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Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  

  Полицейлер – бұл адамдардың құқығын және 
бостандығын қорғай отырып, қылмысқа 
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           «Созданные в независимом Казахстане Вооруженные силы, спецслужбы и 
правоохранительные органы служат делу защиты Родины, стоят на страже

 порядка, соблюдения Конституции и законов страны. И государство никогда 
не забывает о тех, кто выполняет свой долг безупречно». 

        «Казахстанская правда», 1 мая 2004 г. 

«Нужно добиться того, чтобы люди не боялись человека в погонах. 
А напротив, видели в нем  своего защитника, готового всегда прийти на помощь. Более 

того, казахстанцы должны осознать и то, что успешно бороться с 
преступностью можно только сообща». 

«Казахстанская правда», 15 апреля 2005 г.

       «Служить государству, охранять спокойствие и жизнь казахстанцев, 
защищать мирное будущее - это наша задача». 

«Казахстанская правда», 6 июля 2009 г. 

          «Человека в погонах должны отличать особые качества: организованность, 
образованность, всесторонняя профессиональная подготовленность». 

        «Казахстанская правда», 17 сентября 2010 г.
       

        «Прежде всего, я высоко ценю работу наших полицейских. Именно вы стоите 
на переднем фланге борьбы с преступностью, именно вы ежедневно рискуете жизнью, 

защищая права наших граждан». 
«Казахстанская правда», 18 января 2011 г.

       «Правоохранительные органы играют особую роль в жизнедеятельности 
страны, обеспечивая правопорядок и безопасность наших граждан». 

 «Казахстанская правда», 17 апреля 2012 г.

МЕРЕКЕ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
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ҚАЗАҚСТАН ПОЛИЦИЯСЫНА - 25 ЖЫЛ

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

           Жоғары әскери және арнаулы атақтар, біліктілік сынып және 
сыныптық шендер беру туралы 

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
генерал-лейтенант әскери атағы 
Мұхтаров Талғат Сәбитұлына; 
ұлттық қауіпсіздік генерал-лейтенанты 
арнаулы атағы: 
Әбіш Самат Сатыбалдыұлына, 
Садықұлов Әнуар Төлеуханұлына; 
генерал-майор әскери атағы: 
Адырбеков Дулат Темірғалиұлына, 
Алдажұманов Ерлан Ерғалиұлына, 
Ахметов Жұмабек Хатиоллаұлына, 
Әбішев Тимур Кеңесұлына, 
Әміриев Талапкер Қыдырұлына, 
Беккер Владимир Робертовичке, 
Исмайылов Серік Базарбекұлына, 
Қарақұлов Қайдар Самиғұлұлына; 
Құрманбаев Бақыт Жанұзақұлына, 
Тасыбеков Қайсар Сүлейманұлына; 
авиация генерал-майоры әскери атағы:
Қойшықұлов Тұралы Хамитұлына; 
контр-адмирал әскери атағы:
Есенеев Қайыргелді Қайратұлына;

ұлттық қауіпсіздік генерал-майоры 
арнаулы атағы:
Адамбеков Кендебай Сарыбайұлына;
полиция генерал-майоры арнаулы 
атағы: 
Аймағамбетов Бекет Иманұлына, 
Қызылов Мирлан Ахмедияұлына; 
3-санатты жоғары біліктілік сыныбы
Татубаев Талғат Маратұлына;
3-сыныпты мемлекеттік әділет 
кеңесшісі сыныптық шені:
Игембаев Құсайын Абзалбекұлына,
Сыбанқұлов Ернат Мұхаметқалиұлына,
Шындалиев Әсет Қазақбайұлына
берілсін.

Қазақстан Республикасының 
Президенті 

Н.НАЗАРБАЕВ 

Астана, Ақорда, 2017 жылғы 6 мамыр 
№472
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МЕРЕКЕ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Құрметті Мирлан Ахмедияұлы!

       Бүгінгі қуанышты күні Сізді генерал-майор арнайы атағын алуыңызбен шын жүректен құт-
тықтаймыз! 

 Бұл Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың және Қазақстан Республикасы ІІМ басшылығының оқу-тәр-
биелік процесті ұйымдастырудағы міндеттерді орындаудағы, біздің оқу орнымыздағы ғылым мен ма-
териалдық-техникалық базаны дамытудағы, құқық қорғау органдары үшін кәсіби кадрларды дайын-
дау мен тәрбиелеудегі Сіздің еңбегіңізді бағалауы.

 Осындай жоғары арнайы атақ - полиция генерал-майоры атағын Сіз  күш-қайратыңыз ша-
рықтаған шағыңызда алып отырсыз, ол Сізге мемлекетпен қойылған заманауи болмыспен негіздел-
ген жаңа күрделі де көп қырлы міндеттерді тиімді орындауға мүмкіндік береді.

 Бүгін Сіз басқарып отырған оқу орны - Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының алдында күрделі де көп қырлы мақсаттар тұр, біз Сіздің осы 
мақсаттарды тиімді орындау үшін бар күш-жігеріңізді кәсібилігіңіз бен біліміңізді аямайтыныңызға 
сенімдіміз. Бұл Академияның барлық ұжымы үшін жаңа леп, маңызды қарқын береді.

 Біз Сіздің әрқайсымыздың тағдырымызға жеке-дара назар аударатыныңызды бағалаймыз. 
Сіз әрқайсының бойына өз жаныңыздың бір бөлігін дарыта отырып, ар-намыс, адамгершілік, қай-
раттылық, табандылыққа, сонымен қатар, кішіпейілдік пен қайырымдылыққа үйретесіз. Сіздің ұдайы 
ұжымдағы әріптестеріңіз бен курсанттарға деген қамқорлығыңыз терең ыстық ықыласпен қайтары-
лады. Біздің көбімізге Сіз өзіңіздің нақыл сөзіңізбен, кеңесіңізбен және шынайы көмегіңізбен қолдау 
көрсеттіңіз. 

 Республикамыздың әрбір облысында өмірдегі биік белестерге жетуде демеу болатын білім 
қазығын Академия қабырғасында қаққан Академияның тәрбиеленушілері қызмет етеді.

 Мирлан Ахмедияұлы, Сіздің ұйымдастырушылық қабілетіңіз ұшан-теңіз. Қандай лауазымда 
болсаңыз да Сіз өзіңізге және басқаларға қатаң талаппен қарайсыз, өзін-өзі жетілдіруге, алға қойған 
мақсаттарға жетуге жетелейсіз.

 Мирлан Ахмедияұлы, генерал-майор мырза! Тағы да шын жүректен осынау жоғары атақ 
алуыңызбен құттықтаймыз. Сізге Отан алдындағы борышыңызды адал атқаруда зор денсаулық, 
сарқылмас қайрат, күш-жігер тілейміз! Отбасыңызға бақыт, бейбітшілік пен бірлік тілейміз! 

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының ұжымы 
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 «Көптеген полицейлердің жоғары шен мен сыйлықтарға 
лайық болып танылғаны таңғалдырмайды. Еліміздің 

бейбітшілігін сақтап және азаматтар 
тыныштығын қорғау жолында өз өмірлерін қиған батыл да 
қайсар қызметкерлердің есімдері ел тарихында мәңгілік 

жазылады».

Қалмұханбет Қасымов,
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 

полиция генерал-полковнигі

МЕРЕКЕ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!



БІЗ ХАЛЫҚ ҮШІН ҚЫЗМЕТ ЕТЕМІЗ
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БАСТЫ БАҒДАР КӘСІБИЛІК

Мирлан ҚЫЗЫЛОВ, 
Қазақстан Республикасы ІІМ 

Ш.Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының бастығы, 

полиция генерал-майоры, профессор 

1992 жылы 23 маусымда Қазақстан Респуб- 
ликасы Президентінің Жарлығымен «Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдары туралы» 
Заң қабылданды. Бұл құқық қорғау органының 
мақсаттары мен функцияларын, құқықтары мен 
міндеттерін анықтайтын бірінші құқықтық акт 
еді. Сөйтіп, биыл ішкі істер органдарына ширек 
ғасыр толып отыр. Бұл тәуелсіз еліміздің өмірі 
өлшемімен алсақ, аз уақыт емес. Ширек ғасыр 
бойына осы органға қызмет етіп, оның ыстығы-
на күйіп, суығына тоңып келе жатқандықтан, 
оның мәселелері бізді әсте толғандырмай қой-
майды. Біз полиция еңбегінің мән-маңызын 
толық түсіне алып жүрміз бе?    Қоғамда сүрін-
генге – сүйеу, құлағанға – тіреу, деміккенге – ты-
ныс болатын осы орган екені баршаға мәлім. 

Ендеше, ішкі істер органдары – халықтық ор-
ган дегеннің нақты айғағы бұл. Ұлы ойшыл Ди-
дроның: «Заңның негізі – халық және адам» дей-
тіні бар. Біз халық үшін қызмет етеміз. Асылында, 
Қазақстан Рес публикасы Президентінің 1995 
жылы 21 желтоқсанда жарық көріп, кейіннен өз-
герістер мен толықтырулар енгізілген «Қа зақ стан 
Республикасының ішкі істер органдары туралы» 
заң  күші бар Жарлығы Қазақстан полициясының 
дамуындағы жаңа кезеңді айғақтады. Мұн дағы 
салмағы алабөтен ерекше мәселе – ішкі істер 
органда рын құқықтық әрі ұйымдық тұр ғыдан 
дамыту бағытында, ішкі істер органдары секіл-
ді біртұтас жүйені криминалдық поли ция және 
әкімшілік полиция деп ара-жігін бөле айырып, 
құқық қорғау органдарында бұрыннан тарихи қа-
лыптасқан жүйені қайтарып беру болып табыла-
ды. Заң шығарушы консти ту циялық ережелерге 
сүйене отырып, ішкі істер орган дары қызметінің 
нормативтік негізін қалыптастыру мақсат ында 
бұрынғы бір орталыққа ба ғындырылған қатал 
кеңестік милиция жүйесін белгілі бір дәрежеде 
жеңілдетіп, мемле кет тің де, сол сияқты жергілік-
ті өзін өзі басқарудың да мүдделерін үйлестіруге 
ұмтылды. Осылайша алғаш рет құқықтық реттеу 
тәжірибесінде ішкі істер органдарын жоғарыдан 
төменге бағынуға бағытталған криминалдық по-
лиция мен әкімшілік полицияны қажетті деңгейде 
жергілікті мемлекеттік және өзін өзі басқару орын-

дарына бағынышты етіп бөлу қолға алынды. Ел-
басымыз қашанда еліміз дің тұтқасына айналған 
құқық қорғау органдарын назардан тыс қалдырып 
көрген емес. Сонау 1998 жылы 20 қаңтардағы «Қа-
зақстан Республикасындағы кәсіптік және өзге де 
мерекелер туралы» Жарлығына қосымша ретінде 
2007 жылы «23 маусым – Полиция күні» деп жари-
ялап, бөле-жара ерекшелеп, кәсіптік және өзге де 
мерекелердің тізбесіне енгізуі осының жарқын ай-
ғағы. Сол уақыттан бері бұл күн полиция қызмет-
керлері мен ардагерлерінің еңбектерін ескеріп, 
оларға ризашылық пен алғыс сезімдерін білдіру 
күні болып мерекеленуде. Кейінгі жылдарда құқық 
қорғау органдарының, соның ішінде ішкі істер ор-
гандары қызметінің ұйымдастырушылық тұрғыдан 
қайта реформалануы және қолда бар құқықтық 
инс титуттарды жетілдіру, халыққа ашық болу 
қағидатын негіздеу қажеттілігі де  айқындалды. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың «5 институттық реформаны жүзеге асыру 
бойынша «100 нақты қадам» – Ұлт жоспарын 
орындауға тапсырма беруіне сәйкес, 2016 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап 24 мың бірліктен тұра-
тын жергілікті полиция қызметі құрылып, жұ-
мысқа кірісті. Оның негізгі міндеттері – қоғамдық 
тәртіпті сақтау, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
және құқық бұзушылық профилактикасы заңна-
малық деңгейде бекітілді. Қайта жаңғырған жер-
гілікті полиция қызметінің халық көңілінен шыға 
бастауы құқықтық жаңғыруларды білікті түрде 
жүргізіп отырғанымызды аңғартады. Осының 
бәрі де ішкі істер органдарының беделін күшей-
те түсті. Қоғамның үздіксіз дамуында мемлекет-
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тік құрылымдардың жүйесін құрайтын ішкі істер 
органдарына қарасты ведомстволық оқу орын-
дарының алатын орны ерекше. Құқық қорғау 
қызметінің елдің іргесін бекітіп, қауіпсіздігін арт-
тырудағы мәні зор десек, осы орайда салалық 
оқу орындарының да салмағы ерекше. Қызметі 
азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен 
бостандығын, қоғамның және мемлекеттің мүд-
делерін құқыққа қарсы қолсұғушылықтан қорғау- 
ға, қоғам дық тәртіпті сақтауға және қо ғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған ішкі 
істер органдарына мамандар дай ындауда за-
манауи ыңғайы, дәуір та лабы, уақыт нақышына 
сай, өзін дік ерекшеліктері, қалыптас қан үрдісі 
бойынша үнемі өзгеріп, тәжірибе жинақтау-
мен толығып, молығып отыру – заңды құбылыс.

