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MINDET, ABYROI, ERLIK!
БАСТЫҚ М	НБЕР	

Осы күнге зор еңбекпен келдік көп, 
Ұрпаққа үлгі өнер нəрін бердік тек.
Біз келеміз дара жолды саралап,
Үш ұлы жол – М�НДЕТ, АБЫРОЙ, ЕРЛ�К деп.

Сүйемін асқар алып шыңды өлкемді,
Ту көтерер ұрпағың бар белсенді.
Міндет қылдық біз келешек жастарға,
Болашағын мына елдің ертеңгі.

Елімде бар бірлік жəне келісім,
Ең бірінші халық жайы ер үшін. 
Абыроймен атқарар деп сендік біз,
Біздің жастар болашақта өз ісін.

Далам дархан, пейілім де кең бүгін,
Тіледім мен Алатаудың ерлігін.
Білім алып бізден ұшқан түлектер, 
Көрсетер деп өздерінің ерлігін.

Ерболат ЛАШЫН,
Полиция қатарындағы 

2 курс курсанты

М�НДЕТ, АБЫРОЙ, ЕРЛ�К!

ҚҰРМЕТТ� ОҚЫРМАНДАР!

оқу орнының беделін нығайту, бұқаралық 
ақпарат құралдарында Академия 
қызметін, болашақ тəртіп сақшыларын 
адалдыққа, қайсарлық пен ержүректілікке, 
патриоттылыққа тəрбиелеу болып 
табылады. 

Міне, бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып, жүйелі жұмыс жасап, 
журналымыздың бүгінгі нөмірінде де білім 
ордасының профессорлық-оқытушылар 
құрамы мен курсанттары ұсынған 
мақалалар жинағы, Академияда өткізілген 
мəдени-көпшілік, спорттық іс-шаралар, 
курсанттардың эсселерімен, өлеңдерімен 
Сіздерді таныстырып отырмыз.

Қазақстан Республикасы ��М 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясында 2015 жылдан бастап 
жылына екі рет «М�НДЕТ, АБЫРОЙ, 
ЕРЛ�К!» атты жалпы академиялық журнал 
басылып шығарылуда.

Журналда білім ордасының 
профессорлық-оқытушылар құрамының, 
қызметкерлердің, магистранттар мен 
курсанттардың бірталай мақалалары, 
өлеңдері мен шығармалары жарық көрді.

Баспасөз қызметінен жəне кур-
санттардан құрылған баспасөз қызметі 
мүшелерінің басты мақсаты ішкі істер 
органдарының имиджін арттыру жəне 
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БАСТЫҚ М	НБЕР	

КУРСАНТ – КОРРЕСПОНДЕНТ

В Костанайской академии МВД РК 
имени Шракбека Кабылбаева функцио-
нирует огромное количество секций для 
всестороннего развития курсантов. К ним 
относятся спортивные секции, культурно-
массовый сектор, вокал, игра на музыкаль-
ных инструментах, а также научные кружки 
различных направлений.

Не так давно в Костанайской акаде-
мии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева 
появилась такая организация как Пресс-
служба курсантов Академии. В первую оче-
редь, задача Пресс-службы – это освеще-
ние главных событий нашей Академии. 
Мы, как курсанты нашего учебного заве-
дения, стремимся показать, что у нас в 
Академии очень интересно, и жизнь кур-
сантов разнообразна. Это нам дается 

легко, так как на территории нашей 
Академии часто проводятся соревнования 
различного уровня, научно-практические 
конференции, для участия в которых при-
езжают курсанты и студенты со всех реги-
онов Казахстана, а также из России. 
Курсанты Академии становятся призерами 
и чемпионами многих соревнований, с гор-
достью и честью представляют Академию 
на различных мероприятиях. 

Пресс-служба курсантов Академии 
работает слаженно, организованно и каче-
ственно. Наши ряды ежегодно пополняют 
талантливые ребята. У каждого из нас есть 
свой стиль, свой подход к написанию ста-
тей. Мы стараемся на благо Академии, 
делаем все для того, чтобы наша Академия 
развивалась, и о ее достижениях и успехах 
курсантов узнали все!
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ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВҚА – 110 ЖЫЛ

ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ Б�Л�М ОРДАСЫ 

КУРСАНТТАР КӨЗ�МЕН

Қазақстан Республикасы ��М Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай акаде-
миясы – мақтанышымызға айналған 
білім мен ғылым ордасы. Осы білім 
ордасын басқарып отырған дарынды 
ұйымдастырушы, абыройлы жетекші, 
қатаңдығы мен əділдігі үйлескен білікті 
басшы М.А. Қызыловтың оқу орнымыздың 
көркейіп жетілуіне қосқан үлесі өте зор. 
Жалпы орта білімді аяқтап, Академия 
қабырғасында мақсатты түрде білім 
алуға бағытталған 1 курс курсанттарын 
Академия ұжымы құшақ жая қарсы алады. 
Осы бағытта білім ордамызда бірінші 
кезекте курс ұйымы, оқу топтарының 
жетекшілері қызмет етеді. Аталмыш 
бөліністер өздерінің мақсатты қызметімен 
жеке құрамды біріктіруге, 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. Сонымен қатар 
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. 

Жалпы, Ш.Қабылбаев атындағы білім 
ордасы өзінің бірегейлігімен ерекшеленеді. 
Кез келген ЖОО секілді біздің де оқу 
орнымыздың құрылуы мен дамуы жағынан 
өзіндік үлкен тарихы, төл мəдениеті жəне 
терең құндылықтары бар.

Бүгінде дəл осы іргесі берік қаланған 
білім ордасында білім алып жатқанымызды 
мақтан тұтамыз деп үлкен сеніммен 
айта аламыз. Оқу орнымызға түскен 
əрбір курсанттың қызығушылығын арт-
тырып, сонымен қатар, сапалы білім 
нəрін сусындата отырып, курсанттардың 
бойындағы патриоттық рухты көтеруде, оны 
тəрбиелеуде, білім-ғылым жолында үздіксіз 

қызмет ететін, оқу процесін сапалық 
деңгейде жүзеге асыратын профессорлық-
оқытушылық құрамының орны, əрине, 
ерекше.

Осылайша, 45 жылдан астам тарихы 
бар Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясы – ішкі істер органдарының 
білікті, салауатты қызметкерлерін 
тəрбиелеп шығаратын, білім алушы-
лар мен тəрбиеленушілерге ішкі істер 
органдары саласының сан алуан қыр-
сырын ұғындыратын, сондай-ақ өзінің 
бірегейлігімен ерекшеленетін білім 
мен ғылымның ордасы болып табы-
лады. Аталмыш оқу орнына түсу арқылы 
біз де арманымызға қанат бітіріп, алға 
қойған мақсаттарымыздың біріне қол 
жеткіздік деп айта аламыз. Болашақта Ш. 
Қабылбаев атындағы Білім ордамыздың 
алар асулары мен бағындырар белестері 
көп деген сенімдеміз. Мемлекет жəне 
қоғам қайраткері Ш. Қабылбаевтың есімі 
берілген мақсаты айқын, бағдары нық оқу 
орнымыздың «курсант» атағына қашан да 
лайықты болып, мəртебесін асқақтатуда 
əрбір курсант өз үлесін қосуы тиіс. Сол 
себепті «Тарихтан тағылым алу бізге парыз» 
демекші, біздер үшін Шырақбек атамыздың 
жарқын бейнесі, ізгілікті ісі, асыл қасиеті 
Отанның мүддесі үшін аянбай қызмет 
жасаудың үлгісі бола беретініне сенімдіміз. 

Эльмира КАНАТЧИНА,

Академия курсанттары баспасөзінің мүшесі, 
полиция қатарындағы 2 курс курсанты
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ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВҚА – 110 ЖЫЛ

ҰЛТЫМЫЗДЫҢ МАҢДАЙАЛДЫ ПАРАСАТТЫ ҚАЙРАТКЕР�...

Қабылбаевтың оқырмандық дарынына 
шын сүйсінген Ғабит Мүсірепов: «Міне 
тағдырдың кекесіні: мен, еңбек жолымды 
милиционер болып бастағанмен, жазу-
шымын, ал сіз -рухыңызбен жазушы 
болғанмен, милиционерсіз».

Бауыржан Момышұлы Шырақбек 
Қабылбаевтың өзінің ізашары атаған. 
Олар бір-бірін сұрапыл соғыс жылда-
рынан білген. Шырақбек Қабылбаев 
қазақстандық əскер үшін киім, азық-
түлік, оқ-дəрі тиелген эшелонмен бірге 
делегация құрамында келгенде, оған 
Б. Момышұлы өзінің жауынгерлік жазба-
сын оқуға жəне сақтау үшін берген. Кейін 
олармен танысқаннан кейін Шырақбек 
Қабылбаев Б.Момышұлына оқыған жазба-
ларынан дарын мен шығармашылық күшті 
байқағанын атап жəне жауынгерлік жазба-
ларды жариялауды ұсынады. Осыдан соң 
Б. Момышұлы əрқашан Ш. Қабылбаевқа 
өзінің кітаптарын сыйға бергенде, «Менің 
ізашарыма» – деген, тарту тілегімен 
бастайтын.

Шырақбек Қабылбаев өнерді жанымен 
сезініп, жоғары бағалайтын. Ж. Елебеков, 
М. Ержанов, Р. Бағланова, орыс əншісі 
Л. Русланова сияқты майталмандардың 
өнеріне сүйсініп, Алла берген дарында 
шек болмайды деп, тамсанып, құмарлана 
тыңдайтын. Сонымен қатар Шырақбек 
Қабылбаев əн құмарлығымен бірге 
əдебиет пен өнерден де көп хабары 
бар зерек адам еді. Ел арасындағы 
əңгімелерді, жыршылар мен əншілер жай-
ынан, айтыс, құс салу, қыз ұзату туралы 
көп білетін еді. Қазақ КСР ��М – нің 
ансамблін құрған. 

2014 жылғы 9 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің №1287 
қаулысымен Қазақстан Республикасы 
��М Қостанай академиясына ішкі 
қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек 
Қабылбаевтың құрметті есімі берілген 
болатын. Бұл оқу ордасы үшін қуанышты 
күндердің бірі еді. 

Шырақбек Қабылбаев – ірі мемле-
кет қайраткерінің бірі, ол шынында, өз 
халқының мəдениетін, дəстүрін, əдебиетін, 
өнерін энциклопедиялық танымдарына ие, 
жанжақты тұлға болды. 

Шырақбек Қабылбаевтың өміріне 
көз жүгіртсек, ол Абай мен Мұхтар туған 
қасиетті қазақ жерінде дүниеге келді. 
Үлкен достық жəне инабатты қарым-
қатынастар Ахмеди Ысқақовпен, Мəлік 
Ғабдулинмен, Сəбит Мұқановпен, Ғабит 
Мүсіреповпен, Ғабиден Мустафинмен, 
Бауыржан Момышұлымен жəне тағы 
басқалармен тығыз байланыстырды.

Ол өте сүйіп оқитын жəне асқан 
жадыға ие, Шəкəрім мен Абайдың 
шығармаларын жатқа білетін 
разы оқырман болған. Шырақбек 
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Ал, 2015 жылдың маусым айында 
Академияда ұлы қайраткерге салта-
натты түрде ескерткіш орнатылды. Осы 
аталған шараға «Генералдар кеңесі» РҚБ 
Президиумының төрағасы, əділет генерал-
майоры Рүстем Қайдаров бастаған 
бірқатар генералдар, облыс əкімдігі 
басшылығы мен мəслихатының төрағасы, 
Шырақбек Қабылбаевтың туған-туыстары, 
құқық қорғау органдарының басшы-
лары, Академияның сыйлы ардагерлері, 
облыстағы оқу орындарының ректор-
лары, басшылары мен қызметкерлері 
қатысып тағзым еткен еді. Сонымен 
қатар Академияда ескерткіш орнаты-
лып, мұрағаттық жазбалары толы мұражай 
ашылды. 

Биыл Қазақ КСР �шкі істер министрі, 
генерал-лейтенант (�� рангілі ішкі қызмет 
генерал-лейтенанты), ��М еңбек сіңірген 
қызметкері, мемлекет жəне қоғам 
қайраткері Шырақбек Қабылбаевтың 
туғанына 110 жыл толды. Осыған орай, 
«Абыралы – Дегелең» атты қоғамдық 
қордың төрағасы Марат Серікжанұлы 
мұрындық болып, ағамыздың рухына 
арнап, қайраткердің туған жері Абыралы 
ауылында ескерткіш ашты. Аталған салта-
натты іс-шараға ішкі істер органдары мен 
ҰҰ ардагерлері қазақстандық кеңесінің 
төрағасы, милиция генерал-майоры 
Өмірзақ Болсамбеков, «Генералдар 
кеңесі» республикалық қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы, генерал-майор 
Рүстем Қайдаров қатысты. 

Академия басшылары, профессорлық-
оқытушылар құрамы жəне курсанттар 
жыл сайын Шырақбек Қабылбаевтың 
туған күніне орай ескерткішіне тағзым 
етеді. Сонымен қатар профессорлық-
оқытушылар құрамы курсанттарға арнап 
ашық сабақтар, викториналар, дəрістер 
жəне тағы да басқа іс-шаралар өткізеді. 
Бұл қоғам қайраткеріне деген құрмет. Ұлы 
қайраткердің өмірі мен қызметі – кейінгі 
жас ұрпақтар мен болашақ тарих үшін 
əрдайым үлгі – өнеге. 

Орынбасар УАҚПАЕВА,

Академияның баспасөз қызметі
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА»

Мирлан Ахмедиевич акцентировал осо-
бое внимание на Послании Президента 
Республики Казахстан Н. Назарбаева 
народу Казахстана от 5 октября 2018 года 
«Рост благосостояния казахстанцев: повы-
шение доходов и качества жизни», в кото-
ром отмечается, что «в рамках создания 
комфортной среды проживания необхо-
димы глубокие и качественные преобразо-
вания в работе правоохранительных орга-
нов. Безопасность является неотъемлемой 
частью качества жизни. Сотрудники орга-
нов внутренних дел находятся на «перед-
нем фронте» борьбы с преступностью и 
защищают от нее граждан, нередко рискуя 
своими жизнями. В то же время общество 
ожидает коренного улучшения работы пра-
воохранительных органов, в первую оче-
редь, полиции».

В работе пленарного заседания и в 
рамках сессий конференции приняли уча-
стие ученые из Российской Федерации:

- заместитель начальника Сибирского 
юридического института МВД России (по 
научной работе), доктор юридических 
наук, доцент, полковник полиции Цуканов 
Николай Николаевич с докладом на тему: 
«Административная ответственность за 
незаконное потребление наркотических 
средств, психотропных веществ: значение 
ст. 6.9 КоАП РФ»;

– начальник кафедры администра-
тивной деятельности органов внутренних 
дел Санкт-Петербургского университета 
МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник полиции Лампадова 

26 октября 2018 года в Костанайской 
академии МВД Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева состоялась 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы и пер-
спективы развития правовой системы 
Казахстана», посвященная 110-летию 
со дня рождения Министра внутрен-
них дел Казахской ССР, государствен-
ного и общественного деятеля, генерал-
лейтенанта внутренней службы Шракбека 
Кабылбаевича Кабылбаева и 20-летию 
столицы Республики Казахстан – города 
Астана. 

Пленарное заседание конференции 
было проведено в Костанайском город-
ском доме культуры «Мирас», при широ-
ком освещении со стороны средств массо-
вой информации и телевидения.

Открыл пленарное заседание кон-
ференции начальник Академии, кан-
дидат юридических наук, профессор, 
генерал-майор полиции Кызылов Мирлан 
Ахмедиевич.

В своем докладе он отметил, что за 
годы независимости Казахстан достиг 
значительных успехов в политическом, 
социально-экономическом, правовом и 
культурном развитии. В стране проведены 
структурные, конституционные и полити-
ческие реформы. Продолжается процесс 
совершенствования правоохранитель-
ной системы, модернизации деятельно-
сти органов внутренних дел, укрепления 
гарантий конституционных прав граждан, 
обеспечения верховенства права. 
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щим размещением материалов сборника 
в Национальной библиографической базе 
данных научного цитирования (РИНЦ).

По итогам работы сессий конферен-
ции были заслушаны рекомендации, кото-
рые найдут свое дальнейшее отражение в 
учебной, научной и практической деятель-
ности ОВД.

В рамках пленарного заседания состо-
ялась процедура награждения участников 
конференции благодарственными пись-
мами начальника Академии и сертифи-
катами. Грамотами за достигнутые успехи 
в научно-исследовательской деятельно-
сти были награждены сотрудники из числа 
профессорско-преподавательского состава 
Академии. 

Пленарное заседание конферен-
ции завершилось демонстрацией доку-
ментального фильма, посвященного 
110-летию со дня рождения Министра вну-
тренних дел Казахской ССР, государствен-
ного и общественного деятеля, генерал-
лейтенанта внутренней службы Шракбека 
Кабылбаевича Кабылбаева.

После фильма участникам конферен-
ции был представлен творческий кон-
церт, подготовленный силами курсантов и 
сотрудников Академии.

Международная научно-практическая 
конференция, проведенная в Академии, 
представляет собой эффективную диало-
говую площадку, в ходе которой участники 
имели прекрасную возможность обме-
няться мнениями, знаниями, поделиться 
прогрессивным опытом.

Проведение совместных научных 
мероприятий способствует взаимообо-
гащению опытом, укреплению между-
народного сотрудничества и налажива-
нию дружеских отношений между нашими 
вузами-партнерами.

Уверены в том, что результаты научного 
мероприятия найдут свое применение на 
законодательном уровне, в науке и прак-
тической деятельности органов внутрен-
них дел Казахстана и наших зарубежных 
вузов-партнеров.

Ольга ДОВГАНЬ,

научный сотрудник ООНИиРИР,
лейтенант полиции

Светлана Сергеевна с докладом на тему: 
«Сотрудничество Российской Федерации и 
Республики Казахстан в сфере миграции: 
состояние и перспективы развития»;

– начальник кафедры философии и 
социологии Краснодарского универси-
тета МВД России, доктор философских 
наук, профессор, подполковник полиции 
Самойлов Сергей Федорович с докладом 
на тему: «Своевременное выявление исла-
мистской пропаганды как условие поддер-
жания правопорядка»;

– начальник кафедры тактико-
специальной подготовки в органах вну-
тренних дел Краснодарского универси-
тета МВД России, кандидат педагогиче-
ских наук, полковник полиции Витютнев 
Евгений Евгеньевич с докладом на тему 
«Знание структуры исламистских органи-
заций как средство обеспечения обще-
ственной безопасности».

