руково-
дящих деятелей республики? Это, прежде 
всего, ярко выраженный интернационализм, 
деловитость, честность, аккуратность во всем 
- в словах и делах, уважительное отношение к 
людям. Он сам прошел суровую школу жизни. 
Испытал горе и радость. Знал истинную цену 
куска хлеба.  Высоко ценил дружбу между 
людьми разных национальностей. С детства 
воспитал в себе такие качества, как поря-
дочность, моральная чистота.

Шракбек Кабылбаев родился 9 марта 1908 
года в Каракаралинском  ауле Абыралы № 3, 
который раньше относился к Семипала-
тинской губернии. Родители мальчика 
являлись ветеранами труда, они всю жизнь 
посвятили работе в колхозе. Отец - Бухарбаев 
Кабылбай - очень тщательно относился к 
воспитанию своего сына. Мать - Бухарбаева 
Масура - с самого рождения оберегала и 
воспитывала сына в духе патриотизма.

В 1930 году родители Шракбека вступили в 
колхоз и до 1932 года проживали в ауле № 2 
Абралинского района. Родившись в бедной 
казахской семье, он с детства познал нужду, 
видел ее постоянно и в среде простых 
аульчан. Уже тогда ему были не чужды такие 
понятия, как сердобольность, чувство 
ответственности, справедливость. Как 
свидетельствуют современники, именно эти 
качества,  помноженные с  годами на 
житейский опыт, профессионализм, помогли 
ему не только восстановить упавший престиж 
органов внутренних дел, но и поднять его на 
качественно новый уровень.

Шракбек Кабылбаев с  детства рос 
активным, энергичным, любознательным 
ребенком. Родители мальчика всегда 
стремились к тому, чтобы он был воспитанным 
и образованным. Они всецело  направляли 
сына на путь самообразования и самовоспи-
тания. Сначала Шракбек проживал с 
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родителями, двумя сестрами и учился в 
аульной школе. Он начал самостоятельную 
жизнь с 16-летнего возраста. После окончания 
трех классов аульной школы в 1924 году 
поступил в школу взрослых казахов в городе 
Семипалатинске. Затем в 1925 году поступил 
в подготовительную группу Семипалатинского 
педагогического техникума.

Согласно источникам, с сентября 1925 по 
июнь 1931 года учился в Семипалатинском 
педагогическом техникуме, первоначально в 
двух подготовительных группах, затем - на 
четырех основных курсах. В июле 1931 года 
окончил Семипалатинский педагогический 
техникум (Казпедтехникум) по специальности 
«Учитель начальной школы». Затем постепен-
но складывается его преподавательская 
деятельность. После окончания техникума  с 
июня по 15 октября 1931 года работал 
преподавателем математики, заведующим 
учебной частью школы «Стройуч» Семи-
палатинского мясохладостроя. Работал 
учителем математики в школе, потом 
инструктором городского отдела образования, 
заведующим школой колхозной молодежи 
Жана-Семей Семипалатинской области. В 
1932 году его призвали в ряды Красной армии, 
служил в кавалерийском полку в Алматы. В 
стенах техникума  молодой человек активно 
участвовал в комсомольской работе. В период 
пребывания в техникуме работал ликвида-
тором по линии Турксиба и заведующим 
детской площадкой на Сольпроме «Карабаш-
Туз», где 5 августа 1930 года был принят 
кандидатом ВКП (б) в Семипалатинской 
городской партийной организации.

Рассмотрев начало жизненного пути 
Шракбека Кабылбаева, можно утверждать, 
что это была достойная своего времени 
личность. С юного возраста очень высоко 
ценил произведения Мухтара Ауэзова, 
воспроизводил на память образ Абая 
Кунанбаева, отдельные пословицы, поговорки 
из книги «Путь Абая», дружил с Габитом 
Мусреповым, Сабитом Мукановым, Сапар-
гали Бегалиным. Любил народные казахские 
песни и очень любил читать. Особенно любил 
художественную литературу. У него была 
обширная библиотека мировой, русской, 
казахской классики.

Мысль рождает другую мысль… История 
создается в нашем обществе, в наше время. 
Главное - не пропустить ничего, записать. С 
этой мыслью мы обратились к теме становле-
ния личности «первой» в казахской истории, 
вышедшей из казахов, - Шракбека Кабыл-
баева - в последующем государственного и 
общественного деятеля, Министра внутрен-
них дел Казахской ССР, генерал-лейтенанта, 
Заслуженного деятеля Министерства 
внутренних дел. Шракбек Кабылбаев остался 
в истории видным партийным и государствен-
ным деятелем. История благосклонно 
отнеслась к нему, что не всегда бывает с 
крупными деятелями, революционерами и 
реформаторами. 

Сегодня, учитывая заслуги Шракбека 
Кабылбаева перед государством и общес-
твом, его вклад в реализацию кадровой и 
государственной политики, органов внутрен-
них дел, Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года 
№ 1287, для того чтобы оставить истори-
ческий след и память о нем, Костанайской 
академии Министерства внутренних дел 
присвоено имя Шракбека Кабылбаевича 
Кабылбаева. 

В рамках получения высшего образования в 
стенах Костанайской академии МВД Респуб-
лики  Казахстан,  а  именно  кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, среди 
курсантов постоянно проводятся вне-
аудиторные мероприятия, позволяющие 
узнать много нового о становлении личности 
Шракбека Кабылбаева. Таким образом, 
современная молодежь обучается и растет на 
реальном примере исторической личности 
Шракбека Кабылбаева. Это позволяет 
дисциплинировать и приобщать к труду  
поколение  XXI века.

Айгерим НАУРЗБАЕВА, 
магистр истории, 
капитан полиции 
Костанайской академии 
Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан
имени Шракбека Кабылбаева
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МЕРЕЙІҢ ҮСТЕМ БОЛСЫН - АСТАНА

ЖҰЛДЫЗДАЙ ЖАРҚЫРАҒАН АСТАНА!

Кең байтақ жерімде,
Бақытты бүгін елім де,
Елбасы бастаған саясатымен, 
Астана Қазақстанның төрінде!

Қазақ деген - дана халық. Ол бас игенге бас 
иеді, шалқайғанға шалқаяды. Сөйлесе 
таңдай қаққан шешендей сөйлейді, айтыса, 
дауласа қалса дана сөздерімен би көсемдей 
сөйлеп айтысады. Ата-бабаларымыз өз 
болашақ ұрпағын өнегелі, иманды, пара-
сатты, туған жерді шексіз сүйетін етіп тəрби-
елей білген. Жастарға «Туған жерің - алтын 
бесігің» - деп сана-сезімдеріне жеткізе 
білген. Қазіргі таңда ел осы үрдісті жал-
ғастырып, Отанын, жерін, елордасын 
сүйетіндігін, ардақтайтынын дəлелдеуде.

Қазіргі таңда біздің тəуелсіз еліміз дамып, 
əнұранымыз ойнап, көгілдір туымыз желбіреп 
басқа елдің төріне ілінетін ахуалға жеттік.

Ақын Мұхтар Шаханов атамыз: «Үлкен 
адам болу үшін ғаламда, Үлкен арман керек 
екен адамға», - деп айтқандай, осыдан 
жиырма жыл бұрын арманымыз жəне көзд-
еген мақсатымыз болған еліміздің жүрегі мен 
жұлдызы - Астанаға да жиырма жыл толып 

қалыпты. Əрине, тарих үшін 20 жыл - өте 
қысқа мерзім. Осы жиырма жылдың ішінде 
Елордамыз тез дамып, гүлденіп келеді. 
Астана көз алдымызда жыл санап емес, ай 
санап емес, күн санап, аңызға бергісіз шын-
дықпен өсіп келе жатқан нұрлы қала. Елор-
дамыздың қазіргі көркі бойы-мызды тіктеп, 
жанымызды шымырлатып, кеудеміздегі 
жанымызға тəтті сезім ұялатып ай мен 
жұлдыздай сұлұлықтың жылы лебімен 
тербейді, Адам намысын қозғап, əдет ғұрып 
салтымызға, рухани жаңғыру арқылы құрмет 
сезіміне бөлеп, сүйспен-шілікке жетелейді. 

Қазақ халқысында «Ынтымақты елде бақ 
тұрар» деген дана сөз бар. Қазіргі уақытта, 
біз терезесі тең, төрт құбыласы сай қазақ 
елінің беделін көтеріп, атағын əлемге таныс-
тырдық. Осының бір дəлелі ретінде 
Астанада өткен дүниежүзілік халықаралық 
«Экспо-2017» көрмесін айтуға болады. 
Ғасырлар бойы ата-бабамыз аңсаған осы бір 
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жетістіктерге қол жеткізіп, биік-биік көп 
белестерді бағындырдық. 

Əрқашан да елім деп, жерім деп, Елордам 
мен Елбасым деп, Отаным мен отбасым деп 
соғатын жұдырықтай жүрегіміз бүгінде 
еліміздің тыныштығын, жұртымыздың аман-
дығын, бақытын тілейді.  

Нұрлы Отанымыз, нұрлы жеріміз, нұрлы 
болашағымыз рухани жаңғыра  тəуелсіз 
Қазақстанның жəне Елордамыздың бағы 
жанып, əлемде абыройы мен беделі арта 
берсін дей отыра мақаламды келесі өлең 
жолдарымен аяқтағым келіп отыр:

Сен де жырла, бəрін жырла ағайын!
Бүгін мейрам, бүгін шаттық бəріңе,
Астанаға 20 жыл толды бүгінде.
Ұялатып жүрегіме тəтті үмітті,
Жаңа өмірден күтеміз жаңалықты,
Əлемге Астана жаңаша əсер етіп,
Тəуелсіз қазақ елі қазір мықты.
Бейбіт өмір тілеймін мен халқыма,
Астана жұлдыздай жайна жарқыра!
Тарихында талаптылар көбейсін,
Асқақтай бер рухани жаңғыра!

Нəзгүл ТУРСУМБАЕВА,
педагогика жəне психология 
кафедрасының оқытушысы, 
полиция аға лейтенанты 

МЕРЕЙІҢ ҮСТЕМ БОЛСЫН - АСТАНА
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МЕРЕЙІҢ ҮСТЕМ БОЛСЫН - АСТАНА

АРУ ҚАЛА - АСТАНА

 «Астана-отанымыздың жүрегі, тəуелсіздігіміздің тірегі» 

Нурсултан Назарбаев

Астана өзге елдермен терезесі тең, 
келешегі кемел болашағы айқын жəне 
жұлдызы жарық қалалардың бірі. Астананың 
алып жатқан асуы - тұғырлы тəуел-
сіздігіміздің, еңселі елдігіміздің арқасы. 
Ежелгі Сарыарқа жерінде тек астана емес, 
еліміздің болашақ бесігі өмірге келді.  Ең 
бастысы Елбасымыздың дара  бас -
шылығының қол жеткізген биік белестері деп 
ойланбастан  айта  аламыз .  Əлемде 
аждаһаданда айбарлы, ғаламдық жаһа-
нданудан аман өткен Астана бүгінде ұшқыр 
да қалыпты дамып, жаңаша бағытта 
гүлденуде. Астана - Қазақ елі болашағының 

қаласы. Мəдениеттің ошағы, ғылым мен 
білімнің ордасы. Еліміздің көгілдір туы 
желбіреген тəуелсіздігіміздің ордасы. 
Арқаның төрінде сылдырап аққан Ерке 
Есілдің жағалауында орналасқан айбынды 
Астана. Алғашқы онжылдығында Ақмола - 
1830-1961 жылдары, кейін тың өлкесінің 
орталығы, Республиканың ірі аймағына 
айналған əкімшілік орталығы болды. 
Ақмоланың атауы Целиноград болып 
өзгертілді - 1961-1992 жылдары, Ақмола - 
1992-1998 жылдары өзгертілді. 1998 
жылдың 6 мамырында Президент «Ақмола 
қаласының Қазақстан Республикасының 
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астанасы - Астана қаласы болып өзгер-
тілгені туралы» Жарлыққа қол қойды. 
«Еңселі Елорда, асқақтаған Астана» 
осындай қасиетті сөздерді құрметпен, 
бойымызға біткен ұлтшылдық сезіммен 
көкірегімізді керіп, басымызды көтеріп, аса 
мақтанышпен айта аламыз. Астана - ұлан 
ғайыр еліміздің бас қаласы, əлем таныған 
жас қала. Астана дамып, көркейе түсті. 
Айбынды Астанамыз жарық жұлдыздай 
жарқырады. Астанамыз əр күні жылға 
татитын, əр жылы ғасырға тең қарқынмен 
дамудың даңғыл жолына түсті. 1999 жылы 
ЮНЕСКО-ның шешімімен Астана «Əлем 
қаласы» атағына ие болды. 

Қазірдің өзінде миллионға жеткен тұрғыны 
бар елорда елдігіміздің, бірлігіміздің 
ұйытқысы. Гүлденген Астанамыз, түрленген 
жас қаламыз - елдік пен тұтастықтың 
ғажайып үлгісі .  Евразияның кіндіг і  - 
Астананың төрінде Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың идеясымен Елорданың 
символына айналған «Астана - Бəйтерек» 
монументі салынды. Оның биіктігі 97 метр. 

Бұл монумент қазақ елі  тамырын жеті қабат 
жер астына жіберген мəуелі бəйтеректей 
тереңге жіберген ел екенінің дəлелі іспеттес. 
Ақорда Қазақстан Республикасы Президен-
тінің Резиденциясы. Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың туындамасы бойынша 
«Қазақстан картасы «Атамекен» ҚККП этно-
мемориалды кешені ашылды. Мұнда 
ауданы 1,7 га жерде елімізді қол алақа-
нындай көруге жəне оның сəулетті -
ландшафті тарихымен танысуға болады. 
Картада 14 облыс жəне республикалық 
мəнді 2 қала: Астана мен Алматы. Мұнда 
барлық ерекшеліктер табиғи ауа-райы 
зоналар мен ландшафтар, сəулет өнері, 
қала салу топтамалары көрсетілген. 

Елбасымыздың Астана орнын Арқа төсіне 
таңдауы кездейсоқтық емес, тарихты 
болжап, болашақты түйген көрегендік. 

Мереке  ҒАЛИЕВА,
магистратураның оқытушы-əдіскері, 
полиция майоры  

МЕРЕЙІҢ ҮСТЕМ БОЛСЫН - АСТАНА
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МЕРЕЙІҢ ҮСТЕМ БОЛСЫН - АСТАНА

ГОРОД АСТАНА

Казахстан -  сильное, независимое, 
суверенное государство... Вот уже почти три 
столетия  он  является  независимым 
государством. С первых дней независимости 
Казахстан заявил о себе на международной 
арене как  государство с большими 
в о з м о ж н о с т я м и ,  п е р с п е к т и в а м и  и 
грандиозными планами развития. В ходе 
формирования его истори мы не раз 
убедились, что это мощная страна с огром-
ным потенциалом. В истории Казахстана за 
столь маленький срок, а это 27 лет, 
произошло множество событий, которые по 
праву можно отнести к глобальным  собы-
тиям. 

Ровно 20 лет назад в соответствии с 
Указом Президента Республики Казахстан 
от 20 октября 1997 года № 3700 10 декабря 
1997 года столицей Республики Казахстан 
был объявлен город Акмола - нынешняя 
Астана. Это важное событие сыграло 
ключевую роль в развитии нашей Родины и 
казахстанской нации.  День столицы - 6 июля 
- является государственным праздником 
Республики Казахстан.  В этом году 
исполняется 20 лет с момента обретения 
городом Астаной статуса столицы. Это не 
просто город, носящий статус столицы, это 
административный, социально-эконо-
мический и политический центр Казахстана. 

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать: столица Казахстана - это триумф 
нашей независимости. Астана - символ нашей устремленности в будущее, 

неразрывно связанный с нашей историей, культурой и мироощущением»

Нурсултан Назарбаев
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Астана - это не что иное, как олицетворение 
и демонстрация социально-экономических 
и политических успехов нашей Родины, это 
показатель растущей мощи страны и 
неограниченный, высокий потенциал 
дальнейшего ее развития.

«Астана - это символ обновления 
Казахстана, символ неиссякаемой сози-
дательной энергии его многонациональ-
ного народа. Это символ веры народа, 
приступившего далеко не в самые легкие 
времена к возведению новой столицы, в 
свои собственные силы. Это символ 
надежды и уверенности нации, обретшей 
свободу, в своем процветающем будущем, в 
будущем своих потомков» 

Н.А. Назарбаев,
книга «В сердце Евразии»

Столица молодого государства разви-
валась и продолжает развиваться молние-
носными темпами, за 20 лет Астана 
преобразилась до неузнаваемости. Она 
стала не просто столицей, местом между-
народных встреч, различных переговоров и 
саммитов.

За эти годы столица стала символом 
независимости и успешной реализации 
потенциалов государства. Астана является 
центром общественно-политической и 
культурной жизни Казахстана. В настоящий 
момент -  это современный город с 
собственным архитектурным стилем, 
соединивший в себе лучшие традиции, 
культуру Востока и современные веяния 
Запада. Преображения, произошедшие в 
жизни города, поражают и завораживают 
воображение своим размахом, гран-
диозностью и исполнением. 

Многое можно сказать о достижениях 
Астаны, в том числе о ее высоком месте в 
различных рейтингах. Но главное дости-
жение - это то, что её строительство, которое 
было начато в первые годы независимости, 
закрепило и усилило в народе Казахстана 
веру в процветающее будущее и возмож-
ность достижения высоких задач и целей, 
поставленных и определенных главой 
государства Нурсултаном Назарбаевым.

Василий ЗАВАРЫКО,
начальник 1 курса, майор полиции
Костанайской академии МВД РК 
имени Шракбека Кабылбаева

МЕРЕЙІҢ ҮСТЕМ БОЛСЫН - АСТАНА
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Жаңа тарихи заман, ғаламдану дəуірі, 
жаһандық кезең... Міне аталмыш келіп 
жеткен бұл уақытқа біздің елімізде аяқ басты. 
XXI  ғасырдың талаптарына сай болу үшін ең 
алдымен бəсекелестікке қабілетті мемлекет 
болуымыз жəне дамыған 30 елдің қатарына 
қосылуымыз қажет. Ол үшін ұлттық құнды-
лықтарды ұлағаттап, бірегейлікті сақтай 
отырып, сананы жаңғырту керек. Дəл осы 
идеяны Президентіміз «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламасында 
айқындап берді. Елбасымыздың мақаласы - 
бүкіл ел мəдениеті мен тарихын саралай 
келе туындаған, кемелденген азаматтың 
ойлары. Сондықтан да көшбасшымыздың: 
Болашаққа бағдар толқынындағы басты 
мақсат рухани жаңғыру болса, ал оған жету 
үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, 
яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс -
деген сөздері жоғарыда айтылғанға дəлел. 

Құндылықтар жүйесінде білімді бəрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. 

Нурсултан Назарбаев

ЕЛБАСЫНЫҢ СЫНДАРЛЫ САЯСАТЫ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
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Тағылымы терең, өзінің дара жолы бар, 
өркениетке бастау алған саяси жоба - бұған 
дейінгі қабылданған реформалардан 
өзгеше. Нақтылай келе, болашақтың сапалы 
кілті болып табылатын бұл бағыт бірнеше 
ауқымды мəселелерді қамтиды. Олар:

џ БƏСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТ
Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас 

халықтың өзі бəсекелік қабілетін арттырса 
ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады.

џ ПРАГМАТИЗМ
Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, 

саламатты өмір салтын ұстануға, кəсіби 
тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, 
осы жолда əр нəрсені ұтымды пайдалану - 
мінез - құлықтың прагматизмі.

џ ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ САҚТАУ
Ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз бен 

музыкамыз, əдебиетіміз, жоралғыларымыз, 
бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз 
бойымызда мəңгі қалуға тиіс.

џ БІЛІМНІҢ САЛТАНАТ ҚҰРУЫ
Білімді бəрінен биік қоятын ұлт қана 

табысқа жетеді. Білімді, көзі ашық, көкірегі 
ояу болуға ұмтылу. 

џ ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ 
ЕМЕС, ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ  ДАМУЫ

Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас бір 
ақиқатқа - эволюциялық даму ғана ұлттың 
өркендеуіне мүмкіндік беретініне көзімізді 
жеткізді.

џ САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ
1. Адам жер шарының өзіңе қатысты 

аумағында жəне өз елінің айналасында не 
болып жатқанын түсінуге мүмкіндік береді.

2. Ол жаңа технологияның ағыны алып 
келетін өзгерістердің бəріне дайын болу 
деген сөз.

Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүние-
жүзінде мемлекетімізге қызыға қарайтын 
елдер көбейді. Заман ағымына дəуірдің 
жағымды жақтарын бойына сіңіріп, ұлы дала 
елі де көз алдымызда ілгері дамып келеді. 
Бəсекелестікке қабілеттілігіміз арттып, 
алпауыт державалар санасатын күйге 
жеттік. Енді осы сарабдал саясатты 
жалғастырумыз дамушы республикамыз 
үшін өте маңызды. Ол үшін елімізде 

атқарылып жатқан жұмыстың бастысы - 
Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламасын одан əрі 
жетілдіру қоғамымызбен  ортақ  атқары-
латын үлкен іс екенін естен шығармауымыз 
керек.

Қорытындылай келе, ұлт көшбасшысының 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдар-
ламасы - руханиятқа тың серпін беріп, 
санаға сілкініс əкелген қадам болып 
табылады. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
демекші, мəңгілік ел боламыз десек, қазіргі 
таңнан бастап жаңғыру жолында баба-
лардан мұра болып, қанымызға сіңген, 
бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан 
ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. 
Президентіміздің мақаласында өркениеттің 
жақсысын алып, жаманынан жирену жөнінде 
өте құнды пікірлерінен түйіндейтін халқы-
мыздың ендігі міндет - осы айтылғандарды 
іске асыру жолында аянбай еңбек ету қажет.

Айнұр  КУСАИНОВА, 
академия курсанттар 
баспасөзі қызметінің мүшесі,
1 курс курсанты 
полиция қатарындағы 

ЕЛБАСЫНЫҢ СЫНДАРЛЫ САЯСАТЫ
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Сегодня в Казахстане существует 
множество проблем в деятельности право-
охранительных органов и Вооруженных сил. 
Проблема становления молодых сотру-
дников стоит как на государственном 
уровне, так и на уровне министерств.

Технология подготовки современных 
сотрудников органов внутренних дел 
требует постоянного совершенствования. 
Она сложна, динамична, противоречива и не 
всегда приводит к намеченной цели.

Как следует из Государственной програм-
мы развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы, целями 
являются повышение конкурентоспособ-
ности образования, развитие человеческого 
капитала путем обеспечения доступности 
качественного образования для устойчивого 
роста экономики.

Цель Концепции инновационного развития 
Республики Казахстан до 2020 года - это 
содействие вхождению Казахстана в число 
30 конкурентоспособных стран мира на 
основе развития новых технологий и услуг, 
что позволит обеспечить переход от сырье-
вого к инновационному типу экономики.

Основную часть курсантов факультета 
очного обучения в ведомственных учебных 
заведениях МВД Республики Казахстан 
составляют юноши и девушки в возрасте 17-
18 лет, поступившие после окончания 
средней школы.

По прибытии в Костанайскую академию 
МВД Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева абитуриенты на первоначаль-
ном этапе проходят курс молодого бойца. 
Общая цель курса молодого бойца - 
обеспечение практической помощи 
вхождения прибывшего пополнения в усло-
виях адаптации в новый военизированный 
коллектив в строгом соответствии с 
принятым распорядком. Организация и 
проведение занятий по строевой, военной  и 
огневой подготовке на курсе молодого бойца 
возлагается на преподавателей кафедры 
военной и тактико-специальной подготовки.      

Перед каждым преподавателем кафедры 
военной и тактико-специальной подготовки 
Костанайской академии МВД Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбаева стоит 
актуальная и ответственная задача по 
подготовке грамотных и смелых сотрудников 
органов внутренних дел, знающих юридическое 
законодательство и выполняющих требования 
ОВУ и Этического кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан. Для этого 
необходимо дать курсантам большой объем 
знаний по учебным дисциплинам, привить 
чувство казахстанского патриотизма, ответ-
ственности, добросовестного отношения к 
выполнению требований приказов и уставов.

Президентом нашей страны Н.А.Назарба-
евым в Послании от 10 января 2018 года 
«Новые возможности в условиях четвертой 
промышленной революции» отмечено, что 
ключевым приоритетом образовательных 
программ должно стать развитие способ-
ности к постоянной адаптации к измене-
ниям и усвоению новых знаний, а также 
человеческий капитал - основа развития 
системы высшего образования. Наша 
основная задача в сфере образования - это 
подготовка конкурентоспособных специ-
алистов.