 Ішкі істер министрлігі Шы рақ бек Қабылба-
ев атындағы Қос танай академиясының назар ға 
алатыны да осы бағдар. Қазіргі кезең Қазақстан 
Респуб ликасының білім беру жүйе сінің базистік 
теориялық негіз дерін, философиялық және педа-
го гикалық әдіснамасын кең көлем де реформа-
лаумен сипатталады. Жаңа кезең білім беру 
мазмұ нын түпкілікті өзгертуді, жаңа білім беру тех-
нологияларын қалып тастыруды қажет етеді. Бұл 
фак торлар оқытушының ішкі іс тер органдарына 
кәсіби маман дарды даярлаудағы орны мен рөлін 
жаңаша пайымдауды керексінеді. Мемлекет бас-
шысының 2017 жылдың 31 қаңтарындағы «Қазақ-
станның Үшінші жаңғы руы: жаһандық бәсекеге 
қабілет тілік» Жолдауында төртінші басым дықты 
адами капитал сапасын жақсарту деп белгіле-
уі жаһан дық деңгейдегі ой кешу үрдісінің айқын 
белгісі. Адами капитал білім, ілім және ұлтжан-
ды лықты дамыту арқылы қалып тасады. Құқық 
қорғау орган дарының қызметкерлері үшін қолай-
лы жағдай жасаудың өзі оның негізгі көзі – адам 
болып табыла тындықтан. Осы ыңғайда жоғары 
оқу орындарының атқара тын ерекше орны бар. 
Елбасы сөзімен айтқанда, ең алды мен, білім 
беру жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Оқыту бағдар-
ла маларын сыни ойлау қабіле тін және өз бетімен 
іздену дағды ларын дамытуға бағыттау қажет. 
Соңғы кездегі ауыз толтырып айтуға тұрарлық 
игілікті істердің бірі жоғары оқу орындарында оқу 
үдерістерін бір ізге түсіріп, бір бастаудан арна 
тартатындай етіп жүйелеу еді. Білім беруде үш 
негізге сүйене отырып, теория мен практика әрі 
ғылымның таразы басын тең етіп ұстауды қош 
көреміз. Аламан дәуірдің алмағайып қиындықта-
ры, білім саласындағы болып жатқан өзгерістер 
мен тұрақсыздықтар  оның өз арнасымен дамуына 
кері әсерін тигізбей қоймайтыны рас. Осы себепті 
білім саласы үнемі ізденулер арқылы өріс кеңей-
туді керек етеді. Жоғары оқу орнына түбе гейлі 
өзгеріс жасаушы  про фес сорлық-оқытушылар 

құ рамы болып саналады, ол – педа гогикалық 
процестің бас ты тұлғасы. Болашақ полиция 
қыз меткерлерінің жақсы білім алуы, толымды 
дайындығы, яғни толық қалыптасуы тәлімі мен 
тәжірибесі мол оқытушыға ті келей байланысты. 
Сондықтан олар дың кәсіби деңгейін көтеру, іскер-
лік пен адамгершілік қасие тін, жоғары мәдениетін 
қалып тастыру – ғылыми-педаго гикалық кадр-
лардың маңызды міндеті. Жалпы, полицейлерді 
оқы тудың басқа салаларға қара ғанда, өзіне тән 
ерекшелігі мен айырмашылығы бар. Дайын дық 
оқытудың дәстүрлі нысанында емес, тәжірибелік 
қыз метке жақын болуы тиіс. Курсант тарымыз ке-
лешектегі қыз метінде қолдана алатын білім  мен 
машық-дағдыларға және құ зыреттерге ие болуы 
шарт. Алайда, бұл оқытудың теория сын мүлдем 
елемеу керек деген сөз емес. Керісінше, түпкі 
игілікті мәселе ішкі істер  орган дарының келешек 
мамандары үшін  үш негіз – теория, практика және 
ғылымды қоса қолдана алуында жатыр.   Қазіргі 
заманғы полиция қызметкерлерінің тек қана кәсі-
би маман болып қоймай, жоғары адамгершілік  
құндылықтарды бойына сіңірген жеке тұлға ретін-
де қалыптасуы біз үшін аса маңызды.   Бізге ма-
ман  емес, алдымен адам керек. Бұл – бірінсіз бірі 
жоқ, бүтіндікті құрайтын бір заттың екі жағындай 
нәрсе. Сондықтан ІІМ кадрлық құрамын реформа-
лау жағдайында, негізгі басымдық ішкі істер орга-
ны  болашақ қыз мет керлерінің бойында азамат-
тық, адамгершілік, рухани және басқа да тұлғалық 
кәсі би маңызды қасиеттерді қалып тастыру, олар-
дың құзы рет тілік және құқықтық мәдениетін көте-
ру, жедел-қызметтік міндет терін орындауда 
жоғары дәреже дегі уәждемеге жеткізу, қызмет тік 
тәртіпті, заңдылықты және қыз   меттік кәсіби-эти-
калық нор ма  ларды сақтауды нығайту бол мақ. 
Мемлекеттік құқық қорғау жүйесінде ішкі істер 
органының болашақ маманының жеке тұлғасы-
на әсер ететін жалпы мәдени-эстетикалық білік-
тілігін қалыптастыру және дамыту фак торларын 
жандандыру қа жет тілігін ескеріп жаңа жоба ре-
тінде «Мәдениет универси тетін» аштық. Оның 
міндет теріне курсанттардың белсенді өмірлік 
ұстанымын, жоғары адам гер шілік қасиет терін 
тәрбие леу, әдебиет, өнер, ғылым са ла сындағы 
білімдері мен жетіс тіктерін насихаттау; мәдени 
ой өрістерін кеңейту, рухани-адам гершілік, мә-
дени-эстетикалық, отбасы  мәселелерін, қоғамда 
өз дерін ұстау ережелерін қалып тас тыру; ком-
муникативтік мәдение тін және психологиялық 
қалып тасуын арттыру және т.б жатады. Ака-
демияда білім алып жат қан болашақ полиция 
қызмет кер лері үшін адастырмас темір қазық күн-
делікті құқық қорғау қызметтерін атқаруда жан 
аямайтын ержүректілік, батырлық, антқа адал-
дық, қызметтік бо рыш қа беріктік – негізгі бағдар. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ – ЗАЛОГ УСПЕХА ГОСУДАРСТВА

          Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный 
фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять 
первым номером. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то 
нацию ждет успех.

                                                                            Н. Назарбаев «Взгляд в будущее:
Модернизация общественного сознания»

                                                                   А.Ж. НУРУШЕВ, 
заместитель начальника 

Академии
полковник полиции

кандидат юридических наук

Одним из важнейших приоритетов деятель-
ности МВД Республики Казахстан является со-
здание высокопрофессионального кадрового 
корпуса, способного эффективно решать задачи, 
поставленные перед органами внутренних дел 
в интересах личности, общества и государства. 
Придавая огромное значение подготовке кадров, 
Президент страны Н. Назарбаев в статье «Взгляд 
в будущее: Модернизация общественного созна-
ния» отметил, что «наконец, это те люди, которые 
и станут главными проводниками принципов мо-
дернизации сознания – открытости, прагматиз-
ма, конкурентоспособности. Будущее творится в 
учебных аудиториях». 

Образовательные учреждения МВД Респу-
блики Казахстан составляют одну из крупнейших 
ведомственных систем профессиональной под-
готовки кадров в Казахстане, которая является 
основным источником высококвалифицирован-
ных кадров для органов внутренних дел, обла-
дающих необходимой общепрофессиональной и 
специальной полицейской подготовкой.

Среди высших специальных учебных заве-
дений МВД РК Костанайская академия МВД Ре-
спублики Казахстан имени Шракбека Кабылба-
ева вносит свой посильный вклад в подготовку 
не просто грамотных юристов, психологов, соци-
альных работников, а четко ориентированных на 
свою предстоящую деятельность специалистов.

Наша Академия осуществляет подготовку по 
трем специальностям: 5В030300 – «Правоохра-
нительная деятельность», 5В010300 – «Педа-
гогика и психология», 5В090500 – «Социальная 
работа». Это единственный вуз в Центрально- 
Азиатском регионе, который готовит специали-
стов для уголовно-исполнительной системы. 

Сегодня численность обучающихся в Акаде-
мии составляет свыше 1000 (из них на факультете 
очного обучения - более 900 курсантов, на факуль-
тете заочного обучения - более 100 слушателей).

Ежегодный выпуск Академии составляет более 
300 курсантов, которые направляются на службу 
в подразделения ДВД, ДУИС областей. За период 
с 1995 года по 2016 год для органов внутренних 
дел подготовлено свыше 7 тысяч сотрудников (по 
факультету очного обучения выпущено более 3,5 
тысяч курсантов, по факультету заочного обуче-
ния – более 3,5 тысяч слушателей).

Ежегодно традиционно в соответствии с прика-
зом Министра внутренних дел от 11 апреля 2012 
года № 227 «О совершенствовании практики по-
ощрения» на торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню знаний, курсанты 4 курса факультета 
очного обучения, обучающиеся на оценку «отлич-
но», награждаются нагрудным знаком «Оқу орны-
ның үздігі». С 2014 года обладателями данного 
знака стали 14 курсантов. 

В торжественном мероприятии, посвященном 
Дню казахстанской полиции, выпускники-отлич-
ники Академии участвуют в церемонии получения 
первых офицерских погон из рук Министра вну-

БАСТЫ БАҒДАР КӘСІБИЛІК
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тренних дел Республики Казахстан. С 2013 года 
этой чести были удостоены 6 курсантов Академии.

В преддверии Дня столицы 4 июля 2016 года 
впервые в истории нашего учебного заведения из 
рук Главы государства – Лидера нации Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева получила лейтенант-
ские погоны и поздравления с первым офицерским 
званием наша выпускница Есенгельдина Нурсулу.

27 октября 2016 года в Академии состоялся 
І Слет отличников учебы и День первокурсника. 
Торжественное мероприятие проведено в канун 
главного праздника нашей страны - 25-летия Не-
зависимости Республики Казахстан, приурочено 
к 80-летию Костанайской области и  к 45-летию 
учебного заведения.  

Академия по праву гордится своими курсан-
тами, которые учатся на отлично, занимают при-
зовые места в олимпиадах, научно-практических 
конференциях и творческих конкурсах. Отлични-
ков в этом учебном году среди курсантов 2,3,4 
курсов свыше 60, и мы уверены, что количество 
их будет расти. 

За период прохождения практики курсанты 
поощрены за проявленную бдительность в обще-
ственном месте, грамотные и профессиональные 
действия при раскрытии преступления по горячим 
следам, награждены денежной премией в сум-
ме 10000 тенге каждый рядовой полиции 2 курса 
Бибол Е.Б., рядовой полиции 3 курса Фаткуллин 
М.Т.;  за вклад в обеспечение охраны обществен-
ного порядка на территории областного центра на-
граждены грамотой начальника ДВД Костанайской 
области сержант полиции 4 курса Алиаскарұлы Б., 
рядовой полиции 3 курса Камалов З.Т.

Ежегодно в Учебно-полевом лагере Акаде-
мии кафедрой педагогики и психологии орга-
низуются и проводятся учебные тренинги для 
курсантов, обучающихся по специальности «Пе-
дагогика и психология». Учебные тренинги преду- 
сматривают выработку  у курсантов психологи-
ческой устойчивости, закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных на учебных 
занятиях, использование их в процессе работы с 
осужденными. 

В учебный процесс курсантов факультета за-
очного обучения набора 2016 г. внедрены  дис-
танционные образовательные технологии. Глав-
ными задачами организации дистанционного 
обучения на факультете заочного обучения яв-
ляются реализация принципа индивидуализации 
обучения и повышение эффективности качества 
обучения. 

Сегодня в Академии обучаются граждане Рес- 
публики Таджикистан, Кыргызской Республики. 
Подготовка граждан Республики Таджикистан, 

Кыргызской Республики осуществляется по учеб-
ным планам и программам Академии при соблю-
дении ограничений, связанных с обеспечением 
режима секретности. Учебный процесс органи-
зуется на русском языке совместно с курсантами 
вуза.

Для определения качества и уровня професси-
ональной подготовки курсантов и стимулирования 
заинтересованности курсантов в непрерывном по-
вышении своего профессионального мастерства 
традиционно с 2015 года проводится среди кур-
сантов 1-3 курсов факультета очного обучения кон-
курс профессионального мастерства. В 2017 году 
по результатам конкурса «Білікті маман-2017», 
который состоялся в апреле, награждены грамо-
той Академии и памятными подарками лучшие 
по специальностям курсанты 1  курса: Тыржанов 
Е.Е., Куйканова Б.Р.;  курсанты 2 курса: Акберге-
нов А.И., Петрова К.В., Певцов М.В.;  курсанты 3 
курса: Ильясов Р.С., Ғалымбек М.Ғ., Сафина С.А. 
Одним из достижений нашей Академии в вопросах 
деятельности службы пробации является разра-
ботка национальной модели службы пробации. 

В целях совершенствования данного направ-
ления деятельности с апреля 2016 года Академия 
стала участником проекта Европейского союза 
«Совершенствование уголовного правосудия в 
Казахстане». Данный проект реализуется в рамках 
Соглашения между Республикой Казахстан и Ев-
ропейским союзом. В рамках данного проекта ве-
дется работа по созданию на базе нашей Акаде-
мии Центра по совершенствованию деятельности 
служб пробации для совершенствования деятель-
ности сотрудников службы пробации.