В ходе конференции доклады профес-
сорско-преподавательского состава, науч-
ных сотрудников и магистрантов были 
заслушаны в рамках двух сессий:

1. Актуальные проблемы применения 
и совершенствования законодательства 
Республики Казахстан.

2. Актуальные проблемы профессио-
нальной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел в современных условиях.

Отделом организации научно-
исследовательской и редакционно-
издательской работы Академии до начала 
конференции был издан сборник матери-
алов, который включает 136 научных ста-
тей ведущих ученых, преподавателей и 
сотрудников вузов Республики Казахстан, 
Российской Федерации, Украины, а также 
поздравительные слова руководителей 
вузов стран ближнего зарубежья. 41 науч-
ная статья поступила из зарубежных вузов-
партнеров и казахстанских высших и спе-
циальных учебных заведений. 

Сборник издан совместно с 
Дальневосточным юридическим инсти-
тутом МВД России под общей редакцией 
начальника Костанайской академии МВД 
РК им. Ш. Кабылбаева, кандидата юриди-
ческих наук, профессора, генерал-майора 
полиции Кызылова М.А., с последую-
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АКАДЕМИЯДАҒЫ КЕЛЕЛ� КЕЗДЕСУ

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мəжілісінің депутаттары, «Нұр Отан» пар-
тиясы фракциясының мүшелері Асылбек 
Смағұлов пен Василий Олейников жəне 
«Нұр Отан» партиясының Қостанай 
облыстық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Жаңабай Бисимбаевтың 
қатысуымен Мемлекет басшысының 
Жолдауын түсіндіру үшін Қазақстан 
Республикасы ��М Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының 
профессорлық-оқытушылар құрамы, маги-
странттары жəне курсанттарымен кездесу 
өтті. 

Академия бастығы полиция генерал-
майоры Мирлан Қызылов Қостанай облы-
сына Елбасының Қазақстан халқына 
Жолдауының қағидаларын, бағыттарын, 
маңыздылығын толықтай түсіндіру 
бағытында келген Мəжіліс депутатта-
рын, «Нұр Отан» партиясының Қостанай 
облыстық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасарын профессорлық-оқытушылар 
құрамына, магистранттар мен курсантта-
рын таныстырды. 

Алғашқы сөз кезегі «Нұр Отан» 
партиясының Қостанай облыстық фили-
алы төрағасының бірінші орынбасары 
Жаңабай Бисимбаевқа берілді.

– Депутаттар Қостанай облысына 
құқық қорғау қызметкерлеріне, облыстық 
соттың сот төрешілеріне, сонымен қатар 
Əділет департаменті қызметкерлеріне 
Елбасының Қазақстан халқына Жолдауын 

түсіндіру бағытында келіп отыр. Бүгінгі 
таңда, Жолдауды түсіндіру бағытында 
ақпараттық-насихат жұмыстары жүргізіліп, 
медиа жоспары бекітілді. Жолдауды одан 
əрі жүзеге асыру бағытында бұқаралық 
ақпарат құралдарында, баспа басылым-
дарында мақалалар жарияланып, теледи-
дардан тікелей сөз сөйлеп, бірталай жина-
лыстар жүргізіліп, жан-жақты оңтайлы 
жұмыстар атқарылып жатыр. Қазір бірінші 
кезектегі мақсат – облыстағы əр адамға 
Жолдаудың мағынасын, бағыттары 
мен қағидаларын түсіндіру – дей келіп, 
Мемлекет басшысының Жолдауындағы 
əр адамның əл-ауқатын жақсарту, 
өмір сүру деңгейін арттыру, білім беру, 
денсаулық сақтау, тұрғын үйдің сапасы мен 
қолжетімділігі жағдайларына тоқталды.

Келесі сөз кезегі Василий Олейниковке 
берілді.

– Біз, депутаттар, биыл Елбасы 
Жолдауын Ақордада тыңдадық.

Жолдауды жетілдіру мақсатында 
арнайы жұмыс топтары құрылды. 
Жолдауда құқық қорғау органда-
рына тоқталды, ондағы штаттық санды 
оңтайландырып, полицияны өзіне 
тиесілі емес функциялардан арылту, 
полицейлердің жалақысын көбейту, 
олардың тұрғын үй жəне өзге де əлеуметтік 
мəселелерін шешу мəселесі көтерілді, – 
деп, Академия арқылы білікті де кəсіби 
маман кадрларды даярлау маңыздылығын 
тілге тиек етті.
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Одан əрі депутат Асылбек Смағұлов:
– Біздің Елбасымыздың Жолдауында 

халқымыздың əл-ауқатын жақсарту 
мақсатында бірталай мақсат қойылды. 
Полиция органдарының атқарып отырған 
қызметі мен рөліне тоқталып өтті. Заман 
талабына сай, ��О қызметін жетілдіру 
бағытында жұмыстар атқарылып 
жатыр. Сонымен қатар, мемлекеттік оқу 
орындарының тиімділігіне, сапасының 
көтерілуіне, оқу бітірісімен жұмыспен 
қамтамасыз ету жағдайларына тоқталып 
өтті. Сіздерге келсек, оқу орнында киім- 
кешекпен, ал оқу бітірісімен жұмыс орны-
мен 100 пайыз қамтамасыз етілген жан-
дарсыздар. Бұл да мемлекет тарапынан 
жасалып отырған көмек, – деді. 

Кездесу барысында оқу ордасының 
профессорлық-оқытушылар құрамы, 
магистранттар мен курсанттар сұрақтар 
қойды. Оның ішінде еліміздегі «7-20-25» 
ипотекалық бағдарламасы бойынша 
құқық қорғау қызметкерлері үшін қандай 
жеңілдіктер болатындығы туралы да 
сұрақтар жолданды.

Кездесу соңында полиция генерал-
майоры Мирлан Қызылов:

– Полиция органдарының қызметкері 
ең алдымен білімді, кəсіби маман, 
адамгершілігі мол, берген антына адал, 
жұмысына үлкен жауапкершілікпен 
қарайтын, өз елінің патриоты, абыройы 
болуы тиіс.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
1997 жылы 16 шілдеде біздің Академияға 
келіп, «Қостанайдағы тұңғыш Жоғары 
милиция мектебіне, оның шəкірттеріне 
Отанына адал қызмет етуін тілеймін», – 
деп қалдырған тарихи жазбасы білім 
ордасының ұранына айналды. Бүгінде 
Академия курсанттары, болашақ 
тəртіп сақшылары білімдерін шыңдап, 
халықаралық конференцияларға, 
жиындарға қатысып, еліміздің өркендеуіне 
үлестерін қосып келеді.

Соңында, Парламенті Мəжілісінің 
депутаттары, «Нұр Отан» парти-
ясы фракциясының мүшелері Асылбек 
Смағұлов пен Василий Олейниковке 
жəне «Нұр Отан» партиясының Қостанай 
облыстық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Жаңабай Бисимбаевқа 
Қазақ КСР-нің �шкі істер министрі болған, 
�шкі қызмет генерал-лейтенанты шенін 
тұңғыш алған қазақ, 2014 жылы білім 
ордасына есімі берілген Шырақбек 
Қабылбаевтың ізбасарларына Елбасының 
Жолдауын түсіндіріп, қойылған 
сұрақтарға жауап бергендеріне көптен 
көп ризашылығын білдірді. Сондай-ақ, 
Академия басшылығы Елбасының 
сындарлы саясатының арқасында 
Еуропалық Одақтың «Қазақстандағы 
қылмыстық əділ сотты жетілдіру» (EUCJ) 
жобасының қаржылық қолдауымен сыйға 
тартылған мультимедиялық кабинет пен 
баспаханалық мультимедиялық кабинетін 
көрсетті. Бұл, XXI ғасыр – озық техноло-
гиялар ғасырында білім беру жүйесінің 
жаңа технологиялармен заман тала-
бына сай жабдықталғандығын, соны-
мен қатар қазақстандық құқық қорғау 
органдары қызметкерлерінің кəсіби 
шеберліктерін жоғарылату жəне пробация 
қызметкерлерін оқыту орталығы болып 
табылады. 

Қорытындылай келе, Елбасының 
Жолдауы халқымыздың əл-ауқатын 
нығайтуға, құқық қорғау органдарының, ең 
алдымен, полиция жұмысын жақсартуға, 
полиция қызметкерінің жаңа стандар-
тын бекітуге, сонымен қатар, білім ордасы 
– Академияда кадрларды даярлау жəне 
іріктеу жүйесін өзгерту қажеттілігіне 
бағытталған. Академияның профессорлық-
оқытушылар құрамы жəне білім алып 
жатқан курсанттар, яғни болашақ тəртіп 
сақшылары, Елбасының Жолдауын 
бірауыздан қолдап, Жолдауда көрсетілген 
бағыттарды жандандыру жəне дамыту 
мақсатында жұмыла еңбектенетін болады. 

Орынбасар УАҚПАЕВА,

Академияның баспасөз қызметі
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ- БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ

Жаңа тарихи заман – ғаламдану 
дəуірі, жаһандық кезең. Міне, келіп жет-
кен 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 құндылықтарды ұлағаттап, 
бірегейлікті сақтай отырып, сананы 
жаңғырту керек. Егемен еліміздің 
ертеңіне алаңдаған мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев ел қамын 
еш уақытта назардан тыс қалдырған емес. 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламасы да еліміздің бүгіні мен 
болашағына деген алаңдаушылығының 
айқын көрінісі. «Рухани жаңғыру» – 
тəуелсіз елдің тамырын кеңге жаю-

ына, іргелі істердің алға басуына, заман 
ағысынан кейін қалмай, жаңа дəуір 
белесін бағындыруға бағытталған ауқымды 
бағдарлама. Елбасымыздың да көздеген 
межесі – əлемдегі 30 елдің қатарына 
қосылу стратегиясы да осы бағдарлама 
аясында жүзеге аспақ. Демек, жаңа тарих 
толқынына қадам басып жатқан жас 
мемлекетіміз өз мақсат-міндеттеріне батыл 
қадам басқалы тұр. 

Елбасының рухани жаңғырудағы алға 
қойған маңызды бағыты – прагматизм. 
Кез келген халық өсіп-өркендеу үшін 
заман ағымына ілесіп, үнемі жаңарып, 
жақсы қасиеттерін жетілдіріп отыруы 
қажет. Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, 
саламатты өмір салтын ұстануға, кəсіби 
тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, 
осы жолда əр нəрсені ұтымды пайдалану – 
мінез-құлықтың прагматизмі.

Басты мақсаттың бірі – ұлттық 
бірегейлікті сақтауымыз керек. Елбасы 
айтқандай, ұлттық салт-дəстүріміз, 
тіліміз бен музыкамыз, əдебиетіміз, 
жоралғыларымыз, жалпы ұлттық рухы-
мыз бойымызда мəңгі қалуы тиіс. Əрине 
ұлттық тəрбие отбасыдан, бала бақшадан, 
мектептен басталады. Сондықтан татулық 
пен бірлікке баланы кішкентайынан 
тəрбиелеуіміз қажет. Қазақ жерінде 
бірнеше ұлт бір үйдің адамындай өмір сүріп 
жатыр. Ол біздің ата-бабамыздың берген 
тəрбиесі. Сол тəрбиені ұстанып, болашақ 
ұрпақтың бойына сіңіру біздің міндетіміз.

Білімді бəрінен биік қоятын ұлт қана 
табысқа жетеді. «Білімді, көзі ашық, 
көкірегі ояу болуға ұмтылу», – деп 
Елбасымыз айтқан болатын. 

Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас 
бір ақиқатқа – эволюциялық даму ғана 
ұлттың өркендеуіне мүмкіндік беретініне 
көзімізді жеткізді. Білімділікке ұмтыла оты-
рып, жаңа технологияларды меңгеру, саяси 
реформа мен экономикалық өсу ретінде де 
қалыс қалмау керек екендігі де қамтылған. 
Тарих қойнауының терең тұңғиығына 
бойлай отырып, айқын болашаққа нық 
сеніммен батыл қадам жасауға шақырады. 

Ерик АКИМЖАНОВ,

күндізгі оқыту факультетінің, 
аға оқытушы-əдіскері, 

полиция подполковнигі 
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Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі 
дүниежүзінде мемлекетімізге қызыға 
қарайтын елдер көбейді. Заман ағымына 
дəуірдің жағымды жақтарын бойына 
сіңіріп, ұлы дала елі де көз алдымызда 
ілгері дамып келеді. Бəсекелестікке 
қабілеттілігіміз артып, алпауыт держа-
валар санасатын күйге жеттік. Енді осы 
сарабдал саясатты жалғастыруымыз 
дамушы республикамыз үшін өте маңызды. 

Сөйтіп, қазіргі таңда біз, 
қазақстандықтар, ел тарихының жаңа 
кезеңінің пайда болуының куəгерлеріміз. 
Оның бірегейлігі – Президент жариялаған 
жаңғырту процесінің бір уақытта үш 
бағытта: экономиканы жаңғырту, 
ауқымды саяси жаңғыртуға негіз болған 
конституциялық реформа жəне қоғамдық 
сананы жаңғырту салаларында жүзеге 
асырылуында.

Əсіресе, үшінші бағыты ең күрделі əрі 
ауқымды, себебі қазақстандықтардың 
алдында бұған дейін ешқашан қоғамдық 
сананы жаңғырту міндеті қойылмаған 
болатын. Дəл осы бағыт еліміздегі барлық 
ықтимал қайта түрлендірулердің өзегі 
болып табылады, ал оның қозғаушы 
күштері – алты жоба.

Олардың біріншісі – қазақ тілінің латын 
графикасына біртіндеп ауысуы. Жоба тілді 
дамытуға жаңа серпін беруге жəне оны 
əлемдік кеңістікке ықпалдастыруға, аза-
маттарды тілді үйренуге ынталандырып, 
қызығушылықтарын оятуға бағытталған.

Екінші жоба – «Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық». Оның мақсаты – 
қазақстандық студенттерге əлемнің ең 
үздік оқулықтарын қазақ тілінде оқуға 
мүмкіндік беру. 

Үшіншісі – «Туған жер» жобасы, оны 
жүзеге асыру, біріншіден, адамның өзі 
туып-өскен жерімен байланысын нығайту. 
Екіншіден, елімізде қайырымдылық 
мəдениетін жетілдіру жəне жау-
апты əлеуметтік іс-қимылдар арқылы 
мемлекеттік қолдау көрсету шараларын 
дамыту. 

Үшіншіден, ғылыми-білім беру жəне 
инфрақұрылымдық қолдауды қамтамасыз 
ету – тарихты, географияны, туған 

өлке нысандарын зерттеу жəне оның 
көркейтілуі. Жалпы алғанда, бұл маңызды 
өлкетану жұмыстары басталғанын 
білдіреді.

Төртінші жоба – «Қазақстанның 
сакралды географиясы». Мұндағы 
жұмыс мəдени ескерткішке, символдық, 
сакралдық жəне мəдени-тарихи заттарға 
байланысты болады. Бұдан өзге, аталған 
жобаның нысандары туризм индустриясын 
дамыту орындарына айналады. 

Бүгінде «Жаһандағы заманауи 
қазақстандық мəдениет» жобасы аясында 
қазақ мəдениетінің үздік туындыларымен 
əлемдік қауымдастықты таныстыру үшін 
жағдайлар жасалып жатыр. Бұл отандық 
шығармашылық зиялыларына үлкен 
мүмкіндіктерге жол ашады. 

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» 
жобасы еліміздің əр түкпірінен, түрлі 
жастағы адамдардың, сан алуан ұлт 
өкілдерінің арасынан отандастарына үлгі 
болатын, табысқа жеткен адамдардың 
тарихынан тұрады. Аталған жүз жəне одан 
да көп жаңа есім заманауи Қазақстанның 
келбеті мен бейнесіне айналады.

Осы жобалардың барлығы үлкен 
өзектілікке жəне терең мағынаға ие, 
өйткені жаңғырту – өте күрделі про-
цесс. «Рухани жаңғыру» елімізді сапалы 
қайта түрлендіруге негіз болатын идеялық 
платформа.

Қорытындылай келе, Ұлт көшбасшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламасы – руханиятқа тың серпін 
беріп, санаға сілкініс əкелген қадам болып 
табылады. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
демекші, мəңгілік ел боламыз десек, 
қазіргі таңнан бастап жаңғыру жолында 
бабалардан мұра болып, қанымызға 
сіңген, бүгінде тамырымызда лүпілдеп 
жатқан ізгі қасиеттерді қайта тулатуы-
мыз керек. Президентіміздің мақаласында 
өркениеттің жақсысын алып, жаманынан 
жирену жөнінде өте құнды пікірлерінен 
түйіндейтін халқымыздың ендігі міндеті – 
осы айтылғандарды іске асыру жолында 
аянбай еңбек ету. 
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ПРИУМНОЖЕНИЕ ЗНАНИЙ И ДОСТИЖЕНИЕ БОЛЬШИХ 

ВЫСОТ – ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР КУРСАНТА

Ежегодно в учебном году в 
Костанайской Академии МВД Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 
стало хорошей традицией – это прове-
дение яркого, красочного мероприятия, 
посвященного отличникам учебы и пер-
вокурсникам. В этом учебном году III Слет 
отличников и День первокурсников состо-
ялись 6 ноября 2018 года. 

На данном мероприятии присутство-
вали руководство Академии, началь-
ники структурных подразделений, пре-
подаватели кафедр, кураторы учеб-
ных групп 1 курса, родители отличников, 
выпускники-отличники прошлых лет и, 
конечно же, наши курсанты 1-4 курсов. 

На празднике чествовали тех, кто стре-
мится к знаниям, кто осознает важность 
получения качественного образования, кто 
понимает, что Казахстан будет процветать 
умом. 

В этом учебном году нагрудным знаком 
«Оқу орнының үздігі» был награжден кур-
сант 4 курса, младший сержант полиции 
Мұхаметханов Бағнұр Бағдатұлы. 