ЕЛБАСЫНЫҢ СЫНДАРЛЫ САЯСАТЫ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ - 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В Костанайской академии МВД Респуб-
лики Казахстан имени Шракбека Кабыл-
баева в соответствии с программой 
обучения осуществляется преподавание 
учебных дисциплин: «Военная подготовка», 
«Огневая подготовка», «Тактико-специаль-
ная подготовка». В программу обучения 
курсантов входят практические занятия по 
организации и несению службы в суточном 
наряде, выполнение требований распоряд-
ка дня, образцовое выполнение строевых 
приемов и прохождение торжественным 
маршем. Здесь вдали от родителей необ-
ходимо заступать в наряды, ложиться спать 
и вставать по команде, бегать на утренней 
физической зарядке, ходить строем, как 
требует устав. 

Преподаватели кафедры военной и 
тактико-специальной подготовки с первых 
дней проведения курса молодого бойца 
прививают курсантам знания и основы 
практических действий устава воинской 
службы, служебно-воинской дисциплины и 
строевой подготовки, помогают постигать 
азы военной науки. Одним словом, словно в 
армии, чем быстрее курсанты адаптируются 
к новым условиям службы, тем легче они 
будут нести дальнейшую службу.

Практический опыт работы с личным 
составом на занятиях по боевой подготовке, 
воинское мастерство преподавателей 
кафедры военной и тактико-специальной 
подготовки и умение привлечь у курсантов 
увлеченный интерес к повышенному овла-
дению знаний и стремлению к учебе в 
составе коллектива своего подразделения. 
Поэтому задача каждого преподавателя 
сплотить коллектив и воспитать в нем 
будущих квалифицированных полицейских.

В обучении курсантов, чтобы достичь 
поставленных целей и задач, возникает 
вопрос индивидуального подхода и ком-
петентной методики воспитания. Одним из 
методов воспитания, имеющих важное 
значение, является метод примера как 
целеустремленное и планомерное воздей-
ствие на сознание и поведение курсантов 
системой положительных примеров, при-

званных служить им образцом для подра-
жания, средством самовоспитания. И здесь 
особое место принадлежит личному 
примеру преподавателя как идеалу сотруд-
ника ОВД.

Важнейшее условие повышения воспита-
тельной силы личного примера - единство 
слова и дела. Если на словах преподаватель 
будет требовать честности, организован-
ности, трудолюбия, добросовестности и 
справедливости, а на деле своим поведе-
нием, конкретными действиями и делами не 
будет подкреплять эти требования, то 
эффективность их воздействия значительно 
снизится.

В своей учебно-воспитательной дея-
тельности преподаватели кафедры военной и 
тактико-специальной подготовки успешно 
решают задачи адаптации курсантов, фор-
мирования умений и навыков рациональной 
организации умственной деятельности, 
осознания призвания к выбранной профессии.

Марат АБИЛЬМАЖИНОВ,
преподаватель кафедры военной
и тактико-специальной подготовки,
майор полиции

ЕЛБАСЫНЫҢ СЫНДАРЛЫ САЯСАТЫ
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Елбасымыз Н.Ə. Назарбавтың Қазақстан 
халқына жолдауында - Рухани жаңғырудың 
əлеуметтік маңызы қандай деген сұраққа: 
«санасы сау, тарихын танитын, эволю-
циялық дамуды қолдайтын, прагматизмді 
сақтайтын заманауи талаптарды жатсын-
байтын, əмбебап бола алатын жаңалыққа 
құштар, білімдар қоғам қалыптастыру».

Біздің басты мақсатымыз - əлеуметтік 
қауіпсіздік жəне азаматтардың бақуаттығы, 
тарихи ұлттық құндылықтарды сақтай оты-
рып, жаңарып жатқан жаңа дүниенің жағым-
ды жақтарын бойымызға сіңіріп, дамыған 30 
елдің қатарына ену. Қоғамда өсіп келе жат-
қан əлеуметтік саясатты əлдеқайда тиімді 
жаңартуға болады. Елбасымыз айтқандай, 
басты міндет кедейшіліктің өсуіне жол бер-
меу, əсіресе жаһандық дағдарыс жағдайын-
да. Ең бірінші тұлғаның қажеттіліктер тізімін 
кеңейтіп, оған білім беру мен халық денсау-
лығы жəне денсаулық сақтау баптарын 
енгізу, жұмыссыздар мен еңбекке қабіл-
етсіздер үшін барынша əлеуметтендіру 
мақсатында зияткерлік жəне ақпараттық 
сұраныстарын өтеу болып табылады. 

Əлеуметтік төлемдерді, оның ішінде 

зейнетақыны өсіру, мүгедектерге, асырау-
шысынан айырылған жəне мүгедек балалар 
тəрбиелеп отырған отбасыларына жəрдем 
ақы төлемдерін өсіру қолға алынуда. 
Жұмыссыздарды оқыту оларды қайта даяр-
лауда еңбек нарығына бейімделген айқын 
бағдарлама болуы қажет. Жұмыс берушілер 
халықтың əлеуметтік жағдайы төмен топта-
рын жұмысқа белсене тартып, оларды 
еңбекақымен қамтамасыз етуге жағдай 
туғызулары керек, əсіресе мүмкіндігі шекте-
улі тұлғаларға қатысты. 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев бұл тұрғыда 
болашаққа қадам басатынымызды жəне 
бұқаралық сананы қалай өзгертетініміз 
туралы рухани жаңғыру мақаласында өз 
көзқарасымен, алға қойылатын мақсатты 
айқындайды.

Шолпан САДЫХАНОВА,
ішкі істер органдарында 
əлеуметтік жұмысты ұйымдастыру 
кафедрасының аға оқытушысы 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ - ӘЛЕУМЕТТІК 

ТҰРҒЫДАҒЫ ЖАҢА ПРИНЦИПТЕРІ
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ - ТАБЫСТЫ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев-
тың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы ел дамуының 
жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрс-
ететін келелі ой, салиқалы пікір, батыл 
шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл 
мақалада сананы жаңғырту, ұлттық бол-
мыстан, ұлттық, рухани кодтан айырылып 
қалмай, оны əлемдік құндылықтармен 
үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату 
жолындағы мақсат-мүдделер туралы өзекті 
мəселе көтеріліп отыр. Онда ел Президенті 
Қазақстан үшін қайта түлеудің айырықша 
маңызды екі үдерісі - саяси реформа мен 
экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, 
Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай 
қадам басатынын жəне бұқаралық сананы 
қалай өзгертетіні жөнінде алысты бол-
жайтын көзқарастарымен бөліседі.

2017 жылдың 18 қазанында Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрліг і 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясында Шайсұлтан Шаяхметов 
атындағы тілдерді дамытудың респу-
бликалық үйлестіру - əдістемелік орталы-
ғының ғылыми қызметкері, саясаткер, қоғам 
қайраткері Оразкүл Асанғазықызы Асанғазы 
жəне Қостанай облысы əкімдігінің тілдерді 
дамыту басқармасының басшысы Гүлжан 
Ермашқызы Мендекинованың қатысуымен 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласын ел арасында 
насихаттауға байланысты кездесу өткізілді. 
Кездесуге Академия басшылығы, профес-
сорлық-оқытушылар құрамы, сондай-ақ 
1,2,3 курс курсанттары да қатысты.

Іс-шараның басында Қазақстан Респу-
бликасы Ішкі істер министрлігі Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академия-
сының бастығы, профессор, заң ғылым-
дарының кандидаты, полиция генерал-
майоры Мирлан Ахмедияұлы Қызылов 
Академия тарихына, маңызды қағида-
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ларына осы уақытқа дейін жеткен жетістік-
теріне ерекше тоқтала кетті. 

Бұл келелі кездесу бұрыңғы кездесуден 
өзгеше екенін тіпті жиынға жиналған 
көрермендердің көңілінен шыққанын айта 
кету қажет. Жасыраты жоқ кейде осында 
салмақты, салиқалы бас қосуға жиналған 
кейбір қонақтар жиыл жұрттың көңілінен 
шыға алмай, тақырыптарын аша алмай, тіпті 
өздері не айтып отырғандарын өздері 
білмей, дүбара жиналыс өткізетіндерін 
көзіміз көріп жүр. Ал бүгінгі Оразкүл 
апамыздың орақ тілді ауызынан шыққан 
отты сөздері мен терең мағыналы ойлары 
жиылған жастарымызға салмақты ой салды. 
Бұлай дейтін себебім Оразкүл Асанға-
зықызы кездесу барысында қазақ ұлтын 
оның діні мен ділін жəне тілін дамыту туралы 
Елбасымыздың мақаласын мысалға келтіре 
отырып, халыққа əдемі қалпында жеткізе 
білді. Елбасымыздың ұлт үшін жанын 
қиятындығын, заман талабына сай елдің 
ауыз біріншілігін сақтай отырып, көштен 
қалмай дамуға бағыт сілтейтінін айтып өтті.

Оразкүл Асанғазықызы қоғамда болып 
жатқан əртүрлі жағдайлар мен өзекті 
мəселелерге бейжай қарай алмайтынын 
айтып,  жаһандану жағдайында ата-
бабамыздан келе жатқан ұлттық құндылы-
қтарымызды қалай сақтап қалу керек, міне, 
осы тарапта намысты қайрап, ұлтжан-
дылыққа үндейтін ойларын ортаға сал-
ды. «Жалпы Елбасымыздың бұл мақаласы 
ұлттық тіліміз - қазақ тілінің өз тұғырына 
орналасуына жол береді, қазақ халқының 
ұлт болып қалу көрсеткіші - қазақ тілінде. Кез 
келген мемлекеттік қызметкер, елін сүйгіш 
адам қазақ тілін білуі керек. Себебі, қазақ тілі 
- мемлекетіміздегі үш тілдің бірі емес, қазақ 
тілі - ең маңызды, ең негізгі тіл болып 
табылады. Адам білімінің көрсеткіші де - өз 
тілін білу мен жетік меңгеруінде. Экономика-
сы, саясаты жəне əлеуметтік жағдайы 
дамыған 30 елдің қатарына қасиетті, ұлттық 
тіліміз арқылы кіруіміз қажет. Қазақстанда 
«қазақ  т іл і  -  мемлек етт і к  т іл»  деп 
жазылғанына жиырма жылдан асса да, 
мемлекеттік басқару органдарындағы 

азаматтар осыны айтуға шынымен жол беріп 
отыр. Мысалы, біздің қоғам, қарапайым 
ортадағы азаматтар тілге ден қойып, 
балаларын қазақша оқытуға тырысып, 
қазақша сөйлеп жатқанымен, басқару 
і с і н д е г і  ж а ғ д а й  бе р і  қ а р а м а й  т ұ р . 
Мемлекеттік тіл қоғамның барлық сала-
сында өз деңгейіне жеткен жоқ. Сондықтан 
да, қазақтың өзі  толық өз т іліне ие 
болмайынша, əлгіндей теріс пікірлер айтыла 
бе р ед і .  Б ұ л  -  қ аз а қ т ы ң  н а м ы с ы н а 
байланысты мəселе. Қазақтың намысы 
оянбаса, əлгіндей адамдардың өз мем-
лекетіне деген азаматтық мəдениеті 
қалыптаспайды. Олар мемлекеттік тілді білу 
саналы азаматтың адами міндеті екендігін 
ұғынғысы да келмейді. Тіл мəдениеттің де, 
білімнің де негізі екендігін ең алдымен өз 
жастарымыз ұққаны жөн. Əлемдік тəжіри-
белерге сүйенсек, Гарвард университетін 
отыз жылдан астам басқарған Чарльз 
У. Эллиот: «Мен білімділіктің маңызды бөлігі 
ретінде зияткерліктің бір ғана қажеттілігін 
мойындаймын, ол - ана тілін айқын əрі 
мүлтіксіз меңгеру» депті. Əлемге əйгілі оқу 
орнын басқарған білімді де, білікті адамның 
сөздері бүгіндері сол Гарвардта, Батыстың 
басқа да оқу орындарында білім алып келген 
немесе білім алып жатқан, бірақ өзінің ана 
тілін білмейтін жастарымызға өнеге болса игі 
деймін. Сонда басқалары да тілімізге 
құрметпен қарайтын болады»- деді тіл 
жанашыры. 

Міне, қаншама көкейкесті, қазақи рухты 
көтеретін адами құндылықтар жайлы өзекті 
мəселелер қарастырылды. Оқытушылар 
құрамы мен курсанттар қатарынан қонақ-
тарымызға жаһандану, адам санасының 
жаңғыруы жайлы көптеген сұрақтар 
қойылды. Бұл кездесуден түйген түйініміз 
парасатты, ақылы биік, көкірегі ояу, көзі 
ашық, білімді, Отансүйгіш, намысшыл, 
ұлтжанды азамат болу жəне ұлттық құнды-
лықтарымызды сақтай б ілу үшін ең 
алдымен, өз тіліңді құрметтеп, ана тіліңде 
еркін сөйлей білу. Себебі, ұлттық қасиетіміз - 
ана тілінде.

Кездесуден кейін тарихы тереңде жатқан 
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оқу орнымызды толығырақ танып білу үшін 
қонақтарымыз Академия мұражайына барып, 
оқу орнымызға атағы берілген қазақтан 
шыққан тұңғыш Қазақ КСР Ішкі істер министрі, 
полиция генерал-лейтенанты Шырақбек 
Қабылбаевтың өмірбаянымен танысты.

Қорытындылай келе, сөз соңында «...Өмір 
сүру үшін заман ағымына саналы түрде 
бейімделуге қабілетті болуы керек. Жаңа 
жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай, есік 
қақпастан бірден төрге озды. Сондықтан, 
заманға сəйкес жаңғыру міндеті барлық 
мемлекеттердің алдында тұр. Сынаптай 
сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұрмайды, 
жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жалғаса 
беретін процесс. Екі дəуір түйіскен өліара 
шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғыру жəне 
жаңа идеялар арқылы болашағын баянды 
ете түсудің теңдесіз тарихи мүмкіндігі беріліп 
отыр» деген Елбасы мақаласының қоры-
тынды сөздері шынымен ерекше əсер 
қалдырғанын айтқымыз келеді. Рухани 
жаңғыру арқылы тұғыры биік, болашағына 
сенімді, барша əлем мойындар табысты ел 
болуға ұмтылайық ағайын!

Оразкүл апамыздың кездесуінен кейін 
көпшілігі рухани байып, намыстары жігер-
леніп, ұлтқа деген сүйіспеншіліктері оянып 
қалғандарын біз тілшілер қырағы байқап 
қалдық. Кездесуде көптеген ойлар, қызық 
ұлтының ұлт боп қалыптасуы туралы, 
əсіресе қыз-келіншектерге деген орынды ой-
толғамдар, тəрбиелі қанатты сөздер мен 
өмірде болып жатқан келеңсіз əрекеттер 
туралы ойлар айтылды. Тіпті өмірі жұмған 
ауызын ашпайтын курсанттарда ойларында 
жүрген сұрақтарын айтып, оған тұщымды 
жауаптар алып бір марқайып қалды.

Ал Оразкүл апамыздың жастарға айтқан 
салмақты ойлары туралы тағы бір ма-
қаламызда жариялаймыз.

       

Мейрам ОСПАНОВ,
Академияның баспасөз қызметі 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

НОВОЙ ФОРМАЦИИ

ОҚУ, БІЛІМ БҰЛАҒЫ - БОЛАШАҚТЫҢ ШЫРАҒЫ

 Одним из важнейших приоритетов 
деятельности МВД Республики Казахстан 
является  с оздание  выс ок опрофес-
сиональных кадров новой формации, 
ориентированных на защиту прав и свобод 
человека и  гражданина,  интересов 
общества и государства, способных 
эффективно решать задачи, поставленные 
перед органами внутренних дел. Придавая 
огромное значение подготовке кадров, 
Президент страны Н. Назарбаев в Послании 
народу Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промы-
шленной революции» отметил,  что 
«ключевым приоритетом образовательных 
программ должно стать развитие способ-
ности к постоянной адаптации к изменениям 
и усвоению новых знаний». 

Понимание ключевого постулата Посла-
ния главы государства определяет 
системно-методологические подходы к 
реализации образовательных программ в 
рамках предоставленных академии 
лицензионных полномочий.

Юридический институт академии ставит 

главной задачей реализацию образова-
тельных программ высшего образования, 
которые направлены на подготовку 
высококвалифицированных кадров для 
органов внутренних дел с присуждением 
степени «бакалавр».

В состав Юридического института входят 
два факультета (очное и заочное обучение), 
11 кафедр, учебно-методический центр, 
отделение мониторинга и контроля (оценки) 
качества обучения, отделение инновацион-
ных технологий и технических средств 
обучения. 

На факультете очного обучения академии  
осуществляется образовательная дея-
тельность по специальностям: 5В030300 -
«Правоохранительная деятельность»; 
5В010300 - «Педагогика и психология»; 
5В090500 - «Социальная работа». В рамках 
обучения по специальности «Право-
охранительная деятельность» обуча-
ющихся готовят по двум специализациям: 
административно-правовая и  уголовно-
исполнительная. 

В процессе обучения курсанты по 
административно-правовой специализации 
получают знания организационно-правовых 
основ деятельности административной 
полиции, норм права, имеющих осново-
полагающее значение для выполнения 
задач производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, а также 
установленных законом прав и обязан-
ностей уполномоченных должностных лиц 
административной полиции.

По уголовно-исполнительной специа-
лизации курсанты овладевают  знаниями о 
содержании, сущности и основных тенден-
циях современной уголовной и уголовно-
исполнительной политики РК по вопросам 
исполнения уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового воздействия, а 
также в стратегических и концептуальных 
документах в области уголовной и уголовно-
исполнительной политики государства.

После завершения обучения по специаль-
ности «Педагогика и психология» курсанты 
используют полученные знания в практи-
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ческой деятельности (психоконсультирование, 
психокоррекция, психодиагностика).

Выпускники по специальности «Социаль-
ная работа» приобретают знания о сущ-
ности и основных тенденциях социальной 
политики Республики Казахстан по социаль-
ной защите населения, об актуальных 
проблемах социально уязвимых групп, 
методах, технологиях, инструментариях 
социальной работы, основных этапах 
становления,  тенденциях развития 
социальной работы за рубежом и в 
Казахстане.

В ходе обучения профессорско-пре-
подавательским составом академии 
акцентировано внимание на совершен-
ствование учебно-профессиональной 
образовательной технологии (практики 
стажировки, практическая составляющая 
образовательного процесса), которая 
ориентирована на усиление практической 
направленности и повышение эффектив-
ности  образовательного  процесса.

Для приобретения курсантами практи-
ческих навыков во время обучения 
проводится системная работа, а именно: 
увеличен  объем практических занятий по 
специальным дисциплинам (количество 
доведено до 60% от их общего объема), по 
видам профессиональных практик и 
стажировок, по привлечению  практических 
сотрудников к проведению учебных занятий, 
по проведению выездных учебных занятий.

Ведется постоянная работа по совер-
шенствованию учебно-методического 
обеспечения и результативности учебных 
практик и стажировок. Переработаны 
методические указания для прохождения 
профессиональной практики и стажировки 
для всех специальностей, объём учебной 
практики на 2 курсе увеличен с двух недель 
до четырех.

Для курсантов 2-4 курсов факультета 
очного обучения организована дополни-
тельная практика  с целью приобретения 
ими практических навыков по охране 
общественного порядка и обеспечению 
безопасности, осуществлению пропускного 

режима и досмотровых мероприятий, 
ознакомления с деятельностью службы 
участковых инспекторов полиции, подраз-
делений дорожно-патрульной полиции, 
службы пробации уголовно-исполнительной 
системы.

В целях реализации задач в области 
образовательной и научной деятельности 
между академией и Барнаульским юриди-
ческим институтом МВД России в соответ-
ствии с Протоколом о сотрудничестве 
организован и осуществляется взаимо-
обмен онлайн-лекциями. 

Проблема практико-ориентированного 
обучения приобретает особую остроту с той 
целью, чтобы выпускник высшего специаль-
ного учебного заведения без особых 
проблем и дополнительной подготовки мог 
включиться в реальные трудовые процессы, 
эффективно используя компетенции, 
сформированные в процессе практического 
обучения. 

Таким образом,  главной целью в период 
обучения курсанта является подготовка 
конкурентоспособного выпускника.

Гульбарам КУЛЬЖАНОВА,
начальник факультета 
очного обучения,
полковник полиции

ОҚУ, БІЛІМ БҰЛАҒЫ - БОЛАШАҚТЫҢ ШЫРАҒЫ

31



МІНДЕТ, АБЫРОЙ, ЕРЛІК!

Қазіргі кезеңде білікті, төл мамандығын 
еркін меңгерген, өзінің кəсіби деңгейін үнемі 
артыруға бейім, бəсекелесте бəсі үстем 
түсетін маманды даярлаудың өзектілігі 
мейлінше артып отырғаны анық. Білім беру 
үдерісінің сапасын басқару жүйесі үш 
бөліктен құралады, бұлар: 

1) сапаны қамтамасыз ету жүйесі; 
2) сапаны басқару жүйесі;
3) сапаны бақылау жүйесі.
Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 
Заңының 1-бабының 12-тармағы бойынша, 
білім беру мониторингі - білім беру процес-
терін жүзеге асырудың жай-күйін жəне 
нəтижелері мен шарттары өзгеруінің сер-
пінін, білім алушылар контингентін, білім 
беру ұйымдары желісін, сондай-ақ олардың 
қызметі жетістіктерінің рейтингілік көрсет-
кіштерін жүйелі түрде байқау, талдау, 
бағалау жəне болжау.

Білім беру, оқу мекемесінің жұмыс 
сапасының басты көрсеткіші - жаңа жағдайға 
бейімделіп, дамуға дайын тұратындығы. 
Білім беру жүйесін сипаттайтын негізгі 
көрсеткіштердің ішінде білім беру сапасы 
басты орын алады. Білім беру сапасы 
тосыннан пайда болмайды, оны жоспарлау 
керек. Білім беру сапасын басқару, білім 
беру жүйесінің бүкіл бөлшектеріне (элемент-
теріне), барлық ресурстарына ықпал етудің 
тиімді механизмін дұрыс таңдап жүзеге 
асыру дегенді білдірсе керек.

Жаңа экономикалық жағдайда болашақ 
мамандардың əлеуметтік қорғануының 
маңызды факторлары оқу бітіруші түлектің 
кəсіби жоғары дайындығы ғана емес, ішкі 
тұлғалық дамудан тұратынын да айта кеткен 
жөн. Олардың дайындық сапасы, еңбекке 
ынталандырудың жүйесін дұрыс таңдауы, 
бəсекелестік, өзін-өзі дəлелдей алу (жүзеге 
асыру), өзін-өзі жетілдіру мүмкіндіктері - білім 

МОНИТОРИНГІЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР - 

БІЛІМ САПАСЫ ТИІМДІЛІГІНІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ

ОҚУ, БІЛІМ БҰЛАҒЫ - БОЛАШАҚТЫҢ ШЫРАҒЫ
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беру сапасына ықпал жасайтын бірден-бір 
факторлар. Сонымен бірге мынадай бірқатар 
факторларды: бағдарламалардың, əдістеме-
лердің, оқыту құралдарының, оқыту деңгей-
лерінің сапасы, білім беру модельдері 
(үлгілері), білім беру жүйесінің өзін-өзі дамыту 
механизмінің, білім беруді басқару саласында 
əдістемелер мен білікті мамандардың болуын 
да қаперге алған дұрыс.

Білім беру сапасын бақылаудың болуы - 
қажеттілік, ол оқытудың нəтижелерін, білім 
беру үдерісін ұдайы тексеріп, монито-
рингілеу үшін, соған сай мақсаттарды жүйе-
леуге, оларды жүзеге асыру шараларын 
өткізуге өте керек-ақ. 

Білім берудегі мониторинг - білім беру 
жүйесі немесе оның жекеленген элементтері 
туралы ақпараттарды таңдау, жинақтау, 
сақтау жəне тарату жүйесі болып табылады, 
кез келген уақытта объектінің жағдайын 
саралауға мүмкіндік беретін, оның даму 
бағытын алдын ала болжауды қамтамасыз 
ететін басқаруды ақпараттандыруды қамта-
масыз етуге бағыттау. Мониторинг мақсаты: 
білім беру мекемесі қызметінде болып 
жататын өзгерістерді жедел түрде дəл өз 
уақытында анықтау. Алынған объективті 
мəліметтер, басқару шешімдерін қабыл-
дауға негіз болып табылады.