С 2014 года в вузах МВД Российской Федерации 
обучаются курсанты по направлению МВД Рес- 
публики Казахстан: в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербург-
ском университете МВД России, Омской акаде-
мии МВД Российской Федерации, Волгоградской 
академии МВД России. 

В мае 2015 года Академия стала полноправ-
ным членом Международной ассоциации поли-
цейских академий (INTERPA). Международная 
ассоциация полицейских академий (INTERPA) уч-
реждена при участии представителей 67 учреж-
дений образования правоохранительного профи-
ля из 48 стран мира. 

Таким образом, основная задача Академии 
направлена на профессиональное становление и 
развитие гармоничной личности будущих сотруд-
ников ОВД на основе национальных и общече-
ловеческих ценностей, служебной дисциплины, 
корпоративной культуры ОВД, достижений науки 
и практики.
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БАСТЫ БАҒДАР КӘСІБИЛІК

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОСТАНАЙСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РК 

ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА 

С.Н. БАЧУРИН
 заместитель начальника Академии

кандидат юридических наук, 
ассоциированный  профессор (доцент), 

полковник полиции 

Наука – полководец, и практика – его солдаты.
       Леонардо да Винчи
  

Научно-исследовательская работа яв-
ляется составной частью деятельности 
Костанайской академии МВД Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбае-
ва и направлена на повышение научной 
квалификации профессорско-преподава-
тельского состава и улучшение качества 
подготовки специалистов для органов 
внутренних дел Республики Казахстан. 

Целями реализации научно-исследо-
вательской деятельности Академии яв-
ляются обеспечение интеграции науки, 
образования и практической деятель-
ности подразделений и ведомств МВД, 

развитие на этой основе научно-образо-
вательного процесса, повышение конку-
рентоспособности научных исследований 
и инновационной деятельности. С 2014 
года развитие научной деятельности в 
Академии направлено на повышение 
роли научного обеспечения деятельно-
сти ОВД по реализации мероприятий, 
предусмотренных руководящими доку-
ментами МВД Республики Казахстан. 

В Академии особое внимание уделя-
ется повышению качества проводимых 
научных исследований, усилению практи-
ческой значимости их результатов, совер-
шенствованию подготовки научно-педаго-
гических кадров, активному привлечению 
к научной работе профессорско-препо-
давательского состава, магистрантов и 
курсантов, развитию сотрудничества с 
зарубежными партнерами вуза, решению 
проблем материально-технического осна-
щения научных подразделений. 

В соответствии с решениями Науч-
но-технического совета МВД Республики 
Казахстан и Ученого совета Академии в 
2016 г. смещен акцент подготовки научной 
продукции именно для практической де-
ятельности в сторону ее увеличения без 
ущерба для обеспечения учебного про-
цесса. 

В 2014-2016 гг. в Академии проводи-
лись научные исследования по 33 темам, 
из них 13 тем по заказу МВД, 20 – инициа-
тивных исследований. Так, в 2014 г. про-
водилась работа по 20 темам поисковых 
исследований, из них 10 тем, согласно 
Плану НИОКР МВД РК, заказчиками кото-
рых являлись Комитет УИС МВД РК, Де-
партамент оперативного планирования 
МВД РК, Штаб МВД РК. В 2015-2016 гг. 
проводилась работа по 3 темам, соглас-
но Плану НИОКР МВД РК, из них 3 темы 
были завершены в 2016 г. В целом в 
2014-2016 гг. научные исследования ве-
лись по 20 инициативным темам. 

На современном этапе профессор-
ско-преподавательский состав Акаде-
мии проводит научные исследования по 
15 темам приоритетных направлений де-
ятельности ОВД и совершенствования 
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методики обучения и воспитания курсантов.
В Академии значительное внимание 

уделяется повышению уровня осте-
пененности профессорско-преподава-
тельского состава. На сегодняшний 
день научный потенциал вуза представ-
лен 1 доктором наук, 22 кандидатами 
наук. 1 профессором, 5 доцентами, 13 
полковниками, 19 подполковниками. 
Общий процент остепененности состав-
ляет 55 %, что соответствует квалифи-
кационным требованиям МОН РК. 

В докторантуре PhD, аспирантуре и 
магистратуре зарубежных и казахстан-
ских вузов обучается 13 сотрудников 
Академии (в докторантуре PhD Кара-
гандинской академии МВД РК им. Б. 
Бейсенова, адъюнктуре Краснодарско-
го университета МВД России, аспиран-
туре ЧелГУ, докторантуре PhD Между-
народного университета Кыргызской 
Республики,  магистратуре АПО при Ге-
неральной прокуратуре РК).

В Академии ежегодно в сентя-
бре-октябре проводится Международ-
ная научно-практическая конференция, 
посвященная актуальным вопросам 
уголовного, уголовно-исполнительно-
го, уголовно-процессуального, админи-
стративного права, которая является 
эффективной диалоговой площадкой 
для обмена мнениями, прогрессивным 
научным опытом ведущих ученых и 
практических работников Казахстана, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках реализации научно-ис-
следовательской работы Академии в 
2014-2016 гг. подготовлено сборников 
научных трудов, учебников, учебных 
пособий и другой учебно-методиче-
ской литературы: в 2014 г. - 45; 2015 г. 
- 57; 2016 г. - 110 наименований. Под-
готовлено научных статей: в 2014 г. 
- 173;  2015 г. - 217; 2016 г. - 295. 

За вышеуказанный период профессор-
ско-преподавательским составом Акаде-
мии проведено и принято участие в науч-
ных мероприятиях: в 2014 г. - 152; 2015 г. 
- 101; 2016 г. - 101. Получено актов вне-
дрения результатов научных исследова-
ний: в 2014 году - 118, в том числе 52 - в 
учебный процесс и 66 - в практическую 
деятельность ОВД; в 2015 году - 147, в 
том числе 53 - в учебный процесс и 94 - в 
практическую деятельность ОВД; в 2016 
году - 100, из них в законодательство - 6, 
в практическую деятельность ОВД - 63, в 
учебный процесс - 31.

Сотрудники Академии активно уча-
ствуют в нормотворческой деятельности 
в рамках разработки проектов законов 
Республики Казахстан, приказов и ин-
струкций МВД Республики Казахстан. За 
указанный период ППС Академии принял 
активное участие в разработке законопро-
ектов и других НПА: предложения в зако-
нодательство – 13, предложения в прика-
зы МОН и МВД РК – 7.

Все диссертационные исследования 
магистрантов, начиная с 2015 года, ори-
ентированы на получение конкретных ре-
зультатов для использования их в практи-
ческой деятельности. Одним из критериев 
допуска к защите магистерских диссерта-
ций является получение видов научной 
продукции (методические рекомендации, 
памятки, макеты учебных дел, сборники 
задач и т.д.) и наличие актов внедрения в 
практическую деятельность ОВД. 

В Академии на регулярной основе про-
водится работа по присвоению профес-
сорско-преподавательскому составу вуза 
ученых званий и степеней. 

Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев в Послании наро-
ду Казахстана от 31 января 2017 года 
«Третья модернизация Казахстана: гло-
бальная конкурентоспособность» в рам-
ках четвертого приоритета «Улучшение 
качества человеческого капитала» от-
метил необходимость изменения роли 
системы образования. «Наша задача 
– сделать образование центральным 
звеном новой модели экономического 
роста. Учебные программы необходи-
мо нацелить на развитие способностей 
критического мышления и навыков са-
мостоятельного поиска информации. 
Наряду с этим нужно уделить большое 
внимание формированию IT-знаний, 
финансовой грамотности и воспитанию 
патриотизма молодежи». 

Глава государства в программной 
статье «Взгляд в будущее: модерни-
зация общественного сознания» отме-
тил, что «особенность завтрашнего дня 
заключается в том, что именно конку-
рентоспособность человека становится 
фактором успеха нации. Поэтому лю-
бому казахстанцу, как и нации в целом, 
необходимо обладать набором качеств, 
достойных ХХІ века. И среди безуслов-
ных предпосылок этого выступают та-
кие факторы, как компьютерная гра-
мотность, знание иностранных языков, 
культурная открытость».   
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БАСТЫ БАҒДАР КӘСІБИЛІК

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТІҢ ТЕТІГІ - 
КАДР ЖҰМЫСЫМЕН АСТАС 

 Еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік болуы тиіс. Жастары жалын 
жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса – ол елдің еңсесі де биік болады. 

Өршіл, намысшыл, жас отаншыл, патриот келеді, халқына, өз ұлтына адал қыз-
мет етуге ұмтылады.
                                                                                                        Н.Ә. Назарбаев

Е.Т. ҚАППАСОВ,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы

Қостанай академиясы бастығының
орынбасары

полиция полковнигі 
 

 Академиямызда кадрлық құрамның 
тиімділігін арттыру, мамандарды даярлау- 
ды жетілдіру әрі басты орында кадрлық 
саясатты жүйелі түрде жүргізу кадр жұмы-
сының аса бір маңызды бөлігін құрайды. 
Күнделікті қызметімізде қолдан келгенше, 
хал-қадірімізше осы бағыттар бойынша жұ-
мыс істеудеміз. Бүгінгі күні адамның әлеу-
меттік ортадағы орны қоғамдық үдерістің 
субъектісі мен объектісі ретінде танылады, 
адамдар қоғамдық қатынастардың күрделі 
механизмдерінің қызмет етуіне қатысады 
және әлеуметтік басқарудың кез-келген жүй-
есінің қажетті және міндетті бөлшегі болып 
табылады. Бұл ішкі істер органдарының жұ-
мысына тікелей қатысы бар. Қызметтер мен 
бөлімшелердің жемісі мен табысы басқа-
рушының өз жұмысын ойдағыдай ұйымда-
стыра алуымен өлшенеді. Оған да дарын, 
талант керек. Академия ішкі істер органда-
рына белгілі мамандықтар бойынша жас 
полицейлерді даярлайды. Полицейлер қыз-
меті – мемлекеттік қызметтің арнайы түріне 
жатады. Мұнда кәсібилік, сенім, адамдық, 
тағы басқа игі қасиеттердің бәрі де аста-
сқан. Біздің түлектеріміз ертең басқарушы 
кадрлардың негізін құрайтын болады. Бұл 
– орындалмай қоймайтын ақиқат. Ал сол 
басқарушы кадрлар басқару саласы бой-
ынша білімдерді, қызметтік еп-дағдылар-
ды, адамдармен жұмыс істей алу қабылетін 
жетік меңгеруі тиіс. Қазақстан Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласында: «Нақты мақ-
сатқа жетуге, білім алуға, саламатты өмір 
салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге 
басымдық бере отырып, осы жолда әр нәр-
сені ұтымды пайдалану – мінез-құлықтың 
прагматизмі» дейді. Біздің де болашақ ма-
ман дайындауда қаперге алатынымыз осы. 
Ендеше болашағымыз айқын, бағдарымыз 
анық екен, тек білек сыбана еңбек ету ғана 
қалып отыр. Сол жарқын болашақтың ал-
тын кілті өзіміздің қолымызда. 

 Біздің түсінікте кадр жұмысы – Қа-
зақстанның ІІМ-дегі аса жауапты қызметтің 
бірі, ол басқарушылық, экономикалық, әлеу- 
меттік, құқықтық, адамгершілік, психоло-
гиялық және басқа да міндеттерді кешенді 
шешуді талап етеді. Ол Қазақстанның ІІМ 
жүйесінің барлық деңгейлерінің басшыла-
рының басымды міндеттері болып табы-
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лады. Қызметкерлермен жұмыс, олардың 
кәсіби дайындығын жетілдіру, заңдылықты, 
тәртіпті және жарғылық тәртіпті нығайту – 
Қазақстанның басқару жүйесінің тиімділігін 
жетілдірудің шешуші факторы десек, артық 
айтпаймыз. Біз осы мәселенің түйінін шешіп 
жүрміз. Биіктен шалғанда, Қазақстан Рес- 
публикасының ІІМ кадрлық саясатының 
негізгі қағидаттары мынаған саяды: кадр 
аясындағы құбылыстар мен мәселелердің 
ғылыми негізделуі мен шындыққа сай келуі, 
кадрлық мәселелерді шешудің жүйелігі мен 
кешенділігі, алдағы кадрлық жағдайды бол-
жай алу мүмкіндігі, қызметтік және мораль-
дық сапалық сипатына қарай ішкі істер ор-
гандарының қызметкерлерін таңдау, сенім 
мен сыйластықты орната білу; кадрлық 
мәселелерді шешуде ұжымның пікірімен 
санасу, барлық азаматтардың ішкі істер ор-
гандарына тең қол жетімділігі, нормативтік 
актілерге сәйкес, денсаулық жағдайына 
қойылатын талаптар, білім деңгейі, кәсіби 
даярлығы, кадрлық мәселелерді шешуде 
заңдылық пен әлеуметтік әділдікті қамта-
масыз ету, т.б. Қарап отырсақ, істің тетігі 
кадрда жатқан екен. Академиядағы жұмыс- 
ты үйлесімді ету, сенімділік, татулық, ын-
тымақ пен бірлікті сақтау, қызметкерлердің 
жемісті еңбек етуіне оңтайлы ахуал жасау 
күрмеуі қалың күрделі іс болса да, түп-төр-
кінінде үлкен мұраттар жатқан мемлекетке 
қажетті іс.