Кульминационной частью Слета отлич-
ников стала церемония награждения 
отличников учебы. Курсанты, которые ста-
бильно показывают отличные результаты 
в учебе, научной и общественной жизни 
Академии по итогам 2017-2018 учебного 
года были награждены свидетельствами 
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о присвоении звания «Отличник учебы» и 
лентами с надписью «Оқу орнының үздігі».

Гости праздника – выпускники-
отличники, удостоенные чести получить 
погоны из рук Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева – Есенгельдина 
Нурсулу (выпуск 2016 г.), из рук Министра 
внутренних дел, генерал-полковника 
полиции К. Касымова – Байганина Рауза 
(выпуск 2018 г.). Присутствующим на 
Слете представилась возможность услы-
шать и увидеть выпускников-отличников 
Секербай Нұрзата (выпуск 2016 г.), 
Ильясова Руслана (выпуск 2018 г.) в видео-
обращении со словами поздравления и 
пожеланий в адрес Академии.

На данном праздничном мероприятии 
со своей речью выступил исполняющий 
обязанности начальника Академии, пол-
ковник полиции Нурушев А.Ж. В поздрав-
лении отличников учебы и первокурсни-
ков пожелал им удачи, так же поздравил 
граждан Республики Таджикистан, обу-
чающихся в Академии с государствен-
ным праздником – Днем Конституции 
Таджикистан. 

Первая часть мероприятия была посвя-
щена отличникам учебы, а вторая часть 
– первокурсникам. Курсанты 1 курса в 
торжественной обстановке произносили 
клятву верности служения своей Родине, 
выбранной профессии. Слова приветствия 
выразил от имени курсантов выпускного 
курса отличник учебы, младший сержант 
полиции Мұхаметханов Бағнұр Бағдатұлы. 
В завершении своей напутственной речи 
по традиции вручил старшине первого 
курса символ мудрости – сову. В свою оче-
редь старшина первого курса Исаев Жигер 
поблагодарил старшекурсников, обратив-
шись ко всем со словами признательности 
и взятыми обязательствами продолжить с 
честью сложившиеся традиции Академии. 

Затем кураторы творчески и креа-
тивно поздравили курсантов первого курса 
с их посвящением в ряды обучающихся 
Академии. Поздравление кураторов впе-
чатлило всех присутствующих в зале. 

Красочно оформленный зал, демон-
страция видео- и фотоматериалов укра-

сили этот праздник. В ходе празднич-
ного мероприятия были представлены 
яркие, насыщенные, необычные концерт-
ные номера, подготовленные под руковод-
ством сотрудников отдела воспитательной 
работы Академии. Все выступления кон-
цертной программы зрителями были вос-
приняты на высоком, эмоциональном и 
позитивном уровне.

В целом, состоялось поистине незабы-
ваемое праздничное мероприятие, кото-
рое оставило у каждого присутствовавшего 
неизгладимые впечатления. 

Факультет очного обучения
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О ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТОВ В ИНСТИТУТЕ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Институт послевузовского образова-
ния создан в штате Костанайской акаде-
мии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева 
приказом МВД РК №716 от 29 декабря 
2012 года и назывался «институт послеву-
зовского и дополнительного образования» 
переименован в институт послевузовского 
образования приказом МВД РК №463 от 
30 апреля 2016 года.

Возглавляет институт послевузовского 
образования кандидат юридических наук, 
подполковник полиции Кужабаева Г.Т. 

Целью деятельности института после-
вузовского образования является под-
готовка научно-педагогических и управ-
ленческих кадров высшей квалифика-
ции, последовательное повышение уровня 
их научной, педагогической и профессио-
нальной подготовки.

В настоящее время в институте функ-
ционирует научная и педагогическая маги-
стратура.

Учитывая специфику вуза (обучение 
сотрудников подразделений УИС, адми-
нистративной службы ОВД), в институте 
послевузовского образования обучение 
проводится по узкой специальности и, в 
первую очередь, по подготовке для нашей 
Академии специалистов высшей квалифи-

кации на преподавательскую должность и 
должности научных сотрудников.

Важный компонент учебных занятий 
лекции – живое общение лектора с ауди-
торией, вовлечение публики в диалог. При 
этом проводятся мастер-классы от вид-
ных деятелей науки. Так, на постоянной 
основе в стенах Академии проводит заня-
тия доктор юридических наук, профес-
сор Скаков А.Б. Профессор Скаков А.Б., 
прежде всего, является человеком, внес-
шим весомый вклад в развитие уголовно-
правовой и уголовно-исполнительной 
науки, в разработку законопроектов и в 
формирование нормативно-правовой базы 
РК. Для всех нас он известный ученый 
Казахстана, ведущий специалист в области 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, награжденный Указом Президента 
РК от 5 декабря 2017 года № 594 орденом 
«Құрмет».

Магистранты осуществляют подготовку 
аналитических обзоров состояния науч-
ных проблем; проводят научные экспери-
менты, принимают участие в написании и 
публикации учебных, учебно-методических 
пособий, разработке деловых игр, в рабо-
тах по моделированию практических ситу-



17

MINDET, ABYROI, ERLIK!
ОҚУ, Б	Л	М БҰЛАҒЫ - БОЛАШАҚТЫҢ ШЫРАҒЫ

аций и явлений; участвуют в подготовке 
отчетов по НИР.

Непосредственному исполнению плана 
НИР магистрантам оказывает помощь 
научно-исследовательский семинар (НИС), 
положение которого закреплено прика-
зом начальника Академии. В соответствии 
с положением НИС проводится планово – 
еженедельно каждую субботу за исключе-
нием праздничных и выходных дней. На 
данные семинары приглашаются ведущие 
ученые и специалисты высшей категории 
ВУЗа.

В рамках научно-исследовательской 
работы индивидуальным планом работы 
магистранта, магистранты могут прохо-
дить зарубежную научную стажировку. 
Так, в 2014 году магистранты 1 курса 
прошли зарубежную научную стажировку 
в Челябинском институте права и эконо-
мики имени М.В. Ладошина и Академии 
МВД Кыргызской Республики имени 
генерал-майора милиции Э.А. Алиева. 
В 2015 году магистранты профильной 
и научной и педагогической магистра-
туры прошли зарубежную научную стажи-
ровку в Самарском юридическом институте 
Федеральной службы исполнений нака-
заний России и Челябинском институте 
права и экономики имени М.В. Ладошина. 
В 2016 году магистранты прошли зару-

бежную научную стажировку в Академии 
управления и права ФСИН РФ, г. Рязань.

Офицеры магистратуры и магистранты 
принимают активное участие в основных 
мероприятиях вуза, посвященных важ-
нейшим событиям жизни общества и госу-
дарства.

Сотрудники магистратуры и маги-
странты регулярно совершенствуют стро-
евую, огневую, боевую и физическую под-
готовку. Так, традиционно сборная команда 
«Галымдар», сформированная магистран-
тами, занимает призовые места по резуль-
татам проведения ежегодных спартакиад, 
проводимых в стенах Академии. 

По итогам ежегодно проводимой спар-
такиады среди постоянного состава 
Академии несколько лет подряд ИПО по 
некоторым видам спорта – футбол и волей-
бол, занимают призовые места.

Более того, часть магистрантов на раз-
личных соревнованиях по игровым видам 
спорта входят в состав сборной Академии. 
Среди них имеются таланты в силовых 
видах спорта.

Так, в мае 2018 года магистрант 1 курса 
ст. лейтенант полиции Нуркасова Жанар 
на республиканских соревнованиях по 
рукопашному бою в г. Астана в весовой 
категории до 45 кг заняла 1 место и выпол-
нила разряд «Мастер спорта».

Гульмира КУЖАБАЕВА,

Начальник института послевузовского 
образования, кандидат юридических наук, 

подполковник полиции 
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КЕШЕГ� ЖАС ТҮЛЕК – БҮГ�НГ� КУРСАНТ

Ант қабылдау – Отаныңа, халқыңа ақтық 
демің шыққанша адал болу, халқы мен 
заңға адал қызмет ету болып табылады. 
Ант – адалдық рухы. Халқымыз «Анттан 
аттағаны – ардан аттағаны», – дейді. 

2018 жылдың 22 қыркүйек күні 
Қазақстан Республикасы �шкі істер 
министрлігінің Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының 
1 курс курсанттарымен Ант қабылдау 
рəсімі саптық алаңында ұйымдастырылып 
өткізілді. Аталған салтанатты рəсімге 
Академия басшылығы, профессорлық-
оқытушылар құрамы, Қостанай облысы 
Ардагерлер кеңесінің төрағасы Укин 
Кенжебек Үкіұлы, Академияның ардагерлер 
кеңесінің төрайымы отставкадағы полиция 
полковнигі Мұқажанова Бисұлу Бигазқызы, 
Академияның жеке жəне ауыспалы құрамы 
жəне еліміздің əр аймақтарынан жиналған 
курсанттардың ата-аналары қатысты. 

�с-шара үрмелі аспаптар 
оркестрінің сүйемелдеуімен Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Гимнің 
орындалуымен ашылды. Қуанышқа толы, 
жүректері лүпілдеген біздің курсанттар 
көптен күткен қасиетті Антын қабылдады. 

1 курс курсанттарымен Ант қабылда-
ғаннан кейін, Қазақстан Республикасы �шкі 
істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының бас-
тығы, полиция генерал-майоры Қызылов 
Мирлан Ахмедияұлы құттықтау сөзін 
сөйледі. «Қымбатты қонақтар, офицер-
лер мен курсант мырзалар! Бүгін �шкі істер 
министрлігі Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясы үшін ерекше күн. 
Академияның 1 курс курсанттары ресми 
түрде Ант бергелі тұр. Ант қабылдау – 
бұл Қазақстан Республикасы �шкі істер 
министрлігінің Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясына оқуға 
қабылданған курсанттарға өміріндегі сал-
танатты рəсім жəне ішкі істер органдары 
қызметіндегі маңызды қадамдарының 
бірі. Себебі Халық пен Заңға адал қызмет 
етуге ант бергеннен кейін ғана, сіздер кур-
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сант мырзалар толыққанды ішкі істер 
органдарының қызметкері атанасыздар. 
Бұл аса жауапты мамандық... Жас полиция 
қызметкерлері, ішкі істер органдарының 
беделіне кір келтірмей, алға қойған 
міндеттерді мінсіз орындайтындарыңа сенім 
білдіремін. Мерекелеріңіз құтты болсын!», – 
деп сөзін аяқтады. 

�с-шара барысында, Қостанай облысы 
Ардагерлер кеңесінің төрағасы Укин 
Кенжебек Үкіұлына, Академия ардагер-
лер кеңесінің төрайымы отставкадағы 
полиция полковнигі Мұқажанова Бисұлу 
Бигазқызына, 1 курс ата-аналарының аты-
нан Шажида Салиховна Джамбулатоваға 
жəне 1 курс курсанты Кристина 
Пряженниковаға құттықтау сөздер берілді. 

Барша қауымға Нұрғанат Құлабаевтың 
сөзіне жазылған Қалибек Дерипсалдиннің 
«Қазақстан полициясы» əнін Тимур 
Тулубаевтың жəне білім ордасының 
2 курс курсанттарының жинақталған хоры 
орындады. 

Академияның курсанттарынан 
жинақталған дабылшы қыздар мен кара-
бинщиктер тобы, үздік спортшылар 
спорттың əр түрлерінен жаттығуларын 
көрсетіп, ата-аналарды таң қалдырды. 
Кейбір ата-аналар көздеріне жас та 
алып жатты, бұл балаларының алғашқы 
қадам басып, қуанғандарының белгісі деп 
танылды.

Осылайша, Ант қабылдау рəсімінен 
соң, Академия бастығы полиция генерал-
майоры 1 курс курсанттарының ата-
аналарымен кездесу өткізді. Аталған кез-
десуде ата-аналар өздерінің көкейтесті 
əртүрлі бағыттағы сұрақтарын қойып, 
білім ордасының басшылығына жəне 
профессорлық-оқытушылар құрамына 
алғыстарын айтты:

– Бүгінгі күн курсанттар үшін есте 
қаларлық күн. Курсанттарға айтарым, білім 
қадамына басқан қадамдарың құтты бол-
сын. Əрқашан білімдеріңді жетілдіріп, оқу 
мен қызметте озат болып, кəсіби маман иесі 
болуға шын жүректен тілектеспін. 

Орынбасар УАҚПАЕВА,

Академияның баспасөз қызметі
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Б�Р ТУДЫҢ АСТЫНДА

Қазақстан Республикасы ��М Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академия-
сында 2009 жылғы қыркүйектен бастап 
Тəжікстан Республикасының азаматтары 
білім алады. Биылғы жылы біздің 1-кур-
ста тəжік елінің 11 азаматы оқып жүр. 
Олар да, біздер сияқты білімдерін шыңдап, 
болашақта өз елінің кəсіби маманы болып, 
туған жеріне адал қызмет атқаратын тəртіп 
сақшысы болуды арман етеді. Академияда 
өткізілген мəдени-көпшілік іс-шараларына 
белсене қатысады.

Тəжік елінің азаматтарымен сұхбат алу 
барысында, қазақ ұлтының қонақжай, əрі 

сабырлы халық екендігін, сонымен қатар 
курсанттар өзара тату-тəтті, достық қарым-
қатынаста екендігін, курс басшылығы, жеке 
құрам үнемі жол көрсетіп отыратындығын 
айтты. Алдағы уақытта бар күш-жігерлерін 
біздің курсымыздың шамшырағын жағуға 
арнап, алға қойған мақсат, міндеттерін 
орындап, кəсіби, білімді, білікті маман 
болуға ат салысатындығын білдірді. Əңгіме 
соңында, қазақ ұлтына деген ерекше 
алғыстарын білдіріп, өз тілектерін қазақ 
тілімен сөйлеп, сезімдерін жеткізді.

Аида БАКБАЕВА, 

Полиция қатарындағы 
1 курс курсанты
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СТЕНАХ 

КОСТАНАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА 

6 ноября 1994 года на всенародном 
референдуме была принята Конституция 
Республики Таджикистан. В честь этого 
события в стране установлен государ-
ственный праздник – День Конституции 
Республики Таджикистан, который офици-
ально был включён в перечень государ-
ственных дат Таджикистана в 1998 году. 
Как и в Казахстане, Конституция в 
Таджикистане является основополагаю-
щим документом, определяющим основы 
государственного устройства, поря-
док формирования и функционирования 
основных государственных органов зако-
нодательной, исполнительной и судебной 
власти, органов местного самоуправления, 
порядок избрания, а также полномочия 
главы государства, основные права, сво-
боды и обязанности граждан. Структурно 
Конституция Таджикистана схожа с основ-
ным законом РК, однако, есть и опреде-
лённые отличия. Так, отдельной главой 
прописывается деятельность надзорного 
государственного органа – Прокуратуры. 
Празднование Дня Конституции 

Таджикистана сопровождается поднятием 
Государственного флага. 

Данное мероприятие не прошло сто-
роной стены академии, так, 6 ноя-
бря 2018 года в честь празднования Дня 
Конституции Республики Таджикистан, на 
малом плацу 2 курса состоялось постро-
ение личного состава. От имени руковод-
ства курсантов из Республики Таджикистан 
поздравил начальник 2 курса майор поли-
ции Заварыко В.В.

«Сегодня я хочу обратиться к курсан-
там из Республики Таджикистан и поздра-
вить их с Днем Конституции Республики 
Таджикистан. Между нашими странами с 
самого обретения независимости развива-
ются дружеские отношения в сфере поли-
тики, экономики, культуры и образова-
ния. Свидетельством тому является согла-
шение между правительством РК и пра-
вительством Республики Таджикистан о 
сотрудничестве в сфере подготовки кадров 
для уголовно-исполнительной системы за 
№ 982 от 9 декабря 2015 года».

Марат КАБЫЛДИН,

Заместитель начальника 2 курса, 
старший лейтенант полиции
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ТƏРБИЕ БӨЛ�М� – 20 ЖЫЛ ҚЫЗМЕТ ЕТУДЕ

Тəрбие жұмысының негізгі 
бағыттарының бірі – жоғары білікті ішкі 
істер органдарының қызметкерлерін дай-
ындау.

�шкі істер министрлігінің ведомстволық 
оқу орындарындағы тəрбие жұмысы 
курсанттарды оқуға бейімдеуге, 
курсанттардың болашақ мамандықты 
игеруіне көмек көрсетуге, адамгершілік, 
отансүйгіштік қасиеттерін қалыптастыруға 
бағытталған. 

1998 жылдан бастап Қазақстан 
Республикасы �шкі істер министрлігінің 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясында тəрбие жұмысы бөлімі 
қызмет етуде. 1998 жылғы 20 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің №348 
қаулысымен Қазақстан Республикасы 
��М Қостанай жоғары мектебі Қазақстан 
Республикасы ��М Қостанай заң институты 
болып қайта құрылғанда, тəрбие жұмысы 
бөлімі де ашылды. Академиядағы тəрбие 
жұмысы бөлімінің мақсаты – жеке құрамды 
қазақстандық патриотизм рухында 
тəрбиелеу, Отанға деген сүйіспеншілік 
пен адалдық, антқа жəне қызметтік боры-
шына адал болуға тəрбиелеу, тəртіп пен 
заңдылықты қатаң сақтау. 

1998 жыл Еліміздің ішкі істер органда-
рына білікті мамандарды дайындаудың, 
адамгершілік-эстетикалық тəрбие берудің, 
негізгі оқу-тəрбиелік процесінің бағыты 
болып табылады. Аталған бағыттың 
негізгі міндеті – болашақ офицерлердің 
жоғары адал қасиеттерін қалыптастыру, 
азаматтардың əр түрлі үндеуіне əдепті, 
мейірімділікпен назар аудару, олардың 
құқықтарын, бостандығын жəне заңды 
мүдделерін қорғау. Бұл міндетті сол 
жылдары милиция подполковнигі 
Т.Н. Зюбанованың басшылығымен тəрбие 
жұмысы бөлімі орындады. 