Оқыту үдерісінің негізін құрайтын мо-
ниторингілеу білім беру сапасын басқару 
жүйесіне кіреді де, оқыту үдерісін басқаруға, 
оның жетілдіру бағыттарын анықтауға, 
жалпы алғанда оқыту тиімділігін арттыруға 
барынша мүмкіндік береді.

Білім беру сапасының мониторингі - 
арнайы ұйымдастырылатын мақсатты 
бақылау, ақпараттық қайнар көздері арқылы 
жəне арнаулы зерттеулерді ұйымдастыру 
негізінде оқу орнының қызметін үнемі 
бақылай жəне болжай алу. Мониторинг кез 
келген уақытта объектінің жағдайы туралы 
айтуға, белгілі бір уақыттағы өзгеріс сипатын 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Мониторингтің негізгі мақсаттары:
- білім беру жағдайының сапасы;
- білім беру процесін жүзеге асыру сапасы;
- білім беру нəтижелерінің сапасы.

Жоғарыда аталған компоненттер маман-
дарды даярлаудың қарапайым жүйесіне 
келіп саяды: абитуриент - академия - түлек. 
Əр бағыт белгілі бір параметрлермен 
сипатталады. Олар өз кезегінде неғұрлым 
айқын құрамдарға бөлінеді.

 Мониторинг нəтижесі жекелеген құры-
лымдық бөлімшелер мен жалпы Академия-
дағы оқу процесінің ұйымдастырылуын 
бағалау жəне объективті талдау үшін 
бірыңғай əдістеме бойынша өңделеді. Үстірт 
зерттеуде байқалмағанымен, уақыт өте 
жағымсыз кері салдарларға əкелуі мүмкін. 
Мониторинг жағымсыз тенденцияларды, 
білім берудегі  мəселелерді уақтылы 
анықтап, оларды шешу жолдарын табуға 
мүмкіндік береді. Педагогикалық мониторинг 
барысында алынған мəліметтер профес-
сорлық-оқытушылық құрамға жұмысты диф-
ференциалдық ұйымдастыруға мүмкіндік 
береді.

Сондай-ақ педагогикалық ұжымның даму 
мониторингі оқытушылар біліктілігін арттыру 
туралы, профессорлық-оқытушылық құрам-
ның мəселелері, əдістемелік жұмыс нəтижесі 
туралы ақпаратты жинауды қамтиды. 
Профессорлық-оқытушылық құрамның 
даму мониторингі мəліметтерінің негізінде, 
оқытушы еңбегін ынталандыру жүйесі 
ретінде рейтингтік бағалау жүргізі-леді. 

Білім беру мониторингі педагогикалық 
қызмет нəтижесін бақылауға мүмкіндік береді. 
Бұл жауапкершілікті арттыруға, шығар-
машылық өсуге, сəйкесінше, оқытушылар 
жұмысының тұрақтылығына, білім сапасының 
артуына əкеледі. Осының нəтижесінде басқару 
бөлігінде мониторингтің тиімділігін арттырады 
жəне тиімді басқарушылық шешімдерді 
қабылдауға ықпал етеді.

Қанатбек ҚАРАБЕКОВ,
білім сапасын мониторингілеу 
жəне бақылау (бағалау) 
бөлімшесінің бастығы,
полиция подполковнигі
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Өз ісінің нағыз шебері - бұл өзге адам-
дардың қолынан келмей жатқан істерді 
сүйсініп, бар ынта-жігерімен тырысып бағатын 
адамдарды айтамыз. Алайда, өз ісінің нағыз 
шебері атану оңай емес. Кез келген адамның 
еншісіне бұйыра бермейтіні де белгілі. 
Сондықтан нағыз маман атану үшін бар 
күшіңді салып, тырысып бағу керек. Академия 
курсанттарының да арасынан дəл осындай өз 
ісінің нағыз шеберлерін анықтау қиынға 
соғады. Десек те, Академия қабырғасында 
оқытылып жатқан мамандықтары бойынша 
«үздік» деп танылған курсанттар таңдалып 
кəсіби шеберлік сайысына қатыстырылды. 
Кəсіби шеберлік сайысы əр түрлі бағыттарда 
жүргізіледі. Яғни, аталмыш сайысқа қатысушы 
курсанттар ең алдымен дене жəне атыс 
дайындығы бойынша нормативтер тапсырып, 
содан кейін ғана оқытылып жатқан пəндер 
бойынша білімдерін тексеру мақсатында 
тəжірибелік тапсырмалар, есептер шешеді. 
Биыл Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының 1, 2, 3 курс курсант-
тары арасында жыл сайынғы дəстүрлі IV 
«Білікті маман - 2018» кəсіби шеберлік сайысы 
өткізілуде. Үш кезең бойынша курсанттар 
оқытылып жатқан мамандықтары негізінде, 
яғни «Педагогика жəне психология», «Құқық 
қорғау қызметі», «Əлеуметтік жұмыс» 
мамандықтары бойынша байқауда бақ 
сынасады. «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» 
деп танылған белсенді курсанттарымыз 
байқау барысында үш кезең бойынша 
шеберліктерін көрсете білді. 

Дене жəне атыс дайындығы бойынша 
нормативтер тапсырғаннан кейін курсанттар 
білімдерін сынау мақсатында қорытынды 
кезеңге келеді.  Қорытынды кезең үш 
айналымнан, яғни біріншісі - «Таныстыру» 
кезеңі, бұл кезең бойынша əрбір қатысушы 
курсант өзін-өзі таныстыру мақсатында əділ 
қазылар алқасы мен көрермендердің 
назарына визит карточкасы мен бейнеро-
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ликтер ұсынып жатты. Келесі айналым - «үй 
тапсырмасы». Берілген тапсырма бойынша 
сайысқа қатысушы курсанттар көрініс арқылы 
Ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 
этикасын көрсетулері тиіс еді. Қатысушылар 
көрермен назарына əр түрлі жағдайлардағы 
Ішкі істер органдары қызметкерлері мен 
сотталғандардың арасындағы қарым-қаты-
насты көрсете білді.  Мысалы, тергеу 
əрекеттері барысында қызметкердің өзін-өзі 
ұстау ережелері, əдеп кодексінің сақталуы 
жайлы көріністер ұсынылды. Жəне соңғы 
үшінші кезеңнің атауы «Сұрақ-жауап» сайысы. 
Аталмыш сайыс ережесі бойынша курсант-
тарға сұрақтар қазақ тілінде  жəне орыс тілінде 
қойылды. Барлық сайысқа қатысушылар бар 

өнерлерін ортаға салды десек артық емес, 
əрине. Себебі, «Жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар» деп танылған бұл курсанттарымыз 
кəсіби заңгер ретінде өздерін тек жақсы жақтан 
ғана көрсете білді. Заңдылықты сақтау, 
қызметтік тəртіп пен Əдеп кодексі ережелерін 
қатаң сақтаумен қатар бұл сайыс арқылы 
курсанттардың шығармашылық өнерлерінің 
бар екені де байқалды. Сайыс қорытындысы 
бойынша жеңімпаз деп танылған курсанттар 
марапатталатын болады.

Жалпы «Білікті маман» атты кəсіби 
шеберлік сайысына келер болсақ, Академия-
мызда дəстүрге айналған бұл ауқымды іс-
шара осымен төртінші рет өткізіліп отыр. Оның 
үстіне жылдан-жылға жоғары деңгейде дамып, 
жетілдіріліп келуде. Жəне аталмыш іс-шара 
өзге де курсанттардың оқуға деген ерік-
жігерлерін  ынталандыра түседі деген 
ойдамын.

Эльмира КАНАТЧИНА,
Академия курсанттарының 
баспасөз қызметі, 2 курс курсанты
полиция қатарындағы 
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Костанайская академия Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева ежегодно выпускает 
представителей органов внутренних дел и 
сегодня производит набор курсантов на очную 
форму обучения за счёт средств госу-
дарственного бюджета по «прямому набору». 
Для отбора и изучения кандидатов по 
«прямому набору» для академии количество 
приёмных мест установлено до 20% от Плана 
приёма в высшие учебные заведения МВД РК. 

Особенность поступления на обучение в 
рамках «прямого набора» заключается в 
возможности предоставления гражданином 
Республики Казахстан документов для 
поступления непосредственно в академию.
  Побеседовав со старшим инспектором 
отдела кадровой работы майором полиции 
Нуралиной Ляззат Маратовной, я ознако-
милась с новыми возможностями, которые  
действительно на сегодняшний день доступны 
каждому, кто хочет стать сотрудником органов 
внутренних дел: 

 - Для организации и реализации приёма 
документов в рамках данного проекта на 
образовательном сайте Костанайской 
академии МВД РК имени Шракбека Кабыл-
баева для кандидатов создан раздел «Прямой 
набор». Ведь сегодня мы шагаем в ногу с 
современным миром, миром новых техно-
логий и возможностей. Основной задачей 
государственной программы «Цифровой 

Казахстан» является использование цифро-
вых технологий в развитии страны. Сегодня 
более 40% населения планеты имеет доступ к 
Интернету, и почти в каждых  7 из 10 домо-
хозяйств есть мобильный телефон. Цифровые 
технологии дали ряд преимуществ: упро-
щение доступа населения и бизнеса к 
государственным услугам, ускорение обмена 
информацией, появление новых возмож-
ностей для ведения бизнеса, создание новых 
цифровых продуктов и т.д. 

Для того чтобы попасть в число абиту-
риентов, необходимо перейти на образова-
тельный сайт,  зарегистрироваться и 
ознакомиться с уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и 
Правилами внутреннего распорядка Коста-
найской академии МВД РК имени Шракбека 
Кабылбаева. В «прямом наборе» могут 
принять участие лица из любой области 
Республики Казахстан, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста, и не старше двадцати 
пяти лет, имеющие общее среднее или 
среднее профессиональное образование, 
способные по своим личным, моральным, 
деловым, профессиональным  качествам, 
состоянию здоровья и физическому развитию 
служить в органах внутренних дел (при-
мечание: рост для юношей - не менее 170 см, 
рост для девушек - не менее 160 см).

Лица, изъявившие желание поступить на 
обучение по «прямому набору», все необходи-

ОҚУ, БІЛІМ БҰЛАҒЫ - БОЛАШАҚТЫҢ ШЫРАҒЫ

ПО «ПРЯМОМУ НАБОРУ» - 

В КОСТАНАЙСКУЮ 

АКАДЕМИЮ!

36



МІНДЕТ, АБЫРОЙ, ЕРЛІК!

мые документы предоставляют непосред-
ственно в Костанайскую академию МВД РК 
имени Шракбека Кабылбаева (просп. Абая, 11, 
г. Костанай), а не в территориальные органы 
внутренних дел.  При этом кандидат, 
поступающий по «прямому набору», заклю-
чает контракт о прохождении службы на срок 
не менее 5 лет по окончании Академии в 
территориальном органе МВД РК по месту 
проживания, - сказала старший инспектор 
отдела кадровой работы майор полиции 
Нуралина Ляззат Маратовна. 

Согласно подпункту 3 пункта 1, в соответ-
ствии с приказом Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан от 27 декабря 2016 
года № 1995 Костанайская академия МВД 
Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева  осуществляет «прямой набор» 
по очной форме обучения за счет средств 
государственного бюджета по следующим 
специальностям:  5В030300 - «Правоохрани-
тельная деятельность» (административно-
правовая специализация; уголовно-исполни-
тельная специализация);  5В010300 - 
«Педагогика и психология»; 5В050900 - 
«Социальная работа».

В этом году «прямой набор» начался 
2 февраля 2018 года. Для сбора документов на 
образовательном сайте указаны все разделы и 
шаги. После первых 19 шагов I раздела 
оформления документов вам предстоит 
ознакомиться со II разделом, в котором следует 
ожидать ответ с результатами изучения ваших 
документов для направления вас на окружную 
военно-врачебную комиссию (далее - ОВВК), 
медицинское и психофизиологическое 
освидетельствование, в том числе полиграфо-
логическое исследование)   по месту 
проживания. При успешном прохождении 
медицинского освидетельствования ОВВК 
выносит заключение о годности к службе в 
органах внутренних дел и направляет данное 
заключение в приёмную комиссию академии. 
Курсанту следует с полной уверенностью, 
хорошим настроем ожидать дополнительную 
информацию из Костанайской академии МВД 
РК имени Шракбека Кабылбаева, которая 
поступит в его адрес. В июле 2018 года по 

прибытии в нашу академию вы пройдёте 
окончательное медицинское освидетель-
ствование военно-врачебной комиссии. По 
мере необходимости проводятся дополни-
тельные обследования и консультации узких 
специалистов. 

Зачисление в число курсантов Костанай-
ской академии МВД Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева осуществляется 
по конкурсу в соответствии с баллами 
сертификата по итогам ЕНТ (или КТА) с 
учётом результатов отбора по медицинским, 
психофизиологическим и физическим 
показателям. 

Сегодня к работе правоохранительных 
органов у обывателей неоднозначное отно-
шение. Однако многие с гордостью и надеждой 
смотрят на людей в форме, от которых веет 
спокойствием, уверенностью. Рисковать своей 
жизнью ради других, всегда быть готовым 
прийти на помощь, защищать закон и порядок - 
черты характера только сильных духом людей. 
Мы знаем, что большинство из них - лучшие 
представители органов внутренних дел, 
которых ежегодно выпускает Костанайская 
академия МВД РК имени Шракбека Кабыл-
баева. Они по долгу службы охраняют жизнь и 
покой наших земляков, борются с нару-
шениями законности и правопорядка, и мы по 
праву гордимся профессионалами, которые 
достойно выполняют служебный долг, берегут 
честь мундира, являющимися образцом 
принципиальности и порядочности. Служба в 
полиции - не профессия, а призвание, 
мастерство, которое участковые и оперупол-
номоченные, следователи и криминалисты, а 
также многие другие сотрудники правопорядка 
оттачивают всю жизнь, передавая накопленный 
опыт новым поколениям.

Венера МАМАТОВА, 
практикантка,
студентка 3 курса
КГУ им. А. Байтурсынова
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2018 жылдың 2-7 сəуір аралығында 
Қазақстан Республикасымен БҰҰДБ (USPC) 
кеңсе саясатын дамыту Сеул орталығының 
Серіктестік бағдарламасы шегінде «Гендер-
лік зорлық-зомбылық аясындағы сот 
төрелігіне қол жеткізуді күшейту - гендерлік 
зорлық-зомбылық фактілері бойынша 
жұмыс істеу кезінде пəрменді қабылдау, 
əлеуетті арттыру жəне полиция күштерін 
жұмылдыруды» дамыту мақсатында Қазақ-
стан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабыл-
баев атындағы Қостанай академиясының 
бастығы полиция генерал-майоры М.А. Қы-
зылов Корея Республикасына жұмыс 
сапарымен барып қайтты. Іссапар бары-
сында Сеул қаласындағы Корей Ұлттық 
Полиция агенттігіне, Корей ұлттық полиция 
университетіне жəне Асан қаласындағы 
полиция учаскесіне барды. 

Даму мақсатындағы Серіктестік БҰҰДБ 
(USPC) кеңсесінің даму саясаты Сеул 
орталығының негізгі бағдарламасы болып 
табылады. БҰҰДБ кеңселерінің желісі 
арқылы бүкіл əлем бойынша жұмыс істеудің 
инновациялық əдістерін жəне білімдерін 
беруді дамыту жəне енгізу мəселелері 
бойынша Корея тəжірибесімен басқа 
елдерді таныстыруға бағытталды.

Сапардың əр күні Корея Республика-
сының полиция жəне жоғары оқу орындары-
ның қызметімен танысуға, олардың алдыңғы 
қатардағы тəжірибесімен зерделеуге тола 
болды, жəне де Сеул Ұлттық Университетінің 
емханасында орналасқан («Күнбағыс» 
орталығы) зорлық-зомбылық құрбандарына 
арналған дағдарыс орталығына техникалық 
сапар іске асырылды.

Корей Ұлттық Полиция Университетіне 

АКАДЕМИЯ БАСТЫҒЫНЫҢ КОРЕЯ ЕЛІНЕ ІССАПАРЫ
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(бұдан əрі - КҰПУ). КҰПУ - елге адал қызмет 
ететін полиция офицері болып табылатын 
жас мамандардың бесігі, кəсіби білімі бар 
полиция қызметкерлерін жəне полицияның 
іс-əрекетін интеграциялау қабілеті мен 
болашақта полицияның білім берудің 
əлемдік стандартын ұсынады.

КҰПУ «ақылды» полициялық қызмет үшін 
терең білім жасайды полицияның тəжірибесі 
мен теориясы бойынша университеттік 
зерттеулер əлеуметтік қорғаудың кең 
ауқымын қамтиды, осылайша əлемдегі 
жетекші полиция ғылымының университеті 
ретінде жаңа құндылықтар жасайды.

Полициялық ғылыми институты (ПҒИ) 
1980 жылы ұлттық полицияның дамуына 
қатысты тиісті жəне уақтылы ақпарат беру 
үшін құрылған. ПҒИ өзінің ғылыми зерттеуі 
арқылы 21 ғасырдағы қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін полицияның тиімді 
жұмысына айтарлықтай үлес қосады.

Университетте жан-жақты қызығушылығы 
бойынша, клубтық қызмет ұйымдасты-
рылған: өнер жəне театр; спорт жəне бос 
уақыт; баспасөз; дін; қызығушылық. 38 
клубтың ең болмағанда біреуіне қатыса 
отырып, студент тек кампуста рахаттанып 
өмір сүріп қоймай, өзінің таланттары мен 
қызығушылықтарын дамытады.

Корей Ұлттық полициясы агенттігі, Ұлттық 
полициясы университеті жəне полиция 
академиясы тергеу білімін  жəне полиция 
қызметкерлерін оқыту үшін тиімді институ-
ционалдық тетіктерін əзірлеп, үздіксіз гендер 
бастап,  гендерлік  зорлық-зомбылық 

жағдайларын тез əрекет етуге қабылдау 
ерекшелігіне күш салады.

Осы бағытта мынадай жұмыстар жүргі-
зілді:

- Ұлттық жəне жергілікті полиция деңгей-
індегі институционалдық реформалар құру;

- гендерлік зорлық-зомбылық жағдай-
ларын тергеу үшін полиция қызметкерлерін 
даярлау жəне əлеуетті арттыру;

- «Күнбағыс» орталықтарымен, жəбір-
ленушілерді бір жерде, сондай-ақ басқа да 
муниципалдық мекемелермен үйлестіру;

- құрбандарды қолдау жəне қорғау 
шаралары бойынша.

Жұмыс сапары барысында Академия 
бастығы полиция генерал-майоры М. Қызы-
ловпен ықпалды білім жəне тəжірибе алмасу 
бойынша ынтымақтастықты құру мен 
тереңдету жөнінде мəселе қарастарылды. 
Қорытыдылай келе, іссапардың өз мақса-
тына жетуін атап өту керек. 

Жалпы іссапар мақсатында Академия 
бастығы полиция генерал-майоры Мирлан 
Қызылов Корея елінен алған əсерін Акаде-
мия қызметкерлерімен бөлісіп, олардың 
даму жолындағы мол тəжірибелерін ортаға 
салды. 

Нұрбек ЕСЕНЖОЛОВ,
жоспарлау жəне үйлестіру 
бөлімшесінің бастығы, 
полиция капитаны 
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«Тем, кто стремится усвоить науку, необходимо знать условия, 
без которых невозможно достичь цели» 

А. Кунанбаев

В условиях четвертой промышленной 
революции современному казахстанскому 
обществу необходимо развивать и нара-
щивать научный потенциал каждой личности.

Научно-исследовательская деятельность 
является важным и перспективным 
направлением деятельности специальных 
учебных заведений МВД Республики 
Казахстан. 

Научно-исследовательская работа кур-
сантов Костанайской академии Министер-
ства внутренних дел Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева является 
составной частью научно-исследова-
тельской деятельности высшего учебного 
заведения. 

НИР курсантов позволяет не только 

повышать уровень и качество знаний 
выпускников, но и обеспечивает форми-
рование у молодого поколения научно-
исследовательских компетенций, необходи-
мых для последующей эффективной 
профессиональной деятельности. Поэтому 
в среде будущих высококвалифицирован-
ных специалистов, способных творчески 
применять новейшие достижения науки в 
практической деятельности, активно 
ведется научно-практическая  работа.

Необходимо отметить, что научно-
исследовательская работа курсантов 
Костанайской академии Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева осуществля-
ется в соответствии с требованиями приказа 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КУРСАНТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО 

МЫШЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
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МВД Республики Казахстан от 23 июля 2014 
года  № 455 «Об утверждении Инструкции по 
организации научно-исследовательской 
деятельности в системе органов внутренних 
дел Республики Казахстан», Планом научно-
исследовательской работы на 2017-2018 
учебный год.

В Послании Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 
от 10 января 2018 года «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышлен-
ной революции» отмечается, что челове-
ч е с к и й  к а п и та л  я вл я етс я  о с н о во й 
модернизации. Поэтому для роста и 
полноценного развития молодого поколения 
необходимо заниматься научными иссле-
дованиями. 

«Идеалом нашего общества должен стать 
казахстанец, знающий свою историю, язык, 
культуру, при этом современный, владе-
ющий иностранными языками, имеющий 
передовые и глобальные взгляды», - 
отмечает глава государства. 

Научно-исследовательская работа кур-
сантов является творческим направлением 
учебного процесса и организуется непосред-
ственно на кафедрах. 

Руководство  НИРК осуществляет 
профессорско-преподавательский состав 
академии. В настоящее время в академии 
научно-исследовательская работа ведется в 
11 научных кружках, которые охватывают 
сферу различных научных интересов и дают 
возможность курсантам приобрести навыки 
научного исследования по различным 
отраслям юридического и социально-
гуманитарного направления. В различных 
видах научно-исследовательской работы 
задействовано более 50 % обучающихся.  
Особенность деятельности научных 
кружков заключается в том, что их работа 
организована по основным направлениям, 
связанным с научными исследованиями 
кафедр.

Члены кружков являются активными 
участниками различных научных семи-
наров, круглых столов, конкурсов научных 
работ. Кафедры активно практикуют 
творческие встречи с практическими 

работниками правоохранительных органов. 
Благодаря этим научным контактам 
курсанты получают возможность изучения 
практических аспектов своей будущей 
профессии, получения необходимой 
и н ф о р м а ц и и  п о  и н те р е с у ю щ и м  и х 
проблемам. Помимо научных кружков, в 
нашей академии на протяжении многих лет 
эффективно функционирует Курсантское 
научное общество. 

Научное объединение курсантов способ-
ствует  совершенствованию  научно-
исследовательской деятельности будущих 
ученых и высококомпетентных специалистов в 
области правоохранительной деятельности.  
Исследование  научных  тем,  работа 
профессорско-преподавательского состава, 
следование определённым традициям - это 
тесно связанные между собой понятия. 
Деятельность в составе Курсантского научного 
о б ще с т ва  од н о в р е м е н н о  я вл я етс я 
неотъемлемой частью подготовки высоко-
квалифицированных кадров для органов 
внутренних дел, а также площадкой для 
проведения научных мероприятий различного 
профиля. От того, как будет организована эта 
структура и каким образом будет построена 
научная деятельность, зависит настоящая и 
будущая жизнь нашего вуза. 

Основным направлением работы КНО 
является самостоятельное приобщение 
учащихся к научной и исследовательской 
деятельности. Помимо научно-исследова-
тельской работы курсанты могут участ-
вовать в организаторской и общественной 
деятельности, сотрудничать с другими 
органами самоуправления, реализовывать 
совместные проекты по решению КНО. 
Курирующие преподаватели по НИРК 
оказывают всестороннюю поддержку 
созидательных начинаний учащихся и 
создают условия для их реализации.

Заседания Курсантского научного 
общества проводятся ежеквартально, где 
рассматриваются организационные 
вопросы, решаются проблемы по основным 
мероприятиям, к которым осуществляется 
подготовка, а также подводятся основные 
итоги прошедших мероприятий.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
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Сотрудниками отдела организации 
научно-исследовательской и редакционно-
издательской работы академии проводится 
системная и последовательная работа по 
расширению возможностей курсантов 
публиковать свои научные работы, апроби-
ровать результаты научных изысканий, а 
также участвовать в различных конкурсах, 
олимпиадах, семинарах, круглых столах. 