 Қазiргi кезде жоғары заңгерлiк бiлiм алу-
ды қамтамасыз ететiн оқу орындарының қа-
тары көп десек те, Қазақстан полициясына 
қажетті мамандарды даярлайтын оқу орын-
дары бір қолдың саусағымен санарлықтай 
аз. Алайда, бұл ұйымдарда мамандарды да-
ярлау сапасы қай-қайсымызды да алаңда-
тады. Бұл күнделікті шұғыл шешiмiн талап 
ететiн мәселелер қатарынан орын алады. 
Әйтсе де біз бұған қоса қарқынды дамып 
келе жатқан құқықтық қоғамды қалыптасты-
руда өз үлесімізді қосқан абзал деп білемін. 
Отандық ішкі істер органдарына маман да-
ярлауда үлкен шараларды қолға алу қажет.

 Құқықтық мемлекет құру және жоғары-
да айтылған мiндеттердi iске асыру мақса-
тында Академияның әрбір бөліністері мен 

лауазымды тұлғалар құқықтық саясатты 
өздерiнiң күнделiктi қызметiнде iске асы-
руы тиiс. Меніңше, оның негiзгі қағидатта-
ры мынаны құрайтындай: біріншіден,  заң-
дылық, яғни Конституция мен заңдардың, 
оларға негiзделген заңға тәуелдi нормативтiк 
құқықтық актілердiң нормаларын сақтап, 
орнымен қолдану, адам құқықтарының ба-
сымдылығы, гуманизм, яғни адамның жеке 
тұлға ретiндегі жоғары құндылығын, оның 
еркiн дамуға және қабiлетiн көрсетуге деген 
құқықтарын тану, қоғамдық қатынастар са-
пасына баға берудiң өлшемi ретiндегi жеке 
адам игiлiгiнiң орнығуы, әрине қазақстан-
дықтардың өз атамекенiн жан-жақты қолда-
уы мен адалдығы және Отанына сүйiспен-
шiлiгi ретiндегi қазақстандық патриотизм 
толық дәрежеде орнығуы. 

   Соңғысына тоқтала кетсек, Елбасының 
жоғарыда келтірген мақаласының бір тұ-
сында былай дейді: «Әрбір өлкенің халқына 
суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері 
ел есінде сақталған біртуар перзенттері 
бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсу-
ге тиіс. Мен бүгінгі замандастарымыздың 
жетістіктерінің тарихына да назар аудару-
ды ұсынамын. Бұл идеяны «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобасы арқылы іске ас- 
ырған жөн. «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 
жобасы – Тәуелсіздік жылдарында табысқа 
жеткен, еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі 
жастағы, сан алуан этнос өкілдерінің та-
рихы. Жобада нақты адамдардың нақты 
тағдырлары мен өмірбаяндары арқылы 
бүгінгі, заманауи Қазақстанның келбеті 
көрініс табады». Біздің де суықта пана, 
ыстықта сая болған төл тұлғамыз бар, 
ол  - Академиямызға есімі берілген әйгілі 
министр Шырақбек Қабылбаев. Академия 
ауласына ескерткішін орнатып, мұражай 
ашып, аяулы тұлғаның атында түрлі-түрлі 
өткізіп жатқан іс-шараларымыз аздық етеді. 
Тәуелсіздік жылдарда табысқа жеткен Шы-
рақбек ағаның ізбасарларын анықтау әрі 
дайындау алдағы уақыттың еншісінде. Біз 
осыған күш саламыз. Қазақстан полиция-
сының 25 жылдығын абыроймен қарсы алу 
үшін жасап жатқан игі шараларымыз жет-
кілікті.
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БАСТЫ БАҒДАР КӘСІБИЛІК

БІЗ ЕЛЖАНДЫ БОЛУЫМЫЗ КЕРЕК

      Ең бастысы – адам факторы: оның еркi, күш-жiгерi, табандылығы мен бiлiмi. 
Өркендеп даму мен тәуелсiздiкке аттар табалдырықтың алтын кiлтiн де осы ша-
мадан iздеген жөн.

Н.Ә.Назарбаев

Қ.Ж. АЙТҚҰЛОВ,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы

Қостанай академиясы бастығының
көмекшісі, полиция полковнигі

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Бо-
лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
келелі мақаласында туған жер туралы 
былайша толғайды: «Халқымыз ғасыр-
лар бойы туған жердің табиғатын көздің 
қарашығындай сақтап, оның байлығын 
үнемді, әрі орынды жұмсайтын теңдесі жоқ 
экологиялық өмір салтын ұстанып келді. 
Тек өткен ғасырдың ортасында, небәрі бір-
неше жыл ішінде миллиондаған гектар да-
ламыз аяусыз жыртылды. 

Ықылым замандардан бері ұрпақтан ұр-
паққа жалғасып келген ұлттық прагматизм 
санаулы жылда адам танымастай өзгеріп, 
ас та төк ысырапшылдыққа ұласты. Соның 
кесірінен, Жер-Ана жаратылғаннан бері 

шөбінің басы тұлпарлардың тұяғымен ғана 
тапталған даланың барлық құнары құр-
дымға кетті. Түгін тартсаң майы шығатын 
мыңдаған гектар миялы жерлеріміз эко-
логиялық апат аймақтарына, Арал теңізі 
аңқасы кепкен қу медиен шөлге айналды. 
Осының бәрі  жерге аса немқұрайлы қарау- 
дың ащы мысалы». Туған жерге деген сүй-
іспеншілік, оның тағдырына немқұрайлы 
қарамау осындай-ақ болар, сірә. Сөз жоқ, 
кіндік қанымыз тамып, жергөгімізді жуған 
туған топыраққа немкеттіліктің көрініс беруі 
қазіргі азаматтардың бойынша патриотиз-
мнің кем түсіп жатқанынан немесе тіптен 
жоқтығынан деп түсінген дұрыс. Патрио-
тизмнің түп-төркінінде елжандылық жатыр.

Елжандылық  байыбына үңілсек, тари-
хи және әлеуметтік мазмұнда айтылатын 
күрделі ұғым. Ол бір азаматтың бойын-
дағы туа біткен сезім  емес. Елжандылық  
өз Отанына деген сүйіспеншілік, өз халқы-
на берілгендік, оның мүддесі үшін кез-кел-
ген құрбандық пен ерлік жасауға дайын 
тұрушылық. Соған орай елжандылық 
сезімнің басты қамқорлығы Отанына арна-
лады.  Сондықтан туған жер, ел байлығы 
мен табиғаты, тіл, дәстүр, тарихи ескерт-
кіштер және т.б. ұлттық құндылықтар ел-
жандылық  сезімнен тыс қалмайды. Олар 
әрбір азаматтың ішкі дүниесінде жанашыр- 
лық, жақындық, туыстық пен сүйіспеншілік, 
мақтаныш қалыптастырады.

Жалпы адамның даму үдерісі бұл қаси-
етті туғаннан бастап бойына сіңіреді. От-
басындағы тәрбие, ұстаздардың өнегелік 
тәжірибесі, Академиядағы білім беру, сап-
тық киім кию үлгісі, ұжымдық, тіпті қатаң 
сарбаздық тірлік - отансүйгіштік сезімге 
ықпал ететін тектіктер. Сондықтан да 
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елжандылық биологиялық емес, бойға  
бірте-бірте сіңісетін қасиет, яғни, руха-
ни-психологиялық және саяси-әлеуметтік 
құбылыс. 

«Ешкім іштей батыр болып тумайды. 
Батырлық та мінез секілді өскен орта, көр-
ген тәрбиеге байланысты қалыптасады», - 
дейді батыр рухты Бауыржан Момышұлы. 
Академияда еліміздің түкпір-түкпірінен 
келген қаншама курсанттар бар. Бауыр-
жан атамыздың рухын солардың бойынан 
көрсек дейміз. Академиядағы бекзат ұл 
мен қиядай қызға қояр талабымыз осының 
төңірегінде. Казармалық тәртіпте төрт жыл 
бойын жүріп-тұру оңай шаруа емес. Иіні 
қанбаған, буыны қатпаған жас баланың 
алдында үлкен сын тұр. Десек те «қыран 
қияда шынығады». 

Ұлтымыздың қаһарманы Баукеңнің өзім 
тәнті болар бір сөзі бар: «Табандылық пен 
өзіңді-өзің билеу, өр рух пен қайыспайтын 
қайсарлық ерліктің кепілі» деген. Акаде-
мияның есігін имене қағып кірген балаң 
курсанттарды 1-курстан-ақ осыған үндей-
мін. «Ерлік  елдің қасиеті, жүректілік  жігіт-
тің қасиеті» дейді бір сөзінде алып адам. 
Осының бәрі де біз жоғарыда айтқан Ел-
басының сөзімен өзектес, рухтас, етене 
жақын. Қазақстан полициясының қатарын 
көбейтер кейінгі ұрпақ осындай болса деп 
тілеймін.

Жастардың елжандылығының дітте-
гені  Отан үшін бірігу, оны қастерлеу мен 
ардақтауға тәрбиелеу,  өз халқының мақ-
сат-мүддесін қорғау болып табылады. Ал 
бұл ойымызды көпұлттық Қазақстанға 
арнап айтсақ, онда ортақ Отанымыздың 
тағдырына арналған сүйіспеншілік сезімін 
ерекше бағалаймыз. 

Академиядағы курсанттардың қатары 
көп ұлттан құралған. Тіпті шетелдіктер 
де бар. Әрине елжандылықты әрбір аза-
мат өзінше бағалайды. Біреулер өз ұлты-
ның жауларын іздеп әуре болады,  ал бәз 
біреулер халқын кім жақсы көреді немесе 
ұнатпайды деген пікірлермен әуестенеді. 
Өмірде мұның бәрі бекершілік. 

Қазiргi кезде республикамыздың еге-

мендiгi мен бейбiтшiлiгiн сақтауда тұлға-
ның елжандылық құндылықтарын дамы-
ту арқылы қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыруға үлкен мән берiлiп отыр- 
ғандығы Қазақстан Республикасы Консти-
туциясында, «Бiлiм туралы» Заңында, Рес- 
публикасы Мемлекеттiк «Бiлiм» бағдарла-
масында, Елбасының жыл сайынғы респу-
блика халқына жолдауларында, тарихи 
сананы қалыптастыру, мәдени-этникалық 
білім беру тұжырымдамаларында, «Адам 
құқықтарының жалпыға бiрдей деклара-
циясында», «Бала құқығы туралы декла-
рацияда» және үкiметтiң құжаттарында, 
ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ағымдағы 
басылым беттерiнде айқын аңғарылады.

Мемлекеттiк «Бiлiм» бағдарламасының 
тәрбие жүйесiн жетiлдiруге байланыс- 
ты алдына қойған негiзгi мақсаты - «қа-
зақстандық патриотизм, азаматтық, iз-
гiлiк және жалпыадамзаттық құндылықтар 
идеяларының негiзiнде тәрбиеленушiнiң 
жеке тұлға ретiндегi сапалық қасиетiн қа-
лыптастыру». Бүгiнгi ХХI жаһандану ға-
сырында ұлттық мәдениет пен өркениеттi 
өзара кiрiктiре отырып, жеке тұлға қалып-
тастыру негізгі мұратқа айналуы тиіс. 

Осыдан келіп, қоғамның әлеуметтiк 
даму жағдайында академия тыңдаушы-
ларын отансүйгіштікке тәрбиелеуді тео-
риялық-әдiснамалық тұрғыда негiздеп, 
ғылыми-әдiстемемен қамтамасыз етуді 
сабақ барысында үнемі қадағалап отыра-
тынымызды баса айтқымыз келеді. 

Ол үшін түрлі ойшылдардың, отандық 
әлеуметтанушылардың, тарихшылар-
дың, психологтардың, педагогтардың, 
заңгерлердің  еңбектерiн талдау, салыс- 
тыру арқылы қоғамның әлеуметтiк даму 
жағдайында патриоттық тәрбие берудiң 
мүмкiндiгiн анықтап, Академия курсант-
тарын тестiлеу арқылы сауалнамалар 
жүргiзіп, патриоттық тәрбие беруге бай-
ланысты тәжiрибелерді жинақтау арқылы 
қорытындылап отырамыз. 

Қазақстандық полиция қатарында 
бекзат тұлғалар көбейгенін қалаймыз!
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Мәдениет ол - әрбір адамның жүріс тұры-
сы, сөйлеу мәнері, айналадағы адамдармен 
қарым-қатынасы. Мәдениет өзінің кең мағы-
насында бір ұрпақтың келесі ұрпаққа жол-
даған өмір сүру тәсілі болғандықтан, осы 
жалғастықты, мұрагерлікті жүзеге асыратын 
салт-дәстүрлер жүйесін мәдениет қарас- 
тырады. Мәдениет ол отбасы тәрбиесінен 
басталады, балаға ата-анасы қандай тәр-
бие берсе, сол берген тәрбиелері баланың 
бойында мәдениет ретінде қалыптасып қа-
лады.

Міне осы орайда жақында Қазақстан Рес- 
публикасы Ішкі істер министрлігі Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академия-
сында курсанттарды тек оқу жағынан емес 
мәдениет жағынан да дамыту үшін Мәдени-
ет университеті ашылды.