Т.Н. Зюбанованың басшылығымен 
тыңдаушылар арасынан көркем 
өнерпаздар үйірмесіне қатысатын белсенді 
тыңдаушылар тағайындалды жəне 
жігерлі еңбегінің арқасында домбыра 

«Студенттік көктем» фестивалінде көңілді 
тапқырлар командасы 2001 жыл

Ардагерлер кеңесінің төрағасы Е.П. Беглов, 
ҚР ��М ҚЗИ бастығының саптық бойынша 
көмекшісі Б.М. Болотских, тəрбие жұмысы 
бөлімінің бастығы Т.Н. Зюбанова 2000 жыл.

ансамблі, үрмелі аспаптар оркестрі, жалпы 
институттық хор, хореографиялық жəне 
вокалдық-инструменталдық ансамбльдер 
құрылды. 1997 жылдан бастап «Студенттік 
көктем» фестивалі, көңілді тапқырлар 
клубы құрылып, облыстық жəне қалалық 
іс-шараларға қатысты. 
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Думан» фестивалі, сондай-ақ «Сақшы» 
əскери-патриоттық клубы жəне Мəдениет 
университеті құрылып, іс-шаралар 
өткізілді. 

Академияда курсанттарды мара-
паттау мақсатында, үздік оқығаны 
жəне Академияның қоғамдық, ғылыми 
өміріне қатысқаны үшін Қазақстан 
Республикасының Президенті Ұлт 
Көшбасшысы Н.Ə. Назарбаевтың жəне 
Қазақстан Республикасының �шкі істер 
министрінің қатысуымен арнаулы атақты 
беру дəстүрі енгізілген. 

Академияда курсанттардың белсенді 
өмірлік ұстанымын, жоғары адам-
гершілік қасиеттерін тəрбиелеу, əдебиет, 
өнер, ғылым саласындағы білімдері 
мен жетістіктерін насихаттау жəне 
қызметкерлердің мəдени ой-өрістерін 
кеңейту, жалпы білім беру деңгейін арт-
тыру, рухани-адамгершілік, мəдени-
эстетикалық, этика, эстетика, отбасы 
мəселелерін, қоғамда өздерін ұстау 
ережелерін қалыптастыру мақсатында 
Мəдениет университеті жобасы құрылған. 

Бүгінгі күнде біздің негізгі мақсатымыз – 
тəрбие жұмысы саласындағы дағдыларды 
нығайтып жетілдіру. 

«Тəрбиесіз берілген білім – адамзаттың 

қас жауы»

Əбу Насыр əл-Фараби

Дана АЛЬЖАНОВА,

Тəрбие жұмысы бөлімінің инспекторы,
полиция аға лейтенанты 

Тəрбие жұмысы бөлімінің негізгі 
міндеті курсанттарды мəдени-көпшілікті 
іс-шараларға қатыстырып, курсанттардың 
білім алуына қолайлы жағдай жасау, 
олардың моральдық-психологиялық кли-
матын көтеру болды.

Сол жылдары курсанттарды шығарып 
салу рəсімінде Офицерлік вальс билеу 
дəстүрі қабылданды. 

Тəрбие жұмысы бөлімін 1998 жылдан 
бастап: отставкадағы əділет полковнигі 
Т.Н. Зюбанова, отставкадағы полиция 
полковнигі Е.К. Курманов, отставкадағы 
əділет полковнигі Б.М. Абикенов, 
отставкадағы əділет подполковнигі 
М.К. Косанов, отставкадағы полиция май-
оры Е.В. Завацкая жəне отставкадағы 
полиция полковнигі Б.Х. Курмангалиева 
басқарған. 

Біз 20 жыл бойы ұрпақтардың 
мирасқорлығын сақтап, бүгінгі күнде 
барлық дəстүрлерді арттыруға тырыса-
мыз. Академияда тəрбие жұмысы 7 бағыт 
бойынша жүргізіледі: мемлекеттік-
құқықтық көзқарас қалыптастыру, кəсіби-
адамгершілік жəне мəдени-эстетикалық 
тəрбие, жеке құрам арасындағы 
қызметтік тəртіп, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес пен заңдылықты нығайту, 
отансүйгіштікке тəрбиелеу, жеке тəрбиелік 
жəне психологиялық жұмыс, салауатты 
өмірсалтын қалыптастыру. 

Академия курсанттары жыл сайын 
əртүрлі республикалық, облыстық жəне 
қалалық іс-шараларға белсенді қатысады. 
Соңғы 5 жылдың ішінде Академияның 
курсанттары мен қызметкерлерінің 
қатысуымен көптеген мəдени-көпшілік 
іс-шаралары ұйымдастырылған, оның 
ішінде айтулы іс-шаралар: ішкі қызмет 
генерал-майоры Т. Кабденовтың 70-жыл-
дық мерейтойы, ішкі қызмет генерал-
лейтенанты Шырақбек Қабылбаевтың 
ескерткішін ашу рəсімі, «Студенттік 
көктем-2015», Академияның 45-жыл-
дығына арналған іс-шаралар, ішкі 
қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек 
Қабылбаевтың 110-жылдығына арналған 
іс-шаралар, республикалық «Домбыра 
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА КОСТАНАЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ МВД 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА 

В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ АКАДЕМИИ – INTERPA

На современном этапе развития казах-
станского общества вопросы совершен-
ствования и укрепления сотрудниче-
ства, особенно на международном уровне, 
имеют огромное значение для професси-
онального ведомственного образования, 
осуществляемого вузами Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан. 
Взаимодействие учебных заведений поли-
цейского профиля на международном 
уровне способствует консолидации сил 
и знаний, освоению лучших современ-
ных методик и технологий, направленных 
на подготовку высококвалифицированных 
кадров для правоохранительных органов 
стран, готовых к решению серьезных задач 
обеспечения правопорядка в обществе. 

В этом направлении руководством 
Костанайской академии МВД РК имени 
Шракбека Кабылбаева проводится плано-
мерная работа по укреплению творческого 
сотрудничества с научными учреждениями 
правоохранительных и иных государствен-
ных органов РК, с аналогичными учреж-

дениями других государств и международ-
ных организаций, в том числе и в рамках 
деятельности Международной ассоциации 
полицейских академий (INTERPA). 

Международная ассо-
циация полицейских ака-
демий (INTERPA) была 
учреждена 2 июля 2011 
года в г. Стамбул в Турции, 
при участии представите-
лей 24 учреждений обра-

зования правоохранительного профиля из 
22 стран мира. В настоящее время членами 
Международной ассоциации полицейских 
академий являются 58 учебных заведений 
из 47 стран мира. Костанайская академия 
вступила и стала полноправным членом 
INTERPA в мае 2015 г. 

Данная ассоциация была основана с 
целью создания коммуникационной плат-
формы, для максимального развития 
сотрудничества и координации действий 
между полицейскими учебными заведе-
ниями. 

Деятельность INTERPA направлена на 
решение вопросов, связанных с эффектив-
ным использованием имеющихся ресур-
сов, обмена передовым опытом, проведе-
ния научных и академических исследова-
ний в области правопорядка, полицейского 
образования и обучения.

Основываясь на принципах взаимно-
сти и равенства между странами-членами 
INTERPA, ассоциация постепенно стала 
одной из ведущих организаций в области 
подготовки профессиональных кадров для 
правоохранительных органов различных 
стран мира.

С момента основания данной организа-
цией подготовлены и успешно проведены 
ряд международных конференций. 
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Во время проведения этих форумов 
участники – представители различных 
учебных заведений, занимающиеся подго-
товкой профессиональных кадров для пра-
воохранительных органов – обменялись 
опытом и передовой практикой. Более 
того, сотрудничество в рамках INTERPA 
позволило реализовать ряд научных и 
учебных программ, направленных на даль-
нейшее совершенствование процесса под-
готовки полицейских кадров.

В период с 2 по 4 апреля 2018 г. в сто-
лице государства Катар, городе Доха, 
состоялась 7 Международная конференция 
ИНТЕРПА. 

В конференции приняли участие 105 
представителей 47 учебных заведений из 
38 различных стран мира и 5 международ-
ных организаций, таких как Ассоциация 
Европейского полицейского колледжа 
(AEPC), Ассоциация полиции Юго-
Восточной Азии (ASEANAPOL), Инициатива 
африканской молодежи по предупрежде-
нию преступности (AYICRIP), Турецкое 
агентство по сотрудничеству и координа-
ции (TIKA) и Международная организация 
уголовной полиции (INTERPOL).

Торжественное открытие 7 
Международной конференции ИНТЕРПА 
состоялось 2 апреля при участии 
Премьер – Министра и Министра внутрен-
них дел Катара Его Превосходительства 
шейха Абдулла бин Насер Бин Халифа 
аль-Тани, который также является пред-
седателем Высшего совета полицей-
ского колледжа, начальника полицей-
ского колледжа Катара, доктора Мохаммед 
Абдулла Талиб Аль-Маханна Аль-Марри 
и Президента Международной ассоциа-
ции полицейских ассоциации, профессора 
Юлмаса Чолака. 

Республика Казахстан была представ-
лена делегациями Карагандинской акаде-
мии МВД РК имени Баримбека Бейсенова 
(заместитель начальника, полковник поли-
ции А.Саитбеков) и Костанайской акаде-
мии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева 
(руководитель делегации – заместитель 
начальника академии, полковник полиции 

А.Нурушев и переводчик – доцент кафедры 
языков, полковник полиции Г.Ескатова). 

Тема 7 Международной конферен-
ции ИНТЕРПА была «Новые тенденции в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом». 

В рамках основной темы конферен-
ции была осуществлена работа следующих 
6 сессий: 

1. Процесс радикализации и ее раз-
личные формы.

2. Политическое насилие и борьба с 
терроризмом.

3. Вопросы регулирования массо-
вых беспорядков при проведении мас-
штабных мероприятий с целью недопуще-
ния фактов терроризма и проявления экс-
тремизма; борьба с проявлениями экстре-
мизма при проведении глобальных спор-
тивных форумов.

4. Осуществление борьбы с террори-
стическими организациями и визуальный 
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язык, используемый членами террористи-
ческих организаций.

5-6. Вопросы организации обуче-
ния противодействию терроризму и экс-
тремизму в учебных заведениях стран 
ИНТЕРПА.

Академическая программа 7-й еже-
годной конференции INTERPA началась 
с выступления профессора д-ра Мехмета 
Акифа Киреччи из Университета Билкента 
по основной теме конференции «Новые 
тенденции в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом». 

В общей сложности в ходе работы 
шести сессий конференции был пред-
ставлен 21 научный доклад сотрудников 
из правоохранительных органов Турции, 
Китайской Народной Республики, Катара, 
Палестины, Вьетнама, Ирана, Судана, 
Республики Чехии, Малайзии, Казахстана, 
Турецкой Республики Северного Кипра, 
Сербии, Узбекистана, Ассоциации 
Европейского полицейского колледжа 
(AEPC) и Интерпола. 

Во время проведения 5 сессии доцен-
том кафедры языков Костанайской ака-
демии МВД Республики Казахстан, пол-
ковником полиции Г. Ескатовой было сде-
лано выступление по теме «The issues of 
training cadets of the Kostanai Academy 
to counteract terrorism and extremism» 

(Вопросы подготовки курсантов 
Костанайской академии противодействию 
терроризму и экстремизму). 

В заключительной декларации конфе-
ренции по данному докладу было принято 
решение:

1. Подготовка высококвалифициро-
ванных сотрудников правоохранительных 
органов, способных противостоять любым 
проявлениям терроризма и религиозного 
экстремизма – самая важная задача, сто-
ящая перед образовательными учреж-
дениями правоохранительного профиля 
Республики Казахстан.

2. Существует настоятельная необхо-
димость изучения эффективного междуна-
родного опыта в осуществлении программ, 
направленных на противодействие терро-
ризму и экстремизму.

Более того, 2 апреля 2018 г. были про-
ведены заседания Исполнительного коми-
тета и Генерального совета МАПА. В работе 
Исполкома и Генерального совета приняли 
участие представитель Карагандинской 
академии, Саитбеков А.М., и Костанайской 
академии, Ескатова Г.К. (в качестве пере-
водчика). 

В ходе проведения этих заседаний 
были рассмотрены и одобрены заявки 
о вступлении в ИНТЕРПА 5 новых учеб-
ных заведений полицейского профиля из 
Камеруна, Туниса, Узбекистана, Замбии 
и Восточного Тимора или Тимор-Лесте. 
Таким образом, вместе с вновь принятыми 
членами ИНТЕРПА в настоящее время 
насчитывает 72 учреждения полицейского 
профиля из 56 стран мира. 

Далее были уточнены дата проведения 
и тематика следующей 8 Международной 
конференции ИНТЕРПА. 8 конферен-
ция будет проведена в феврале 2019 г. в 
Индии, тема «Кибербезопасность и борьба 
с киберпреступностью». Данная тематика 
была предложена Карагандинской акаде-
мией МВД РК и далее была одобрена как 
на заседании Исполкома, так и членами 
Генерального совета. 

Ранее было принято решение о про-
ведении 15-го заседания Исполкома в 
период 3-4 октября 2018 года в Беларуси 
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в Академии Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь. Это решение 
также было одобрено всеми участниками 
Исполкома и Генсовета.

Далее была представлена информация 
о создании учетных записей в социальных 
сетях ИНТЕРПА (Twitter:@interpaofficial, 
Facebook:interpa organization, Instagram: 
interpa_interpa) и изданиях INTERPA. И 
был представлен специальный выпуск 
ИНТЕРПА «Journal of Security Studies», 
куда вошли научные статьи участников 
6 конференции ИНТЕРПА, проведенной 
в Северной Республике Турецкого Кипра 
в 2017 г. и брошюра, содержащая заклю-
чительные декларации предыдущих кон-
ференций, а также брошюра, содержа-
щая протоколы заседаний Исполкома и 
Генсовета. 

Итогом работы 7 Международной кон-
ференции ИНТЕРПА явилось принятие 
решения о необходимости продолжения 
сотрудничества в области правопримени-
тельной практики в целом и противодей-
ствию терроризму и экстремизму, в частно-
сти, осуществлению обмена информацией, 
новыми методами и технологиями, при-
меняемыми в учебных заведениях стран 
ИНТЕРПА.

5 апреля было организовано посе-
щение полицейского колледжа Катара, 
с осмотром учебных аудиторий, полиго-
нов «Осмотр места преступления», спор-
тивного корпуса, плавательного бассейна, 
спальных помещений, столовой и дру-
гих значимых объектов учебного заведе-
ния. Курсанты продемонстрировали парад-
ный марш под звуки духового оркестра, 

показали фрагмент действий полицейских 
при проявлениях массовых беспорядков и 
спортивную технику рукопашного боя. 

Также был показан видеофильм об 
истории создания, настоящей деятель-
ности и перспективах развития учебного 
заведения. Руководство колледжа выра-
зило готовность к любой форме сотруд-
ничества и выразило надежду, что пред-
ставленная информация будет полезна 
коллегам-сотрудникам учебных заведений 
стран ИНТЕРПА. 

Гульзия ЕСКАТОВА,

Доцент кафедры языков, 
полковник полиции
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТОВ 

«АЗИЯ СИБИРЬ»

В г. Красноярск Российской Федерации 
прошел международный конкурс кра-
соты и талантов «Азия Сибирь», в кото-
ром приняла участие представительница 
Сибирского юридического института МВД 
России Алуа Жолдасбекова.

В рамках реализации международ-
ного сотрудничества и подготовки зару-
бежных кадров для органов внутренних 
дел Казахстана Алуа Жолдасбекова была 
направлена Костанайской академией МВД 
Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева на обучение в Сибирский 
юридический институт МВД России. Алуа 
обучается в российском ведомственном 
вузе на курсах подготовки иностранных 
специалистов. 

Алуа неоднократно представляет нашу 
страну на творческих конкурсах в стенах 
Института. 
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Сейчас ей представилась возмож-
ность рассказать о Республике Казахстан, 
СибЮИ МВД России и своей будущей про-
фессии со сцены Красноярского город-
ского дворца культуры на красивейшем 
событии осени. 

Алуа прекрасно справилась с постав-
ленными задачами и на высоком уровне 
представила Институт, в котором она обу-
чается, а также нашу Академию. 

Заветная ленточка финалистки кон-
курса теперь в копилке наград нашей 
девушки.

Хочется отметить огромную горячую 
поддержку в лице офицеров, курсантов 
и слушателей, которые активно помогли 
с подготовкой к участию в конкурсе и их 
переживания за нашу представительницу в 
зрительном зале.

Ольга ДОВГАНЬ,

Научный сотрудник ООНИиРИР, 
лейтенант полиции
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(EUCJ) ЕО ЖОБАСЫ ӨЗ МƏРЕС�НЕ ЖЕТТ�

Елбасының сындарлы саясатының 
арқасында Қазақстан Республикасы ��М 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясына Еуропалық Одақ жəне 
Қазақстан Республикасы арасындағы 
ынтымақтастық аясында Еуропалық 
Одақтың «Қазақстандағы қылмыстық əділ 
сотты жетілдіру» (EUCJ) ЕО жобасының 
қаржылық қолдауымен мультимедиялық 
кабинет жəне баспаханалық 
мультимедиялық кабинет сыйға тартылды. 

Иə, XXI ғасыр – озық технологиялар 
ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде 
жаңа технологияларды тиімді пайдалану 
заман талабына сай болуы қажет. 

Академияның мақсаты қазақстандық 
құқық қорғау органдары қызметкерлерінің 
кəсіби шеберліктерін жоғарылату болып 
табылады. Бірінші күннен бастап (EUCJ) 
ЕО жобасы Еуропалық стандартқа сəйкес 
білім беру қызметін одан əрі жетілдіру 
бойынша Академияға сараптамалы жəне 
техникалық көмек көрсетілді. Алдыңғы 
қатарда тəжірибелі зерделеуді дамыту 
бағытында Ұлыбританияға оқыту іссапары 
ұйымдастырылып, қызметкерлер үшін 
тренингтер ұйымдастырылды. Жоба, 
сондай-ақ пробация қызметкерлерін 
оқыту орталығын ашуды қолдаған бола-
тын. Пробация қызметкерлерін оқыту 
орталығы пробация қызметін одан əрі тек 
Қазақстанда ғана жүзеге асырмай, соны-
мен қатар Орталық Азияда да жетілдіру 
көзделген. 

Аталған жоба халықаралық 
стандарттарға сəйкес Қазақстанда 
жүргізіліп жатқан сот-құқық реформа-
ларды қолдауына бағытталған.