За последние годы количественные и 
качественные показатели публикаций 
курсантов, а также показатели их участия в 
научных мероприятиях ежегодно увели-
чиваются. Рост публикаций стал возможным 
благодаря тому, что в академии ежегодно 
проводятся научно-практические конферен-
ции курсантов, слушателей и студентов. В 
них принимают участие курсанты и студенты 
различных вузов Российской Федерации, 
образовательных организаций МВД России, 
благодаря чему курсанты получают 
возможность обмена научной информацией 
с представителями военных и гражданских 
образовательных организаций. По итогам 
работы конференций публикуются сборники 
научных материалов. 

Следует отметить, что организация и 
проведение научных конференций с 
участием курсантов и студентов является 
сильной стороной организации научной 
деятельности вуза. Высокая активность 
участников конференций и семинаров 
свидетельствует о глубоком интересе 
курсантов и студентов к научной разработке 
проблем социально-экономического и 
юридического развития.

Кроме того ,  организация НИРК в 
академии включает в себя проведение 
различных научных мероприятий, в том 
числе общеакадемического конкурса на 
лучшую научную работу курсантов среди 
вузов МВД и конкурса, организуемого 
Министерством образования и науки 
Республики Казахстан, организацию участия 
в  международных,республиканских, 
городских и межвузовских конкурсах, 
организацию и проведение научных 
конференций, круглых столов и семинаров, 
ежегодного смотра-конкурса кафедр на 
лучший научный кружок. Цель проведения 

данных мероприятий состоит в совершен-
ствовании организационных форм НИРК в 
вузе, максимально широком привлечении 
курсантов к разработке актуальных про-
блем, внедрении результатов научных 
разработок в учебный процесс. В академии 
ежегодно проводится более 100 научных 
внутривузовских, межвузовских, меж-
региональных и международных меро-
приятий, в которых принимают участие 
курсанты.

Особой популярностью среди курсантов и 
студентов пользуется Международная 
научно-теоретическая конференция «Наука 
глазами молодежи», которая проводится в 
академии ежегодно. Она направлена на 
формирование у курсантов и студентов 
активной жизненной позиции, создание 
у с л о в и й  д л я  п р и о б р ет е н и я  о п ы т а 
организации собственной научно-иссле-
довательской деятельности по напра-
влениям, выявление одаренной молодежи и 
формирование кадрового потенциала для 
научно-исследовательской деятельности.

Международная конференция - это 
уникальная диалоговая площадка, на 
которой можно обменяться мнениями, 
развивать свой ораторский потенциал, 
расширять кругозор и дискутировать на 
самые различные актуальные темы, 
которые волнуют сегодня наше общество.

В настоящее время в Международной 
конференции стремятся принять участие 
представители многих образовательных 
организаций и ведомств. В ее работе 
принимают участие курсанты и слушатели 
образовательных организаций ФСИН 
России: из Вологды, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Омска, Москвы, Воронежа, 
Перми, Пскова и Самары, представители 
вузов России, а также Академий МВД 
Республики Казахстан и гражданских вузов 
Республики Казахстан.

Ежегодно в рамках реализации между-
народного сотрудничества между вузами - 
зарубежными партнерами,  курсанты 
академии выезжают на международные 
конференции.  Принимают участие в 
олимпиадах, видеоконференциях, конкурсах 
на лучшую научно-исследовательскую работу.
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Курсанты академии принимают активное 
участие в комплексных научных меро-
приятиях, проводимых в других образова-
тельных организациях. К примеру, «Виват, 
курсанты!» (Академия ФСИН России), 
«Неделя науки» (Вологодский институт 
права  и  экономики  ФСИН России) , 
«Пермский период» (Пермский институт 
ФСИН России), «Дни молодежной науки» 
(Барнаульский юридический институт) и 
других научных мероприятиях, проводимых 
ведомственными и гражданскими вузами.

 Проведение международных конферен-
ций стало доброй традицией среди вузов 
МВД Республики Казахстан, а также вузов 
ФСИН и МВД Российской Федерации. 

Об этом свидетельствует ежегодное 
участие команды курсантов академии в 
Международной неделе творчества «Виват, 
курсанты!», посвященной Дню работника 
уголовно-исполнительной системы.

Недавно прошедшая VII Международная 
неделя творчества «Виват, курсанты!» 
вызвала особый интерес, так как она 
творчества, по сути, является неким 
объединением активных, творческих 
курсантов, что позволяет обменяться 
опытом и мнениями по самым различным 
направлениям. За 5 дней прошло более 60 
мероприятий, каждое из которых по-своему 
было интересно.

Главным событием недели творчества 
являлось проведение Международной научно-
теоретической конференции адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов 
«Человек: преступление и наказание».

Данная конференция стала эффективной 
диалоговой площадкой для делового 
общения, позволила обменяться накоплен-
ным опытом, сравнить свои позиции по 
основным вопросам в области исполнения 
наказаний, приобрести новые контакты. 
Хочется надеяться, что выводы и реко-
мендации, выработанные в ходе работы 
конференции, найдут свое практическое 
применение и будут способствовать 
повышению эффективности деятельности 
российских и зарубежных пенитенциарных 
служб.

Участие курсантов в подобных масштаб-
ных научных мероприятиях позволит 
активизировать интерес к научной деятель-
ности и качественно повысить уровень 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов. 

В целом научно-исследовательская 
деятельность курсантов Костанайской 
академии Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева обеспечивает продолжение 
углубленного изучения учебного материала, 
развивает у курсантов творческое мышле-
ние, прививает навыки поисковой, иссле-
довательской деятельности, а также 
способствует решению актуальных проблем 
совершенствования образовательного 
процесса. 

Резюмируя вышеобозначенные позиции и 
перспективы в области научного познания, 
необходимо констатировать возможность  
последовательно реализовывать инициа-
тивы главы государства, предложенные в 
Ежегодном обращении «Новые возмож-
ности развития в условиях четвертой 
промышленной революции».

Разия БАЙДИЛЬДИНА,
научный сотрудник 
Костанайской академии,
старший лейтенант полиции
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АКАДЕМИЯНЫҢ ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ 

ҚҰРАМЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӨКІЛДІК 

ІС-ШАРАЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 
кадрларды даярлау, ғылыми жəне педаго-
гикалық қызмет саласында халықаралық 
ынтымақтастықты табысты жүзеге асырады.

Шетелдік жоғары оқу орындарының 
əріптестері арасындағы халықаралық 
ынтымақтастықты іске асыру аясында 
Академия профессорлық-оқытушылық 
құрамы халықаралық конференцияларға, 
кеңестерге, семинарларға тренингтерге 
белсенді қатысады.

Академияның халықаралық ынтымақтас-
тығын кемеліне жеткізуге ұмтылу, оның 
көкжиегін кеңейту біздің оқу орнымыздың 
маңызды бағыты болып табылады.

Академия ғылыми жəне білім беру 
мекемелерімен, басқа мемлекеттердің құқық 
қорғау органдарымен жəне халықаралық 

ұйымдарымен, соның ішінде INTERPA - 
Полиция академияларының халықаралық 
қауымдастығы қызметінің аясында, шығар-
машылық ынтымақтастығын нығайту бойын-
ша мақсатқа бағытталған жұмысты жоспа-
рлы жəне жүйелі түрде жүзеге асырады. 
Айта кететін жайт, Академия 2015 жылы 
Полиция академияларының халықаралық 
қауымдастығының толық құқықты мүшесі 
болды.

Академияның халықаралық ынтымақтас-
тығын жүзеге асыру бағыттарының бірі 
жоғары оқу орындарының профессорлық-
оқытушылық құрамдарының өкілдік ғылыми 
іс-шараларға қатысуы болып табылады.

2017 жылдың 8 желтоқсанында Академия 
бастығының орынбасары, заң ғылым-
дарының кандидаты, қауымдастырылған 
профессор (доцент) полиция полковнигі 
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Сергей Николаевич Бачурин Ресей Федера-
циясы ІІМ Санкт-Петербург университетінде 
өткен «Заманауи ғылыми зерттеулер 
контексіндегі құқық қорғау органдарының 
құқық қорғау қызметі» атты халықаралық 
ғылыми-тəжірибелік конференциясына 
қатысты.

Конференция жұмысының барысында 
қылмыстық заңнаманың, əкімшілік құқық 
жəне процесстің қазіргі заманғы мəселе-
лерімен байланысты өзекті мəселелері, ішкі 
істер органдарының қызметіне қатысты 
қаз ір г і  мемлекетт ің  жəне  құқықтың 
сұрақтары, экономикалық қауіпсіздігінің, 
қылмыстардың алдын алу жəне басқа да 
мəселелері қарастырылды.  

2018 жылдың 2-4 сəуір аралығында 
Академия бастығының орынбасары, заң 
ғылымдарының кандидаты, полиция 
полковнигі Ахан Жақыпбекұлы Нурушев 
кафедраның доценті Гульзия Кабжанқызы 
Ескатовамен бірге Катар Мемлекетінде 
өткен «Терроризм жəне экстремизммен 
күресудің жаңа үрдісі» атты тақырыбындағы 
VII конференция жұмысына қатысты.

2018 жылғы 3-6 сəуірде қазақстандық де-
легация құрамында Қазақстан Респуб-
ликасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының бастығы, заң 
ғылымдарының кандидаты, профессор, 
полиция генерал-майоры Мирлан Ахмедия-

ұлы Қызылов Корея Республикасына 
əйелдерге қарсы зорлық-зомбылықпен 
байланысты істерді тиімді тергеу үшін 
полиция қызметкерлерін даярлау мəселесі 
бойынша іссапармен барды.

Осы сапардың аясында гендерлік саясат, 
гендерлік зорлық-зомбылық туралы өзекті 
мəселелер, іс-шаралар жəне жұмыстың 
негізгі бағыттары мен оларды тиімді шешу 
шаралары талқыланды.

Қазақстандық делегация өкілдері үшін 
Кореяның гендерлік зорлық-зомбылық мəсе-
лесін шешудегі прогрессивті тəжірибесі, осы 
фактілерді зерттеу бойынша жүйелі жəне 
тиімді шараларды іске асыру стратегиясын 
анықтау өте пайдалы жəне қысқа мерзімде 
Академияның қызметіне енгізіледі.
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Бұл кездесу біздің білім беру ұйымдары 
арасындағы өзара тиімді ынтымақтастық-
тың кепілі болып табылады жəне қолда бар 
ресурстарды тиімді пайдалану, озық 
тəжірибелермен алмасу, құқық қорғау 
қызметіндегі жəне ведомстволық білім беру 
саласындағы ғылыми жəне академиялық 
зерттеулерді жүргізу болып табылады.

2018 жылдың 5-6 сəуір аралығында 
Академия бастығының орынбасары, поли-
ция полковнигі Ербол Төлегенұлы Каппасов 
Ре с е й  Ф ед е р а ц и я с ы  І І М  С і б і р  з а ң 
институтында өткен «Қылмыспен күресудің 

өзекті мəселелері: теория жəне тəжірибе 
мəселелері» атты XXI халықаралық ғылыми-
тəжірибелік конференция жұмысына 
қатысты.

Конференция жұмысының барысында 
криминологиялық, қылмыстық-құқықтық, 
қылмыстық іс жүргізу, криминалистикалық, 
əкімшілік-құқықтық жəне қылмысқа қарсы 
əрекеттің басқа да аспектілері, құқық қорғау 
органдары қызметкерлерін даярлау мəсе-
лелері, сонымен қатар ресейлік полиция 
тарихына байланысты сұрақтар қарасты-
рылды.

2018 жылдың 27 сəуірінде қылмыстық 
процесс жəне криминалистика кафедра-
сының бастығы, полиция подполковнигі 
Серік Асылбекұлы Едресов Ресей Феде-
рациясы ІІМ Краснодар университетінде 
өтетін «Криминалистика жəне сотсарап-
шылық қызметі: теория жəне тəжірибе» атты 
VI халықаралық ғылыми-тəжірибелік 
конференция жұмысына қатысады.

Халықаралық ынтымақтастық ведомство-
лық жоғары оқу орнының маңызды страте-
гиялық бағыты болып табылады. Ол 
халықаралық аренада Академияның білім 
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беру, ғылыми, мəдени жетілуінің, ашықты-
ғының, сұхбатқа дайындығының, өзін-өзі 
көрсетуі жəне өзін-өзі танытуының деңгейін 
көрсетеді жəне білім мен ғылым сала-
сындағы озық шетелдік үрдістерді зерттеуге 
қосымша серпін береді.

Сергей БАЧУРИН,
Академия бастығының орынбасары, 
заң ғылымдарының кандидаты, 
қауымдастырылған 
профессор (доцент),
полиция полковнигі

 Алибек  ТАБУЛДЕНОВ, 
Академияның
ғылыми-зерттеу жəне 
редакциялық-баспа 
жұмысын ұйымдастыру 
бөлімінің бастығы, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 
полиция подполковнигі
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ТӘРБИЕ ІЗГІЛІККЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ

АКАДЕМИЯНЫҢ 

 ТАБЫСТЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ

Қазіргі таңда ҚР Ішкі істер министрлігі 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының  есімі елімізге етене таныс. 
Бүгінде білдей білім ордасының беделі күн 
санап артып келеді. Бұл əрине, қажырлы 
еңбек жасап жатқан академияның  тұрақты 
жəне ауыспалы  құрамның айрандай ұйып, 
бірліктері жарасып отырған ерен еңбегінің 
арқасы дер едік. 

Жалпы Академияның бүгінгі жеткен 
жетістіктері ұшан теңіз десек, артық айт-
қандық емес. Сөз жоқ, бұл жетістіктерді 
Қостанай академиясының жемісі ғана емес, 
еліміздің білім, ғылым жəне спорт саласының 
дамуына қосқан зор үлесі деп бағалауға 
əбден болады. Олай болса, академиялықтар 
үшін  «тауық» жылының тауқыметінен гөрі, 
таудай табыстары мол болғанын ауыз 
толтырып айта кеткенді жөн көрдік.

Білім саласына тоқталар болсақ, өткен 
жылы Академияның көптеген қызметкерлері 
мен курсанттары елімізде, одан қалды алыс-
жақын шетелдерде өткен халықаралық 

ғылыми-практикалық конференцияларға 
қатысып, көптеген жүлделі орындарға ие 
болды. Бұл білімдерін, тəжірибелерін 
жетілдіріп, Академияның курсанттарын білім 
нəрімен толықтай сусындатып отырған 
ғалымдарымыздың ізденімпаз еңбек-
қорлығының таптырмас бір қайнар көзі деуге 
болады. Мəселен, Академия бастығының 
орынбасарлары полиция полковниг і 
А.Нурушев өз тəжірибесі мен білімін 
тереңдету мақсатында былтырғы жылы 
Еуропалық Кеңесі жобасының ұйымда-
стыруымен Лондон қаласына іссапарға 
барды (Ұлыбритания жəне Солтүстік 
Ирландия Біріккен Корольдігі), ал полиция 
полковнигі С. Бачурин Ресей жерінде өткен 
халықаралық конференцияға қатысып, 
тəжірибе алмасып қайтты. Бұдан басқа да 
көптеген қызметкерлер осы тəріздес 
конференция, дөңгелек үстел жұмыстарына 
қатысып, басқа да тəжірибе алмасу жəне 
біліктіліктерін жетілдіру семинарларына 
қатысты. 
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Тағы бір сүйінші хабар өзіміздің əріптесіміз, 
полиция капитаны,  педагогика жəне 
психология магистрі Мырзабек Туйгановтың 
«Вопросы трансформации ислама в 
Казахстане» атты ғылыми еңбек кітабы 
Германияның халықаралық «Lambert» 
басылымында жарыққа шықты. Мырзабек 
Сардарбекұлы Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратура жанындағы Құқық қорғау ака-
демиясы «Құқық қорғау қызметі» мамандығы 
бойынша республикалық оқу-əдістемелік 
секциясымен ұйымдастырылған сайысқа 
қатысып «Жылдың үздік жас ғалым» 
номинациясына ие болды.  Бізде жемісті 
жетістікке жеткен əріптесімізді шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Білім  айдынына енді ғана қанат қағып, 
тəжірибе жинақтап жүрген курсанттарымыз 
да Академия абыройын асқақтатып, өз 
деңгейлерінде жүлделі орындарға ие болуда. 
Былтырғы жылы наурыз айында Ресейдің 
(Рязань қаласы) ФСИН Академиясында өткен 
ҮІ-ші халықаралық «ВИВАТ, КУРСАНТТАР» 
атты шығармашылық апталығына Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академия-
сының курсанттары қатысып, қылмыстық 
процесс жəне криминалистика бойынша бей-
нефильм түсіріп, 1-ші дəрежелі дипломмен 
жəне зияткерлік ойында 3-ші орынды иеленді. 
Бұл да болса, өзге елде намыстарын қолдан 
бермей, еліміздің туын биікте желбіретіп 
қайтты. Бұдан басқа білім, ғылым саласында 
да курсанттарымыздың  жеңісі ұшан теңіз. 
Тағы бір Академиямыздың белсенді курсанты 
3 курс курсанты жас ғалым Зауреш Сам-
бетова қазан айында Ақтөбе қаласында өткен 
республикалық криминалистика бойынша 
зияткерлік олимпиадаға қатысып, «Крим-
цесса» номинациясы бойынша ханшайым 
атанды.

Ал, спорт жəне тəрбие жұмысы саласына 
келетін болсақ, Академияның жетістіктері өте 
көп. Мəселен, Астана қаласында өткен 
республикалық «Жайдарман» көңілді 
тапқырлар клубының ойынында 10 команда-
ның ішінде жұлдыздары жарқырап, бірінші 
орынға ие болған да осы біздің курсант-
тарымыз болатын. Бұл дегеніңіз, иығына 
погон таққан курсанттарымыз елді қорғап 

қана қоймай, сонымен қатар сахна төрінде де 
бойларындағы өнерлерін  паш етіп, əртістік 
қабілеттерінің бар екендіктерін  де көрсете 
білді.

Жалпы спорттың дененің шымырлығын, 
мидың есте сақтау қабілеттілігін арт-
тыратынын көпшілігіміз жақсы білеміз. «Спорт 
жан мен тəннің тазалығы» деп ұрандатқан 
академия қызметкерлері мен курсант-
тарының спорт саласында жеткен ең айтулы 
оқиғалары да аз емес. Офицерлер мен 
курсанттардың толықтай құрамы спорттың əр 
түрімен айналысады. Біреулер өздері үшін 
үстел теннисін ойнаса, біреулер доп қуып 
футбол ойнайды.  Ал енді  б іреулері 
жауынгерлік самбомен шұғылданып, қазіргі 
таңда спорт шеберлігі атағын қорғап, ел 
мақтанышына айналуда. Соның ішінде, 
былтыр Қостанай өңірінде өткен Татар 
халқының сабан тойын ауыз толтырып айтуға 
болады.  Дəстүрлі мереке  тəуелсіздігіміздің 
25 жылдық мерейтойына орай ашылған 
«Тəуелсіздік» жағажайында өткен болатын. 
Еңбектің берекесін, берекенің мерекесін 
к ірг із ген  ұлан-асыр  думанды тойда 
қарапайым халық спорттың бірнеше түрінен 
өзара жарысқа түсті. «Бағанға өрмелеу», 
«бағанмен жерге құламай жүріп өту», «арқан 
тартыс», татардың ұлттық спорты «белбеу 
курашы» сияқты қызықты спорттық ойындар 
өтті. Əсіресе, көпшіліктің назарын аударған 
спорт түрі - «белбеу курашы» болды. Бір 
қуанарлығы, бұл сайысқа ІІМ Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай Ака-
демиясының оқытушысы, Қазақстан Респу-
бликасының самбо күресінен спорт шебері, 
бірнеше дүркін «Қазақ барысы» жарысының 
қатысушысы, полиция майоры Ержан 
Қабидуллинов қатысқан еді.

Татар президенті Рустам Минниханов өз 
атынан бас жүлдеге Лада Гранта автокөлігін 
тігіп, балуандар мен көрермендердің 
делебесін қоздырып, қызықтырып қойды. 
Аталмыш спорт түріне Ресей, Татарстан, 
Қазақстаннан 23 балуан қатысып, бақ 
сынасты.

Ақтық сында бақ сынаған əріптесіміз Ержан 
Қабидуллинов РФ еңбек сіңірген спорт 
шебері, татар халқының Ұлттық «Белбеу 
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курашы» жарысының 3 дүркін чемпионы 
Ильфир Анваровпен белдесіп, 1 минутқа 
жетер-жетпес уақытта, əдемі айла-тəсіл 
жасап, таза жеңді. Осы сəтті тағатсыздана 
күткен көрермендер Ержанға ризашылық-
тарын білдіріп, ұзақ уақыт қол шапалақтады. 
Міне, осылай көптің арасынан бағы жанған 
əріптесіміз Татар Президентінің атынан 
тігілген автокөлікті қанжығасына байлады. 
Бұл жеңіс академия қабырғасында оқып 
жатқан жəне спорт десе ішкен асын жерге 
қоятын курсанттар үшін үлкен ынта-жігер 
болды. Міне, осылай Ержан бауырым үлкен 
ерлік жасап, ел ауызында, тарихта ұмытыл-
мастай есте қалды.

Білікті əрі тəжірибелі ұстаздарының 
арқасында көптеген курсанттар спортта талай 
жетістіктерге жетіп, Академияның есімін 
көпшілікке танытып жүр. Бүгінгі таңда 
Академияда əртүрлі спорт түрлерінен 15 
спорт шебері жəне 74 спорт шеберінен 
үміткер курсанттар білім алады. Былтырғы 
жылдың қыркүйек айынан бастап 6 спорт 
шебері шыққанын мақтанышпен айтуға 
болады. Бұл мыңнан астам курсанты бар 
академия үшін өте тамаша көрсеткіш деп 
ауыз толтырып айта аламыз. Бұл спорты-
шлардың арасында саусақпен санарлық, ел 
мақтанышына айналып үлгірген спортшы 

қыздарымыз 2 курс курсанты, балуан, спорт 
шеберінен үміткер Миіргүл Əлімбаева жəне 1 
курс курсанты балуан, талай жарыстың 
жүлдегері Гүлнұр Максетованы айта кеткенді 
жөн көрдік.

47 жылдық тарихы бар оқу орнының қазіргі 
даму қарқыны, ел арасында танымалдылық-
қа иелігі күн санап артып келеді. Жасыратыны 
жоқ, еліміздің Үкіметі, облыс билігі де 
Академияны өздері өткізген іс-шараларға 
əрдайым атсалыстырып тұрады. Оған дəлел, 
Астана қаласында ұйымдастырылған 
халықаралық деңгейде өткен «ЭКСПО-2017» 
көрмесіне Академияның 200-ден астам 2-3 
курс курсант-қыздары қоғамдық тəртіпті 
қорғауға қатысып, абыроймен атқарып келді. 
Аталмыш қыздар көңілден тыс қалмай, 
Астана қаласы Ішкі істер департаментінің 
бастығының атынан алғыс хатқа ие болды.

 Одан қалды, Қостанай облысы Амангелді 
ауданында өткен республикалық маңызы бар 
«Кейкі батырдың» денесін жер қойнауына 
тапсыру рəсіміне қатысып, облыс əкімінің 
атынан алғыс хат алып, елдің мол ықыласына 
бөленіп, тағы да Академияның абыройын 
арттырып қайтты. Бұл əрине, темірдей 
тəртіпке бас иген, өз елінің шынайы 
отансүйг іш ұрпақтарының Академия 
қабырғасында тəрбиеленіп жатқаны үлкен 
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мақтаныш. Жалпы курсанттар қоғамдық 
өмірге немесе білім жəне спорт жарыстарына 
қатыссада барлығында абыроймен атқарып, 
үлкен биіктерден көрінуде. 

Елінің осындай патриот болып өсуіне 
Академия қабырғасында жұмыс жасайтын, 
Тəрбие жұмысы бөлімінің еңбегі зор деуге 
болады. Сондай-ақ ел арасында жүргенде 
мəдениетті өзін-өзі ұстай алатын салмақты 
болу үшін, Академияда «мəдениет» универ-
ситеті жұмыс жасайды. Бұл университеттің 
сабақ кестесіне орай курсанттардың 
асханада қалай отырып тамақ ішуінен бастап, 
ел алдында салиқалы ойлар айтып, 
мəдениетті  сөйлеуіне  дейін  үйретн, 
облысымызға белгілі білікті мамандар дəріс 
береді.  Осының арқасында көптеген 
курсанттарымыздың қазіргі таңда мінез-
құлықтары жақсы жаққа өзгеріп жатқанын 
күнделікті өмірден көріп жүрміз. Тіпті биыл 
осы аталмыш университеттің аясында 
Қостанай қаласының орталығында алғаш рет 
2 жұптан құралған курсанттардың еңбегімен 
«Вальс» биі көпшілікке тарту етілді.  