Академиямызға басқа жоғары оқу орын-
дарынан оқытушылар келіп тәрбиелік са-
бақтарын жүргізеді. Сабақтар белгіленген 
тәртіп, уақыт бойынша өткізіледі.

Қазақстан    Республикасы      Ішкі       істер       минис- 
трлігінің  Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясы жанындағы Мәдениет 
университетінде курсанттарды оқыту және 
ұйымдастыру тәртібін белгілейді.

Бұл Академияның бастығы полиция гене-
рал-майоры Мирлан Ахмедияұлы Қызылов-

тың тың бастамасы екенінде сөз арасында 
айта кеткенді жөн санадық. Рас қашанда 
жаңашылдықты қалап тұратын басшымыз-
дың бастамасы қазіргі таңда іске асып, нау- 
рыз айынан бастап дәрістер, оқулар баста-
лып та кетті.

Мәдениет университетін құру мақсаты: 
мемлекеттік құқық қорғау жүйесінде ішкі 
істер органы маманының жеке тұлғасына 
әсер ететін жалпы мәдени біліктілігін қалып-
тастыруда мәдениетін дамыту факторларын 
жандандыру. Курсанттардың белсенді өмір-
лік ұстанымын, жоғары адамгершілік қаси-
еттерін тәрбиелеу, әдебиет, өнер, ғылым 
саласындағы білімдері мен жетістіктерін на-
сихаттау. Курсанттар мен қызметкерлердің 
мәдени ой өрістерін кеңейту, жалпы білім 
беру деңгейін арттыру, рухани-адамгер-
шілік, мәдени-эстетикалық, этика, эстетика, 
отбасы  мәселелерін, қоғамда өздерін ұстау 
ережелерін қалыптастыру. Курсанттар мен 
қызметкерлер алған білімдерін іс жүзінде 
пайдаланып, әдебиет және өнер шығарма-
ларын дұрыс түсіну, бағалау, оны өнердің 
түрлі жанрларында қатыстыра білу дағды-
сын қалыптастыру. Курсанттардың комму-
никативтік мәдениетін және психологиялық 
қалыптасуын арттыру.

Академия жанындағы Мәдениет уни-
верситеті құрылымына үш бөлімше кіреді: 
хореография мен заманауи этика және мә-
дени-эстетикалық тәрбие беру. Мәдениет 
университетінде мүдделі клубтар мен үй-

АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

АКАДЕМИЯДА АЛҒАШ РЕТ «МӘДЕНИЕТ» 
УНИВЕРСИТЕТІ АШЫЛДЫ
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ірмелер, шығармашылық шеберлік, көр-
кемөнерпаздар ұжымы құрылуы мүмкін. 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министр-
лігінің Шырақбек Мәдениет университетінің 
білім алушылары міндетті түрде күндізгі 
оқыту факультетінің 1-2 курс курсанттары 
болып табылады. Курсанттардың Мәдени-
ет университетінде оқу барысында алған 
білім көлемі мен жүйесі оқу жоспарлары мен 
жұмыс бағдарламаларында белгіленген. 
Курсанттар Мәдениет университетінде оқу 
курстарын аяқталғаннан кейін мәдени-эсте-
тикалық тәрбие, хореография және замана-

уи этикеті бойынша сынақ тапсырып оқу кур-
сын аяқтағаны туралы сертификат беріледі.

Академия Мәдениет университетіне өзінің 
қызметін жүзеге асыру үшін эстетикалық 
тәрбие залы, дәріс залдарын, аудиторияла-
ры ұсынылады, әдебиеттермен, оқулық және 
көрнекілік, техникалық құралдармен қамта-
масыз етілген.

Қазіргі таңда Академияның оқу кестесіне 
сәйкес курсанттардың белсенді өмірлік ұста-
нымын, жоғары адамгершілік қасиеттерін 
тәрбиелеу, әдебиет, өнер, ғылым саласын-
дағы білімдері мен жетістіктерін насихаттау 
мен қызметкерлердің мәдени ой өрістерін 
кеңейту, жалпы білім беру деңгейін артты-
ру, рухани-адамгершілік, мәдени-эстетика-
лық, этика, эстетика, отбасы  мәселелерін, 
қоғамда өздерін ұстау ережелерін қалып-
тастыру мақсатында  Мәдениет универси-
тетінің  алғашқы дәріс сабақтары басталды.

Балым Құрманғалиева,
тәрбие жұмысы бөлімінің бастығы 

полиция полковнигі 
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Былтыр ІІМ Шырақбек Қабылбаев атын-
дағы Қостанай академиясының құрылғанына 
45 жыл толды. Бұл мерейтойды академия- 
лықтар жыл бойына жоғары деңгейде атап 
өтті. 45 жыл бір адамның азды-көпті ғұмыры. 
Ал Академия үшін аз уақыт болып көрінгенімен 
оқу ордасы осы жылдар ішінде біраз асулар-
дан өтіп, бірталай жетістіктерге жетті. Төменде 
біз Академияның қалыптасу тарихына тоқтала 
кеткенді жөн көрдік.

1971 жылы Қазақ КСР-нің Ішкі істер ми-
нистрі, генерал-лейтенант Шырақбек Қабыл-
баевтың 1 қарашадағы бұйрығына сәйкес, 
Қостанай облысаралық кіші және орта бас-
шы құрамының алғашқы дайындық мектебі 
құрылды. Осы тарихи күннен бастап, замана-
уи жоғары ведомстволық оқу орны Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігі Қостанай 
академиясына дейінгі тарихи жолды қалыптас- 
тырды.

Бұл әрине, ұжымның ауызбіршілік, иық 
тіресе жұмыс істеген ұйымшылдықтың арқа-
сында қол жеткізген биік белес еді. Ал, 
Үкіметтің 2014 жылғы 9 желтоқсандағы қау- 
лысымен ІІМ Қостанай академиясына ішкі 
қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек Қа-
былбаевтың құрметті есімі берілді. Осылай-
ша кезінде кішігірім мектептен бастау алған 
оқу орны бүгінгі таңда халықаралық дең-
гейдегі ел қызығатын Академияға айналып 
отыр. Жоғарыдағы бұйрықты басшылыққа 
алған академиялықтар осы жылды мерей- 
той ретінде атап өтуге бел буды. Осылай Ака-
демияның тасқа басқан тарихы бар өзіндік 
өмір-өзені қалыптасты.

Осы мерейтой аясында алғаш рет Тобыл 
өңірінде бастау алған домбыра-думан рес- 

публикалық деңгейге көтеріліп, қазақтың ұлт-
тық аспаптары ұлықталды. Облыстық «Қоста-
най таңының» тың бастамасын Академия ұжы-
мы бірауыздан қолдап, фестивальді жоғары 
деңгейде ұйымдастырып, халыққа паш етті.

Өңірдегі баспасөздің қара шаңырағы – «Қос- 
танай таңы» газеті бастамашы болған ай-
тулы шараның маңызы ерекше, ауқымы да 
кең. Маңызын ерекше деуіміздің өзіндік се-
бебі де бар. Өйткені, «Домбыра-думан» фес- 
тивалі Қазақ КСР Ішкі істер министрі қыз- 
метін атқарған Шырақбек Қабылбаевтың қазіргі 
уақытта Қостанай академиясының мұражайы- 
на қойылған домбырасының құрметіне арнал-
ды.

«Күй» және «Дәстүрлі ән» аталымдары 
бойынша өткен байқауға күйші-композитор, 
Қазақстанның Еңбек сіңірген мәдениет қыз- 
меткері Айтбай Мұздаханов төраға болып, 
ақын, ғалым ағаларымыз, Қазақстан Жазушы-
лар одағының мүшелері – Серікбай Оспанұлы 
мен Нағашыбай Мұқатов, әнші, халықаралық 
байқаулардың лауреаты Талғат Молдағалиев, 
күйші, халықаралық байқаулардың лауреаты 
Ерлан Шәкіров қазылық жасады. Айтулы ша-
раға бірқатар қадірлі меймандардың да шақы-
рылғанын да айту керек.

Шырақбек атамыздың атындағы Қостанай 
академиясының басшылығы мен ұжымы ата-
мыздың сөнген шырағын қайта тұтатып, аруа- 
ғына тағзым етіп, Академияның атын тағы да 
елге танытып, 45 жылдық мерейтойды осы-
лайша атап өтті.    

М.Маратұлы,
академия қызметкері 

БІЗДІҢ МЕРЕЙТОЙ

АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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ҚР Ішкі істер министрлігі Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 
оқу орны болып құрылғанына 45 жыл толуына арналған салтанатты іс-шараның 
жалғасы қалалық «Мирас» мәдениет үйінде облыстық «Қостанай таңы» газеті 
және ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ұйымдастаруымен 
республикалық «Домбыра-думан» шығармашылық фестивалімен ұласты.

Алғаш рет Тобыл өңірінде бастау алған «Домбыра-думан» республикалық дең-
гейге көтеріліп, қазақтың ұлттық аспаптары биіктеді. Облыстық «Қостанай 
таңының» тың жобасын Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы-
ның ұжымы бірауыдан қолдап, биік деңгейде фестиваль ұйымдастырып, халыққа 
паш етті.

Фестивальдің ашылу салтанатында Академия бастығы полиция генерал-май-
оры Мирлан Қызылов құттықтау сөз сөйлеп, алғаш рет республикалық деңгейде 
ұйымдастырылып отырған шараға оң бағасын беріп, келген қонақтардың қадамы-
на сәттілік,  сайысқа қатысушыларға ақ батасын берді. 

Фестивальге алыс-жақын шетелден келген қонақтар, ІІМ министрлігінің өкіл-
дері, басқа да құрметті қонақтар, еліміздің түкпір-түкпірінен келген күй және 
дәстүрлі ән номинацияның 20-дан астам сайыскерлері қатысты.

Ербол Деріпсалдин,
полиция подполковнигі

«ДОМБЫРА - ДУМАН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ

АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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В своем ежегодном Послании «Третья мо-
дернизация Казахстана: глобальная конку-
рентоспособность» Н. Назарбаев говорит о 
конкретных приоритетах, в частности, в чет-
вертом приоритете «Улучшение качества че-
ловеческого капитала» затрагивается роль 
системы образования. Глава государства 
отмечает: «Наша задача – сделать образо-
вание центральным звеном новой модели 
экономического роста. Учебные программы 
необходимо нацелить на развитие способно-
стей критического мышления и навыков са-
мостоятельного поиска информации». 

В свете Послания на сегодняшний день 
меняются цели и задачи образования. Ко-
станайская академия МВД Республики Ка-
захстан имени Шракбека Кабылбаева вносит 
определенный вклад в общее дело укрепле-
ния законности и правопорядка в стране, 
строительства сильного и процветающего 
государства. Основная задача профессор-
ско-преподавательского состава Академии 
заключается не в суммировании знаний, а 
в вооружении курсантов инструментами, ко-
торыми можно пользоваться для получения 
знаний самостоятельно.

Главное для курсантов в процессе обуче-
ния – получение прочных знаний, которые 
они должны умело в дальнейшем применять 
на практике. Желание учиться и быть пер-
вым заставляют многих курсантов Академии 
работать больше других. Такими являются 
в первую очередь курсанты-отличники, ко-
торые проявляют себя творческими, все-
сторонне развитыми и целеустремленными 
личностями. Они активны везде и во всем, 
участвуют во всех мероприятиях, проводи-
мых в Академии. И все это благодаря тому, 
что они обладают высокой социальной от-
ветственностью, берут на себя высокие обя-
зательства. Отличная учеба является по-
казателем усердного труда, всестороннего 
знания учебных дисциплин, прилежного вы-
полнения всех заданий. Ведь главный труд 
для них сейчас – это учеба. 

Впервые в Академии состоялся  Слет от-
личников,  посвященный чествованию луч-
ших  в учебе. Академия по праву гордится 
своими курсантами, которые учатся на от-
лично, занимают призовые места в олимпи-
адах, научно-практических конференциях и 
творческих конкурсах. 

На торжественном мероприятии  началь-
ник Академии генерал-майор полиции про-
фессор  М. А. Кызылов с гордостью отметил, 
что наши курсанты-отличники награждены 
ведомственным нагрудным знаком «Оқу ор-
нының үздігі», удостоены чести получить лей-
тенантские погоны из рук Президента Рес- 
публики Казахстан Н.А. Назарбаева и из рук 
Министра внутренних дел генерал-полковни-
ка К.Н. Касымова. Он подчеркнул, что отлич-
ники учебы – настоящее и будущее полиции, 
ее стержень и вектор развития,  гордость 
Академии, интеллектуальная элита, которая 
создаёт имя нашему вузу.  

Академия выражает уверенность в том, 
что наши отличники станут настоящими про-
фессионалами своего дела, способными 
генерировать новые знания и идеи и совер-
шать инновационные преобразования, де-
лать нашу страну успешной и процветающей.

Курсанты-отличники Академии помнят и 
гордятся тем, что они обучаются в вузе, кото-
рый носит имя легендарного генерала – Ми-
нистра Казахской ССР Шракбека Кабылбае-
вича Кабылбаева. Каждый из них в процессе 
обучения прилагает все свои силы, проявляя 
особое прилежание, получая прочные зна-
ния, овладевая профессией, чтобы в буду-
щем стать настоящим офицером, каким был 
Ш.К. Кабылбаев.