Жаңа білім беру технологиялары про-
бация қызметі үшін білікті мамандарды 
қайта даярлауына жəне дайындығын 
тиімді ұйымдастыруына, пробация 
қызметінің қызметкерлері күнделікті 
қызметінде қызметін дамытуға жəне 
тренингтермен, семинарлар, соның 
ішінде онлайн режимінде оқытуын 
ұйымдастыруына көмек береді.

Осыған орай, 2018 жылдың 
27 қыркүйегінде Академияда Қазақстан 
Республикасындағы Еуропалық Одақ 
өкілі жəне (EUCJ) ЕО жобасының өкілі 
Бен Зенгерик пен Рауан Канатбаевтың 
қатысуымен жаңа технологиялармен 
жабдықталған мультимедиялық каби-
нет пен баспаханалық мультимедиялық 
кабинеттің салтанатты түрде ашылу рəсімі 
өтті.

�с-шара Академия бастығы полиция 
генерал-майоры Мирлан Қызылов пен 
Еуропалық Одақ өкілі Бен Зенгериктің 
салтанатты ашуымен басталды. Бен 
Зенгерик білім ордасының профессорлық-
оқытушылар құрамын аталған іс-шарамен 
құттықтап, өзінің жылы лебізін білдіріп, 
одан əрі жұмысымыздың қарқынды 
жүргізіліп, оң жемісін беретіндігін айтып 
кетті.

Академия бастығы полиция генерал-
майоры Мирлан Қызылов «Қазақстан 
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Республикасы ��М Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясында бүгін 
айтулы күн, Еуропалық Одақ аясында 
Қазақстандағы қылмыстық əділ сотты 
жетілдіру аясында 52 млн теңгеге 
Академияға мультимедиялық кабинет жəне 
мультимедиялық баспаханалық кабинет 
сыйға тартылды. 

Осы стратегиялық кешенде жаңа 
форматтағы пробация қызметкерлерін 
дайындау үшін оқу орталығының 
қажеттілігі негізделген. Бұл оқу 
орталығының ашылуы 2019 жылдың 
1 тоқсанына бекітіліп отыр. Бірақ біз бұған 
дайындық ретінде арнайы жабдықталған 
кабинетті ашып, пробация қызметкерлерін 
оқыту орталығы деп атап отырмыз. 

Ендігі кезекте, бас бостандығынан 
айырылған, яғни қылмыстық жазалау-
мен байланысты емес, азаматтарды оңалту 
үшін, біз пробация қызметкерлерін дай-
ындауымыз керек. Оларды жаңа заңның 
аясында, білімін, дағдыларын дамыту 
үшін, осы орталыққа əр түрлі ұсынымдар, 
қажетті мультимедиялық бейнефильмдер, 
тəжірибелік кездесулер, ұсыныстар мен 
жұмыс стандарттарын жасайтын бола-
мыз. Олардың жыл сайын біліктіліктерін 
арттырып, пробация қызметін дамытатын 
боламыз. 

«Осыған орай, осы бағыттағы салада 
біздердің Еуропалық Одақпен жұмыс 
жүргізу аясында, осындай жобаның 
аяқталуы биылғы жылға түсіп тұр. Біздер 
келешекте Еуропалық Одақтың сарапшы-
ларымен оқу бағдарламасын жаңғырту 
үшін озық əлемдік тəжірибені оқып, оны 
осы еліміздің адамдары мен азаматта-
рын жəне қоғам мен мемлекеттің мүддесін 
қорғау үшін қолданатын боламыз», – деп 
бірқатар жайларды түсіндіріп өтті. 

Айта кету керек, мультимедиялық 
кабинет қазіргі заман талабына сай 
компьютерлермен жабдықталған. 
Компьютерлер осы саладағы қызметке 
қарасты қажетті бағдарламалармен, сыз-

балармен, көріністермен жəне тағы да 
басқа жазба нұсқауларымен қамтамасыз 
етілген.

Қорытындылай келе, болашақта 
пробация қызметкерлерін заманауи 
жаңа компьютерлермен жабдықталған 
мультимедиялық кабинетте оқыту, 
олардың білімдерін дамыту, сонымен қатар 
алған білімдерін күнделікті қызметтерінде 
икемді пайдалануына, жетілдіруіне, 
сондай-ақ қылмыстық сот əділдігі сала-
сында кəсіби білікті маман болуына 
көзделген.

Орынбасар УАҚПАЕВА,

Академияның баспасөз қызметі
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ВИЗИТ РУКОВОДСТВА КОСТАНАЙСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РК 

ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА В КРАСНОДАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

С целью реализации Протокола о меж-
дународном сотрудничестве, заключен-
ного в 2017 году между Костанайской ака-
демией МВД Республики Казахстан 
им. Ш. Кабылбаева и Краснодарским уни-
верситетом МВД России, заместитель 
начальника Академии, кандидат юриди-
ческих наук, ассоциированный профессор 
(доцент), полковник полиции С.Н. Бачурин 
и начальник юридического института 
А.В. Брылевский приняли участие в работе 
Международной научно-практической кон-
ференции «Уголовная политика и культура 
противодействия преступности», прохо-
дившей на базе Новороссийского филиала 
Краснодарского университета МВД России 
21 сентября 2018 года.

Сергей Николаевич выступил на пленар-
ном заседании конференции с приветствен-
ным словом и докладом «Процессуальный 
порядок ознакомления с материалами, не 
приобщенными к протоколам негласных 
следственных действий». 

В ходе обсуждения выступления 
Бачурина С.Н. состоялась оживленная дис-
куссия, было озвучено много актуальных 
вопросов, связанных с достижениями и 
проблемами уголовного законодательства 
Республики Казахстан, осуществлен срав-
нительный анализ норм законодательства 
России и Казахстана.

Сергей Николаевич с удовольствием 
поделился с коллегами передовым опы-
том деятельности органов внутренних дел 
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и совершенствованием образовательной 
системы Республики Казахстан.

Основной целью проведения конферен-
ции являлся обмен положительным опытом 
и научными знаниями. 

В процессе работы международной 
научно-практической конференции про-
звучало много рациональных предложений 
и рекомендаций, которые в последующем 
обсуждались и принимались к сведению.

Согласно программе проведения кон-
ференции были рассмотрены актуальные 
вопросы, связанные с современными про-
блемами уголовного законодательства. 

Участники конференции обсудили 
вопросы развития уголовной политики и 
культуры противодействия преступности, 
правового регулирования, противодействия 
коррупционным преступлениям, незакон-
ной миграции, развития методов борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, реализа-
ции предупредительной функции уголовного 
закона, современного состояния уголовно-
исполнительной политики.

На конференции присутствовали и при-
няли участие представители и видные дея-
тели науки: главный научный сотруд-
ник НИИ ФСИН России, заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор юридических наук, 
профессор Антонян Ю.М.; главный науч-
ный сотрудник отдела уголовно-правовых 
исследований Российского государствен-
ного университета правосудия, заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор юридических 
наук, профессор Бабаев М.М.; главный науч-
ный сотрудник центра исследования про-
блем обеспечения безопасности в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
НИИ ФСИН России, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор юридических наук, про-
фессор Горяинов К.К.; заведующий отде-
лом уголовно-правовых исследований 
Российского государственного университета 
правосудия (г. Москва), доктор юридических 
наук, профессор Пудовочкин Ю.Е.; главный 
научный сотрудник Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор юридических наук, про-
фессор Квашис В.Е. и другие.

В рамках визита в Краснодарский уни-
верситет МВД России Бачурин С.Н. и 
Брылевский А.В. встретились с начальни-
ком Университета, доктором юридических 
наук, профессором, генерал-лейтенантом 
полиции Симоненко А.В., заместите-
лем начальника Университета по научной 
работе, доктором юридических наук, про-
фессором, полковником полиции Осипенко 
А.Л., помощником начальника Университета 
по международному сотрудничеству, подпол-
ковником полиции Гириным А.В. 

Наряду с этим, состоялась встреча 
сотрудников Академии с курсантами 
факультета очного обучения и адъюнктами 
Республики Казахстан, обучающимися в 
данном вузе. 

Участие в научном мероприятии в 
целом способствует эффективному разви-
тию науки, взаимообогащению передовым 
научным опытом, укреплению международ-
ного сотрудничества, в том числе по прове-
дению совместных научных исследований, 
налаживанию дружеских отношений и даль-
нейшему развитию теории и практики повы-
шения качества образования с использова-
нием современных методов и форм органи-
зации образовательного процесса.

Ольга ДОВГАНЬ,

Научный сотрудник ООНИиРИР, 
лейтенант полиции
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КУРАТОРСТВО – КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АКАДЕМИИ

В настоящее время Костанайская ака-
демия МВД Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева на новом этапе 
развития в условиях четвертой промыш-
ленной революции, постепенно пере-
ходит на новейшие, современные госу-
дарственные стандарты образования. 
Специфика обучения в нашей Академии 
неразрывно связана с вопросами воспи-
тания. В сфере воспитания будущих офи-
церов большое значение придается дея-
тельности кураторов курсантских под-
разделений. Роль и значение куратор-
ской работы на процесс обучения и вос-
питания курсантов сложно переоценить. 
Анализ положений о деятельности курато-
ров ведомственных вузов позволяет выде-
лить ключевые задачи, на которых бази-
руется работа куратора. Во-первых, это 
помощь в адаптации курсантов к новой 
обстановке, во-вторых, ознакомление их с 
традициями ведомственного вуза, курсант-
ского коллектива, особенностями учебной, 
научной и спортивной сфер деятельности. 
В Законе Республики Казахстан «Об обра-
зовании» от 27 июля 2007 года № 319-III 
дается следующее определение образова-
ния, как «непрерывный процесс воспита-
ния и обучения, осуществляемый в целях 
нравственного, интеллектуального, куль-
турного, физического развития и форми-

рования профессиональной компетентно-
сти. Ключевым аспектом является то, что 
образовательный процесс включает в себя 
овладение курсантами не только учебными 
знаниями, но и личностное становление, 
развитие творческого потенциала, куль-
турное и нравственное становление лич-
ности». 

В своей деятельности курсанты ака-
демии сталкиваются с повседнев-
ными трудностями, связанными с осо-
быми казарменными условиями обуче-
ния. Преодолеть дискомфорт во время 
приспособления и адаптации курсан-
тов после домашнего проживания, при-
выкнуть к распорядку и уставным требо-
ваниям курсантам должен помогать кура-
тор. Индивидуальная работа с каждым кур-
сантом, организация массовых культурных 
мероприятий, установление дружествен-
ных и сплоченных межличностных отноше-
ний, координация прилежного отношения 
к учебе – лишь малая часть из мероприя-
тий, проводимых куратором в рамках вос-
питательного процесса. Приказом началь-
ника Академии от 19 октября 2017 года 
за № 103 «О назначении куратора учеб-
ной группы» за ним был закреплен 105 
учебный взвод. Во взводе 26 курсантов, 
из них 8 девочек, обучающихся по специ-
альности «Правоохранительная деятель-
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сиональным наставником, что предпола-
гает под собой учебно-методическую эру-
дированность в вопросах организации вос-
питательного процесса. В этой связи инте-
рес представляют методические реко-
мендации «Организация воспитательной 
работы в ведомственном учебном заве-
дении», разработанные преподавателем 
кафедры государственного и мировых язы-
ков КЮИ КУИС МЮ РК Толканевой И.А. 
(Костанай, 2006). В пособии предложены 
методы изучения личности курсантов, 
рекомендации по осуществлению инди-
видуальной воспитательной работы, обу-
чению основам учебы в высшем учебном 
заведении, формированию и сплочению 
коллектива курсантов. По мнению автора, 
обязательным условием повышения 
эффективности воспитательной работы 
в процессе адаптации – это определение 
категорий слушателей, в отношении кото-
рых необходимо индивидуальное воздей-
ствие. Это возможно осуществить, опира-
ясь на результаты изучения личности слу-
шателей, которые позволяют условно раз-
делить обучающихся на 3 группы:

ность», административно-правовая специ-
ализация. Деятельность по осуществлению 
кураторства осуществляется по разрабо-
танному куратором, совместно с курсовым 
звеном и утвержденному Заместителем 
Председателя Совета кураторов Плану 
работы. Индивидуальная воспитательная 
работа ведется в дневнике куратора, где 
отражается индивидуальная работа с каж-
дым курсантом. Все мероприятия, кото-
рые мы проводим, освещаются на сайте 
Академии.

В своей деятельности куратор дол-
жен руководствоваться основополага-
ющими целями и задачами, поставлен-
ными для обеспечения и укрепления слу-
жебной дисциплины, мотивации повыше-
ния уровня знаний и выполнения требо-
ваний учебного процесса. Так, основные 
направления воспитательной деятельно-
сти утверждены Приказом Министра вну-
тренних дел Республики Казахстан от 
13 января 2016 года № 23 «Об утвержде-
нии Правил деятельности военных, специ-
альных учебных заведений Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан», в 
котором сформулировано, что воспитатель-
ная деятельность учебных заведений МВД 
является составной частью учебного про-
цесса и включает: формирование у обуча-
ющихся умений самостоятельно и компе-
тентно принимать и реализовывать реше-
ния; формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, интерна-
ционализма, высокой морали и нравствен-
ности; формирование у обучающихся моти-
вации к здоровому образу жизни, актив-
ному участию в общественных мероприя-
тиях; формирование у обучающихся анти-
коррупционного поведения; проведение 
тематических мероприятий по профилю 
кафедры, цикла способствующих расшире-
нию кругозора обучающихся, формирова-
нию ценностного отношения к избранной 
специальности; мероприятия, направлен-
ные на реализацию задач воспитательного 
процесса.

На основании вышеизложенных целей 
и задач, куратор учебной группы в своей 
работе с курсантами должен быть профес-
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Костанайской области КУИС МВД РК, где 
курсанты были ознакомлены с поряд-
ком и условиями отбывания наказания 
в учреждении минимальной безопасно-
сти. Также в целях преемственности прак-
тического опыта была проведена встреча 
с пенсионерами Академии: и.о. началь-
ника кафедры Уголовного процесса и кри-
миналистики подполковником мили-
ции Жемчужниковым А.М. и начальником 
кабинета кафедры Уголовного процесса 
и криминалистики старшим лейтенантом 
милиции Нуржановым А.М. В новом учеб-
ном году, в сентябре месяце было органи-
зовано выездное занятие в «Учреждение 
УК 161/1» ДУИС по Костанайской обла-
сти КУИС МВД Республики Казахстан, кур-
санты были проинформированы об испол-
нении задач и функций учреждения сме-
шанной безопасности, а также условиях 
содержания осужденных лиц и порядке 
выполнения хозяйственных работ. В 
целях повышения психологической устой-
чивости было произведено выездное 
занятие в ГККП «Областное патолого-
анатомическое бюро» г. Костанай, где 
судебно-медицинские эксперты общеэк-
спертного отдела филиала РГКП «Центра 
судебных экспертиз» МЮ Республики 
Казахстан Института судебных экспер-
тиз по Костанайской области Абдрахманов 
С.С. и Каменский Д.В. довели до сведения 
курсантов специфику судебно-экспертной 
деятельности. Курсанты 205 учебного 
взвода добросовестно относятся к учебе, 
принимают активное участие в обществен-
ной жизни Академии. 

Достижения и приобретенные про-
фессиональные и нравственные качества 
являются результатом упорного труда и 
соблюдения норм и правил служебно-
воинской дисциплины нашими курсан-
тами, а также деятельности офицерского 
состава Академии по координации и орга-
низации учебного и воспитательного 
процесса.

Александра БАБИЧ,

Преподаватель кафедры организации 
социальной работы в ОВД, капитан полиции

– успевающие, обладающие необхо-
димыми знаниями, деловыми и морально-
психологическими качествами для учебы и 
службы в ведомственном институте (потен-
циальные отличники, командиры взводов);

– имеющие средние академиче-
ские данные, но с достаточно деловыми и 
морально-психологическими качествами;

– склонные к нарушению дисци-
плины и не отличающиеся необходимым 
прилежанием в учебе. 

Толканевой И.А. предложена методика 
проведения воспитательных мероприятий, 
разработки кураторских часов для слу-
шателей, включающие в себя занятия в 
форме проведения бесед и игр, позволяю-
щих выявить качества характера курсанта, 
наклонности и предпочтения, а также пра-
вильно сориентироваться в организации и 
планировании учебного процесса. 

Пройдя самый сложный адаптаци-
онный период, курсанты моего куратор-
ского учебного взвода перешли на вто-
рой курс обучения – 205. В целях повыше-
ния уровня культуры, сплоченности и дру-
жественности 205 учебного взвода, в рам-
ках кураторства, мы проводим различные 
мероприятия и игры. Чтобы овладеть про-
фессиональными навыками и специаль-
ными знаниями, производятся выезды 
в территориальные отделы полиции, 
Учреждения Уголовно-исполнительной 
системы. Например, в прошлом учебном 
году было организовано выездное заня-
тие в Учреждение «УК 161/11» ДУИС по 
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ҚАРТТАРДЫ ҚҰРМЕТТЕУ-ТƏРБИЕН�Ң БАСТАУЫ

Біріккен Ұлттар Ұйымының шеші-
міне сəйкес 1991 жылдан бастап 1 қазан 
күні Қазақстанда Халықаралық қарттар 
күні болып мерекеленеді. Халықаралық 
қарттар күні – əлемдегі барлық қарттар 
үшін өте маңызды күн. Бұл – барлық 
жастағы ардагерлерге жəне зейнеткер-
лерге құрмет көрсетілетін күн жəне ол ізет-
тілік пен мирасқорлықтың символы болып 
саналады. Қазақстанның өсіп-өркендеуі, 
Еліміздің бүгінде бейбіт өмір кешуі ардақты 
да, аяулы қарттарымыздың арқасы. 
Қарттар – біздің асыл қазынамыз.

Академияда ұрпақтар сабақтастығы 
сақталған, бұл дəстүрлерді сақтауға 
жəне маңызын арттыруға əсер етеді. Осы 
атаулы мерекеге байланысты Қазақстан 
Республикасы ��М Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының арда-
герлерін ұлықтау шарасы өткізілді. 