Міне былтырғы жыл соңында, Қостанай 
академиясының қызметкерлері  жəне 
курсанттары Қостанай қаласында орналасқан 
8  жоғары  оқу  орындары  арасында  
ұйымдастырылған Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс - қимыл Агенттігінің 
Қостанай облысы бойынша Департаменті 
«Адал бол» тақырыбында өткізген флешмоб 
форматындағы кеңмасштабты акциясына да 
белсенді қатысып, бірінші орынды иеленді. 
Осының  барлығы  оқыт ушылар  мен 
курсанттардың қажырлы еңбектерінің арқасы. 
«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тілінбей» 
деген осы шығар. Қарқынды еңбектің 
арқасында Академия ұжымы мен облыстық 
«Qostanai`» телеарнасымен бірлескен жаңа 
жылдық мега жоба да түсірілді. 15 сағатқа 
созылған телебағдарламада Академия 
ұжымы белсенділік танытып,  журнали-
стиканың қыр-сырына қанық болды. 
Аталмыш жоба қазіргі таңда облыстық 
телеарнадан көрсетіліп, миллиондаған 
көрерменнің көзайымына айналды. Осы 
атқарылған игі істердің барлығы Академия-
ның беделін көтеріп, оның болашақта 

еліміздің барлық тұрғындарына етене таныс 
болатынына сөз жоқ. 

Жетістіктен басқа да батырлық танытып 
жүрген курсанттарымыз да аз емес. Соның 
қатарында ерлігімен ерекше көзге түскен 3 
курс курсанты Еркебұлан Төлебеков пен 
Нұрбол Самкенің күзгітұрым «Тобыл» өзеніне 
суға батып бара жатқан бойжеткенді 
құтқарғаны, батырлығымен ажалға арашы 
болғаны əлі күнге дейін ел аузындағы аңызға 
айналды. 

Жаза берсек, жетістіктер əлі де жетіп 
артылады. Оның барлығын қағазға түсіру 
мүмкін емес. Сондықтан алдағы уақытта да 
Академияның туы төмен түспей, көкте əлі де 
абыроймен желбіреп, Ит жылы да бұдан да 
биік шыңдарға жете беретініне сеніміз мол. 

Досжан ƏДІЛДƏБЕКОВ, 
Академия курсанттар баспасөз
қызметінің мүшесі,
2 курс курсанты полиция қатарындағы
Фото: С. КАМАЛОВ
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УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ
 Культура - это понятие, имеющее огромное 

количество значений в различных областях 
человеческой жизнедеятельности. Культура 
представляет собой совокупность устойчивых 
форм человеческой деятельности, без которых 
она не может воспроизводиться, а значит - 
существовать. Это образ жизни, который 
передается следующему поколению.  Культура 
начинается с воспитания в семье, с того, как 
родители воспитывают ребенка, а образова-
ние, которое оно дает ребенку, имеет форму 
культуры.

Занятия курсантов в Университете 
культуры повышают эффективность духовно-
нравственного и профессионального 
воспитания, развивают основополагающие 
мировоззренческие ценности: граждан-
ственность, государственность, патриотизм. 

Целью создания Университета культуры 
при Костанайской академии Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева является активизация 
факторов культурного развития, влияющих на 
формирование личности специалиста органа 
внутренних дел правоохранительной системы 
государства, достигаемая путем форми-
рования общекультурных компетенций. Для 
достижения поставленной цели Университет 
культуры решает следующие основные 
задачи:

 - Пропаганда знаний и достижений в 
области науки, литературы и искусства, 
воспитание у курсантов и сотрудников 

активной жизненной позиции, высоких 
нравственных качеств.

-  Расширение культурного кругозора, 
повышение общеобразовательного уровня 
курсантов и сотрудников, их духовно-
нравственное просвещение и культурно-
эстетическое воспитание, рассмотрение 
вопросов этики, эстетики, семейно-бытовой 
культуры, правил поведения в обществе.

-  Обучение применению курсантами и 
сотрудниками полученных знаний на 
практике, выработка умения правильно 
воспринимать и оценивать произведения 
литературы и искусства, приобщение их к 
различным видам и жанрам искусства.

- Повышение уровня коммуникативной 
культуры и психологической устойчивости 
курсантов.

-  Совершенствование у курсантов и 
сотрудников навыков самообразования, 
развития их способностей и дарований в 
различных жанрах искусства.

 -  Содействие в выполнении курсантами и 
сотрудниками общественных и служебных 
функций.

В структуре Университета культуры при 
академии есть три отделения: хореографии, 
современного  этикета  и  культурно-
эстетического воспитания.

Также при Университете могут создаваться 
различные коллективы художественной 
самодеятельности,  клубы, кружки по 
интересам и творческие мастерские. 
Непосредственное руководство деятель-
ностью Университета культуры осуществляет 
ректор, назначаемый на должность на 
общественных началах приказом начальника 
Костанайской академии Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева. Для проведения 
учебных занятий, семинаров, конференций 
приглашаются профессорско-преподава-
тельский состав академии, деятели науки и 
искусства, «Театр моды» Костанайского 
филиала Челябинского государственного 
университета, кафедра журналистики Коста-
найского государственного университета 
имени А. Байтурсынова, специализированная 
художественная школа для одаренных детей 
им. Никифорова, Костанайская музыкальная 
школа, факультет Костанайского государ-

52



МІНДЕТ, АБЫРОЙ, ЕРЛІК!

ТӘРБИЕ ІЗГІЛІККЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ

ственного педагогического института, пред-
ставители творческих союзов, учебных 
заведений и учреждений культуры и искусства 
Костанайской области, а также семейный 
психолог в порядке шефской помощи и на 
договорной основе. На сегодняшний день 
обучающимися Университета культуры 
являются курсанты 1-2 курсов факультета 
очного обучения. Обязанностью каждого 
курсанта является посещение Университета 
культуры и выполнение программ обучения. 
Заместители начальников курсов всегда 
оказывают помощь в организации всего 
процесса.

Согласно Положению об Университете 
культуры академии, было утверждено 
расписание проведения занятий для 
курсантов 1 и 2 курса по таким основным 
направлениям, как театр, хореография, 
столовый этикет, современный столовый 
этикет, классическая музыка. Проводятся 
разнообразные мероприятия по нравственно-
эстетическому воспитанию с курсантами: 
лекции, семинары, практические занятия, 
беседы, встречи, конкурсы, обсуждение 
фильмов. 

По итогам  работы Университета культуры 
академии за 2 семестр 2016-2017 учебного 
года было проведено 102 занятия. В 
проведении занятий участвовали профес-
сорско-преподавательский состав академии, 
приглашенные преподаватели музыкального 
факультета КГПИ, ЧелГУ, Костанайского 
колледжа сферы обслуживания, актеры 
Казахского драматического театра им. 
И.Омарова,  Русского драматического театра 
им. М.Горького, хореографы областной 
филармонии им. Е.Умурзакова, сотрудники 
ОВР, кураторы учебных групп. По планам 
работы выходного дня проводились встречи 
курсантов 1-2 курсов с заслуженными 
деятелями культуры, науки и спорта, 
ветеранами, известными личностями, 
внесшими вклад в становление и развитие 
независимого Казахстана, Костанайской 
области и г. Костаная. Преподаватели, 
читающие лекции в Университете культуры, - 
лучшие специалисты в своей области.

Стараниями начальника Костанайской 
академии  МВД РК  имени  Шракбека 
Кабылбаева генерал-майора полиции 

Кызылова Мирлана Ахмедиевича был создан 
Университет культуры, и сегодня воспитание в 
Университете культуры представляет собой 
процесс целенаправленного воздействия на 
развитие личности курсанта в целях 
формирования его интеллекта, установок на 
здоровый образ жизни, усвоения духовных и 
культурных ценностей: социального опыта, 
стандартов поведения, необходимых для 
осуществления,  активной  трудовой, 
общественной и культурной деятельности. 
Воспитание в академии - это специально 
ор ганизованная  целенаправленная 
деятельность педагогов и воспитанников по 
реализации целей образования. Воспи-
тательная и идеологическая работа, 
проводимая в Университете культуры, 
направлена на формирование у курсантов 
целостной системы мировоззренческих идей 
и взглядов,  активной гражданской и 
личностной позиции, адекватного отношения 
к событиям, происходящим в мире и стране, 
уважительного отношения к культурному и 
научному наследию страны, ее историческим 
достижениям, понимание человеком себя, 
своего  места в  обществе,  привитие 
студенческой молодежи основополагающих 
идей и ценностей.

Сегодня Университет культуры содей-
ствует активному образу жизни, повышает 
высокие нравственные качества курсантов, 
знания и достижения в литературе, искусстве 
и науке.  Наш университет помогает не только 
повышению уровня общего образования,  но и 
формированию духовно-нравственного, 
культурно-эстетического воспитания, этики, 
эстетики, правил самосознания в обществе.    

Для обучения, расширения культурных 
идей курсантов именно Костанайская 
академия предоставляет  культурно-
образовательный зал с лекционными залами, 
аудиториями, литературой, учебниками и 
наглядными пособиями, чтобы помочь 
культурному университету осуществлять 
свою деятельность.

Венера МАМАТОВА,
практикантка, 
студентка 3 курса КГУ
им. А. Байтурсынова
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ОСОБАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ

«...Горячее марево дня - липкое, как мед, и 
тягучее, как смола, - медленно, но уверенно 
перелистывало листок календаря…

Жирная, как деревенский творог, и рыжая, 
как соседская девчонка Варька, дорожная 
пыль, оставленная колонной очередного 
продовольственного конвоя, неспешно, а, 
вернее, нехотя улеглась в глубокие борозды 
дорожной колеи в ожидании очередного 
безумства движения бронетехники войск…

Легкая, нежная, словно студентка первого 
курса, прохлада потянулась с горных хребтов, 
прикрывая долину молочным туманом неги и 
усталости… Разъеденные пылью и порохом 
руки солдата сжимали АК-47… Выцветшие от 
солнца и бессонницы глаза, глубоко провали-
вшиеся в глазницы, всматривались в 
бескрайнюю даль хребтов Гиндукуша, 
стройными рядами уходящего в соседний 
Пакистан…

Идёт война…И он - СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ- 
её суть, боль и герой…

Вот так или приблизительно так предста-
влял я события периода войны в Афга-
нистане, слушая рассказы друзей моего отца, 
которые встречаясь редко, но по-братски 
душевно, вспоминали годы службы в 
Краснознаменном Туркестанском военном 
округе и 40-й армии…»

29 лет минуло с того момента, когда 
официально Ограниченный контингент 
советских войск был выведен из Афганистана. 

Много это или мало? Такой вопрос не 
возникнет у того, кто отслеживает события, 
разворачивавшиеся в этот период. Канул в 
Лету великий, могучий Советский Союз. 
Казахстан стал независимым государством и 
гордо заявил о себе на международной арене. 
Талибы смели в Афганистане всё светское и 
низвергли «страну гор» в хаос новой 
междоусобицы. Американские «супервоины» 
около 10 лет увязали в Афганистане, но не 
смогли НИЧЕГО СДЕЛАТЬ. Ещё много чего 
произошло… В конце концов я стала 
курсантом Костанайской академии МВД... 
Много… Или мало… Много для ЧЕЛОВЕКА, но 
мало для истории.

14 февраля в Костанайской академии МВД 
РК имени Шракбека Кабылбаева прошло 
мероприятие, посвященное 29-й годовщине 
вывода ОКСВА из Афганистана.

В читальном зале академии была 
организована диалоговая площадка «Вре-
мен связующая нить». Организатором 
диалоговой площадки стали Общественный 
фонд «Гражданский Альянс Костанайской 
области «ГрИн» и руководство Костанайской 
академии МВД РК. Были приглашены гости: 
ветераны Великой Отечественной войны, 
участники боевых действий в Афганистане и 
на таджикско-афганской границе, воен-
нослужащие,  воспитанники  военно-
патриотических клубов «Тайфун», «Олимп», 
«Разведчик», «Беркут», «Сақшы»,«Кайсар», 
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представители средств массовой инфор-
мации и научно-производственного объ-
единения, курсанты академии МВД РК имени 
Шракбека Кабылбаева.

Диалоговая площадка была открыта 
выступлением начальника Костанайской 
академии МВД РК генерал-майора полиции 
Кызылова Мирлана Ахмедиевича: «Прошел 
немалый срок с момента вывода Ограни-
ченного контингента советских войск из 
Афганистана, но история и люди помнят 
события тех ужасных лет. Тысячи солдат и 
офицеров никогда уже не вернутся. Опыт 
ветеранов военного конфликта на территории 
Демократической Республики Афганистан 
ужасен, но бесценен, он необходим в 
воспитании молодого поколения защитников 
Родины». 

В ходе диалоговой площадки звучали 
песни, играла тихо и торжественно музыка, на 
экране проектор изображал видео, кадры и 
фото солдат и офицеров, военно-патрио-
тические клубы подготовили выступления 
для всех присутствующих.

Звучали слова благодарности ветеранам. 
Выступали и сами ветераны. Мурзахметов 
Асхат Умиргалиевич продолжил череду 
выступлений: «Здесь собрались курсанты. 
Будущее за вами. Мы свой долг выполнили. 
Сделали все возможное для того, чтобы этот 
огонь конфликта не перекинулся на нас. Мы 
отстояли границы нашего государства и не 
допустили распространения этой войны на 
территорию нашего государства. Теперь 
ваша очередь стоять на защите Родины, а мы 
постараемся передать вам свой опыт». 

Пряхин Вячеслав Алексеевич сказал: «Без 
прошлого нет будущего. С оружием в руках мы 
отстояли, но помимо этого мы еще и смогли 
восстановить нашу страну после того, как все 
пришло в упадок. Важно помнить, что служба 
в Вооруженных силах - это гордость и 
мужество. Вы - молодое поколение. Стре-
митесь! Дерзайте! Ставьте цели и доби-
вайтесь их! Цените время, чтобы не было 
больно за бесцельно прожитые годы жизни». 

В  этом диалоге  приняли  участие 
доблестные продолжатели боевых традиций 
старшего поколения - военнослужащие 

воинской части 6697 Национальной гвардии 
РК: «Передача опыта крайне важна. Берегите 
то, что передали нам деды и прадеды, 
берегите то, что мы передаем вам». Руко-
водители военно-патриотических клубов 
также выступили на этой встрече.

В завершение ветеран Великой Оте-
чественной войны Подоляков Михаил Иванович 
сказал: «Дорогие наследники победителей в 
Великой Отечественной войне, война не 
отличается, длинная она или короткая. На 
войне гибнут люди. Ни одно поколение 
казахстанцев не видело войны. Не ценить мир 
нельзя. Мы всегда должны быть готовы к 
защите Родины. Это святой долг! Желаю вам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни». 

Морозный воздух рисовал затейливые 
картинки на оконном стекле… Ленивая 
позёмка перекатывала ворохи снега с одной 
стороны плаца на другой… Мальчишка-
курсант, вспоминая сегодняшнюю встречу с 
НАСТОЯЩИМИ СОЛДАТАМИ - воинами-
афганцами, задумался о дне грядущем, дне 
завтрашнем…

Пусть больше никогда не прогремят рас-
каты орудий и не застрекочут очередями 
пулеметы… Пусть будет мир… Пусть будет 
НАША РОДИНА, НАШ КАЗАХСТАН цветущим 
и стабильным… Пусть весною расцветут в 
степи тюльпаны… И пусть живут наши 
мальчишки…

Камила ГАРЕЕВА,
пресс-служба академии,
курсант 1 курса, рядовой полиции
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КУРСАНТТАР АРАСЫНДА АЛҒАШ РЕТ 

«ПАРАСАТТЫ ПОЛИЦЕЙ» БАЙҚАУЫ ӨТТІ

2018 жылдың 16 наурызында Қазақстан 
Республикасы Ішкі  істер министрліг і 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының акт залында Академияның 
Мемлекеттік тіл бөлімінің бастамасымен 
Ш. Қабылбаевтың 110 жылдық мерейтойын 
атап өту аясында 1, 2, 3 курс курсанттары 
арасында алғаш рет «Парасатты полицей» 
байқауы ұйымдастырылды. Бұл байқаудың 
мақсаты - полиция қызметкерлерінің оң 
имиджін қалыптастырумен қатар мемлекеттік 
тілдің мəртебесі мен маңызын кеңінен 
насихаттау. Ішкі істер органдарында қазақ 
тілінің қолдану аясын кеңейту, мемлекеттік тіл 
мерейін арттыру, Елбасымыз ұсынған латын 
əліпбиінің тарихын жетік білу, сонымен қатар 
белгілі мемлекет жəне қоғам қайраткері, ішкі 
қызмет генерал-лейтенанты Ш. Қабыл-
баевтың Отан алдында сіңірген игі істерін 
курсанттардың санасында жаңғырту болып 
табылады. 

Сонымен, аталмыш байқауға 4 команда 
қатысқан болатын. Олар:

1 курс курсанттарынан құрылған - «Міндет» 
командасы;

2 курс курсанттарынан құрылған - 
«Абырой» командасы;

3 курс курсанттарынан құрылған - «Ерлік» 
командасы;

1, 2, 3 курс қыздарынан құрылған - «Қыз 
Жібек» командасы.

Қара қылды қақ жарып, əділ бағаларын 
беру үшін əділқазылар алқасының төрағасы, 
əлеуметтік-гуманитарлық пəндер кафедра-
сының бастығы,  полиция полковнигі 
Д. Б. Тойматаев жəне қазылар алқасының 
мүшелері ретінде білім сапасын монито-
рингілеу жəне бақылау бөлімшесінің бастығы, 
полиция подполковнигі Қ.Ө. Қарабеков, 
«Тілдарын» облыстық тілдерді оқыту 
орталығының оқытушысы Г. Т. Крикпенова 
жəне тілдер кафедрасының аға оқытушысы 
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полиция подполковнигі Е.Қ. Деріпсалдин 
шақырылды. Байқау үш айналымнан 
құрылды. Алғашқы айналым «Ер есімі - ел 
есінде» деп аталды. Бұл сайыста əр команда 
топты  қысқаша таныстыра  отырып, 
Ш. Қабылбаевтың бейнесі арқылы, оның 
өмірінен үзінді алып ІІО-ның жетістіктерін, оң 
имиджін, ІІО-да қызмет етудің мəртебесі мен 
жұмыстың ерекшеліктерін жəне қызметте 
қазақ тілін қолданудағы игі бастамаларын 
сахналық көрініс арқылы сомдады. Осы 
көріністерді сомдау барасында байқауға 
қатысушылар көрермен қауымға өздерінің 
алғырлықтарын, актерлік қабілеттерін, 
шеберліктерін паш етті. Келесі айналым 
«Əуенді жамбы ату». Яғни, бұл айналымда 
байқауға қатысушылар өздері дайындаған 
қызықты əрі ұтқыр əзілдерін əуенге салып 
айтты. Жəне де соңғы, қорытынды айналым 
ол - «Қазақ тілінің жаңа белесі». Бұл сайыс 
арқылы курсанттардың латын графикасының 
тарихы жайлы білімдері тексерілді. 

Ал, аталмыш іс-шара соңында байқаудың 
үздіктері мен жүйріктерін марапаттау үшін 
Академия бастығы, полиция генерал-майоры 
М. Қызылов пен əділ қазылар алқасының 
төрағасы, полиция полковнигі Д.Б. Тойматаев 
шақырылды. Сонымен, «Парасатты поли-
цей» байқауының нəтижелеріне келер болсақ, 
«Тілегі мен тілі бір» номинациясы бойынша 
«Міндет» командасы, «Өнерлі команда» 
номинациясы бойынша «Абырой» коман-
дасы марапатталды жəне «Ұйымшыл 
команда» номинациясы «Ерлік» коман-
дасына бұйырды. Ал, бас жүлде 1 курс 
курсанттарынан құрылған «Міндет» коман-
дасының еншісіне тиді.  

  
Эльмира КАНАТЧИНА,
Академияның курсанттар  
баспасөз қызметінің мүшесі,
2 курс курсанты, полиция қатарындағы
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КВН - «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ»

Очень часто можно услышать то, что смех 
продлевает нашу жизнь. Но так ли это на 
самом деле?

Последние исследования учёных выявили, 
что во время смеха у человека двигается 
около восьмидесяти мышц. Выходит, что смех 
является своеобразным массажем для всего 
тела, и плюс этого массажа в том, что человек 
не устает так, как, к примеру, на беговой 
дорожке. Из этого вывода можно смело зая-
вить, что наилучшими массажистами в этой 
сфере являются кавээнщики.

«Полицейская академия»! Нет, это не 
название американского сериала, это наз-
вание команды КВН Костанайской академии 
МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. Исто-
рия образования её берёт начало в апреле 
1997 года, и связана она с именем инициато-
ра создания команды КВН, начальника тогда 
еще Костанайской Высшей школы МВД РК 
генерал-майором внутренней службы Кабде-
новым Талапом Кабденовичем.

С 1997 по 2002 год руководителем первого 
состава, на мой взгляд, легендарной команды 
КВН Костанайской высшей школы милиции 
МВД Республики Казахстан был молодой 
капитан полиции доцент кафедры социально-
экономических дисциплин, а ныне доктор 
исторических наук, ректор Костанайского 
государственного педагогического универ-
ситета Абиль Еркин Аманжолұлы. Огромный 
вклад в развитие и продвижение КВН в стенах 
академии и за ее пределами внесла началь-
ник отдела воспитательной работы Зюбанова 
Татьяна Николаевна. За этот короткий период 
команда сумела стать из никому неизвестной 
одной из популярных команд области. Также 
команда КВН КВШМ МВД РК выступала на 
сценах сопредельных областей, в частности, 
г .  П е т р о п а в л о в с к а  и 
г. Акмолы, где сумела завоевать сердца 
зрителей и ценителей игры КВН. Победители 
студенческой весны в г. Рудном 1998 года, 
чемпионы игры 1000-летия в 2000 году.
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КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 2001 ГОДА

ЧЕМПИОНЫ КОСТАНАЙСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ЛИГИ КВН 2003 ГОДА

ТӘРБИЕ ІЗГІЛІККЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ

С 2002 по 2005 год эстафету капитана 
команды принял сотрудник типографии 
Костанайского юридического института МВД 
Республики Казахстан Сапаргали Ерболат. 
Яркая личность Ерболата - экс-игрока 
команды КВН «Аркалыкские гангстеры» - 
принесла новые типажи, манеру игры коман-
де. Она продолжала удерживаться в призе-
рах и чемпионах городских и областных игр 
КВН.

В 2004 году Костанайский юридический 
институт МВД Республики Казахстан был 
передан из ведения МВД в ведение КУИС 
Министерства юстиции Республики Казах-
стан, в связи с чем команда КВН поменяла 
свое название и  стала называться 
«НЕполицейская академия». 

С 2005 по 2012 годы руководителем 
команды стал сотрудник отдела воспи-
тательной работы Тулубаев Тимур Сар-
сенбаевич. За это время команда пополнила 
свой багаж новыми миниатюрами и реприза-
ми, новым подходом к игре в плане поста-
новки, написания сценария и игры в целом.

Обновленный состав команды КВН акаде-
мии в финале 2011 года стал победителем 
областной лиги КВН «Север», на сцене 
команда воплотила свои давние мечты, 
показав всю красочность высту-пления 
строевыми приемами с оружием, показа-
тельными выступлениями с щитами и 
выступлением группы барабанщиц. 
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2006 ГОД. ФИНАЛИСТЫ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЛИГИ КВН «СЕВЕР»,

ФИНАЛИСТЫ АКМОЛИНСКОЙ ЛИГИ КВН 2010 И 2011 ГОДОВ,

2011 ГОД. ПОБЕДИТЕЛИ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЛИГИ КВН «СЕВЕР»

ФИНАЛИСТЫ АКМОЛИНСКОЙ ЛИГИ КВН 2014 ГОДА,

ФИНАЛИСТЫ ОТКРЫТОЙ КОСТАНАЙСКОЙ ЛИГИ КВН 2014 ГОДА,

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ КВН СТЕПНОГОРСКОЙ ЛИГИ КВН 2014 ГОДА

С 2012 года руководство командой КВН 
взял на себя преподаватель кафедры воен-
ной и тактико-специальной подготовки капи-
тан юстиции Авенов Тимур Кайратович, 
капитаном команды стала незаурядная 
личность, интереснейший сценарист и ориги-
нальная Frontwomen - Базарбаева Карина, 
курсант 2 курса.  