Мы уверены в том, что наши отличники 
будут четко следовать словам-назиданиям 
Министра внутренних дел Казахской ССР 
Шракбека Кабылбаева и станут достойными 
продолжателями славных традиций нашей 
Академии!

Факультет очного обучения

«ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ – СТЕРЖЕНЬ И 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ АКАДЕМИИ»
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Стало доброй традицией ежегодно в Ака-
демии проводить конкурс профессионально-
го мастерства среди курсантов 1,2,3 курсов 
факультета очного обучения. Символично, 
что конкурс профессионального мастерства 
«Білікті маман-2017» проводился в канун юби-
лея профессионального праздника - 25-летия 
казахстанской полиции. 

Конкурс был организован и проведен с 
целью определения качества и уровня про-
фессиональной подготовки будущих сотруд-
ников правоохранительных органов Рес- 
публики Казахстан. 

Задачами конкурса Академии являются:  
улучшение качества процесса обучения, обра-
зовательных программ, повышение педаго-
гического мастерства профессорско-препо-
давательского состава, отбор курсантов для 
участия в республиканских, международных 
конкурсах и учениях, совершенствование 
у курсантов профессионально-прикладных 
знаний, умений и навыков, стимулирование 

заинтересованности курсантов в непрерыв-
ном повышении своего профессионального 
мастерства, укрепление законности и дисци-
плины среди обучающихся, выработка и закре-
пление у них устойчивых навыков в решении 
оперативно-служебных задач, а также умения 
действовать в экстремальных ситуациях.

Конкурс проводился с 10 по 29 апреля 2017 
года. Курсанты 1-3 курсов факультета очно-
го обучения с большой ответственностью и 
серьезностью принимали активное участие в 
данном состязании. 

Проведенное мероприятие является фор-
мой совершенствования профессиональной 
подготовки курсантов, связанной с проверкой 
и оценкой уровня их подготовки к профессио-
нальной деятельности.

По итогам конкурса «Білікті маман-2017» за 
отличные результаты в торжественной обста-
новке были награждены грамотой Академии и 
памятными подарками лучшие по специаль-
ностям курсанты 1-3 курсов: 1  курс – Тыржа-
нов Е.Е., Куйканова Б.Р.;  2 курс – Акбергенов 
А.И., Петрова К.В., Певцов М.В.;  3 курс – Илья-
сов Р.С., Ғалымбек М.Ғ., Сафина С.А. Также по 
отдельным видам подготовки были поощрены 
лучшие 20 курсантов. 

Проведение конкурса профессионального 
мастерства способствует раскрытию и про-
явлению профессиональных качеств каждого 
курсанта, присущих сотруднику органов вну-
тренних дел Республики Казахстан. 

Факультет очного обучения

КАЧЕСТВО  И УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СОТРУДНИКА ОВД

АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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2017 год ознаменован знаковым событи-
ем для нашей страны. В этом году Астана, 
сердце нашей республики,  встречает гостей 
и участников Международной специализиро-
ванной выставки EXPO-2017. Международ-
ная специализированная выставка «Астана 
ЕХРО-2017» - это один из самых значимых 
всемирных форумов, первая международ-
ная выставка, которая проводится в СНГ и 
Центральной Азии, и самый масштабный 
проект независимого Казахстана. 

В свете реализации заседания межве-
домственной рабочей группы по подготовке 
к проведению EXPO-2017 выпала огромная 
честь девушкам-курсантам Костанайской 
академии МВД Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева принять участие в ра-
боте по обеспечению общественного право-
порядка и общественной безопасности. 

В мае 2016 года в Академии началась 
усиленная подготовка для несения служ-
бы на столичных объектах Международной 
выставки. Был проведен конкурсный отбор 
среди девушек-курсантов 1-2 курсов факуль-
тета очного обучения для участия в работе 
EXPO-2017. После тщательного отбора ак-
тивизировалась работа по подготовке деву-
шек-курсантов. Они  прошли соответствую-
щую подготовку по тактике несения службы, 
осуществлению досмотра, изучению ино-

странного языка. Быстро и незаметно проле-
тел год, и наступил момент, когда подготов-
ленные девушки-курсанты отправляются  в 
столицу нашего государства на грандиозное 
событие – ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

31 мая 2017 года в теплой и дружествен-
ной атмосфере в стенах Академии состоя-
лось торжественное мероприятие, посвя-
щенное отбытию девушек-курсантов для 
несения службы на Международной вы-
ставке EXPO-2017.  В ходе торжественного 
мероприятия руководство Академии, про-
фессорско-преподавательский состав поже-
лали девушкам-курсантам умело и грамот-
но применять полученные знания во время 
несения службы. 

Академия выражает надежду, что девуш-
ки-курсанты с большой ответственностью 
будут поддерживать общественный порядок 
на Международной выставке, что их поступ-
ки, доброжелательное отношение к гостям 
ЭКСПО, гостеприимство покажут высокий 
уровень культуры нашего народа, Республи-
ки Казахстан.

Факультет очного обучения

ЧЕСТЬ И ДОВЕРИЕ ДЕВУШКАМ-
КУРСАНТАМ АКАДЕМИИ
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СИМВОЛ ЕДИНСТВА И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ПОКОЛЕНИЙ

Служба в правоохранительных органах 
- это выполнение на профессиональной 
основе задач по защите жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, собственности, 
интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных пося-
гательств. Формирование у сотрудников 
высоких профессиональных, гражданских 
и морально-психологических качеств, мо-
билизация их на эффективное выполнение 
оперативно-служебных задач, повышение 
уровня общей культуры - залог успешной 
подготовки настоящих профессионалов - 
сотрудников правоохранительной службы.

Значительный вклад в решение этих за-
дач вносит ветеранская организация Ака-
демии, которая насчитывает 135 человек. 
Многие из них стояли у истоков станов-
ления высшего ведомственного учебного 
заведения, внесли свой вклад в историю 
Академии и правоохранительных органов 
нашего государства. Ветеранская органи-
зация - это символ единства и преемствен-
ности поколений, связи времен, без кото-
рых невозможно дальнейшее развитие и 
совершенствование процесса подготовки 
квалифицированных специалистов для 
органов внутренних дел.  

С 2015 года в Академии установлен 
День ветеранов – это 1 ноября. Именно 
в этот день в 1971 году в соответствии с 
приказом Министра внутренних дел Казах-
ской ССР генерал-лейтенанта Шракбека 
Кабылбаева  № 0278 от 1 ноября на базе 
межобластного учебного пункта милиции 
УВД Кустанайского облисполкома была 
образована Кустанайская межобластная 
школа подготовки младшего и среднего 
начальствующего состава УВД Кустанай-
ского облисполкома. Этот день – наша глу-
бочайшая признательность ветеранам, в 
первую очередь тем, кто стоял у истоков 
основания нашего учебного заведения, кто 
на протяжении многих лет честно трудил-
ся, добивался признания в нашей стране и 
за ее пределами.  

Курсанты проводят шефскую рабо-
ту с ветеранами, достигшими пожилого 
возраста. По месту жительства с целью 
оказания помощи посещают тружеников 
тыла Фазылжанову Т.А., Чумакову В.А., 
Романова В.В., Сафина Э.С., Лемешеву Н.А., 
Чувалову В.Д. и др.

Каждый из ветеранов прошел нелег-
кий  путь служения закону и правопоряд-
ку. В личных беседах с курсантами вете-

ТАРИХ СЫР ШЕРТЕДІ
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раны делятся своими воспоминаниями, 
опытом работы в органах внутренних 
дел и впечатлениями о чувстве гордости 
к избранной профессии, рассказывают о                                                                                  
практических навыках, столь необхо-
димых в повседневной деятельнос- 
ти. Главное, что отмечают они, - добросо-
вестное исполнение своих служебных обя-
занностей, дисциплина и ответственность. 
В полицейской службе не бывает мелочей, 
ведь граждане обращаются за помощью к 
сотрудникам в трудную минуту и надеются 
получить разъяснения той или иной ситуа-
ции по закону.  Всегда нужно помнить, что 
нравственными основами деятельности 
сотрудников полиции являются общечело-
веческие ценности, среди которых важней-
шее место занимают жизнь человека, его 
права, достоинство, гуманизм, справедли-
вость, милосердие, сострадание.

Представители старшего поколения 
своими ратными и трудовыми делами в 
годы войны и послевоенное время вносили 
весомый вклад в упрочение нашей незави-
симости, снискали всенародное уважение 
и стали примером для потомков. Курсанты 
должны всегда помнить об этом, оказывая 
ветеранам почет и окружая их заботой. 

Сегодня многие из ветеранов нашего 
учебного заведения, несмотря на возраст, 
активно ведут патриотическую работу с 
молодежью.  Проводятся встречи с ветера-

нами, учеными по дополнительному и глубо-
кому осмыслению истории и лучших тради-
ций вуза.  

Среди наиболее активных хочется отметить 
Колдыбаева С.А., Ким Н.П., Есеналина А.Г., 
Мендыбаева А.М., Калашникова А.П., Бай-
назарова Ж.К., Мукажанову Б.Б., Антимо-
нова В.В., Болотских Б.М., Ким А.И. и др. 
Таким образом, потенциал Совета ветера-
нов используется в проведении индивиду-
ально-воспитательной работы с курсанта-
ми, развитии наставничества, укреплении 
дисциплины и законности будущих сотруд-
ников полиции.  

Сегодня усилия коллектива Академии 
направлены на то, чтобы научить моло-
дых сотрудников профессионализму, нрав-
ственности и патриотизму, гуманности и 
вежливости, мужеству и доброте.  Впереди 
еще много ветеранской работы, незавер-
шенных дел. Мы бесконечно благодарны 
нашим ветеранам за доброжелательные 
советы и житейскую мудрость. И желаем 
им крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, долгих и счастливых лет жизни. 

Т. Зюбанова,
председатель Совета ветеранов 
Костанайской академии МВД РК 

имени Шракбека Кабылбаева
            полковник юстиции в отставке
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ПОЛИЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Полиция в Республике Казахстан представля-
ет систему государственных органов исполнитель-
ной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, 
права и свободы граждан, собственность, интересы 
общества и государства от преступных и иных про-
тивоправных посягательств и наделенных правом 
применения мер принуждения.

Всем работникам ОВД присущи качества - соци-
альная направленность на выполнение задач, по-
ставленных государством, борьба с преступностью, 
обеспечение общественного правопорядка и безо-
пасности. Долг каждого работника, к какой бы про-
фессии или специальности в системе ОВД он ни 
принадлежал, - защита интересов народа Респуб- 
лики Казахстан. Это объединяет представителей са-
мых разнообразных профессий и специальностей в 
системе органов внутренних дел в одно понятие «со-
трудник полиции».

В процессе становления государственности пер-
спективным направлением является развитие кон-
структивного взаимодействия полиции и институтов 
гражданского общества в сфере обеспечения кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Это есть важная стратегическая задача, от решения 
которой во многом зависит ускорение и качество про-
цесса формирования институтов гражданского обще-
ства в Казахстане.

Наряду с экономическим ростом, модернизацией 
и развитием производств, положительными изме-
нениями в социальной сфере и уровне жизни казах-
станцев происходит активная модернизация пра-
воохранительной системы, в том числе и полиции. 
Создаются организационно-правовые условия ее 
взаимодействия с гражданским обществом, направ-
ленного на обеспечение социальной стабильности 
общества. Критерием этого взаимодействия высту-
пает социальная стабильность общества, социализа-
ция личности.

Роль и значение полиции в развитии обществен-
ных отношений возрастает и в связи с тем, что граж-
данское общество в последние годы представляет 
собой общественный организм, охватывающий все 
сферы жизнедеятельности и жизнеобеспечения чело-
века - от реального производства до развития соци-
альной инфраструктуры и среды обитания людей.

Полиция, действующая в прямом контакте с соци-
умом, осуществляет мониторинг общественных про-
цессов, выявляет случаи, препятствующие развитию 
общественных отношений и институтов, участвует в 

обеспечении защиты личности, в поддержании и ре-
ализации баланса интересов личности и общества, 
оказывает влияние на процесс формирования право-
сознания, правовой культуры граждан и общества в 
целом, способствует его самоорганизации и укрепле-
нию жизнеспособности.

Казахстанская полиция, являясь важным соци-
альным институтом государства, субъектом право-
охранительной системы, выполняет охранную мис-
сию жизнедеятельности казахстанского общества. В 
этом проявляется социальная природа и социальный 
характер полицейской деятельности. При этом обе-
спечение безопасности, защита прав и интересов 
личности и всего населения являются важнейшими 
элементами качества жизни казахстанских граждан. 
Построение правового, демократического государ-
ства, развитие общества в первую очередь направ-
лены на удовлетворение их социально значимых 
потребностей обеспечения безопасности жизнедея-
тельности.

В целом, рассуждая о концепции безопасности, 
понятии безопасности, в первую очередь вспоминают 
о полиции. При каждом наступлении массовых инте-
ресов люди подробно анализируют все: от поведения 
полиции до ее одежды. Очень интересно, что наряду 
с этим репутация полиции в обществе всегда была 
сильной. Без полиции невозможна была социальная 
стабильность – одна из мощнейших основ среди фак-
торов, обеспечивающих сегодняшнюю культурную и 
социальную жизнь. Поэтому разнообразные мнения 
о полиции, разбросанные в массовом сознании, не 
могут перечеркнуть истину. У аспекта истории обще-
ства имеется определенный парадокс. За вопросом 
«Если не было бы полиции?» стоят десятки вопросов, 
каждый из которых имеет свой ответ.