Академияның оқу-дала лагерінде 
құттықтау сөз, концерттік бағдарлама 
түрінде ұйымдастырылды. 

Алғыс сөздер, құттықтау сөздер, өткен 
жылдарды еске алуға ұласқан іс-шара 
Академия оқу-дала лагерінде болды. Осы 
атаулы күнде Академияның бастапқы даму 
кезеңінде қызмет еткен барлық ардагер-
лер мерекелік дастарханға жиналды. 

Салтанатты мерекенің басында 
Академия бастығының орынбасары 
полиция полковнигі Ербол Төлегенұлы 
Қаппасов Академия ардагерлерін 
басшылық, профессорлық-оқытушылар 
құрамының жəне барлық ұжымның 
атынан шын жүректен құттықтап, зор 
денсаулық, баянды бақыт, отбасыларына 
шаттық, мəпелеген балаларынан, неме-
релерінен тек қана қуаныш көрулерін 
тілеп, алға қойған арман-мақсаттары мен 
жоспарларының орындалуына тілектес 
болды. 

Осы мерекелік күні барлық жылы 
лебіздер мен əсем əндер біздің құрметті 
ардагерлерімізге арналды. Осындай мере-
келік, жылы жəне жайлы ахуалда арда-
герлеріміз əн айтып, самауырдан ыстық 

шəй ішіп, көңілдері көтеріліп, өздерінің 
Академияда қызмет еткен кездердегі 
қызықты сəттерімен бөлісті. 

Академия ардагерлері оқу-дала 
лагерінің аумағында серуендей жүріп, 
қызмет еткен күндерін еске алды, 
өздерінің тəжірибесімен бөлісті. Бейресми 
жағдайда өткен шарада ардагерлердің 
жүзінен аңсау, сағыныштың табы білініп 
тұрды. 

Аталған іс-шара жайлы жағдайда 
ұйымдастырылып, жас ұрпақтарға тəлім-
тəрбие беруге зор септігін тигізді. Осы 
күнге аман-есен жеткізген біздерге ендігі 
парыз – бабалар аманатын замана көшінде 
абыроймен жалғастыру.

Дана АЛЬЖАНОВА,

Тəрбие жұмысы бөлімінің инспекторы, 
полиция аға лейтенанты

 
Камила ГАРЕЕВА,

Курсанттар баспасөзі қызметінің мүшесі,
полиция қатарындағы 2 курс курсанты
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АКАДЕМИЯДА «STREETWORKOUT» СПОРТ ТҮР� БОЙЫНША 

ОҚУ-ЖАТТЫҒУЛАР ӨТК�З�ЛД�

Саламатты өмір салтын насихат-
тау жəне жастар арасында қолжетімді 
«StreetWorkout» спорт түрін дамыту 
мақсатында, 2018 жылдың 6 қыркүйегі күні 
Қазақстан Республикасы ��М Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай акаде-
миясына Қазақстан Республикасының 
«StreetWorkout» Бас жаттықтырушысы 
Айтым Жакупов жəне Астана қаласының 
«BarsBars» командасы келіп, 
«StreetWorkout» спорт түрі бойынша əр 
түрлі оқу-жаттығуларын оқу ордамыздың 
курсанттарына көрсетті.

Академия бастығы полиция генерал-
майоры Мирлан Қызылов: «Қазақстан 
Республикасының «StreetWorkout» Бас 
жаттықтырушысы Айтым Жакупов жəне 
Астана қаласының «BarsBars» коман-
дасы, міне, бүгін Қостанай қаласына 
«StreetWorkout» спорт түрінің алаңын 
ашу іссапарына, сонымен қатар біздің 
жастарымызды спортқа тарту, оған 
деген қызығушылықтарын арттыру 
мақсатында келді. Біздің оқу орда-
мызда «StreetWorkout» спорт түрімен 
денелерін шынықтырып жүрген бірталай 
қыздарымыз бен ұлдарымыз бар. Оған 
дəлел, жақын арада Астананың төрінде 
Қазақстан Республикасы Мəдениет 
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Қорытындылай келе, біздің ата – баба-
ларымыз «тəні саудың – жаны сау», – деп 
бекер айтпаған. Халықтың денсаулығы – 
ел дамуының аса маңызды тұтқасы, 
болашағымыздың кепілі. Сондықтан 
спорттың адам өмірінде алатын орны зор 
екендігін ұмытпауымыз қажет. Болашақ 
жастарымыз спортпен шұғылданып, 
денелерін шынықтырып, спорт жағынан 
жеңіске жетіп, белестерге жете берсе, нұр 
үстіне нұр жауар!

Орынбасар УАҚПАЕВА,

Академияның баспасөз қызметі

жəне спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлының қолдауымен өткен 
республикалық «StreetWorkout KZ» 
спорттық конкурсына қатысып, 
республикамыздың түкпір-түкпірінен кел-
ген аталмыш үміткерлердің ішінде оқу 
ордамызда «StreetWorkout KZ» спорттық 
шарасына жауапты, əрі жаттықтырушы 
полиция капитаны Аян Шаймұханов 
Министрдің алғыс хатын иеленді. Біз үшін 
бұл үлкен жетістік!

«Елбасының қанатты сөзімен 
айтқанда, «білімді, денсаулығы жақсы 
адам ғана жеңіске жетеді» дегендей, 
барлығымыз оқу ордасында білім нəрін 
иеленіп жүрген курсанттардың бойла-
рында күш-қайрат, қуат-жігер, төзімділік 
пен шыдамдылықты қалыптастырып, 
болашақта полиция қызметкерлерінің 
Отанын, туған жерін қорғау мақсатында 
оларды рухани тəрбиелеуіміз қажет». 

Спорттық іс-шара бары-
сында Қазақстан Республикасының 
«StreetWorkout» Бас жаттықтырушысы 
Айтым Жакупов жəне Астана қаласының 
«BarsBars» командасы, оқу ордамыздың 
«StreetWorkout» спорттық іс-шарасына 
жауапты, əрі жаттықтырушы полиция 
капитаны Аян Шаймұхановтың бастауы-
мен курсанттар əр түрлі оқу- жаттығуларын 
барша курсанттарға көрсетті.

�с-шара соңында «Қазақстан 
Республикасының «StreetWorkout» 
Бас жаттықтырушысы Айтым Жакупов 
Қазақстан Республикасы ��М Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының бастығы полиция 
генерал-майоры Мирлан Қызыловқа 
алғысын білдірді. Ол: «Бүгінгі таңда, 
«StreetWorkout» спорт түрі əлемге таны-
мал жəне күннен-күнге осы спортқа 
баулып, қызығып, жаттығып жүрген 
жастарымыздың саны да көбейіп жатыр. 
Осы спорт түрі бойынша талай жастарымыз 
жеңіске жетіп, жүлделі орындар иеленіп 
жатыр, бұл біз үшін қуаныш жəне біздің 
жетістіктеріміз», – деп сөзін аяқтады.
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М�НС�З ҚЫЗМЕТ – БҰЛЖЫМАС М�НДЕТ

Қазақстан Республикасы �шкі істер 
министрлігінің Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының Білім 
сапасын мониторингілеу жəне бағалау 
(бақылау) бөлімшесінің бастығы поли-
ция подполковнигі Қарабеков Қанатбек 
Өмірзақұлы «�шкі істер органдарындағы 
мінсіз қызметі үшін» �� дəрежелі медалімен 
марапатталды.

Академияға ең алғаш қадам басып, 
жаңа өмірге аттағалы тұрған жау-

апты сəтте жүзімен жылулық, көңілімен 
мейірімділік көрсетіп, болашақ жолының 
есігін ашқан Қанатбек Өмірзақұлы бола-
тын. Жүздеген курсанттардың білім сапа-
сын бақылап, қорытындылап, баға беру, 
талдау жасап, нəтижесін шығару, өте 
жауапты жəне күрделі жұмыс болып 
табылады. Курсанттармен шектел-
мей, сондай-ақ оқытушы құрамының 
курсанттарға беретін білім деңгейін, сапа-
сын, оқу-əдістемеліктерінің қамтамасыз 
етілуін тексеріп, бүгінгі ұрпақтың келе-
шекте білімді, тəжірибеде білікті маман 
ретінде қадам басуына жағдай жасау – осы 
офицердің қызметтегі басты міндеттері. 
Осындай батылдығы мен батырлығы 
ақылына сай тұлғаның жүріп өткен жолы 
туралы сұхбат алу маған бұйырыпты.

– Қазақта «Ұяда нені көрсең, 

ұшқанда соны ілерсің», – деген сөз 

бар, Сіз қандай ортадан шықтыңыз? 

Қай жерде өмірге келдіңіз? Балалық 

шағыңызға шолу жасасақ? 

– Қарағанды облысы, Ақтоғай 
ауданы, Үшарал ауылында ауыл-
шаруашылық қызметіндегі отбасында 
дүниеге келдім. Осы ауылда 9 сыныптық 
мектепті үздік аяқтап, арман қуып, 
Қарағанды қаласына оқуға келдім. 
Қарағанды қаласының Нығмет Нұрмақов 
атындағы №2 орта мектепте 10-11сыныпты 
жалғастырып, аталған мектепті 1997 
жылы үздік аяқтадым. Бала кезден «про-
курор», «милиция қызметкері» бола-
мын дейді екенмін, міне сол арманды 
іс-жүзінде орындау үшін, 1998 жылы 
Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетінің «Заң» факультетіне 
оқуға түсіп, «Құқықтану» мамандығын 
2002 жылы үздік дипломмен аяқтадым.

– Аяқтаған мамандығыңыз бой-

ынша жұмыс жасауды қашан, қайда 

бастадыңыз? Мамандығыңыздың 

қандай ерекшеліктері бар жəне 

жұмыстың қызықты сəттерімен 

бөлісіп отырсаңыз?
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– «Армандар орындалады, мақсатың 
айқын болса» дегендей, арманның орын-
далуына бірер қадамдар қалды деген 
өзіме мақсат қойып алдым, ол қадамның 
бірі – жұмысқа орналасу еді. Осы 
арманымның орындалуы көпке созылған 
жоқ, Қарағанды қалалық ��Б Октябрь поли-
ция бөлімінде учаскелік полиция инспек-
торы болып 2002 жылдан 2005 жылға дейін 
қызмет еттім, 2002 жылы алғашқы «поли-
ция лейтенанты» арнайы атағын алдым. 
Əрі қарай қызмет барысын 2005 жылдан 
2016 жылға дейін Қазақстан Республикасы 
��М Бəрімбек Бейсенов атындағы 
Қарағанды академиясының азаматтық-
құқықтық пəндер кафедрасының 
оқытушысы, кейін аға оқытушысы лау-
азымдарында қызмет атқардым. 
Оқытушылық қызметпен бірге 11 жыл 
кураторлық жұмысты да жүзеге асыр-
дым, ғылыми конференцияларға курсант-
тарды дайындап, олар жүлделі орындарға 
ие болды, кафедрадағы қызмет барысында 
«Қазақстан Республикасының азаматтық 
құқығы», «Қазақстан Республикасының 
отбасы құқығы» пəндері бойынша дəрістер 
курстарын жаздым. Кафедраның аға 
оқытушысы болдым, мен үшін негізгі ең 
қызықты болған, ол курсанттарға ғылыми 
жұмыс жасау барысында жетекшілік 
ету. «Бұлақ көрсең, көзін аш» дегендей, 
талапты жастармен жұмыс жасап, олардың 
жеткен жетістіктеріне қуанғанға не жетсін. 

– Отбасыңызда сізден өзге 

адамдар осы салада жұмыс жасай 

ма? Кəсіпті ұрпақтан ұрпаққа 

жалғастыруға қалай қарайсыз?

– Отбасымда осы саламен айналы-
сатын мен, менен кейін əпкем Айнагүл ��О 
қызметке келді. Ата кəсібін жалғастырып 
жатырмын деп айтуға келмейді, əрине. 
Жоғарыда айта кеткендей, арманмен осы 
мамандықтың есігін аштым дедім ғой, 
арман қуып келген ауылдың қара домалақ 
ұлымын. Бір ұл, бір қыз тəрбиелеп отыр-
мын, болашақта олар ��О-да қызмет етеді 
деп айтуға ерте, əлі мектеп қабырғасында 

оқиды. Өмір жолы ең тəтті жəне ең күрделі 
жол. Баяғыда ұстазым айтушы еді: «Білімді 
адам деп оқыған білімі бар адамды емес, 
сол алған білімді келер ұрпаққа жеткізе 
білетін адамды айту керек» деп, мүмкін, 
сол жастайымнан берген тəрбиенің əсері 
болар, 11 жыл оқытушы қызметінде жұмыс 
атқардым дедім ғой, сол уақытта оқытқан 
пəндерімнің қыр-сырларын кітап беттеріне 
түсірдім, тəжірибемен бөліскенді жақсы 
көремін. Құқық саласын курсанттарға 
түсінікті етіп, теорияның тəжірибемен бай-
ланысын ескере отырып, оқытқан жөн. 
Осы бағытты ұстана отырып, бірқатар 
дəрістер мен оқу-əдістемелік құралдарды, 
ғылыми мақалаларды жарыққа шығардым.

– Бос уақытыңызда айналысатын 

хоббиіңіз бар ма, спортпен айналысу 

жаныңызға жақын ба 

– Бос уақытымда терме, өлең жыр-
ларды тыңдағанды ұнатамын, кейде 
шаршағанда, домбырамды қолға алып, 
шерткенді ұнатамын. Домбыра жаныма 
жақын. Спортпен кəсіби айналыспай-
мын, бірақ спорттық кешендерде дене 
жаттығуларын уақтылы жасап отырамын, 
ел қатарлы ерте тұрып жүгіріп, спортпен 
күнімді сергек бастауға тырысамын. Спорт 
денсаулық кепілі демекші, салауатты өмір 
салтын ұстанамын.

– Мен үшін осындай кісіден сұхбат 

алу зор құрмет. Көзі ашық, көңілі 

ояу офицер екені сыртқы келбетінен 

де айтпай-ақ белгілі. Академияда 

алар орны ерекше кісілердің бірі. 

«Жақсылық жасау үшін кере-

мет жағдай мен ақша қажет емес, 

таза ниет пен мейірімді жүрек болу 

керек», – деген қанатты сөзі маған 

үлкен əсер қалдырды. Сізге алдағы 

уақытта тек сəттілік, отбасыңызға 

амандық, бұл жеткен жетістігіңіз 

алдағы уақытта алатын биік 

белестердің тек бастамасы болсын 

деп тілеймін.

Гулнур МАКСЕТОВА, 

курсанттар баспасөзінің мүшесі, 
полиция қатарындағы 2 курс курсанты
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«ТУҒАН Т�ЛД�Ң ТҰҒЫРЫ» АТТЫ ƏН-ЖЫР КЕШ�

Ағымдағы жылдың қыркүйек айында 
Академияда Қазақстан халықтарының 
тілдері күні мерекесі аясында мемлекеттік 
тіл бөлімшесі жəне тəрбие бөлімінің 
ұйымдастыруымен «Туған тілдің тұғыры» 
атты əн-жыр кеші болып өтті

Кештің мақсаты: курсанттардың туған 
елге, туған жерге,туған тілге деген ыстық 
ұя махаббаттарын оятып, мемлекеттік 
тілдің мəртебесі мен маңыздылығын, 
жастар арасында қазақ тілін кеңінен 
қолдануды насихаттау, өзге ұлт өкілдерін 
мемлекеттік тілді үйренуге ынталандыру.

Аталған іс-шараға Академия 
бастығының орынбасары, ұйымдастырушы 
бөлім, 1 курс курсанттары қатысты. 
Кешті Андрейчук Ольга (3 курс) «Ұлт 
көсемі» атты əнімен ашып, қазақ 
тіліне деген құрметін білдірді. Күндізгі 
оқыту факультетінің 1-4 курс курсант-
тары əн мен өлеңдерін, би жəне көңілді 
əзілдерін көрермен назарына ұсынып 
кешті жалғастырды. Сəрсенəлі Рүстем 
мен Ерболат Лашын «Мама», Аманжолова 
Зибагүл «Алтын бесік», Құмарбек Нұрай 
мен Мұратбекова Əйгерім «Қазағымның 
қыздары», Əмірханов Темірлан мен Тұрсын 
Ерсін «Мен қазақпын» атты əндерімен 
көрермендерді бір желпіндіріп тастаса, 
4 курс курсанты Тұрсынбай Думанжан өз 
шығармашылығын тарту етті. Сондай-ақ, 
бұл кеште полиция аға лейтенанты Асқар 
Қуанышұлы «Жігерлендіру» өлеңін 
нақышына келтіріп оқып, курсанттарға 
патриоттық көңіл-күй сыйлады. 2 курс 
курсанттары сахналық қойылым 
қойып, бабаларымыздың даналығын, 
ұлылығын ұлықтады. Лашын Ерболат 
өз шығармашылығынан «Туған тілдің 
тұғыры» термесін орындап, кештің мəнін 
ашты. 1 курс курсанттарынан құрылған 
бишілер тобы «Қара жорға» биін 
нақышына келтіріп билесе, 2 курс курсант-
тары күй атасы Құрманғазының «Адай» 
күйін тебіренте орындады, ал 4 курс кур-
санттары өздерінің көңілді əзілдерімен 
көрермендердің езуіне күлкі үйіртті. Кеш 



43

MINDET, ABYROI, ERLIK!
АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

соңында көрермен 1 курс курсанттарының 
рухани байлығы қаншалықты мол 
екендігін білмек ниетте, мақал-мəтелден 
жарыс өткізілді. Жеңімпаз курсантқа 
сыйлық та берілді. Кешті күндізгі оқыту 
факультетінің 2 курс курсанттары Ерболат 
Лашын мен Кусаинова Айнұр əсерлі 
жүргізді. �с-шараны Сəрсенəлі Рүстем, 
Əмірханов Темірлан, Сыздықова Дина, 
Мұратбекова Əйгерім «Жаса Қазақстан» 
əнімен жапты.

Кеш соңында Академия бастығының 
орынбасары полиция полковнигі Ербол 
Төлегенұлы Қаппасов ғасырдан ғасырға, 
ұрпақтан ұрпаққа ұласқан ата-баба ама-
наты – тілдің мəртебесі, мемлекеттік 
тілдің əртүрлі ұлт өкілдерін бір мүддеге 
тоғыстыруда, халықтар арасындағы 

татулық пен достастықты нығайтуда ала-
тын орны жөнінде айта келіп, курсант-
тарды атаулы мерекемен құттықтады.