«Мы начинаем КВН!» - это строчка из всем 
известной песни КВНского движения. Некото-
рые ребята играли в КВН и до обучения в 
академии, но многие игроки команды КВН 
«Полицейская академия» и их предшествен-
ники никогда не играли в эту всемирноизвес-
тную игру и начали свой кавээнский путь, 
поступив на 1 курс нашей альма-матер. 
Новый состав был по-своему особенным, и 
каждый из игроков внес свою лепту в общее, 
любимое дело, которое дало свои плоды в их 
новых победах.
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С 2015 года у команды КВН «Полицейская 
академия» начинается новый этап в карье-
ре. Впервые за все время существования 
команды КВН Костанайского юридического 
института МВД РК и по настоящее время 
была создана команда казахской лиги 
«Жайдарман», которая стала называться 
«Ішкі істер құрамасы». 

В это время руководителем и капитаном 
команды стал курсант 2 курса Асанов Багдаулет, 
который привнес новые идеи и подход к написа-
нию сценария. Появились новые элементы в 
выступлениях - это шоу, танцы, песни, рукопаш-
ный бой. 

Курсантский юмор всегда был особенным, 
специфическим, но всегда воспринимался 
гражданским залом. Наверное, поэтому 
копилка команды КВН «Полицейская акаде-
мия» богата наградами и поклон-никами в 
разных регионах нашей страны. Подтвер-
ждением тому являются не- однократные 
победы команды в различных играх «Жай-
дарман».

1 место 
«Солтүстік мұзды кубогы» 
2015 г.

1 место 
«Республикалық орталық лигасы»
2016 г.

1 место 
«Республикалық Торғай лигасы» 
2017 г.

3 место 
«Астана қаласының ІІД бастығы кубогы»
2017 г.

3 место 
«Республикалық Сарбаздар кубогы»

За время существования команды КВН 
«Полицейская академия» её состав обнов-
лялся около 20 раз, и каждый раз в команде 
появлялись новые лидеры, актеры.

Хотелось бы отметить особо ярких из них: 
Зеленчук Д., Уразбаев А., Ералиев М., Ан А., 
Гартунг К., Исильбаев А., Имангалиев А., 
Конвисаров М., Лушников Р., Альбеков Х., 
Болотских А., Сейбатов М., Сериков А., 
Хакимов Д., Хакимов Р., Ерикгазы С., Кузем-
баева Ж., Базарбаев Д., Асанов Б., Есенов 
Н., Байдусен Б.

Cимволично, что  в год 20-летия столицы 
нашей страны команда КВН «Полицейская 
академия» отмечает свой 20-летний юби-
лей. Тем более, что 11 апреля текущего года 
наша команда вновь боролась за выход в 
финал открытой областной лиги Проф-
союзов работников образования и науки.

У КВН есть огромное будущее. Жизнь 
меняется, и с ней меняется КВН. Он рассчи-
тан на современного зрителя, и поэтому 
будет жить еще долго.

Команда КВН «Полицейская академия» - 
это звезды не только на погонах, но и на 
сцене!

Тимур ТУЛУБАЕВ,
старший инспектор 
отдела воспитательной работы,
капитан полиции 
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БАТЫР БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ ҰРПАҒЫ 

Бүгінгі күннің батыры - Қазақстан Респуб-
ликасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының 3 курс курсанты 
Төлебеков Еркебұлан Еркінұлы. Еркебұлан 
1997 жылдың 6 тамызында Арқалық қала-
сында шағын отбасында дүниеге келген. 

Еркебұлан - қабілетті жəне ақылды жігіт. 
Бала кезінен бастап ол ата-аналарын өзінің 
жетістіктерімен қуантып жүрді, ал оның мінсіз 
мінез-құлқы қасындағы жолдастары үшін 
қашан да үлгі болды. Ол əрқашан барлық 
жерде белсенділік танытып үлгеріп жүреді. 
Жоғары гимназияны үздік аяқтады, сонымен 
бірге ауыр атлетикамен айналысады. 
Балалық шағынан бастап көркем əдебиет 
оқығанды ұнатады жəне бүгінгі күнге дейін ол 
Еркебұланның Академия қабырғасындағы 
сүйікті істерінің бірі болып табылады. Оған 
қиын күндері сенімділікпен арқа сүйеуге 

болады. Еркебұланды білетін əрбір адам оған 
əділдікті сүйетін адам ретінде қарайды.

2015 жыл Еркебұлан үшін ерекше жыл 
болды десек те болады. Себебі, дəл осы 
жылы оның өмірінде көп өзгерістер пайда 
болды. Алдағы жылға қойылған негізгі 
мақсаттардың бірі ҚР ІІМ Қостанай академия-
сына түсу еді. Еркебұлан осы мақсатына жету 
үшін көп еңбектенді.

Бейімделу кезеңін өткеннен кейін қазір 3 
курс оқитын Еркебұлан өзін еркін сезінеді. 
Себебі аз уақыттан соң ол өзінің армандаған 
лейтенанттық шенін алып, Қазақстан Респуб-
ликасының жоғары білікті офицерлер қата-
рына қосылады. 

Бүгінде Еркебұлан Қостанай қаласының 
тұрғындары үшін жай ғана курсант емес, 
бүгінгі күннің нағыз батыры болып табылады.

- «Сейсенбі 5 қыркүйек күні 50 курсантты із-
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түссіз жоғалып кеткен əйел адамды іздесті-
руге шақырды. Біз азаматтық тəртіппен 
əрбіреуіміз өзіміздің бағытымыз бойынша 
жолға шықтық, деп Еркебұлан айтады. Біз 
досымыз екеуіміз жағалауға бет алдық, 
шағын көпірдің жанынан өтіп бара жатқанда 
телефонмен сөйлесіп тұрған қызды көрдік. 
Қайтар жолда жаңағы қыздың көпірдің 
шетінде секіргелі тұрғанын көріп қалдық. 
Содан кейін біз жақын маңдағы полиция 
бекетіне полиция қызметкерлерін шақыру 
үшін жүгіріп кеттік. Осы сəтте екі ер адам 
бойжеткенді судан алып шығу үшін суға 
секірді. Бірақ олар бойжеткенді судан алып 
шыға алмады.

- Біз не істерімізді білмей абдырап қалдық, 
офицерлер жанымызда болды, ал айнала-
мыздағы адамдар бəрін көмекке шақырып шу 
көтере бастады», деп есіне алды. Мен суға 
батып кетіп, қызды құтқара алмай қаламын 
деп қорықтым. Дəл сол сəтте ойлануға уақыт 
болмады, тезірек əрекет етуім керек болды. 
Сол кезде өз-өзімді қолға алып суға секірдім. 
Тек бойжеткеннің шашынан ұстап жағалауға 
қарай тарқаным ғана есімде. Офицерлердің 
біреуі қолын созып қыздың шығуына көмек-
тесті. Біз мүмкіндігімізше ол қызға алғашқы 
медициналық көмекті қөрсете бастадық, сол 
кезде бойжеткеннің жүрек соғысы қалпына 
келіп «жедел жəрдем» дереу  ауруханаға 
алып кетті. Мен бойжеткенді қатты аяп кеттім, 

тіпті осындай шешім қабылдай-тынымды 
ойламаппын да. Өз əрекетімнің күшін сезінген 
кезде өз-өзімді мақтан еттім. Қазіргі кезде өз 
атыма деген мақтауларды естіп, менің өжет-
тілігім адамның өмірін құтқарып қалғанын 
сезінген кезде өзімді ыңғайсыз сезінемін!» - 
дейді Еркебұлан.

Академия бастығы полиция генерал-
майоры М.А. Қызыловтың атынан қызметтік 
міндеттерін үлгілі орындағаны жəне суға 
батып бара жатқан бойжеткеннің өмірін 
құтқарып қалуда қырағылық пен ерлік таны-
тқаны үшін жəне оған алғашқы медициналық 
көмек көрсеткені үшін күндізгі оқыту факульте-
тінің 3 курс курсанты Төлебеков Еркебұлан 
Ерікұлы «Қазақстан полициясына 25 жыл» 
атты төс белгісімен марапатталды.

Бүгінгі күннің батыры əрбір атқан таңға 
қуануды, артымызға жалтақтап қарамуды, 
ойланбай жасалған іс-əрекеттерге жол 
бермеуді тілейді!

Эльмира КАНАТЧИНА,
Академия курсанттар 
баспасөзінің мүшесі 
2 курс курсанты 
полиция қатарындағы
Венера МАМАТОВА,
А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дің
3 курс студенті 
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КУРСАНТТАРДЫ ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ 

РУХҚА ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ

«Тəртіпке бас иген адам құл болмайды, 
тəртіпсіз ел болмайды», - деп Бауыржан 
Момышұлы айтып кеткендей, қызметтік 
тəртіпті сақтап, заңды құрметтеген адам ғана 
елінің нағыз патриоты бола алады. Əскери 
патриоттық тəрбиелеу - азаматтарға патриот-
тық тəрбие берудің негізгі бөлігі. Жастарға  
əскери-патриоттық тəрбиенің бүгінгі күнде өте 
маңызды екенін есепке ала отырып, 
Академия курсанттарына патриоттық тəрбие 
беру бағытындағы жұмыстарға айрықша 
назар аударылады. Аталған жұмыстар  
курсанттардың азаматтық, қазақстандық 
патриоттық сезімін  арттыруға жəне таңдаған 
мамандықтарын адал атқаруға жетелейді. 
Академия оқу орнында əскери-патриоттық 

тəрбиелеуге бағытталған іс-шаралар əрда-
йым өткізіліп, аталмыш іс-шараларға офицер-
лер мен курсанттар белсенді түрде қатысады. 
Ал, 2 курс курсанттарының арасындағы 
əскери-патриоттық тəрбиелеуін жетілдіру 
бойынша кездесетін мəселелерге келер 
болсақ, тəрбиенің күрделі процесінің маңыз-
ды бір қыры курсанттардың патриот-тылыққа 
бағдарланған тұлғасын тəрбиелеу, белс-
енділіктерін арттыру болуы тиіс. Сондықтан, 
бұл тұлғаны қалыптастыру, тəрбиелеу ісі 
барысында көптеген адамдар өз үлестерін 
барынша қосып, көмектерін аянбай тигізуде. 
Айталық, курс басшылығы мен кіші командир-
лер құрамы бірлесіп өздерінің мақсатты 
қызметімен əскери ұжымдарды біріктіруге, 
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жеке құрамды ар-намысы мен абыройын 
қорғауға, əскери қызметтің беделі мен 
имиджін, əскери тəртіп пен құқық тəртібін 
нығайтуға бағытталған міндеттерді барынша 
іске асыру саласында ауқымды жұмыс 
істейді. Тəрбие жұмыс бөлімі курсанттардың 
тəрбие жұмысын жақсарту, руханилығын 
жетілдіру, байыту мақсатында ақпараттық-
тəрбие, идеологиялық, мəдени-демалыс, 
бұқаралық-спорттық іс-шаралар жүйесі 
арқылы курс ұжымын жұмылдыруда белсене 
ат салысады. Сол секілді əрбір топқа 
бекітілген топ жетекшілері де курсанттардың 
демалыс күндеріндегі бос уақыттарын өткізуді 
ұйымдастырып, оларды түрлі мəдени орта-
лықтармен таныстырады, сонымен қатар 
профессорлық-оқытушылық құрам жеке 
құрамды оқыту жəне патриоттық тəрбиелеу 
жүйесінде маңызды орынға ие десек те 
болады. Сондай-ақ, бұл курста ата-аналар 
комитеті курсанттардың күнделікті тыныс-
тіршілігімен егжей-тегжейлі таныса отырып, 
курс басшылығымен бірігіп бірқатар жұмыс-
тар нəтижелі жүзеге асырылып жатыр. 
Алдына мақсат қоя білу - курсанттың жеке 
қасиеті. Сол себепті, əрбір курсанттың алды-
на қойған өзіндік мақсаты болуы тиіс. Сол 
мақсатқа жету жолында курсанттар Ішкі істер 
органдары қызметкерлерінің этика кодексін 
бұзбай, керісінше оның имиджін арттырулары 
қажет. Этика кодексі - яғни, ұлттық заңнаманы 

сақтау жəне қадірлеу, мемлекеттілікті жəне 
қазақстандық патрио-тизмді дамыту. Ел-
басының «Рухани жаңғыру» атты ұзақ мер-
зімді бағдарламасы қазақстандық патрио-
тизмді түсіндіруге бағытталғандықтан кур-
санттарды идеологиялық тəрбиелеудің берік 
іргетасы болып саналады. «Төртінші 
өнеркəсіптік революция жағдайындағы даму-
дың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан хал-
қына 2018 жылғы 10 қаңтардағы Жолдауында 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
біздің қоғамымыздың идеалы өз тарихын, 
тілін, мəдениетін білетін, алдыңғы қатарлы 
жəне жаһандық көзқарасы бар қазақстандық 
болуы тиіс екендігін атап өтті. Сол себепті, 
аталып өткен барлық тұлғаларды біріктіретін 
ортақ мақсат ол - болашақта мемлекеттің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қоғамда орын 
алып жатқан құқық бұзушылықтардың алдын 
алатын, өңірде бейбітшілік пен тұрақтылықты 
қамтамасыз етуде кепіл бола алатын Ішкі 
істер органдары жүйесіндегі жан-жақты, 
толыққанды, салауатты офицерді тəрбиелеу.

Əділхан ТƏЖМҰХАНОВ,
2 курс бастығы,
полиция подполковнигі

ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ
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АРИСТОКРАТИЗМ, ДОСТОИНСТВО 

И ЧЕСТЬ КАК НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

 В ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Музыка, фанфары и нескончаемые апло-
дисменты раздавались в этот прекра-сный 
вечер в стенах академии. Поводом для этого 
послужил курсантский бал.

Впервые в стенах Костанайской академии 
МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабыл-
баева был проведен курсантский бал, целью 
которого является духовное, эстетическое, 
культурное и нравственное воспитание 
курсантов, а также привитие хороших манер, 
этикета и любви к танцевальной культуре.

Этот год для нашей академии является 
знаменательным, богатым на открытия, так 
как в этом году исполняется 110 лет леген-
дарному человеку, имя которого носит наша 
академия. Шракбек Кабылбаев - достойный 
пример для всех поколений сотрудников 
органов внутренних дел. Нашей главной 
задачей является  сохранить всё то, что мы 
имеем, а также приумножить, всесторонне 
развивать и воспитывать подрастающее 
поколение так, чтобы курсанты были настоя-

щими патриотами нашей страны и достойно 
представляли честь сотрудников органов 
внутренних дел. 

Накануне Международного женского дня 
Казахстан на один вечер превратился в 
Австрию Нового времени, а академия - в 
прекрасный Австрийский дворец. Наши 
курсанты показали, что значит быть настоя-
щими джентльменами и кавалерами для 
своих милых дам.

Бал позволил всем курсантам почув-
ствовать себя в совершенно другой обста-
новке. На протяжении нескольких недель 
курсанты усердно, с полной отдачей  своих 
сил готовились к этому прекрасному мероп-
риятию. 

«Аристократизм»,  «достоинство», 
«честь», «красота» - вот первые слова, 
которые ассоциируются со словом  «бал».

Очень символично начался этот торже-
ственный вечер - со слов великого поэта 
Афанасия Афанасьевича Фета: 

ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ
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«Уносит к юности былой
Вблизи порхающее мимо
Круженье пары молодой!»

Мероприятие состояло из трех основных 
этапов. На первом этапе все участники закру-
жились в ритме вальса, демонстрируя свои 
хореографические и театральные способнос-
ти. На втором этапе конкурса курсанты пред-
ставили заранее подготовлен-ные постанов-
ки танцев различных народов. Заключитель-
ным третьим этапом стали танцы свободной 
хореографии. На протя-жении всего конкурса 
участники команд демонстрировали все свои 
таланты для того, чтобы одержать победу, но 
независимые члены жюри, несмотря ни на 
что остались справедливыми и строгими в 
своем нелегком выборе.

История балов чрезвычайно интересна. 

Менялась мода, традиции, танцы. Но одно 
оставалось неизменным. Самое главное для 
бала, да и для танцев в целом - это взаимоот-
ношения мужчины и женщины. Радость, 
нежность, любовь, которые испытывают 
мужчина и женщина друг к другу, - это те 
качества, которые руководили людьми при 
создании балов во все времена. 

Этот бал позволил курсантам показать 
себя с новой стороны. Многие из них открыли 
в себе новые таланты, а кто-то по-насто-
ящему заинтересовался хореографией.

Теперь проведение курсантского бала 
станет прекрасной традицией и замеча-
тельным украшением нашей академии. 

Рауза ШАРИМОВА,
инспектор отдела 
воспитательной работы
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АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Жақында Қазақстан Республикасы ІІМ 
еңбек сіңірген қызметкері, ҚР  ІІО қызметінің 
мəселелері жөніндегі Қоғамдық кеңес төр-
ағасы, қылмыстық-процессуалдық зерт-
теулер мен жемқорлыққа қарсы ҒЗИ жəне 
ҚазМЗУ  ғылыми сараптама мен талдау 
институтының директоры, заң ғылым-
дарының докторы, профессор Марат Чекиш-
ұлы Қоғамов Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігі Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясына келді. 
Академия бастығы заң ғылымының канди-
даты, профессор, полиция генерал-майоры 
Мирлан Ахмедияұлы Қызыловтың қаты-
суымен Академия акт залында маңызды 
кездесу өткізілді. Сондай-ақ аталмыш кезде-
с у ге  А к а д е м и я н ы ң  п р о ф е с с о рл ы қ -
оқытушылар құрамы мен курсанттар да 
қатысты. Кездесу барысында қылмыстық-
процестік заңнамасындағы өзгерістер, 
еліміздің ең өзекті мəселелерінің бірі наша-
қорлыққа қарсы күрес, материалдық қамсыз-
дандыру жəне ІІМ жүйесіндегі бірқатар маңы-
зы бар мəселелер мен кемшіліктер талқылан-
ды. Сондай-ақ бұл кездесуде Ұлт жоспары 
- «100 нақты қадам» бағдарламасы аясында, 
нақтырақ айтар болсақ 31 қадам  Этикалық 
нормаларды бұзуға жол беретін полицей-
лердің іс-əрекеттеріне шағымданған азамат-

тардың арызын қарау жөніндегі қоғамдық 
кеңес жүйесі қарастырылған болатын. Осы-
ған орай профессор М. Қоғамов қоғамдық 
кеңестің əрбір қызметтік саладағы негізгі 
бағыттарына тоқталып кетті. Қоғамдық кеңес - 
бұл мемлекеттің халық алдында есеп беруін 
қалыптастыру жөніндегі мемлекеттік саясат-
ты іске асырудың бір бағыты. Негізінен, 
қоғамдық кеңестің құрылуына Елбасы Н.На-
зарбаевтың 2015 жылы 2 қарашада қабылда-
ған «Қоғамдық кеңестер туралы»  заңы себеп 
болды. Мұның басты мақсаты - жергілікті 
атқарушы органдардың жұмысын жетілдіру 
əрі халық пен билік арасын жақындастыра 
түсу еді. Қоғамдық кеңес отырыстарында 
азаматтардың құқықтары мен бостандықта-
рын қозғайтын нормавтивтік құқықтық актілер 
жобаларын, стратегиялық жоспардың жəне 
т.б. құжаттардың орын-далуын талқылау 
көзделген. Азаматтық қоғам қоғамдық кеңесті 
қолдай отырып тығыз байланыста болуы 
керек. Себебі, азаматтық қоғамның қоғамдық 
маңызды мəселелер бойынша пікірін білдіру 
мен республикалық жəне жергілікті деңгей-
лерде шешімдерді талқылау мен қабылдау 
кезінде жұрт-шылықтың пікірін ескеру қоғам-
дық кеңестер қызметінің мақсаты болып 
табылады.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС ТӨРАҒАСЫМЕН КЕЗДЕСУ
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Академия бастығы полиция генерал-
майоры М. Қызылов оқу орнымызда көптен 
бері шешімін таппай жүрген бірқатар өзекті 
мəселелерді көтеріп өзінің ұсыныстарын 
білдірді. Солардың бірі Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктердің (ЖШС) күзет-
шілері біліктілікті арттыру курсын Академия-
мыздағы кіші жəне аға құрамды даярлауға 
арналған біліктілікті арттыру жəне қайта 
даярлау институтында оқытылуы жайлы 
енгізген ұсынысы. Себебі, бұл тұрғыдан 
алғанда, оқу орнымыз біліктілікті арттыру 
курсына арналған негізгі базамен қамтама-
сыз етілген деп айта аламыз. Мысалы, 
спорттық кешен, атыс тирі жəне т.б. Өз 
кезегінде ҚР  ІІМ жанындағы Қоғамдық 
кеңес төрағасы М. Қоғамов бұл мақсатты 
ұсынысты қолдай отырып алдағы күндері 
министрлікте талқыланатынын атап өтті. 
Офицерлер мен курсанттар Қоғамдық кеңес 
төрағасына арналған тəжірибелік сұрақ-
тарын қойды. Түптеп келгенде, жоғарыда 
аталып кеткен барлық мəселелердің кейбір 
тұстары қарастырылып, түйткіл жағдайлары 
талданып, ұсыныстар басшылыққа алынды 
десек болады. 

Кездесу соңында қадірменді қонағымыз 
Академия басшылығымен бірге оқу орны-
мыздың аумағында орналасқан жатақ-
ханаларды, əкімшілік ғимараттарды, оқу 

корпустарын жəне мұражайды аралап, 
Академияның тыныс-тіршілігімен жақы-
нырақ танысты. 

Мирлан Ахмедияұлы Академия қабырға-
сындағы шаруашылық бойынша шешімін 
таппаған күрделі мəселелерді Марат Чекиш-
ұлына көрсетіп, Үкімет деңгейінде қаржылай 
көмек көрсетулеріне ұсыныс жасады. 
Өйткені қазіргі таңда аталған материалдық 
қаржыны қажет ететін жөндеу жұмыстарын 
бүгін шешпесе, болашақта бұл мемлекет 
жəне Академияға мол шығын əкелетін құлағ-
дар етті. 

Барлық түйткілді мəселелерді жазу кітап-
шасына тіркеп алған Марат Чекишұлы   
алдағы ақпан айының соңына қарай өтетін 
Қоғамдық кеңесте талқылауға шығаратынын 
айтып өтті.

Міне, осылай Астана  қаласынан арнайы 
келген Қоғамдық кеңестің төрағасы Акаде-
мия қызметкерлерінің бүгінгі жасап жатқан 
еңбегіне зор баға беріп,  алдағы еңбектеріне 
шығармашылық табыстар тіледі.

Академияның баспасөз қызметі
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Тобыл -Торғай өңірі өзінің сүйікті ұлы, 
белгілі əнші-сазгер Қалибек Деріпсалдиннің 
65 жылдық мерейтойын жарыса тойлап 
жатыр. Бұл кісі туралы өткенде ғана ауыз 
толтырып көлемді мақала жазған едім. Сол 
шығармамда ағамыздың оқырман білмейтін 
көптеген қыр-сырын сөз еткен болатынмын. 
Енді міне сол мақаламның жалғасы ретінде 
тағыда қалам бермеуіме туралы келді. 

Ол мақаламның қысқаша мазмұны былай 
« - Менің əңгімемнің бас кейіпкері Қостанай 
мен Торғайдың Шəмшісі атанып жүрген, 
белгілі сазгер, Қазақстан Республикасы ком-
позиторлар Одағының мүшесі, жерлесіміз 
Қалибек Деріпсалдин ағамыздың шығар-
машылық өмірі туралы болмақ. Ол кісінің 

отбасы туралы қазіргі баспасөз беттерінде 
көптеп жазылуда. Ал менің жазар шығармам 
ол кісінің бір сыры мен қыры, шығар-
машылық кеші туралы бір үзік сыр шерткім 
келіп отыр. 

Жалпы Қалибек ағаны өз басым Қостанай 
қаласына келгеннен бастап танимын. Етене 
жақсы араласпасам да той-томалақтарда, 
мəдени іс-шараларда көріп қалсам сəле-
мімді беріп, амандасып тұрамын. 