Да, и по сей день профессия сотрудника органов 
внутренних дел по степени важности занимает одну 
из лидирующих позиций в обществе. Спасти и защи-
тить - вот основной смысл работы полиции, а лучшая 
награда для них – уважение и доверие граждан.

А.А. Конвисарь, 
старший преподаватель кафедры

организации социальной работы 
в органах внутренних дел

подполковник полиции

ТӘРБИЕ - ІЗГІЛІККЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ 

        Спокойствие и стабильность в нашей стране - это базовые условия для 
развития государства и достижения всех наших целей. Хочу обратиться ко всем гражданам 
Казахстана: покой и стабильность в нашей стране будут в полной мере обеспечены. У нас 
для этого есть силы, средства и люди, которые этим занимаются.

Н.А. Назарбаев
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В Костанайской ака-
демии Министерства 
внутренних дел Рес- 
публики Казахстан 
им. Шракбека Кабыл-
баева прошла встре-
ча курсантов 1 курса с 
заместителем главно-
командующего Нацио-
нальной гвардии Рес- 
публики Казахстан 
генерал-майором Му-
хаметкали Кусаинулы 
Сатовым при участии 
начальника Костанай-
ской академии МВД 
РК им. Ш. Кабылбаева 
полковника полиции 
М.А. Кызылова.

Генерал-майор про-
вел содержательную 
беседу, включающую в себя историю казах-
ской земли с момента создания и развития 
Казахского ханства вплоть до нынешних 
дней, образованию которого способство-
вали безграничная любовь к своему на-
роду и тяга к лучшей, независимой жизни 
для каждого. Казахские батыры никогда не 
стремились к власти и богатству, а всеце-
ло отдавали свои силы защите земли для 
будущего поколения. 

Сегодня настали те времена, о которых 
мечтали наши предки, и мы, современное 
поколение, особенно курсанты, должны 
следовать их примеру, продолжив миссию, 
которую они осуществляли в течение всей 
своей жизни. Также он отметил, что прожи-
вающие в нашей стране 130 народностей 
в мире и согласии остались еще со вре-
мен Великого шелкового пути, когда наши 
предки дали им возможность торговать на 
просторах нашей Родины. Наша страна – 
уникальное государство, показавшее все-
му миру пример толерантного отношения. 
Благодаря дальновидной политике главы 
государства мы сумели построить за 25 лет 
независимое и развитое государство после 
распада СССР. Именно в те тяжелые вре-
мена зародилась идея стратегии «Казах-
стан-2030», и вся экономика страны была 
направлена на улучшение благосостояния. 
Мы сумели пройти через все трудности и за 

25 лет войти в тридцатку развитых стран, к 
чему отдельные государтва стремятся сто-
летиями.

Президент Казахстана неоднократно 
утверждал, что мы должны быть центром 
Евразии не только с географической точ-
ки зрения, но и центром притяжения, свя-
зывающим Европу и Азию, а все это в ру-
ках современной молодежи, для которой 
создаются мощнейшие образовательные 
базы и условия для достижений. Сегод-
няшние курсанты в будущем должны будут 
охранять внутренний покой и порядок, обе-
спечив условия для мирных жителей. Это 
святая работа, вы должны гордиться этим, 
а для достижения этих целей необходимы 
дисциплина и порядок, как говорил Бауы-
ржан Момышулы, «тәртіпсіз ел болмайды, 
тәртіпке бас иген – құл болмайды».

Данная беседа зажгла искру в каждом 
из нас и заставила переосмыслить при-
оритеты и цели в жизни. В конце встречи 
нашими гостями была подарена «Летопись 
становления Внутренних войск», которая 
станет настольной книгой каждого офице-
ра и курсанта нашей Академии.

Д. Абдуллаева,
пресс-служба курсантов Академии

  НАША СТРАНА - УНИКАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
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ТӘРБИЕ - ІЗГІЛІККЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ 

ІЗГІЛІК ҚАТЫНАСТАРЫН 
ЖЕТІЛДІРУ – МІНДЕТ

Құқық қорғау органдарының қызметі әр 
кезде қоғамның ерекше назарында болған 
және болады да, ол қандай жағдайда бол-
са да бәрінің қызуғышылығын тудырады, 
себебі оның нәтижесі азаматтар, қоғам 
мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуіне әсерін тигізеді. Құқық қорғау орган-
дарының қызметі ерекше мақсаттармен 
туындаған көптеген ізгілік мәселелерімен 
қатар жүреді осында құқық қорғау орган-
дарының алдына қойған мақсаты құқық 
бұзушылықпен күрес жүргізу амалдары 
ерекше орын алады. Бір жағынан құқық 
қорғау органдарының қызметкерлеріне 
берілген құзырет азаматтардың құқықта-
рын құқықтық қорғаумен қатар, адамгер-
шілік тұрғысынан қарауды міндеттесе, 
екінші жағынан қызметтік міндетті жүзеге 
асыруды негіздейді. Қай тұрғыдан қарасақ 
та, құқық қорғау органдарының қызметкер-
лерінен ізгілікті, яғни кәсіби этиканы талап 
етеді.

Ізгілік қатынастарымызды жетілдіру мін-
деттерін – моральдық тәрбиелеудің тәжіри-
беде бар жетістіктерін теориялық тұрғыдан 
жалпыламай, өмірдің жаңа құбылыстары-
ның барлығын ғылыми тұрғыдан зертте-
мей шешу мүмкін емес. Оларды тұтастай 
алғанда этиканың дамуына сүйенбей шешу 
де мүмкін емес. Сондықтан, этикалық зерт-
теулерді кеңейту және тереңдетудің, этика-

лық теорияны дамытудың қазіргі жағдай-
ларда маңызы ерекше.

Адамдардың жүріс-тұрысын реттеуде 
ізгіліктің, ізгілік қағидалары мен норма-
лары рөлінің өсуі дамушы дәрежеде өтіп 
отыр: адамдардың ізгілік санасының дең-
гейі көтеріліп, өмірдің барлық мемлекеттік, 
қоғамдық және жеке салаларында ізгілік 
бастаулар нығайып жатыр.

Қазіргі жағдайларда философиялық 
ғылым – этиканың, яғни ізгілік туралы 
ғылымның маңыздылығы өсіп отыр, атап 
айтқанда сот әділдігінің, сот өндірісінің, 
әсіресе қылмыстық сот өндірісінің ізгілік 
негіздерін зерттеу қажеттілігі пісіп жетілді.

Қылмыстық іс бойынша қылмыстық 
шешіміне адамның ары, бостандығы, 
кейде тіпті, өмірі де тәуелді болады, сон-
дықтан да сот және онымен байланысты 
органдардың қызметінің ізгілік-этикалық 
жағы үлкен мәнге ие. Ішкі істер орган-
дары қызметкерлерінің этикасы ғылым 
ретінде, өзінің аздаған тарихына қара-
мастан, әлі де алғашқы қадамдарын жа-
сауда. Сот, прокурор, адвокат, тергеу- 
ші парызының мазмұны, оны орындау ын-
тасы, кәсіптің ізгілік идеясы осы күнге дейін 
ашылмаған күйінде қалып отыр.

Құқық қорғау органдарының қызмет-
кері – көп деңгейлі экономика мен басқару 
жүйесінің барлық салаларында қажеттілігі 
өте зор маман. Қазіргі таңда бизнес және 
өндіріс заманында заңгерлер биік мансап-
тарға ие болуда. Олардың қатысынсыз бір-
де-бір сот ісі қаралып, сот шешімі шығарыл-
масы анық. Кез келген мекемеге сауатты, 
білімді, алуан түрлі заңдарда майталман, 
әрі құқығын орынды қолдана білетін маман 
қажет. Антидағдарыстық басқару жүйе- 
сінде де заңгерлердің маңызы арта тү-
суде. Заманауи құқық қорғаушы эконо-
мика мәселелерінде де білгір болып та-
былады. Мұндай маман қақтығыстар 
ортасында жүріп, мойнына үлкен жауап-
кершілік артып, өмір сүреді. Себебі, про-
цесті жеңіп қана қоймай, оны болдырмау- 
ға да барын салуы тиіс.

Құқық қорғау органдарының қыз-
меткері мамандығы - әскери қауымдас- 
тықта әрқашан да, кез-келген жағдайда да 
үлкен қажеттілікке ие болып отырған маман-
дықтардың бірі. Бұл саладағы мамандар әр 
ұйымға және қоғамдық құрылымға қажет.
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Құқық қорғау органдарының қызметкер 
мамандығы - бұл әрқашан жеңіске жеткізе 
бермейтін құқық үшін күрес. Бірақ, кәсіби 
қызметтің негізгі бағытынан көптеген ма-
мандар жоғары моральдық қанағат алады.

Құқық қорғаушылар жоғары құқықтық 
білімді талап ететін мемлекеттік билік 
және жергілікті өзін-өзі басқару органда-
рында жұмыс істейді. Құқықтық тәртіпті 
қалыптастыру, күтілмеген құқықтық 
қиындықтарды шешу, мемлекеттік және 
әкімшілік сипаттағы құқықтық мәселе-
лерді реттеу, даулы және заңсыз құқықтық 
мүдделерді қорғау және мұқтаж болып 
отырғандарға білікті кеңеспен қарапай-
ым ғана көмек көрсету – құқық қорғаушы-
ның мақсаты міне, осындай. Заңгердің 
құқық қорғау, жазалау, қадағалау қыз- 
меттерін ғана атқармай, түзету, тәрбиелеу 
және ізгілендіру жұмысын жүргізуі тиіс.

Сол себепті заңгердің кәсіптік эти-
касы құқық қорғау органдары қызмет-
керлерінің кәсіптік дайындығының мін-
детті бөлігі болып табылады. Ол әрбір 
азаматтың, әрбір заңгердің құқыққа 
деген көзқарасын, мінез құлқын қарас- 
тыратын ғылым, заңгердің өздерінің қыз- 
метіне деген жауапкершілігін әділдік жо-
лында барынша қызмет етуге дайындығын, 
ар-ұжданын, мәдени дамуын қалыптасты-

рады. Әрбір заңгер өз қызметіне байла-
нысты қоғамдық жоғарғы құқықтық білім, 
мәдениет, құқықтық сана, адамгершілік 
сезім. Сондай-ақ Отанға деген шынайы 
сүйіспеншілік болуы қажет. Қазақстан по-
лициясының 25 жылдығы қарсаңында 
әдеп туралы айтуды өзімізге парыз сана- 
дық.

Соңғы уақытта құқық қорғау қызметіне 
көптеген теріс пиғылды сыни пікірлер ай-
тылып жүргені жасырын емес. Сондықтан 
осындай сыни пікірлерді жою үшін, көпте-
ген игі істер атқарылып жатқаны баршамы-
зға аян. 

Дегенмен жасыратыны жоқ, қазіргі таңда 
атқарған істері өзгеге үлгі боларлық қанша-
ма полиция қызметкерлері бар. Осы орай-
да барлық полиция қызметкерлерін төл 
мерекемізбен шын жүректен құттықтағым 
келеді. Баршаңыздың отбастарыңыз аман, 
шаңырақтарыңыз биік, еліміз аман, жұрты-
мыз тыныш болғай дегім келеді. 

Дәурен Тойматаев, 
ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы

Қостанай академиясы
әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасының бастығы 
философия ғылымдарының кандидаты

полиция полковнигі 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

В рамках международного сотрудниче-
ства с 2015 года Костанайская академия 
МВД Республики Казахстан имени Шрак-
бека Кабылбаева участвует в проекте ЕС 
«Совершенствование уголовного правосу-
дия в Казахстане». Цель проекта – даль-
нейшее развитие системы уголовного 
правосудия для содействия Республике 
Казахстан в проведении судебных реформ 
в соответствии с международными стан-
дартами.

В международном проекте участвуют 
Северо-Ирландская организация по со-
трудничеству (NI-CO), Министерство юсти-
ции Великобритании, Служба пробации 
Нидерландов и Национальная школа су-
дебной системы и государственной проку-
ратуры (Польша).

В 2016 году более 40 преподавателей 
Академии прошли обучение на курсах по-
вышения квалификации по программам 
«Тренинг для тренеров» и «Лидерство», 
которые организовали и провели  между-
народные эксперты Том Паттерсон, Стивен 
Питтс и Бен Зенгеринк.

В декабре 2016 года заместитель на-
чальника Академии кандидат юридических 
наук полковник полиции Ахан Нурушев в 
составе делегации из представителей Ака-
демии правоохранительных органов вы-
ехал в Лондон.

Основной целью данной поездки явля-
лось изучение опыта учебных заведений 
Великобритании, осуществляющих под-
готовку специалистов для правоохрани-
тельных органов. За период нахождения в 
командировке делегация посетила четыре 

учебных заведения и Министерство юстиции 
Великобритании, что дало возможность 
ознакомиться с подходами и методами, 
используемыми вузами Великобритании 
при подготовке специалистов в сфере 
юриспруденции и правоохранительных ор-
ганов.