«Туған тілдің тұғыры» атты əн-жыр 
кеші қызықты əрі тартымды өтті.

Мемлекеттік тіл бөлімшесі
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В АКАДЕМИИ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

начальник Академии генерал-майор поли-
ции Мирлан Ахмедиевич Кызылов. В своей 
речи он отметил, что Казахстан оказывает 
безвозмездную помощь, обучая их детей на 
территории Казахстана, а именно в стенах 
Академии, и надеется, что они станут высо-
коквалифицированными специалистами. 

Со словами благодарности руко-
водству Академии и профессорско-
преподавательскому составу высту-
пил представитель диаспоры таджик-
ского народа Костанайской области 
ветеран МВД РК Шукуров Абдусалим 
Абдухамидович, который отметил, что кур-
сантам из Республики Таджикистан соз-
даны благоприятные условия для обу-
чения в Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева. Пожелал всем присутствую-
щим крепкого здоровья, благополучия и 
процветания. 

Продолжением торжественного 
мероприятия стал праздничный кон-
церт с участием курсантов из Республики 
Таджикистан с яркими номерами, песнями 
и танцами.

Дана АЛЬЖАНОВА,

Инспектор отдела по воспитательной работе, 
старший лейтенант полиции 

Ежегодно в Костанайской акаде-
мии МВД Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева стало традицион-
ным празднование Дня Независимости 
Республики Таджикистан, вот и этот год не 
стал исключением. 

В зале эстетического воспитания 
Академии торжественно встретили 27 
годовщину Независимости Республики 
Таджикистан. На это мероприятие был 
приглашен представитель диаспоры тад-
жикского народа Костанайской обла-
сти ветеран МВД РК Шукуров Абдусалим 
Абдухамидович. 

В теплой и дружеской обстановке 
с поздравительной речью к курсантам 
из Республики Таджикистан выступил 
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КҮЗГ� ХАНШАЙЫМ МЕН ХАНЗАДА

Табиғаттың ерекше құбылып, айна-
ламыз сары түске боялатын, қамбамыз 
астыққа толатын, бəріміз асыға күтетін, 
сағындырған сырмен көңілге қуаныш, 
асқаралы үміт сыйлап, баршамызға 
шашылған сары нұрымен шуақ болып 
тарайтын берекелі мезгіл – күз айы 
да келді. Осыған орай, 2018 жылдың 
29 қазанында Қазақстан Республикасы 
��М Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясында күндізгі 
оқыту факультетінің 1-3 курс курсант-
тары арасында «2018 жылдың Күзгі 
Ханшайымы мен Ханзадасы» байқауы 
ұйымдастырылды. Аталған сайыс жыл 
сайынғы күзгі бал аясында өткізілді. Күзгі 
бағдарламаның қадірлі қонағы ретінде 
Академия бастығы полиция генерал-
майоры Мирлан Ахмедияұлы Қызылов 
шақырылды. Ресми бөлім аяқталып, 
қонақтар мен қазылар алқасы байқауға 
қатысушылар таныстырылғаннан соң, 
байқауға көшпес бұрын, кезек əсем əнге 
берілді.

Бағдарлама төрт кезеңнен тұрды: 
«Таныстыру», «Шығармашылық нөмір», 
«Кешкі көйлектер дефиле-көрсетілімі» 
жəне «Жемістерден жасалған күзгі ком-
позиция». Бірінші кезеңде курсант-
тар музыкалық сүйелмелдеумен бейне 
роликтерді тамашалады. Екінші кезең үй 
жұмысы ретінде жасалған, қатысушылар 
ойларын əр түрлі нөмірлермен көрсетуге 
мүмкіндік алды. Үшінші кезеңде курсанттар 
күз тақырыбы бойынша өз қолымен тіккен 
көйлектерін жасап көрсетті. Төртінші 
кезеңде көрермендер жемістерден 
жасалған күзгі композицияларды тама-
шалады. 

Байқаудың негізгі мақсаты – күндізгі 
оқыту факультетінің сайысқа қатысқан 
1-3 курс курсанттары арасынан 2018 
жылдың Күзгі Ханшайымы мен Ханзадасын 
анықтау. Барлық тамашаланған концерттік 
нөмірлер күз тақырыбына арналып, 
ғажайып түрде ұсынылған. 

Əділ қазылар шешімі бойынша 2018 
жылдың Күзгі Ханшайымы мен Ханзадасы 
2 курс курсанттары Ерболат Лашын 
мен Абугалиева Айжан атанды. Байқау 
қатысушылары I, II, III орын грамоталары-
мен марапатталды. 

Жыл сайын барлық оқу орындарында 
күз тақырыбына арналған əр түрлі кештер 
ұйымдастырылады. Мақсаты – жастарды 
əр түрлі іс-шараларға белсене қатыстыру, 
білім мен өнерді қатар алып жүруге 
дағдыландыру, уақыттарын көңілді өткізу.

Дана АЛЬЖАНОВА,

тəрбие жұмысы бөлімінің инспекторы, 
полиция аға лейтенанты 
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«ӨНЕРЛ� КОМАНДА» НОМИНАЦИЯСЫН ИЕЛЕНД�

Жер жəннаты – жетісу төріндегі 
Талдықорған қаласында, 4-5 қазан 
аралығында, ішкі істер орган-
дары қызметкерлерінің арасындағы 
жыл сайынғы «Парасатты поли-
цей» республикалық байқауы өтті. 
Басты мақсаттарының бірі – тəртіп 
сақшыларының мемлекеттік тілге деген 
құрметін жəне құқықтық мəдениетін, 
ізгілік пен парасаттылық рухын арт-
тыру болып табылатын осы байқауға 
Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының «Қабылбаев 
ұрпақтары» командасы да қатысып келді. 
Команда капитаны, полиция майоры 
Теміржан Баймағанов бастаған құрама 
сапында: полиция подполковнигі Гүлмира 
Кажикова, полиция майорлары – Болат 
Альпейсов, Тимур Тулубаев, Максим 
Олексюк, полиция капитаны Бағдат 
Жандауовтар өнер көрсетті. 

Астана қаласының 20 жылдығына 
тұспа-тұс келген биылғы республикалық 
сайыста республикалық маңызға 
ие қалалардың, облыстық ішкі істер 

департаменттерінің, ведомстволық жоғары 
оқу орындарының 21 құрама командасы өз 
бақтарын сынады.

Конкурстың «Таныстыру» деп атала-
тын 1-кезеңінде командалар ішкі істер 
органдарында қызмет етудің мəртебесін, 
жұмыстарының ерекшеліктерін жəне 
қызметте қазақ тілін қолданудағы 
жетістіктерін ерекшелей отырып өздерін 
таныстырса; «Сəлем, Астана!» атты 
2-кезеңде Астана қаласының 20 жылдық 
мерейтойын ескере отырып, Астана 
қаласының басты ерекшеліктерін, оның 
басқа қалалар арасындағы орнын, 
жетістіктерін сахналық көрініс арқылы 
көрсетті. Ал «Көркемсөз сайысы» деп ата-
латын 3-кезеңде команданың бір мүшесі 
қазақ ақындарының Қазақстан, Астана, 
қазақ тілі тақырыптарында жазған бір 
өлеңін мəнерлеп оқыды.

Биылғы байқауға барлық 
командалардың тас-түйін даярлықпен 
келгені ə дегеннен-ақ көзге түсті, 
бойларындағы өнерлерін көрсетуде 
ешқайсысы да аянып қалған жоқ. Жарыс 
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барда, жеңіс пен жеңілістің қатар жүретіні 
етенеден белгілі. Мұндайда жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпары ғана суырылып алға 
шығады емес пе? Сайысқа сақ қарап, қара 
қылды қақ жаруға бел буған қазақтың 
дүлдүл айтыскер ақыны Балғымбек 
Имашев бастаған əділ қазылар алқасының 
шешімімен:

Бас жүлдеге Солтүстік Қазақстан 
облысы ��Д-нің «15-ші өңір» командасы 
лайық деп танылса, 1-орынды Шымкент 
қаласының «Мегаполис» командасы 
иеленді. 2-орынды Қостанай облысы 
��Д-нің «Қостанай қырандары» коман-
дасы мен Маңғыстау облысы ��Д-нің 
«Каспий» командасы өзара бөлісті. Ал 
3-орынды Ақмола облысы ��Д-нің «Көкше 
сақшылары» командасы мен Көліктегі 
��Д-нің «Көлік сақшылары» командалары 
иеленді. 

Сонымен қатар байқауда бірқатар 
аталымдар сарапқа салынып, «Өнерлі 
команда» номинациясына лайық деп 
танылған Қостанай академиясының 
«Қабылбаев ұрпақтары» командасы 
Қазақстан Республикасы �шкі істер 
министрлігінің Дипломымен мара-
патталды.

9-шы рет ұйымдастырылған осы 
«Парасатты полицей» байқауының 
салтанатты жабылуында �шкі істер 
министрінің орынбасары полиция 
генерал-майоры Берік Бейсенқұлов 
байқауға қатысушыларға алғыс білдірді, 
барша жеңімпаздарды құттықтап, арнайы 
дипломдар мен бағалы сыйлықтар 
тапсырды.

«Өнерлі команда» номинациясы-
мен оралған «Қабылбаев ұрпақтары» 
командасын Академия бастығы, поли-
ция генерал-майоры Мирлан Қызылов 
қабылдап, сайдың тасындай іріктелген 
21 команданың ішінде «ең шығармашыл 
команда» атанудың оңай еместігіне, осы-
мен тоқтап қалуға болмайтынына, одан 
əрі іздене түсу қажеттігіне тоқталды. 
Маңызы зор əрбір игі шараға Академия 
басшылығы тарапынан барынша қолдау 
көрсетілетінін жəне аты аңызға айналған 
Шырақбек Қабылбаевтың есімін иеленген 
команданың əлсіз өнер көрсетуге құқығы 
жоқтығын ескертті. Өз кезегінде, команда 
мүшелері де жарыс барысында орын 
алған қызықты оқиғаларымен бөлісіп, 
жер жəннаты – жетісудан үлкен əсермен 
оралғандарын жеткізді. 

Құрбанəлі ЕЛМҰРАТОВ,

Мемлекеттік тіл бөлімшесінің бастығы
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КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫНДА «МАУСЫМАШАР 2018-2019» 

ЖАЙДАРМАН ФЕСТИВАЛ� ӨТТ�

Қазақстан Республикасы �шкі істер 
министрлігінің Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының «�шкі 
істер құрамасы» атты Жайдарман коман-
дасы 2018 жылдың 8 қазанында Көкшетау 
қаласында өткен Облыстық «Ақмола» 
лигасының «Маусымашар 2018-2019» 
Жайдарман фестиваліне қатысып, жүлделі 
3-ші орынға ие болды.

Жайдарман фестиваліне Көкшетау 
қаласы, Ақмола облысы, Астана қаласы, 
Солтүстік Қазақстан облысы, Қостанай 
қаласы жəне Қостанай облыстардан кел-
ген жиырма команда қатысты.

Сайыс қорытындысы бойынша 3-ші 
орын «�шкі істер құрамасына», 2-ші орын 
Көкшетаулық «Құтқарушылар» команда-
сына, 1-ші орын Көкшетаулық құрамаға 
берілді. Ал, «Маусымашар 2018-2019» 
Жайдарман фестивалінің Гран-Приін 
Қызылжарлық «Бес жаңалық» командасы 
иеленді.

Фестиваль нəтижесі белгілі болғаннан 
кейін, Академияның «�шкі істер құрамасы» 
Облыстық «Ақмола» лигасының 1/8 фина-
лына шақыру алды.

10 қазан күні «�шкі істер құрамасы» 
Жайдарман командасының мүшелері 
Қостанай академиясының бастығы поли-
ция генерал-майоры Мирлан Ахмедияұлы 
Қызыловпен кездесу өткізді. Кездесу 
барысында генерал мырза курсанттарды 

жүлделі орын алғандарымен құттықтады 
жəне курсанттардың шығармашылықпен, 
спортпен, ғылыммен айналысқанын 
қолдайтынын айтты.

«�шкі істер құрамасы» Жайдарман 
командасының мүшелері Көкшетау 
қаласына барып, өнер көрсетуге мүмкіндік 
берген Академия басшылығына өз 
ризашылығын білдіреді жəне алдағы бола-
тын жарыстарда бұдан да жақсы нəтиже 
көрсететіндігіне нық сенімді.

Ербағыт КИШКЕНТАЕВ,

тəрбие жұмысы бөлімінің инспекторы, 
полиция аға лейтенанты
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Спешите делать добрые дела,
Добро, посеянное вами,
Плодами на земле взойдёт,
И мир наш лучше и добрее станет!

Благотворительность – это не обяза-
тельно отчисление денег, можно зани-
маться благотворительностью, не отры-
ваясь от своего профессионального дела. 
Как, например, и сделали курсанты пер-
вого курса Костанайской академии МВД 
РК имени Шракбека Кабылбаева. Они 
сходили в «Костанайский дом ребенка 
«Дельфин», где оказывали помощь работ-
никам этого учреждения. Помогали в обла-
гораживании территории: побелке дере-
вьев, очищали грядки от крупных сорня-
ков, сухой ботвы и другого мусора, спи-
ливали сухие ветки с деревьев и делали 
много хозяйственных работ. Руководство 
Академии и руководство курса с теплотой 
относятся к таким видам мероприятий, с 
радостью готовы оказывать помощь всем, 
кому она потребуется.

Почти во всех странах благотвори-
тельность является нормой, все порядоч-
ные люди считают абсолютно нормаль-
ным то, что они могут потратить 10% сво-
его времени на общественно – добрые 
дела. Также безвозмездная помощь другим 
людям всегда достойна рук любого уважа-
ющего себя человека. Деньги – не глав-
ное, главное – милосердие, человечность, 
помощь ближнему. Никогда не откладывай 
доброго дела, если можешь сделать его 
сейчас, не откладывайте благотворитель-
ность на потом, введите ее в свой образ 
жизни.

Элеонора НИКИТИНА, 

Курсант 1 курса, рядовой полиции 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СПОРТ ШЕБЕР�

Қыркүйек айының 10-ы күні Қазақстан 
Республикасы �шкі істер министрлігінің 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясында Қарағанды облысы, 
Теміртау қаласында өткен самбо күресінен 
ел чемпионатында жəне Қостанай акаде-
миясында өткізілген жауынгерлік самбо-
дан Қазақстан Республикасының чемпи-
онатында жеңімпаз атанған курсанттарға 
Қазақстан Республикасы мəдениет 
жəне спорт министрлігінің 2018 жылғы 
14 тамыздағы №254 бұйрығына сəйкес 
«Қазақстан Республикасының спорт 
шебері» атағы салтанатты түрде табы-
сталды. Марапаттау сəтінде акаде-
мия бастығы полиция генерал-майоры 
Қызылов Мирлан Ахмедияұлы спорт 
шебері атанған курсанттарды алған 
атақтарымен құттықтап, бұдан да биік 
белестерді бағындыруларын тіледі, 
сондай-ақ қалған курсанттарды да осын-
дай дəрежеге жетулеріне тілек білдірді.

Ал ендігі осынау атаққа қол жеткізген 
курсанттарымыз жайында айта өтсек, 
Теміртау қаласында өткен самбо күресінен 

ел чемпионатының жеңімпазы атанғандар 
4-курс курсанттары 82 келі салмақта 
Оразымбет Бексұлтан, 90 келі салмақ 
дəрежесінде Болатов Бахтияр, 100 
келі салмақ көрсеткішінде Қожабеков 
Қажығали жəне 3-курс курсанты 100 
келі салмақта Сəбит Жан болса, сонымен 
қатар жауынгерлік самбодан Қазақстан 
Республикасының чемпионатында 82 келі 
салмақ дəрежесінде жеңімпаз атанған 
4-курс курсанты Құрбан Нұрболға акаде-
мия бастығы “Қазақстан Республикасының 
спорт шебері” атағын өз қолымен 
табыстады.

Қазіргі таңда бұл курсанттар 
жауынгерлік жəне дене дайындығы 
кафедрасының қызметкерлері поли-
ция подполковнигі Өтенов Бағдат 
Каменұлы, оқытушы Акильбеков Айдарбек 
Абдуғалиұлы, полиция подполковнигі 
Таңқыбаев Руслан Сайлауұлы жəне 
полиция майоры Кабидуллинов Ержан 
Айтбайұлының қол астында жаттығып, 
алдағы бəсі биік жарыстарға дайындалуда.

Думанжан ТҰРСЫНБАЙ, 

Полиция қатарындағы
 4 курс курсанты



51

MINDET, ABYROI, ERLIK!
СПОРТТЫҚ ЖЕТ	СТ	КТЕР

КУБОК ОБЛАСТИ ПО САМБО

Соревнование для спортсмена – это 
не просто возможность показать себя, это 
смысл его тренировок. В Костанайской 
академии МВД РК имени Ш.Кабылбаева 
важной частью воспитания курсантов 
является физическая подготовка. У нас 
функционирует более 10 спортивных сек-
ций. Одной из них является самбо. На базе 
Академии регулярно проводятся соревно-
вания по различным видам спорта. 

23 сентября в стенах Спортивного ком-
плекса Костанайской академии МВД РК 
имени Шракбека Кабылбаева прошли 
соревнования на Кубок Костанайской 
области по самбо. Главным судьей высту-
пил подполковник полиции, старший тре-
нер Костанайской области по самбо, 
мастер спорта по самбо Танкибаев Руслан 
Сайлаувич. Главный секретарь соревнова-
ний – Бекентаев Н.К., тренер КГУ и КГПИ.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 70 спортсменов. Они 
были представителями г. Аркалык, 
г. Рудный, г. Жетикара, г. Костанай, 
Наурзумского р-на, Камыстинского р-на, 
Джангельдинского р-на, Амангельдинского 
р-на, Карасуского р-на. Среди выступа-
ющих спортсменов были мастера спорта, 
кандидаты в мастера спорта, те, кто высту-
пал на соревнованиях республиканского и 
мирового уровня.