Енді міне, бір мекемеде жұмыс істеген соң, 
жақсы араласып, жақынырақ танысып, 
кейде сырласып, əңгіме-дүкен құрып 
қалатын кездеріміз жиі-жиі болып тұрады. 
Белгілі сазгер, əнші ағамыз қазіргі таңда 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министр-

ТОБЫЛ-ТОРҒАЙ ӨҢІРІНДЕ АКАДЕМИЯ ҚЫЗМЕТКЕРІ 

ҚАЛИБЕК ДЕРІПСАЛДИННІҢ МЕРЕЙТОЙЫ ТОЙЛАНУДА
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ліг і  Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясында  22 жылдан бері 
Тəрбие жұмысы бөлімінде мəдени ұйымдас-
тырушы болып қалтқысыз қызмет атқарып 
келеді»,  -  болатын.  

Бұл шығармашылық кешті облыстық 
кітапхана ұжымы ұйымдастырды. Кешке 
өзінің үзеңгілес достары жəне респуб-
ликамызға белг іл і  ақын-жазушылар 
Серікбай Оспанов, Ғұмар Ахметчин, 
Нағашыбай Мұқатов, Ғайнижамал Бердали-
нова жəне басқа да құрметті қонақтар 
қатысты. Кешке келген қонақтар əнші-
сазгерге иығына шапан жауып, астына ат 
мінгіз іп,  жүректерінен шыққан жылы 
тілектерін, үлкендер ақ батасын берді. Ал өзі 
қызмет ететін Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігі Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының ұжымы 
атынан Академия бастығының орынбасары, 
полиция полковнигі Ербол Төлегенұлы 
Қаппасов құттықтау сөз сөйлеп,   Академия 
бастығы, полиция генерал-майоры Мирлан 
Ахмедияұлы Қызыловтың атынан алғыс хат 
табыстап, естелік сый-сыяпат табыс етті.   

Осы кеште қадірменді қонақтың бірі 
алдағы сəуір айында республикалық 
деңгейде ағамыздың атында əн конкурсы 
өтетінін құлағдар етіп, сүйінші сұараған 

болатын. Сол қуанышты хабар міне сəуір 
айының ортасында Қостанайдың орта-
лығында орналасқан облыстық Е. Өмірзақов 
атындағы Қостанай филармониясының 
концерт залында Қалибек Деріпсалдиннің 
əндерін орындаушылардың Республикалық 
«Көктем-қыздар» əн байқауы өтті. Байқауға 
еліміздің түкпір-түкпірінен жез таңдай 
əншілер келіп, бақ сынасты.

Сахына төрінде əнші-сазгер ағамызға дос-
жарандары шапан жапса, облыс əкімінің 
атынан құттықтаулар ұсынылып, астына ат 
мінгізілді. Тіпті өзі қызмет етіп отырған 
Академияның бастығы полиция генерал-
майоры Мирлан Ахмедияұлы Қызылов 
Қалибек Жұмайбайұлының кеудесіне  
«Шырақбек Қабылбаев атындағы» төс 
белгіні тақты.

Міне осылайша 65 жасқа дейін барша 
қазақ халқын мойындатқан дарын иесіне 
Тобыл өңірінің халқы ерекше құрметке 
бөледі.

Осы бір мерейтойдың жалғасы 24 сəуір 
күні Қазақстан республикасы Ішкі істер 
министрлігі Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының акт залында өз 
əріптестері жəне шəкірт курсанттарымен кең 
көлемде шығармашылық кеші ұйымда-
стырылып өтті. Дарын иесімен кездесуге 
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Академия бастығының міндетін атқарушы 
полиция полковнигі Ербол Төлегенұлы, 
Ак адемияның ардагерлер кеңес ін ің 
төрайымы отставкадағы полковник  Бисұлу   
Мұқажанова жəне Академия қызмет-
керлерімен курсанттары қатысты. 

 Жалпы Қалибек ағамыздың өмірбаянына 
қысқаша тоқтала кетейін, оқырманыма 
белгілі болу үшін, Қалибек Деріпсалдин - 
Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген 
мəдениет қызметкері, Қазақстан Компози-
торлар Одағының мүшесі, Қостанай облысы 
Аманкелді ауданының Құрметті азаматы, 
əнші-сазгер.

Ағамыздың жетекшілігімен бүгінгі күні 
Академия қабырғасында 20 курсанттан 
құралған домбырашылар ансамблі, 200 
курсанттан тұратын  «Шырақбек ата» хоры 
жұмыс істейді. Қалибек ағамыздың ерен 
еңбегінің арқасында осы домбырашылар 
хоры республикалық, облыстық, қалалық 
жарыстарда бəйгені бермей, қашанда 
жүлделі орындарға ие болып келеді. Бұл 
əрине маңдай тердің жəне Академия 
басшылығының т ікелей қолдауының 
арқасында іске асып отырған еңбектің 
нəтижесі.

Қалибек ағамыз Қостанай Академияның 
əнұранын жазды. Ол əнұран бүгінгі күні 
облысымызда өтетін ірі мəдени іс-шаралар-
да орындалып жүр. Тағы бір мақтанышпен 

айтатын жайт, былтыр Ішкі істер министр-
лігінің ұйымдастыруымен өткен «Парасатты 
п ол и ц и я »  р е с п у бл и к а л ы қ  с а й ы с та 
ағамыздың жазған əнінің арқасында 
академия қызметкерлері алғаш рет жүлделі 
орынға ие болып қайтты. Мұның өзі 
ағамыздың Академияның дамуына қосқан 
зор үлесі. 

Кеш өте жоғары деңгейде өтті. Бұл 
шығармашылық кеш өз басыма қатты ұнады. 
Бүгінгі күні ағамыздың 150-ден аса əні, 4-5 
күйі өмірге келген екен. Қазіргі таңда 30-дан 
аса əні ел арасында үлкен танымалдылыққа 
ие, қазіргі жастардың тілімен айтқанда «хит» 
əндерге айналған. Оқырманымның есіне 
түсіре кетейін, Серікбай Оспанов ағамыздың 
сөзіне жазылған «Айлы  түнде» əні барша 
қазақтың жүрегінен орын алды десем артық 
айтқандық болмас. Осы əнді кездесу 
барысында үлкен-кішілі болып, бір дауыста 
сазгер ағамызға қосылып шырқадық. 

Сазгер ағамыз өзінің бір сұхбатында алғашқы 
білімге, оның ішінде өнерге баулыған, олардың 
ақ батасының арқасында елінің сүйікті ұлы 
болып қалыптасуына себепші болған, қазақтың 
біртуар сазгері Əсет Бейсеуов пен ақиық 
ақындары Мəриям Хакімжанованы жəне Ғафу 
Қайырбеков ата-əжелерімізді сағынышпен еске 
алды. Ол кісілердің берген білімдері өмір бойы 
бойына сіңіп, бүгінгі жетістік деңгейіне жеткенін 
жасырмады.
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Қалибек ағамыздың шығармашылық 
кешіне арнайы ағамыздың шəкірттері, əрі 
үзеңгілес інілері Жарқынбек Деріпсалдин 
жəне Азамат Мұқатов келіп құттауларын 
жеткізіп, сазгердің əндерін нақышына 
келтіре орындап, көпшіліктің көңілін 
баурады. 

Жалпы бас қосу жақсы деңгейде ұйымдас-
тырылып, кездесуге келген  көрермендер 
жақсы көңіл күймен тарқасты. Міне Қалибек 
ағамыздың 65 мерейтойы осылай Ака-
демияда тойлау жалғасын тапты.

Мақсат ЖҰМАШЕВ, 
əкімшілік құқық жəне əкімшілік 
қызмет кафедрасының оқытушылары   
полиция капитаны

Аманат МҰРАТ,
полиция аға лейтенанты
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Қазақстан халқы тілдері күніне орай, Ішкі 
істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай Академиясында «Тілдер 
апталығы» болып жарияланды.

Осы апталық шеңберінде Академия 
қызметкерлері жəне білім нəрімен сусындап 
жүрген курсанттар өз сабақтарын жəне 
қызмет бабын тіл апталығына байла-
ныстырып көптеген іс-шара ұйымдастырды. 
Мəселен, кейбір бөлімшелер мен қызметтер 
бірігіп, тілді ұлықтауға байланысты қабырға 
газеттерін шығаруды ұйымдастырса, 
профессорлық-оқытушылық құрам көптілді-
лікке арнап арнайы ашық сабақтар өткізді.

Жалпы осы тіл апталығы аясында Акаде-
мия бойынша 19 тармақтан тұратын іс-
шаралар жоспары құрылып, оның барлығы 
өз деңгейінде ұйымдастырылып, аталып 
өтті.

Кітапханашылар қазақтың ұлы классик 
жазушыларының шығармаларынан тұратын 
кітап көрмелерін ұйымдастырса, бірінші 
курстың курсанттары Қостанай облысына 
белгілі жас ақын-жазушылармен кездесіп, 
тіл туралы өлеңдерін оқып, тағылымы терең, 
маңызы зор əдемі кездесу жасады.

Ауыз толтырып айтарлықтай шаралардың 
бірі ретінде, мемлекеттік тіл бөлімшесі мен 
баспасөз қызметінің Академия деңгейінде 
ұйымдастырған «Туған тілдің тұғыры» атты 
дөңгелек үстелді айтуға болады.

Бұл дөңгелек үстел жұмысына Академия 
бастығы, полиция генерал-майоры Мирлан 
Қызылов, Академия бастығының орын-
басары, полиция полковнигі Ербол Қаппасов 
жəне «Тілдарын» Қостанай облыстық 
тілдерді оқыту орталығының оқытушысы 
Айткүл Доспанова, Академия қызметкерлері 
мен курсанттар қатысты.

Басқосуды Академия бастығы, полиция 
генерал-майоры Мирлан Қызылов алғы 
сөзбен бастап, жалпы елдегі, оның ішінде 
Академиядағы тіл мəселесіне тоқталып, 
Елбасымыздың жариялаған мақаласын 
жəне Жолдауын мысалға келтіріп, өз ойын 
ортаға салды. Елімізде қазақ тілінің дамуы 
əлдеқайда ілгері басып келе жатқанын, 
бұрынғыдай емес, қоғамда мемлекеттік тілге 
қажеттілік өрістей бастағанын тілге тиек етті. 
Академия қабырғасында да тіл мерекесіне 
байланысты көптеген шара атқарылып 
жатқанын мақтанышпен жеткізді. Басшы өз 

«ҮШТІЛДІЛІК - ЗАМАН ТАЛАБЫ»
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кіріспе сөзін аяқтаған соң, Академияда 
мемлекеттік тілдің дамуына өз үлестерін 
қосып жүрген бірқатар қызметкерді Ішкі істер 
министрі, полиция генерал-полковнигі 
Қ. Қасымовтың грамотасымен марапаттады. 
Одан əрі  дөңгелек үстел жұмысына 
дайындалып келген баяндамашыларға сөз 
кезегін берді.

Академия қызметкерлері Болат Əлпейі-
совтің «Қазіргі қазақстандық мемлекеттің 
қалыптасуындағы Алашорданың рөлі», 
Əлібек Табулденовтің «Қазақ т ілінің 
кириллицадан латынға кезең-кезеңмен 
көшуі», Берік Сұлтановтың «Үштілділік - 
заман талабы», Айткүл Доспанованың 
«Қазақ тілін оқытудың тиімді əдіс-тəсілдері», 
4-курс курсанты Руслан Ілиясовтың «БАҚ-
тағы қазақ тілінің рөлі», Құрбанəлі Елмұра-
товтың «Жаңа қазақ əліпбиі жөнінде» атты 
баяндамалары тыңдалып, жиналған көп-
шілік еркін ойда пікір алмасты.

Осы баяндамалардың арасында көпші-
лікті толғандырып жүрген кириллицадан 

латынға көшу туралы мəселеге ерекше 
назар аударылды. Онда көптеген тұщымды 
ойлар айтылды, ғалымдардың əліпби 
туралы ғылыми зерттеулері мысалға 
келтіріліп, қызу тартысты ой-пікір жарысы 
болды.

Дөңгелек үстел жұмысын қорытын-
дылаған Академия бастығы Мирлан 
Ахмедияұлы: «Елде болып жатқан оң 
саясатты қолдауымыз қажет. Себебі, 
Елбасымыздың салиқалы саясаты елді 
ешқашан адастырған емес. Ол кісінің бір істі 
бастаса, жауапкершілікпен алып шыға-
тынын біз бəріміз күнделікті өмірде көріп 
жүрміз. «Жаһандану - ол біздің есігімізді 
қақпайды, ол бірден төрге шығып, өз 
үстемдігін жүргізеді», сондықтан дамып 
жатқан көштен қалуға болмайды», - деп сөзін 
тұжырымдады.

Мейрам ОСПАНОВ,
Академияның баспасөз хатшысы
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Сегодня, как и ранее, каждое государство 
стремится утвердить в сознании собствен-
ного населения и народов других стран 
выгодное о себе представление. При этом 
бурное развитие информационных техноло-
гий способствует возрастанию значения 
имиджа институтов в политике государства, 
в том числе в области обеспечения 
безопасности. Так, в осуществлении воен-
ной политики руководство сталкивается с 
проблемами имиджа Министерства 
внутренних дел, поскольку информация о 
положении дел в правоохранительных 
органах, о состоянии боевой готовности, о 
положительных и негативных явлениях в 
военной жизни влияет на общественное 
сознание, чувства людей и косвенно - на 
атмосферу и механизмы принятия и 
реализации решений в области обороны.

Создание положительного имиджа Мини-
стерства внутренних дел не спонтанная, а 
долговременная и системная деятельность, 
требующая концептуального обоснования, 
координации и постоянного контроля. 
Поэтому осмысление имиджа Вооруженных 
сил, его значения в безопасности страны 
необходимо в современных условиях.   
Основной задачей государственной про-

граммы «Цифровой Казахстан» является 
использование цифровых технологий в 
развитии страны. Сегодня более 40 % 
населения планеты имеет доступ к Интер-
нету, и почти в каждых 7 из 10 домохозяйств 
есть мобильный телефон. Цифровые 
технологии дали ряд преимуществ : 
упрощение доступа населения и бизнеса к 
государственным услугам, ускорение 
обмена информацией, появление новых 
возможностей для ведения бизнеса, 
создание новых цифровых продуктов и т.д. 
Нельзя не упомянуть рекламу в мобильных 
приложениях. Все большее количество 
людей  становится  с обственник ами 
смартфонов и планшетников, а значит, 
пользуются приложениями, разработан-
ными специально  для  так ого  рода 
устройств. С этим направлением также 
нужно работать.

Для того чтобы попасть в число аби-
туриентов,  необходимо перейти на 
образовательный сайт, зарегистрироваться 
и ознакомиться с Уставом, лицензией на 
право ведения образовательной дея-
тельности и Правилами внутреннего 
распорядка Костанайской академии МВД РК 
имени Шракбека Кабылбаева. 

С помощью социальных сетей абиту-
риенты, желающие поступить в академию, 
могут пройти онлайн-регистрирацию на 
официальном сайте. И сегодня в эпоху 
современных технологий можно получить 
подробную информацию в официальной 
группе «ВКонтакте», на официальном сайте 
kostakademy.kz, а также на официальной 
странице в «Инстаграме» kostakademy.kz 
можно просмотреть фото и видео, в прямом 
эфире все творческие и учебные  процессы.

Основные плюсы продвижения  в 
Интернете: многомиллионная аудитория 
пользователей, возможность форми-
рования аудитории по совокупности 
множества параметров, более довери-
тельная форма представления информа-
ции, «вирусный» эффект распространения 
информации. Грамотное продвижение 
обеспечит активные темпы роста сообществ 
и позволит извлечь максимальную выгоду из 

КОСТАНАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
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конкретной социальной сети. А также 
большим плюсом создания сайтов в 
интернет-пространстве является возмо-
жность получить информацию об академии 
и поступлении онлайн, не выходя из дома. 
Набор производится для всех жителей 
Республики Казахстан и Таджикистана. 
Ежедневно на официальных страницах 
публикуются различные новости, отчёты по 
проводимым мероприятиям, конференции, 
собрания. 

Помимо нашей Костанайской академии 
МВД РК им.Шракбека Кабылбаева по  
Казахстану располагаются и другие учебные 
заведения, к  примеру,  Алматинская 
академия МВД РК имени Макана Есбу-
латова, Карагандинская академия МВД 
Республики Казахстан им. Баримбека 
Бейсенова, Актюбинский юридический 
институт МВД РК им. Малкеджара Букен-
баева, Кокшетауский технический институт 
Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД 
Республики Казахстан.

Провённый анализ социальных сетей в 
других академиях Республики Казахстан 
показал следующие результаты: на 1 месте 
по числу подписок в интернет-пространстве, 
а именно в социальной сети «Инстаграм» - 
Костанайская академия МВД РК - 4473 
подписчика и 1648 публикаций; 2 место - 
Карагандинская академия МВД РК - 6925 
подписчиков и 1140 публикаций, 3 место - 
Алматинская академия МВД РК - 8649 
подписчиков и 220 публикаций.

Это говорит о том, что даже с маленьким 
количеством подписчиков Костанайская 
академия стремится к развитию, ежедневно 
раскручивает страницу с максимальной 
скоростью! Имидж академии находится на 
высшем уровне. Эффективность продви-
жения работы социальных групп в интернет-
пространстве высокая. Такие публикации и 
работа над сайтами помогает жителям, 
абитуриентам получать полезную информа-
цию, которая в дальнейшем способствует 
поступлению в Костанайскую академию 
МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. Я 
оцениваю данное направление как сверх-

перспективное. Причем перспективы будут 
расти с развитием технологий и уровнем 
проникновения Интернета. Главным в 
данном случае является привлечение 
внимания аудитории. 

Под чутким контролем начальника 
академии генерал-майора полиции Кызы-
лова Мирлана Ахмедиевича ежедневно 
проводится осмотр всех социальных сетей, 
образовательного сайта. Публикации и 
материалы выпускаются своевременно во 
всех интернет-источниках.

Почему абитуриенты выбирают Костанай-
скую академию? По комментариям кур-
сантов академии стало известно, что в 
Костанайской академии обучение гораздо 
легче в плане образования, а также нет 
особых сложностей при поступлении, и 
после окончания вопросы, касающиеся 
трудоустройства, решаются без каких-либо 
затруднений. Где еще можно поучиться у 
таких педагогов и профессионалов своего 
дела? На мой взгляд, самыми главными 
преимуществами нашей академии являются 
не только преподаватели, но и курсанты. 
 Ведь именно они своими достижениями 
поднимают  статус  академии. 

Костанайская академия - это не просто 
место, куда мы приходим учиться, это место, 
где царит особая атмосфера: здесь и учеба, 
семинары, встречи, конференции и работа, 
и творчество, и спорт, здесь наша жизнь. В 
Костанайской академии есть много возмож-
ностей для самостоятельного развития и 
самореализации. 

Наша академия -  это наш второй дом, 
ведь здесь мы проводим большую часть 
своего времени, занимаясь любимым делом.

Венера  МАМАТОВА,
практикантка,
студентка 3 курса 
КГУ им. А. Байтурсынова
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КАФЕДРАСЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

1971 жылы Жауынгерлік жəне дене дайын-
дығы кафедрасы Қостанай қаласында 
құрылып, алғашқы тəлімгерлерін Ішкі Істер 
Басқармасының кіші жəне ортаңғы бас-
шылығына облысаралық деңгейде сабағын 
бере бастайды. 1972 жылдың қазанынан 
бастап əскери-дене дайындығы бағыттында 
жұмыс жасай бастайды. 1974 жылы бұл 
бағыт самбоға ауысып, мотоатқыш дайын-
дығы қосылады.

1996 жылы Жауынгерлік жəне дене 
дайындығы кафедрасы жоғарғы милиция 
мектебіне ауысады. Ең алғаш кафедра 
бастығы болып СССР  спорт шебері,   жазғы 
полиатлон спорт түрінен əлем чемпио-
натының қола жүлдегері Калашников Алек-
сандр Петрович тағайындалды. 

Кафедрада жұмыс жасап, еңбегі сіңгендер: 5 
рет СССР чемпионаты, 2 рет Əлем чемпионы 

полиатлоннан, ҚР еңбегі сіңген спорт шебері 
Антимонов Виктор Васильевич; қоян-қолтық 
спорт түрінен Əлем чемпионы, заң ғылымының 
кандидаты Муканов Руслан; педагогикалық 
ғылымының докторы Тойлыбаев Бегайдар 
Адамбекович; педагогикалық ғылымының 
кандидаты Огиенко Надежда Анатольевна; 
педагогикалық ғылымының докторы жəне 
еңбегі сіңген жаттықтырушы Сивохий Иван 
Павлович болды.

Жауынгерлік жəне дене дайындығы 
кафедрасының басшыларының басқарған 
жылдары:

1.  Калашников Александр Петрович 1996-
2000 жыл.

2. Тойлыбаев Бекайдар Адамбекович 
2000-2004 жыл.

3. Бонк Михаил Николаевич 2004-2010 
жыл.

СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР
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4. Сметановский Александр Юрьевич 
2010-2012 жыл.

5. Щур Юрий Васильевич 2012-2016 жыл.
6. Исергепов Курманай Шаймагамбетович 

2016-2017 жыл.
7. Утенов Бағдат Каменович 2017 жылдан 

казіргі уақытқа дейін жұмыс жасауда.
Қазіргі уақытта кафедрада 10 оқытушы 

жұмыс жасауда, олардың 5 ҚР спорт шебері, 
олар жауынгерлік жəне дене Дайындығы 
кафедрасының бастығы полиция под-
полковнигі Утенов Б.К., кафедраның 
орынбасары полиция майоры Абдрахманов 
М.Б., кафедраның аға оқытушысы полиция 
подполковнигі Таңқыбаев Р.С., кафедраның 
аға оқытушысы полиция майоры Каби-
дуллинов Е.А., кафедраның аға оқытушысы 
полиция майоры Еременко А.С.

Ал қалған 5 оқытушы спорт шеберіне 
үміткер олар, отставкадағы полиция 
полковнигі Акильбаков А.А., отставкадағы 
полиция полковнигі Исергепов К.Ш., полиция 
майоры Сыздықов С.С., полиция майоры 
Кенжекиев М.С. жəне де кафедра оқы-
тушысы Кутымбаев Р.Т.

2015 жылдың қырқүйек айында 23 жасқа 
дейінгі əскери самбодан жастар арасындағы 
1 СССР спорт шеберін еске алуға арналған 
ҚР Чемпионатында академия курсанты 
Шайсултан Шаяхметов ҚР спорт шебері 
нормативін орындады.

2015 жылдың қазан айында полиция 
генерал-майоры Шырақбек Қабылбаевты 
еске алуға арналған еркін күрес Кубогында 
Академия жеке құрамы 1 орынға ие болды. 

2015 жылдың наурызында ҚР МВД 
арасындағы чемпионатта волейболдан 
Академия құрамы 1 орынды иеленді.

2015 жылы Рудныйда өткен облыстық 
Қостанай чемпионатында командалық 
есеппен 1 орында иеленді.

2016 жылдың мамырда «Студенттік 
көктем - 2016», Қостанай академиясының 45 
жылдық мерей тойына арнап қазақ күресінен 
ЖОО арасында өткен жарыста Академия 
құрамы 1 орынды иеленді.

2016 жылдың мамырында Ашық облыстық 
турнирде Ушу-Саньдадан командалық 
есеппен 1 орынды иеленді.

2017 жылдың қазанында Темиртау 
қаласында ҚР чемпионаты  жастар  
арасындағы əскери самбодан өтті, Қостанай 
қаласы командалық есеппен 1 орынды 
елшіледі. Жүлдегерлері: осы жарыста 
чемпион атанған жəне спорт шебері 
нормативін орындағандар: Оразымбет 
Бексултан, Сабитов Жан, Болатов Бахтияр, 
Қожабеков Қажығали жəне 2 орынды - 
Иманбаев Жұмабек, 3 орынды - Ошақбай 
Айбар, Ермаханбетов Төрехан, Қадірбай 
Жандос спорт шеберіне үміткер атанды.

2017 жылдың қараша айында əскери 
самбодан 23 жасқа дейінгі жастар ара-
сындағы ҚР чемпионаты Қостанай қала-
сында өткізілді, 74 кг салмақта Жаппар 
Мақсат - 4 курс, 82 кг салмақта Құрбан 
Нұрбол - 3 курс ҚР спорт шебері атанды. 
Спорт шеберіне үміткер Академиямыздан 
8 курсант орындады осы жарыста.

Халықаралық дəрежеде Камысты ауданы-
ның əкімі жүлдесіне арналған еркін күрес 
турнирінде 3 курсант спорт шеберіне Үміткер 
нормативін орындады.

СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР
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Халықаралық дəрежедегə турник Ушу-
Саньда «Алтын күз» жарысында 1 чемпион, 
4 күміс жүлдегер, 5 қола жүлдегер атанып, 
спорт шеберіне үміткер нормативін орын-
дады.

Жыл сайын Академияда ғылыми-тəжіри-
белік конференция «Дене жаттығулары 
арқылы курсантты салауатты тəрбиелеу» 
жəне де пəн олимпиадасы өткізіледі.

«Дене дайындығын аяқтау тəсілі» бұл 
сұрақты талдау мақсатында кафедра 
оқытушыларының өзара дөңгелек үстел 
атты жиналысында талқыға салынды, 
талқыға салу мақсаты Академия курсант-
тарының шеберлерін көбейту мен шебер-
лердің бүгінгісі мен ертеңгісін жақсарту 
мақсатында ұйымдастырылып отыр. 

Осы жылдар аралығында Республикалық 
дəрежесі бар ҚР жаттықтырушыларының 
дөңгелек үстел атты жиналысы болды. 
Самбо, əскери самбо, қоян-қолтық ұрыс 
секілді спорттардан жиналыс жасалды, 

жиналыстық мақсаты күрестің тəсілдерін 
жетілдіру мен толықтырулар қарастырылды. 
Ұйымдастыру қарқын тауып, жиналыста 
қарастырылған сұрақтарды халықаралық 
жиналысқа салдық, мемлекеттер қатарында 
Ресей Федерациясының ЖОО, Қырғызстан 
мемлекеті жəне де Қазақстан Респуб-
ликасының ЖОО арасында қаралды.

Алдағы уақытта 16 кафедралық ғылыми-
тəжірибелік конференция ұйымдастырылып 
жоспарға алынуда, бұл конференция 
халықаралық дəрежеде өткізіледі, қаты-
сатын мемлекет ол, Ресей Федерациясы, 
конференцияның тақырыбы жоғарыда 
айтылып кеткендей «Дене жаттығулары 
арқылы курсантты салауатты тəрбиелеу». 

Елбасымыздың соңғы жолдауы «Жаңа 
қарқын Төртінші революцияда» тоқталып 
кеткендей, өскелең ұрпақтың салауатты 
дұрыс өмір салтын сондай-ақ спорттық 
жаттығуларды жəне де үздіксіз спортпен 
айналысу бағытына айта кеткен еді. Осы 

СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР
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кафедра Елбасының бағытымен курсант-
тарды спортқа баулып, сауатты ден-
саулығынның кепілі.

ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының алдыңда үлкен 
мақсат тұр, ол спорттық курсанттар 
арасында алар орны ерекше болуы жəне 
осы спорт біздің өміріміздің кепілі екеніне көз 
жеткізу. Осы Төртінші революция бізгге 
себепкер болатындай, себебі, Елбасы-
мызда, революцияда толқалып кеткен 
бағыттарда барлығы салауатты өмір салтын 
ұсынады, осы салауаты өмір салтын 
ұстануды ұсына отыра халыққа спортпен 
айналысуды сонымен қатар, өмірге деген 
көзқарасын өзгерту тағы сол секілді бағытты 
ұсынып отыр.

Академия басышысының өзі спорттық əр 
түрлі шаралардың ашылуына қатысып, 
спортсмендерге қолдау көрсетеді. Белгілі бір 
əскери ережелерге сəйкес спортта жетіс-
тіктерге жетіп жүрген спортсмендерді көтер-
мелейді. Академия төңірегінде облыстық жəне 
қалалық дəрежеде сайыстар жиі болады.

Дене дайындығы жəне спорт біздің ертеңгі 
жəне бүгінгі тарихымызда жоғары орында 
тұр. Бізге ең жоғарғы дəрежеде дене 
дайындығы мен спорт халық арасында 
қолданысқа ие. Бұл дегеніміз Қазақ-
станымыздың алға жылжып, гүлденуі. 

Бағдат УТЕНОВ,
жауынгерлік жəне дене дайындығы 
кафедрасының бастығы, 
полиция подполковнигі 

СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР
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ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ 

ПО БОРЬБЕ САМБО СРЕДИ МАСТЕРОВ

13 апреля 2018 года в спортивном 
комплексе Костанайской академии Мини-
стерства внутренних дел Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 
состоялся чемпионат Республики Казахстан 
по борьбе самбо среди мастеров спорта в 
возрастных категориях от 35 до 70 лет, 
посвященный памяти академика Шай-
султана Шаяхметова. Чемпионат был 
организован ГУ «Управление физической 
культуры и спорта акимата Костанайской 
области», Федерацией спортивного и 
боевого самбо Республики Казахстан при 
поддержке руководства Костанайской 
академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева.

Торжественное мероприятие началось с 
представления участников и областей, 
городов, которые они представляли. Таким 
образом, в чемпионате приняли участие 
свыше 150 спортсменов из 15 областей и 
городов. Среди присутствующих более 20 
спортсменов являлись мастерами спорта 
международного класса, чемпионами мира, 
Азии и Европы. 

Начальник Костанайской академии МВД 
РК имени Ш.Кабылбаева генерал-майор 
полиции Кызылов Мирлан Ахмедиевич 
перед началом соревнований от имени всех 
курсантов, офицеров и руководства акаде-
мии поприветствовал спортсменов и поже-
лал им удачи. Он отметил, что самбо для 
всех сотрудников органов внутренних дел 
РК является прикладным видом спорта. 
Открыл чемпионат заместитель начальника 
ГУ «Управление физической культуры и 
спорта акимата Костанайской области» 
Бегалин Азамат Амантаевич. Он выразил 
благодарность руководству академии и 
тренерам за помощь в организации сорев-
нований. 

Чемпионат был посвящен памяти 
академика Шаяхметова Шайсултана  
Шаяхметовича. Шайсултан Шаяхметович 
Шаяхметов родился 7 января 1939 года в 
Наурзумском районе Казахской ССР. 
Шайсултан Шаяхметович Шаяхметов - 
Министр высшего и среднего специального 
образования Казахской ССР (1987-1988 
год), мастер спорта СССР по самбо.
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Почетными гостями соревнований были 
Акулов Мухамбетжан Каржауович - директор 
ТОО «Қаржау», родственник академика 
Ш.Шаяхметова,  Сейдалин Какимбек 
Хамитович - директор ТОО «Союз ТС», 
родственник академика Ш.Шаяхметова, 
руководитель Отдела физкультуры и спорта 
акимата г. Костаная, мастер спорта между-
народного класса Ермагамбетов Н.Б. и 
начальник Костанайской академии МВД РК 
имени Шракбека Кабылбаева генерал-майор 
полиции Кызылов Мирлан Ахмедиевич.

Зрителями соревнований стали родные, 
близкие спортсменов, их тренеры и кур-
санты. Среди прочих на соревнованиях 
присутствовали дети участников. Они 
активно поддерживали спортсменов, с 
замиранием сердца смотрели за каждым 
поединком и искренне  поддерживали своих 
отцов. По словам самих спортсменов, такая 
поддержка необходима и крайне важна.

Несмотря на то, что соревновательный 
дух витал в воздухе, спортсмены под-
держивали друг друга и давали советы. Как 
отметили участники, организация сорев-
нований была на высоком уровне.

По итогам чемпионата победители 
определились следующие:

М1 (35-39 лет)
Нусупов М. (СКО) - 62 кг
Казбеков Н. (Жамбылская обл.) - 68 кг
Хабылхан Ж. (Костанайская обл.) - 74 кг
Махметов Т. (ЗКО) - 82 кг
Алькей А. (г. Костанай) - 90 кг
Кулик А. (г. Костанай) - 100 кг
Усенов Е. (ЗКО) - +100 кг

М2 (40-44 года)
Сыздыков Е. (г. Павлодар) - 62 кг
Мырзабеков К. (г. Алматы) - 68 кг
Искаков Р. (Карагандинская обл.) - 74 кг
Алиев Е. (Костанайская обл.)- 82 кг
Бакешов Б. (г. Актобе) - 90 кг
Булатов А. (Костанайская обл.) - 100 кг
Шаригин Р. (Костанайская обл.) - +100 кг

М3 (45-49 лет)
Караканов М. (ВКО) - 62 кг
Тулегенов М. (ЗКО) - 68 кг
Чакенов Б. (ВКО) - 74 кг
Аксалин А. (Акмолинская обл.) - 82 кг
Бастемиев Ж. (Павлодарская обл.) - 90 кг
Сиелханов Р. (ВКО) - 100 кг
Абатов Е. (ЗКО) - +100 кг

М4 (50-54 года)
Ахметбеков К. (г. Алматы) - 62 кг
Оспанов Н. (Жамбылская обл.) - 68 кг
Бесенов К. (ЮКО) - 74 кг
Наурызалиев Р. (ВКО) - 82 кг
Бахтыкериев С. (г. Актобе) - 90 кг
Есендияров К.(ЗКО) - 100 кг
Дудин А. (г. Костанай) - +100 кг

М5 (55-59 лет)
Алибеков А. (г. Костанай) - 62 кг
Курмашев К. (ЗКО) - 68 кг
Кушенов М. (Атырауская обл.) - 74 кг
Манарбаев Б. (Карагандинская обл.) - 82 кг
Тастайбеков А. (ЗКО) - 90кг
Бекмуратов Б. (г. Актобе) - 100 кг
Брамонтов С. (Карагандинская обл.) - +100 кг

М6 (60-64 года)
Дарубаев Н. (Алматинская обл.) - 68 кг
Мунтынов У.  (г. Павлодар) - 74 кг
Алиаскаров М. (Карагандинская обл.) - 82 кг
Зияев К. (ЮКО) - 90 кг
Халилаев А. (ЮКО) - 100 кг
Айзаралиев Ж. (ЮКО) - +100 кг

М7 (65-70 лет)
Имангалиев Ч. (ЗКО) - 62 кг
Момынов У.( ЮКО) - 68 кг
Ахметжанов С. (Акмолинская обл.) - 74 кг
Нурмашев Р. (ВКО) - 82 кг
Веклич А. (Костанайская обл.) - 90 кг
Даутов С. (Алматинская обл.) - 100 кг

Камила ГАРЕЕВА,
пресс-служба курсантов 
академии,
курсант 1 курса,
рядовой полиции
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БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ

 АРНАУ

Өлең сөзім қазақтың танымалы.
Ұлыларымен толысуда бағың əлі.
Бір ұлына қазақтың өлең жаздым
Атын естіп, тұлғасын танығалы.

Бойыңда болған екен көп өнерің, 
Айбына асқақ өлеңге теңегенім.
Бүгін мына өмірде жоқ болсаңда,
Ер есімі - ел есінде деген елім.

Үміт артқам ертеңнің ақ шамына
Еңбек етсем елімнің ақ таңына,
Сол үшін де мен бүгін қуанамын
Осы жерде білім алып жатқаныма.

Пенденің адамдықта жатыр мəні
Қуанамын болғаныма оқырманы
Академия зор білім беріп жатыр,
Шырақбек Қабылбаев атындағы.

Серт етпесе тұралар сенімде кім,
Жақсылығың қап кетті еліңде мың.
Бүгінгі ұрпақтарға үлкен үлгі
Кешегі жүріп өткен өмір жолың.

Ұрпаққа тарту еткен танымдар көп
Айтқан сөзің жаңғырар жадымда тек,
Үйреттің үлгі бердің ұрпағыңа
Кішпейілде қарапайым болыңдар деп.

Қырағы, қайсар мінез, қызу етің
Жақсы істерге жолданды құзіретің
Үлгі болар ізіңнен ергендерге
Ішкі істерде істеген қызметің.

Жолың барда жүректе, қанда, бойда
Ұйқас келді оралып бірде ойға,
Осы өлеңді арнадым тоғыз шумақ
Жүз он жылдық жаңғырған мерей тойға.

Өнеге болып жаз, қыс, көктем, күзің қалды
Кейде өмір болса да тым ызғарлы,
Ерте өмірден өтсең де, өз еліңде
Өз жеріңде өшпейтің ізің қалды.

Лашын ЕРБОЛАТ,
полиция қатырандары, 
1 курс курсанты 
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АКАДЕМИЯ

Қазақстан елім менің еңселі, 
Байтақ дала жасыл желек көркемді.
Патриоты еліміздің біз жастар,
Академия курсанттары белсенді.

Академия еліміздің тынысы,
Саптық жүріс əскерилер бір ісі.
Біз əскери байтақ елдің ұланы,
Ел ағамыз еліміздің қорғаны.

Отан қорғау біздер үшін абырой,
Құқық қорғау саласы ол асқаққой.
Ішкі істер министрлік орган саласы,
Еліміздің тəртіп сақтау орган ғой.
 
Ерсұлтан КƏРІБАЙ,
4 курс курсанты, 
полиция қатарындағы

ҮЛКЕН БІР ОТБАСЫ ...

Татулық пен бірлігі жарасқан 
Басқа курстар біздерменен санасқан
Жігіттердің кереметтігі соншалық
Академияның бүкіл қызы таласқан.

Мына біздер Азаматтың ұлдары
Бір үйдің 175 ұлдары
Əр қайсысы орны бөлек бір төбе
Сол төбенің өсіп шыққан талдары.

Біздер де бар Баймұраттай ағалар,
Ондай аға қайдан ғана табылар.
Біздер үшін оның орны ерекше 
Сабыр берген құдай оған жеткенше.

Бағдаттың нұры жылы, сөзі жылы
Бізге қарап күлімсіреген көзі жылы
Бəрімізді бірдей көріп, жаны ашитын
Ол ағамыз біз үшін өте құнды.

Тегі Қадыр, Қайрат Серікұлы
Қандай адам, ғажап жүзі жылы.
Баршамызды шын жүректен жақсы көрет
Ей, ағатай, əрдайым  аман болшы!

Əке орнына əке болған, ғажап жан
Ана орнына ана болған алтын жан.
Кусеубаев Азамат Браліұлы
Денсаулығың мықты болсын əрқашан!   
                                                       
Думанжан ТҰРСЫНБАЙ,
3 курс курсанты,
полиция қатарындағы
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МҰХТАР ӘУЕЗОВҚА  АРНАУ

Жандырдың тағы қазақтың сөнбес бір шамын,
Өзің деп білем аспанда жанып тұрса күн!
Мəңгілік өшпес еңбектеріңді қалдырған
«120 жыл»,- деп жаңғыртып жатыр ұрпағың!

Көзіндей болған Абайдай асқақ алыптың
Жаныңда тұнған кəусəр бұлағы шабыттың
Абай жолы мен төрт томды түгел дəріптеп,
Қазақтың атын барша əлемге таныттың.

Мұхтар Əуезов қазақилықтың таңбасы
Өмірі-өнер,шабыты-өзен арнасы
«Талантыменен қазақтың атын биікке
Көтерді»,- деді бір айтқан сөзінде Елбасы.

Өзің дегенде елең етпей бір өтпеспіз
Бізде өнермен өзімізше бір шектеспіз
Жазсақта қанша атыңды мақтап өлеңдер
Айтсақта қанша,бағаңа мүлде жетпеспіз!

Барша курсанттар құтты болсын күн бүгінгі
Əуезов дана жеткізген қазақ үніңді
Бабамыз сынды ақылы толған айбынды
Адам болайық заманымызға сай білімді!

Лашын ЕРБОЛАТ,
1 курс курсанты

МЕН ҚАЗАҚПЫН

Қос батырдың ұрпағымын мен текті,
Қызыл қаным таза жаным асыл етті.
Қазақпын деп қанын берген бабаларым,
Жері үшін қазағымды биік етті.

Мен қазақпын азатпын дара жанмын,
Сан ғасырлар жараланып жатса жаным.
Мен қалайша қазақтықтан сақтанамын,
Мен қазақпын, қазақпын деп мақтанамын.

Талай ғасыр тартып келді сан түрлі азап,
Бəріненде арын биік еткен қазақ.
Ел ағамыз патшамыздың арқасында,
Азаттығын өзге елден алған қазақ.

Көк байрақты көк аспанда желбіреткен,
Тəуелсіздік талай жанды елжіреткен.
Елім жерім отаным, қазағым деп,
Талай батыр жерім үшін қанын төккен.

Ерсұлтан КƏРІБАЙ,
4 курс курсанты 
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 Мен осы қиын да ауыр, психологиялық тұрғыдан оңай емес профессия таңдауымның 
себебі, ол өзімнің қалауым. Менің ешқандай ағам, көкем, атам органдарда жұмыс істемеген, 
ешкімге еліктемедім. Менің ҚР азаматы болғандықтан адамдық борышым - ол халыққа 
қызмет көрсету. Мен халықтың тыныштығын, қоғамдық қауіпсіздігін сақтайтын боламын. 
Мен тек Отанымның алдында өз борышымды өтеп жатырмын.

 Еркебулан ТУЛЕБЕКОВ
 

Менің бала кездегі арманым полиция қызметкері болу еді. Мектеп кезінде «Сен кім 
боласың?» дегенде, полиция қызметкері боламын дейтінмін. Сол бала кезгі арманды қуып 
Қостанай қаласына туған əпкеммен қыдыруға келген едім. Əпкеммен Қостанай 
қаласындағы Абай көшесімен келе жатқанда Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясын көрдім. Сол сəтте əпкеммен «Бұл қандай мекеме?» - деп сұрадым. «Бұл 
генерал-лейтенант Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, бұнда болашақ 
ел қорғаушылар полиция қызметкерлері оқиды»,- деді. Мен бұл Академияға жақынырақ келіп 
офицерлер мен курсанттарды көріп қатты қызығып осы оқуға түсемін дедім. Сол сəттен 
бастап осы оқуға түсемін деп күнде жүгіріп спорт жағынан дайындалдым. Қазіргі таңда 
менің бала кездегі арманым орындалды мен 3 курс курсантымын. Осы мамандықты 
таңдағаныма болашақта өз елімнің тыныштығын қорғауға уəде беремін.

Омиртай ФАЗЫЛ 

«Мамандықтың бəрі жақсы қалауынша таңдап ал» дегендей шынында бұл əлемде 40 
мыңға жуық əр түрлі мамандықтар бар екен. Осы көп салалы мамандықтар арасынан 
таңдау жасау əрине оңай емес. Ең бастысы - адам еңбекке қабілетті, зейінді болу қажет 
жəне оның мамандығы өскен ортаға маңызды, бағалы үлес қоса алатындай болуы шарт деп 
есептеймін. Менің таңдаған мамандығым халқыма, адамзатқа көмегімді тигізсем екен деп 
армандайтынмын. Бүгінде, міне, мен сол арманыма жеттім. Себебі, мен Қостанай 
қаласындағы Шырақбек Қабылбаев атындағы академияға оқуға түстім. Мен болашақ 
полиция қызметкерімін. Бір жағынан таптырмайтын мамандық деп білсем, бір жағынан 
шыныменде мен мұндай жауапкершілігі мол жұмысты атқара аламын ба деген ойлар мені 
мазалаған еді. Таптырмайтын мамандық деген себебім, қоғамдағы құқық бұзушылықтардың  
жолын кесу, алдын алу, қиналғанда қол ұшын беру өте сауапты іс. Сондықтанда мен болашақ 
мамандығымды мақтан етемін. 

Алиби ЖАНГЕЛЬДЫ

«МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ» 

АТТЫ 3 КУРС КУРСАНТТАРЫНЫҢ  ЖАЗҒАН 

ЭССЕЛЕР ЖИНАҒЫ
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Біздің алдымызда тұрған ең басты мақсат пен жауапкершілік ол біздің мамандығымыз. 
Менің мамандығым қызығы мен қиындығы қатар жүретін ішкі істер органдарының қызметі. 
Мен қазіргі уақытта ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында тəлім 
аламын. Мен өз мамандығымды мақтан тұтамын. Менің мамандығым үлкен қажырлы 
еңбекті, үлкен жауапкершілікті, тəртіпті талап етеді. Əрбір ҚР ІІО-да қызмет атқаратын 
азамат жоғарыда айтылған жағдайлар бойынан табылуы тиіс деп ойлаймын. Б. Момышұлы 
атамыздың сөзі бар емес пе, «Тəртіпке бас иген құл болмайды» деген менің ойымша əрбір ҚР 
азаматы тəртіпті сақтап, жауапкершілігі мол болып ҚР-ның биікке самғауына кім болса да 
қалауы тиіс деп ойлаймын. Мен ҚР ІІО-а бар күшіммен, барлық ерік жігеріммен қызмет етуге 
ант етемін. ҚР-на қызмет етемін.

Табысбек СЕРІКБАЙ

Мамандық таңдау - адам өміріндегі ең маңызды қадамдардың бірі. Өйткені, адам 
тағдырының бір бөлігі таңдаған мамандығымен ұштасып отырады. Мен өз полиция 
қызметкері  мамандығын таңдау себебім кішкентай кезден арманым еді. Полиция 
қызметкерін құрметтеуіміз қажет. Себебі, мен болашақ мамандығымда қоғамға өзімнің көп 
пайдамды тигізіп, адам құқықтарын қорғаймын. Əділдік үшін күресіп, қиын жағдайда қалған 
адамдарға барынша көмектесіп, халық ризалығына басқа да полиция қызметкерлері сияқты 
бөленгім келеді. Мен өзіме үлгі тұтатын, халық қаһарманы, Ұлы Отан соғысының ардагері - 
Б. Момышұлы. Ол кісі халық батыры, халық қаһарманы болып келеді. Мен өз болашақ 
мамандығымды сүйемін.

Бексұлтан СОВЕТОВ

Мен бала кезімнен құқық қорғау органында жұмыс істегім келген. Бала кезімде полиция 
қызметкерлерін көріп олардың киген киіміне, сөйлеген сөздеріне қатты қызығатынмын. Əр 
түрлі киноларды көріп, дəл сол кинодағыдай полиция қызметкері болып, халықты қорғап, 
тыныштықты сақтағым келетін. Менің осы мамандықты таңдауға тағы бір себеп ол менің 
əкемнің арманы болатын. Ол да полиция қызметкері болғысы келген, бірақ ата-əжем қарсы 
болғандықтан арманын жүзеге асыра алмаған. Сол үшін əкемнің арманын мен жүзеге асырып 
жатырмын. Мен қазір Қостанай академиясының 3 курс курсантымын. Мен Академияны 
бітірген соң осы салада ұзақ уақыт жұмыс істеймін. Халықты қорғап, тыныштықты 
сақтаймын. Осы мамандығымда жоғары шеңдерге жетуді қатты армандаймын.

Биржан ОМИРЗАКОВ 
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РЕДАКТОР МІНБЕРІ
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!

КУРСАНТТАР БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ
ИЩИТЕ, НАХОДИТЕ, ПРЕДЛАГАЙТЕ!

ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВҚА - 110 ЖЫЛ
БЕДЕЛІҢДІ КӨТЕРЕДІ, РУХЫҢДЫ АСҚАҚТАТАДЫ
ТҰЛҒАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛИЧНОСТИ

МЕРЕЙІҢ ҮСТЕМ БОЛСЫН - АСТАНА
ЖҰЛДЫЗДАЙ ЖАРҚЫРАҒАН АСТАНА!
АРУ ҚАЛА - АСТАНА
ГОРОД АСТАНА

ЕЛБАСЫНЫҢ СЫНДАРЛЫ САЯСАТЫ
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ - ƏЛЕУМЕТТІК ТҰРҒЫДАҒЫ ЖАҢА ПРИНЦИПТЕРІ 
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ - ТАБЫСТЫ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ

ОҚУ, БІЛІМ БҰЛАҒЫ - БОЛАШАҚТЫҢ ШЫРАҒЫ
ПОДГОТОВКА КАДРОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ
МОНИТОРИНГІЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР - БІЛІМ САПАСЫ ТИІМДІЛІГІНІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ
ƏР КУРСАНТ ӨЗ БАҚТАРЫН «БІЛІКТІ МАМАН» 
КƏСІБИ ШЕБЕРЛІК САЙЫСЫНДА СЫНАЙ АЛАДЫ
ПО «ПРЯМОМУ НАБОРУ» - В КОСТАНАЙСКУЮ АКАДЕМИЮ!

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
АКАДЕМИЯ БАСТЫҒЫНЫҢ КОРЕЯ ЕЛІНЕ ІССАПАРЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АКАДЕМИЯНЫҢ ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӨКІЛДІК
ІС-ШАРАЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

ТӘРБИЕ ІЗГІЛІККЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ
АКАДЕМИЯНЫҢ  ТАБЫСТЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ
УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ОСОБАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ
КУРСАНТТАР АРАСЫНДА АЛҒАШ РЕТ «ПАРАСАТТЫ ПОЛИЦЕЙ» БАЙҚАУЫ ӨТТІ
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