Почетными гостями соревнований 
стали Сарсенбаев Олжабай Кажгалиевич – 
заслуженный тренер РК по националь-
ной борьбе казакша-курес, профес-
сор КГПУ, мастер спорта СССР, почетный 
гражданин г. Костанай, Ибрашев Опабек 
Сандыбекович – заслуженный тренер РК 
по дзюдо, почетный гражданин г. Рудный.

Участники проявили сильное сопер-
ничество, продемонстрировали навыки, 
умения и мастерство владения прие-
мами. Некоторые из них применяли боле-
вые приемы, что повысило их шансы на 
победу. Принимать решение о победе 
того или иного спортсмена судьям дава-
лось нелегко. Отрыв между спортсменами 

был минимален. Решающими в поединках 
часто становились последние секунды боя, 
так как главное для спортсмена – это пра-
вильно рассчитать свои силы, и в нужный 
момент приложить все возможные усилия 
для решающего рывка и вырвать победу.

Болельщики всячески старались под-
держать спортсменов, подбадривали их и 
подсказывали какие приемы лучше при-
менить. 

По итогам соревнований победители 
определились следующим образом: 

• 52 кг – Амиргалиев Куаныш, ДЮСШ 
г. Рудный (тренер ЗТРК Ибраев О.С.)

• 57 кг – Вахит Итесов, Камыстинский 
р-н (тренер Танкибаев Р.С.)

• 62 кг – Диас Бигали, КГПУ (тренер 
Бекентаев Н.К.)

• 68 кг – Улан Аманжолов, 
Аманкельдинский р-н (тренер 
Касымханов Ж.Н.)

• 74 кг – Абиль Баданов, сборная ДВД 
(тренер Маканов К.)

• 82 кг – Бексултан Оразымбет, 
Академия МВД (тренер 
Танкибаев Р.С.)

• 90 кг – Нурбол Курбан, Академия 
МВД (тренер Танкибаев Р.С.)

• 100 кг – Досаев Мирамбек, 
Динамо (тренеры Сорокин И.С., 
Кабидулинов Е.А.)

Камила ГАРЕЕВА,

Пресс-служба академии 
курсант 2 курса, рядовой полиции
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СПОРТСМЕН И ЕГО ТРЕНЕР

Цель борьбы – не в победе или поражении. Она в том, чтобы, 
стоя в тесном пространстве арены, на глазах тысячной публики 
бороться за своё счастье. Движение – это внешний рисунок 
борьбы, а главное содержание в том, чтобы не дать трудностям 
одолеть себя. Процесс познания борьбы – в самой борьбе.

Султанмахмут Торайгыров

Оглушающий шум толпы… Ревущий 
голос судьи …. И вот произносят твои имя… 
Пришел момент, когда пора выйти на 
ковер… Когда ты стоишь на арене, татами, 
даяне, ковре, ты чувствуешь, как тысячи 
заинтересованных глаз изучают каж-
дое твое движение, пристально смотрят 
за всем, что ты делаешь, и в этот момент 
решение за тобой… испугаться или начать 
бой… Наверно это чувство было у каж-
дого спортсмена, кто хотя бы раз высту-
пал на соревнованиях высокого уровня. 
Переживания, окажется ли твой против-
ник сильнее тебя, или у него будет больше 
опыта, лучше ли у него развита ловкость 
– это не всё, с чем придется столкнуться 
спортсмену перед боем. Еще одно важ-
ное испытание – это не поддаться вол-
нению, не сломиться под пристальными 
взглядами толпы. Таков удел каждого 
спортсмена…

В нашей Академии мы стремимся под-
готовить не просто будущих кадровых офи-
церов, мы целенаправленно движемся к 
тому, чтобы каждый выпускник был силен 
духом, стойким перед любыми трудно-
стями, отстаивал интересы страны, несмо-
тря ни на что, и был мужественным защит-
ником Отечества. Стремясь к этой цели, мы 
воспитываем мастеров спорта.… Именно 
так и именно с этими убеждениями был 
воспитан мастер спорта по боевому самбо 
Курбан Нурбол. 

Его путь как спортсмена начался в 
Академии… Лето подходило к концу, и 
новый набор курсантов 2015 года только 
заселился в Учебно-полевой лагерь 
Академии. Тренировки, подготовка курсан-
тов к жизни в Академии начались уже на 
следующее утро... Первая пробежка дли-

ной в 5 км… И вот впереди строя бежит 
юноша… Он, несмотря на усталость, не сда-
ется и стремится только вперед…. Тогда его 
и заметил Танкибаев Руслан Сайлаувич. 

Руслан Сайлаувич является старший 
преподавателем кафедры БиФП, под-
полковником полиции, мастером спорта 
по борьбе самбо, старшим тренером 
Костанайской области. На его счету огром-
ное количество воспитанников, ставших 
мастерами спорта и занимающих призовые 
места на Чемпионатах Республики, Кубках 
Мира. Он также вошел в 10-ку лучших тре-
неров области в 2014 году, после того как 
его воспитанник на чемпионате мира 
занял 2-е место. 

Руслан Танкибаев сразу заметил в 
молодом юноше задатки спортсмена и 
борца. Проведя испытание на сдачу нор-
мативов, он был приятно удивлен полу-
ченным результатом. Показатели Нурбола 
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были лучшими. С этого момента и началась 
подготовка юноши к победам на соревно-
ваниях.

По словам тренера, Курбан Нурбол с 
первых дней тренировок проявлял упор-
ство и настырность, его желание трениро-
ваться превозмогало боль и усталость. Со 
временем, он начал выступать на соревно-
ваниях. Поначалу его выступления не были 
успешными. Но поддержка тренера и стой-
кость духа самого Нурбола позволили ему 
достичь больших высот. Сначала победа на 
первенстве Академии, затем на районном 
первенстве, областные соревнования тоже 
увенчались для него успехом. Дальше его 
карьера как спортсмена пошла в гору. Во 
всех соревнованиях, в которых он прини-
мал участие, он одерживал победу.

И вот, наконец, Республиканское пер-
венство… Соперничество было сильным, 
противники ни капли не уступали в лов-
кости и стремились к победе также как и 
он. Но, всё-таки, Нурбол стал лучшим, он 
стал победителем. Своей победой он выи-
грал себе не только уважение среди веду-
щих спортсменов Казахстана, но и билет 
на Кубок Мира. Как говорит сам спор-
тсмен, своей победой он обязан тренеру 
– Танкибаеву Руслану. Ведь именно он, 
на протяжении всего пути поддерживал 
спортсмена, помогал ему развиваться не 
только физически, но и духовно. Как гово-
рит Владимир Путин – мастер спорта СССР 
по самбо «САМБО – это не только спорт, но 
и жизненная философия. Это стремление 
к совершенству и собранность, быстрота 
реакции и воля, мужество и точность в 
оценке ситуации, САМБО воспитывает и 
закаляет характер, все те качества, кото-
рые нужны не только на спортивной арене, 
но и в жизни». 

И вот, главное событие в жизни спор-
тсмена и его тренера… Кубок Мира… По 
результатам третьего этапа Курбан Нурбол 
стал бронзовым призером…

Руслан ТАНКИБАЕВ,

Старший преподаватель кафедры БиФП, 
подполковник полиции

Камила ГАРЕЕВА,

Пресс-служба академии 
курсант 2 курса, рядовой полиции
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«МЕН�Ң МАМАНДЫҒЫМ» 

АТТЫ 2 КУРС КУРСАНТТАРЫНЫҢ ЖАЗҒАН ЭССЕЛЕР ЖИНАҒЫ

Өмірде мамандықтың түрі өте көп. Əр адам өмірінде бір мамандықтың 
иесі болуы тиіс. Ол үшін көп еңбектенуі керек. Ең алдымен адам өз 
мамандығының қыр-сырын үйренуге міндетті. Қай мамандық болмасын, 
адамға көптеген талаптар қояды. Жақсы маман, яғни инженер, экономист, 
ғылыми оқытушы болу үшін жақсы оқу қажет.

Қазіргі заманда болашақ мамандарға қойылатын талаптардың бірі – 
оның теориялық білімі мен іскерлік қасиеттерін ұштастыра білу. Мамандық 
– əрбір адамның сүйіп, əрі қуана жасайтын ісі, оның ертеңгі болашағы. Əр 
адам мамандығын өзі таңдауы жəне оған құрметпен қарауы керек. Себебі 
мамандық таңдау үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Сонымен бірге, 
олардың əрқайсысының өз ерекшеліктері де бар. �згі мамандықтардың бірі 
– психолог дер едім. Ал менің таңдаған мамандығым – психология.

Психология – адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан-
алуан сезімін, адамдардың сыртқы ортамен өзара əрекетін зерттейтін 
ғылым. Менің таңдаған мамандығым мақтанышым, өйткені бұл мамандық 
жеке тұлғаның өмірге құштарлығының артуына септігін тигізеді, көкірегі 
ояу, көзі ашық, жылағанды жұбататын, рухани білікті мамандық. Осындай 
мəртебелі мамандық иесі болатындығыма ізгі ниетіммен қуаныштымын 
жəне мақтанамын!

Адина МҰРАТҚЫЗЫ

Полиция мамандығы оңай мамандық емес. Себебі сен тек өзің үшін 
емес, халық үшін, елің үшін, кіндік қаның тамған жерге еңбек етесін. Халық 
тыныштығы, елінің амандығы мен ынтымағы осы парасатты полицейлердің 
басты міндеті болып табылады. Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясына түсуді жəне де полицей маманы болуды балалық кезден 
бастап армандадым. 

Отанымыздың тыныштығы үшін аянбай еңбек етіп, сертіме адал болу 
қазіргі таңдағы басты міндетім, парызым болып табылады. Курсанттардың 
«Міндет, Абырой, Ерлік!» ұраны курсанттарды алға қарай қадам басуға 
итермелеп, күш жігер береді. Осы оқуды бітірген соң, елім, халқым үшін 
тынымсыз еңбек ететін, антыма адал, жемқорлыққа жол бермейтін, кеу-
демде соғып тұрған кішкене жүрегім елім, жерім, халқым деп соғатын, ары-
стандай айбарлы, жолбарыстай қайратты елімнің тыныштығы үшін соңғы 
қасық қаным қалғанша адал полицей болуға ант етемін.

Осы оқу орнында оқығанымды мақтана айтамын. Шырақбек атамызды 
пір тұтамын. Атамыздай ұлы тəртіп сақшысы болу басты парызым деп 
білемін.

Бек АЛМАБЕКОВ
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Қазақстан Республикасы ��М Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясына оқуға түсу бала кезден арманым еді. Енді осы арма-
нымда орындалды. Біздің қоғамымызда полиция мамандығы аса құрметті, 
аса маңызды рөлді атқаратын, батырлық пен сабырлықты талап ететін 
мамандық. Мен өз халқымның тыныштығын, амандығын қадағалауды 
басты міндет деп білемін. Жас бала бола тұра осы полиция мамандығын 
таңдаған жастар көп. Мен өзім таңдаған мамандығымды мақтан тұтамын.

Сагида САБЫРБАЕВА

Полиция мамандығы елімізге ең қажет мамандықтың бірі болып табы-
лады. �шкі істер органында қызмет атқару жауаптылықты, ұқыптылықты 
жəне өзгелерге үлгі боларлық қасиеттерді қажет етеді. Біздің боры-
шымыз еліміздің тыныштығын сақтау, адамның құқығын қамтамасыз 
ету жəне қоғам мен мемлекетке жан-жақты көмек беру. Мен таңдаған 
мамандығымды өте жақсы көремін. Алдағы уақытта білікті де қайсар офи-
цер болатындығыма сенімдімін.

Нұрислам СЫРМАНҰЛЫ

Қостанай академиясында ең бастысы – əскери тəртіп пен білім.
Қазіргі таңда кез келген мекеме психологты қажет етеді. Адамдар 

тығырыққа тіреліп, шырғалаңға түскен шақта қол ұшын беріп, дұрыс жол 
көрсете алатын білгір психолог маман боламын деп есептеймін. Психолог 
маманы болып шығу адам жанын түсініп қана қоймай, оларды дұрыс жолға 
салуда жəне тəрбиелеуде игілікті жұмыстарға қол жеткізеді. 

Тимур САБЫРОВ
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ТƏУЕЛС�ЗД�К

Кемеңгер ұлт қазақ деген қашанда,
Кең даласын ат үстінде қорғаған.
Азаттықтың, еркіндіктің қадірін,
Біле білген асыл текті сол бабам.

Тəуелсіздік оңай бізге келмеді,
Талай боздақ ұлтым деп шын терледі.
Талай қазақ атқа қонып топ бастап,
Бостандық деп ақ найзасын сермеді.
Тағдыр бізге оны оңай бермеді,
Азаттық деп сөз бастаған қазақтың.
Жазықсыздан жан бергені кембе еді,
Барыңменен бақытыңа көз тігіп.
Байлығыңа басын сұққан жердегі,
Көзін жауып көкірегін қазақтың.
Қаймақтарын жаппай көрге жерледі,
Бастайтын ер қостайтын ел табылмай.
Қазақ халқы рухани шөлдеді,
Аштықтан да қанша қазақ қырылып.
Халқым шіркін жарқын өмір көрмеді,
Кеше ғана желтоқсанның жастары.
Қыршын кетіп тəуелсіздік жолында,
Азаттық деп қазақтың деп ерледі.
Қанша қазақ қырылғанмен бəрі-бір,
Рухы биік ұлт шырағы сөнбеді.
Оңайлықпен, осалдықпен келген жоқ,
Бүгінгі өмір бақытты күн сендегі.

Қадірлей біл қазағым бар бағыңды,
Сақтай білгін қолыңдағы барыңды.
Тəуелсіздік таңы еркін күлімдеп,
Жатқан кезде шақтырма еш тауыңды.

Ерболат ЛАШЫН,
Полиция қатарындағы

2 курс курсанты
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АСТАНА

Атқан таңдай арайлап,
Атты қазақ ақ таңы.
Ер-жұртыма нұр шашқан,
Алашымның мақтаны.

Қазақта бар мұндай қала,
Дегенде ел сенбеді.
Елордамның өркендеуі,
Елбасымның еңбегі.

Махаббаттың қаласы ол, 
Ашығындай аспанның.
Келісімнің қаласы ол,
Мекені ол жастардың.

Ордасы ол қазағымның,
Жетістігі бүгінгі.
Алғаш болып жарқыратқан,
Күллі əлемге күніңді.

Армандаған бабам қазақ,
Армандаған сақ бабам.
Арман қала Астанаммен,
Қуанам мен, мақтанам.

КУРСАНТ

Бойында бар жастық жігер ар намыс,
Жалындаған қыран бүркіт қар барыс.
Курсант деген тау көтерген толағай,
Ол ертеңгі елін қорғар Алпамыс.

Ол тəртіп пен мəдениет үлгісі,
Ол Отанның патриоты, жыр күші.
«Құл болмайсың бағынсаң сен тəртіпке»,
Деген екен Бауыржандай ер кісі.

Жылы жүрек, Ыстық қайрат, Нұрлы ақыл,
Өмірінде курсанттың бір сыр жатыр.
Біле-білсең білімбей жүріп, көрінбей,
Курсант дейтін өзінше ол бір батыр.

Жалғасы ол аға буын алыптың,
Курсант жаны бос ермектен арылған.
Жаратылған тектілік пен сабырдан,
Жаңға сіңген М�НДЕТ, АБЫРОЙ, ЕРЛ�К!
Айналуда алпыс екі тамырдан.

Тамақ, сабақ, ұйқы – бəрі уақытта,
Постқа тұрып үлгереміз жатып та.
Тапсырманы орындаймыз қарамай,
Суық күнге не бір ыстық ашыққа.

Білім алдық санаға нəр жинатып,
Дайындалдық бұлшық етті ширатып.
Достарыңмен бірге жүріп бір көрген,

Қиын күндер оның өзі бір бақыт.
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ЕЛ ОРДАСЫ – АСТАНА!

Еуразия жүрегінде Астана,
Кеше ғана бой көтерген жас қала.
Бүгінде сөзін сөйлеп əлемге
Үлгі болып тұрғой əне баршаға.

Астана, бала күннен арманымсың,
Күндіз есте, түнде түсте барғанымсың,
Шырайлы, көркіңе бір тояйын деп,
Кезіп жүріп, адасып та қалғаным шын.

Қазағымның ел ордасы – Астана,
Барлығына тіреу болған бас қала.
Көз тартатын кейібіңе қызығып,
Ғаламтордан қарай берем тамсана.

Əлем де астаналар көп дейді,
Бола берсін, бола берсін көп мейлі.
Сəулетімен астанадан озса да,
Бəрібір де суығына жетпейді.

Нью-Йорк пенен салыстырма Астананы,
Астанам басып озад басқаларды.
Айналайын, бостан-босқа не қыласың
Қариямен жарыстырып жас баланы.

АКАДЕМИЯ ЖАЙЫНДА 

Сыртынан көрінеді жұмбақ болып,
Айналасын қоршаған құндақ қылып,
Академия – ұйыған, үлкен отбасы
�шінде жүр қаншама курсант толып.

Арыстанбек даңғылы, Ұлы Абай,
Қиылысы біздерге болып ыңғай,
Орналасқан осы екі ортада,
Сондан болар курсанттардың ұйқысы жай.

Академия – абыройы асқақтаған,
Курсанттары қарауылда қас қақпаған.
Академия – ошағы тазалықтың
Ауласына қыл қоқыста тастатпаған.

Академия құрметпен бас иемін,
Керемет қой білім берген қасиетің.
Менен кейін келетін курсанттарға
Айтарым да өзіңсің өсиетім.

Білім алып қызметке жол аламын,
Қиындықтың дорбасына қол саламын.
Кейіннен жолым түсіп жатса егер
Сағынып қайта саған ораламын.

Мұражай бар көне көзі сақталған,
Курсанттардың көңілінде тəтті арман.
Болашақ генералдар ордасы
Шырақбектің есімімен аталған.

Жігіттері ешкімге ұқсамайды,
Арулары тəртіпке құп қарайды,
Құбылысын көруге келіңіздер
Академия қонақтарды құт санайды.

Думанжан ТҰРСЫНБАЙ,

Академия курсанттар баспасөзінің мүшесі,
полиция қатарындағы

 4 курс курсанты
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