Был изучен опыт подготовки учебных 
программ для бакалавриата, магистрату-
ры и докторантуры Кентерберийского уни-
верситета Крайст Черч, Мидлэссекского 
университета и Университетского коллед-
жа Лондона (UCL), который занимает 2 ме-
сто в Европе и Великобритании и 4 место 
в мире, в соответствии с одним из самых 
известных рейтингов университетов мира 
QS World University Rankings.

В апреле 2017 года начальник Центра 
психологической работы подполковник 
полиции Ольга Чиржова и доцент кафе-
дры уголовного, уголовно-исполнительного 
права и криминологии кандидат юриди-
ческих наук подполковник полиции Юлия 
Симонова в составе группы казахстанских 
специалистов посетили Англию и Уэльс. 
Специалисты посетили Службу пробации 
г. Лондона, Министерство юстиции, Объ- 
единенные суды, тюрьмы, где изучали 
опыт организации досудебной, пенитенци-
арной и постпенитенциарной пробации.

Специалисты Академии ознакоми-
лись с системой оценки правонарушителей 
(OASys), при помощи которой возможно 
оценить риски и уровни криминогенности 
конкретного правонарушителя с учетом 
его истории правонарушения, места про-

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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живания, образования, обучения и трудо-
устройства, отношений с другими людьми, 
образа жизни, мышления, поведения, упо-
требления алкоголя и наркотиков и других 
жизненных обстоятельств.

Наши сотрудники изучили работу ко-
миссии МАРРА, которая включает в себя 
набор мероприятий, предназначенных 
для защиты общества от серьезного вре-
да, нанесенного лицами, совершившими 
сексуальные и насильственные престу-
пления. МАРРА объединяет представите-
лей полиции, службы пробации, тюремной 
службы, представителя потерпевшего и 
других специалистов для оценки и управ-
ления рисками, связанными с лицами, со-
вершившими особо тяжкие преступления 
против личности. МАРРА рассматривает 
только 2-3% от общего числа дел о право-
нарушениях, только особо тяжкие право-
нарушения. Следует отметить, что с 1997 
года в Англии, а также в ряде других стран 
(США, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, 
Казахстан) ведется реестр особо опасных 
преступников. В обязательном порядке лицо, 
совершившее особо тяжкое преступление, под-
писывает соглашение о включении его в этот 
реестр на неопределенный срок, в зависимости 
от тяжести преступления и срока наказания. 

Также нашим специалистам была пре-
доставлена возможность ознакомиться с 
работой судов и тюрем г. Лондона. В Ко-
ролевском суде рассматриваются дела 
по тяжким и особо тяжким преступлениям. 
Мировой суд (Магистрат) занимается пре-
ступлениями небольшой степени тяжести. 
Офицер службы пробации в суде пред-
ставляет досудебный доклад, который го-
товится по общим для всех видов проба-
ции принципам, а при вынесении приговора 
судья учитывает не только материальный 
и физический вред, но и психологическую 
травму потерпевшего (так называемый 
моральный ущерб). 

Международное сотрудничество продол-
жается,  наши преподаватели активно 
изучают и применяют полученные мето-
дики и технологии для качественной под-
готовки будущих офицеров уголовно-ис-
полнительной системы. 

Ольга Чиржова,
начальник Центра психологической работы

подполковник полиции 
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Благодаря международному сотрудничес- 
тву Костанайской академии МВД РК имени 
Ш.Кабылбаева, а также при непосредственном 
содействии руководства Костанайской акаде-
мии, впервые сотрудником академии, старшим 
преподавателем кафедры ОРД подполковни-
ком полиции А.А. Бойко с 8 января 2017 года 
по 24 февраля 2017 года был осуществлен 
выезд в Международную правоохранительную 
академию ILEA (Венгрия г. Будапешт).

 Целями программы Международной право-
охранительной академии являются:

- повышение квалификации опытных офи-
церов правоохранительных органов для того, 
чтобы они еще полноценнее несли свою служ-
бу в демократически устроенном свободном об-
ществе;

- оказание содействия более эффективному 
сотрудничеству между правоохранительными 
органами разных стран;

- обеспечение институционных рамок, со-
действующих постоянному личному и профес-
сиональному развитию и росту;

- подготовка избранных офицеров право-
охранительных органов к роли руководителя на 
своем профессиональном поприще, развитие 
прикладных технических и оперативных навы-
ков.

Философия программы Международной 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ ILEA (ВЕНГРИЯ, Г. БУДАПЕШТ) 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 



ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

правоохранительной академии носит холисти-
ческий характер, так как наряду с успеваемо-
стью обращает пристальное внимание на здо-
ровый образ жизни и физическую подготовку.

Обучение проходило в теплой, дружеской 
обстановке среди сотрудников правоохрани-
тельных органов Республики Казахстан, Рес- 
публики Таджикистан, Украины и Венгрии.

По окончании обучения всем сотрудникам, 

участвовавшим в программе обучения Между-
народной правоохранительной академии ILEA, 
в торжественной обстановке были вручены 
сертификаты международного образца.

А.А Бойко,
ст. преподаватель кафедры ОРД 

подполковник полиции 
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Спорттың адам өмірінде алатын орны 
зор екендігін бәріміз білеміз. Спортпен ай-
налысқан адамның денсаулығы мықты, 
өзі шыдамды болады. Біздің ата-бабала-
рымыз «Тәні саудың – жаны сау» деп бе-
кер айтпаған. Спортпен айналысқан адам 
өмірдің мәнін, ғұмырдың сәнін біледі. Өйт- 
кені, «Спорт – саулық кепілі» деген қа-
натты сөз бостан босқа айтылмаса ке-
рек. Осы бір сөзді Академияның басшы-
лары, қызметкерлері және курсанттары 
күнделікті өмірлерінде басты назарда 
ұстайды.

Академия қабырғасында сенбі-жексен-
бі күндері әрдайым спорттың түр-түрі-
нен жарыстар ұйымдастырылып тұрады. 
Бұл шара Академияның дәстүріне ай-
налған міндет десем, артық айтқандық 
болмас еді. Кезекті бір демалыс күндері 
ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қос- 
танай академиясының спорт кешенінде 
Қазақстан полициясының 25 жылдығын 
мерекелеуге орай, алғаш рет республи-
калық деңгейде еліміздің құқық қорғау 
органдары ведомстволық оқу орында-
ры арасында самбо күресінен және жау- 
ынгерлік самбодан генерал-лейтенант 
Шырақбек Қабылбаевты еске алу І ку-
богы өтті. Жарыс өте керемет жоғары 
деңгейде ұйымдастырылуымен есте 

қалды. Жарыс Академияның бастама-
сымен қолға алынып, Ішкі істер минис- 
трлігінің және Қостанай облыстық және 
қалалық спорт басқармасының, одан 
қалды, Қазақстан Республикасы Сам-
бо күресі федерациясының және Қа-
зақстан Республикасы «Динамо» ДСҚ 
қоғамдық бірлестігінің қолдауымен ұй-
ымдастырылды.

Жарыстың ашылу салтанатында Ака-
демия бастығы, полиция полковнигі Мир-
лан Қызылов тебірене сөз сөйлеп, Шы-
рақбек атамыз туралы естелік сөздер 
айтып, барлық қатысушыларға сәттілік 
тіледі.

«Біз бүгін Академияда Қазақстан по-

ГЕНЕРАЛ ЖҮЛДЕСІ ҮШІН
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лициясының 25 жылдығы қарсаңында 
алғаш рет генерал-лейненант Шырақ-
бек Қабылбаевты еске алу кубогын ұй-
ымдастырып отырмыз. Бұл жарыстың 
болашақта ішкі істер органдарында қыз- 
мет ететін сіздер секілді болашақ офи-
церлерге тигізер пайдасы зор. Өйткені, 
қылмыскерлерді ұстау кезінде қайсар 
мінездеріңізбен қоса, спорттық машықта-
рыңыз да қажет екенін жақсы білесіздер. 
Сондықтан, бүгінгі самбо және жауын-
герлік самбо күресі осының айғақ дәлелі 
ретінде ұйымдастырылып отыр.

Жалпы өткізіліп отырған жарыстың 
мақсаты – Президент Н.Ә. Назарбаев-
тың «100 нақты қадам» Ұлт жоспары 
стратегиялық даму бағдарламасын, 2020 
жылға қарай стратегиялық мақсаттарды 
саламатты өмір салтын қалыптастыру 
идеологиясы негізінде жүзеге асыру және 
мемлекет, қоғам қайраткері, Қазақ КСР 
Ішкі істер министрі, генерал-лейтенант, 
ІІМ еңбек сіңірген қызметкері Шырақбек 
Қабылбайұлы Қабылбаевтың ерлігін, ең-
бегін жас ұрпаққа дәріптеу, сондай-ақ, 
ішкі істер органдары қызметкерлерінің 
кәсіби шеберлігін арттыру және Отанға 
деген патриоттық сезімдерін тәрбиелеу-
де самбо күресінің алатын орнын көрсету 
болатын», – деді Мирлан Ахмедияұлы.

Жарыстың өту аясында осы мақ-
саттың орындалғанын балуандардың 
бір-біріне дес бермей белдескенінен 
аңғаруға болғандай еді. Әр команда өз 
оқу ордасының намысын қорғап, жақсы 
күрес көрсете білді. Аталмыш жарысқа 
республикамыздың түкпір-түкпірінен 
атойлатып келген 12 команданың 100-
ден астам спортшысы қатысты. Әр сал-
мақтан жарысқа түскен спорт қырандары 
боз кілем үстінде жанкүйерлердің деле-
бесін қоздыратындай әдемі әдіс-тәсіл-

дер көрсетіп, көрермендердің көңілінен 
шықты. Әсіресе, 62 келі салмақ дәре-
жесінде өнер көрсеткен Астана қаласы 
оқу орталығының балуаны Архат Бай-
дарбековтің жауынгерлік самбодан қар-
сыласына дес бермей, жеңіске жеткені 
барша көрермендерді қатты таңғалдыр-
ды. Ол төрешілерден әділ бағасын алып, 
жеңіске жетіп, өз салмағында жеңімпаз 
атанды. Архаттан басқа да спортшылар 
өте тамаша өнер көрсете білді. Тіпті, Қос- 
танай академиясының атынан шыққан 
90 келіден жоғары салмақ дәрежесінде 
бірінші курс курсанты Жан Сәбитті ерек-
ше атап өтуге болады. Өйткені, қарсы-
ласының салған әдісіне қарсы өз әдісін 
қолданып, жауырынын жер қаптырып, 
күресті сүйсіне қарап отырған Акаде-
мия басшыларын және төрде отырған 
құрметті қонақтарды риза қылып, спорт 
кешенін жанкүйерлердің ду қошеметіне 
бөледі. Боз кілемде шеберлігін өте жақ-
сы қолданған Жан бауырымыз жеңіске 
жетіп, 1-орынды иеленді.

Жарыс      соңы       марапаттау       рәсіміне     ұлас- 
ты. Бұл жарыстың өтуіне ат салысқан 
Академия бастығы, полиция полковни-
гі Мирлан Қызылов Ішкі істер министрі, 
полиция генерал-полковнигі, «Динамо» 
денешынықтыру-спорт қоғамы орталық 
кеңесінің төрағасы Қалмұханбет Қасы-
мовтың «Динамолық» қозғалысты дамы-
туға сіңірген еңбегі үшін медалімен  ма-
рапатталды. Сондай-ақ, республикалық 
жарыстың өтуіне маңдай терін сіңірген 
Академияның қос қызметкері, полиция 
подполковнигі Бағдат Өтенов пен поли-
ция подполковнигі Руслан Таңқыбаевқа 
«Динамо» ДСҚ қоғамдық бірлестігінің 
«Самбо күресін дамытуға қосқан үлесі 
үшін» грамотасы табысталды. Жарыс 
соңында жеңімпаздарға естелік кубоктар 
беріліп, марапаттау грамоталары табыс 
етілді.

Жалпы жарыста команда бойынша 
1-орынды Қостанай академиясы, 2-орын-
ды Алматы академиясы, 3-орынды Қа-
рағанды академиясы, ал 4-орынды Ұлт-
тық ұлан місе тұтты. 

                                   

Мейрам ОСПАНОВ,   
              академияның баспасөз хатшысы
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  Мақтан тұтып, биікке көтеріп, әр қашанда 
үлгі қылатын талантты да, қойған мақсаттары-
на жете білетін адамдар барлық ортада болады. 
Академиямызда жоғарыда айтылғандай жүздің, 
мыңның арасынан жарқырап тұратын курсант-
тарымыз аз емес. Академия намысын еліміздің 
түпкір-түпкірінде қорғап, жеңісті  қолдан жібер-
меген ер курсанттар барынша академиямыздың 
атын танытып жүр.

Барлық курста мақтанып айтар талантты кур-
санттар бар. Мен 2016 жылы академиямызға 
түскен 1 курс курсанттарының мақтаныштары 
туралы сөз қылмақпын. Кеше ғана академия қа-
бырғасына келгендеріне қуанып, оң-солдарын 
айыра алмай жүрген 1 курс курсанттары қазір 
осы оқу жылын тәмәмдауға да аз қалды.

Өздерін жыл бойы жақсы жақтарынан көр-
сетіп, ұйымшылдық көрсете білген 1 курс кур-
санттарының арасынан талантты курсанттар 
шықты. Академияда білім мен тәртіп және спорт 
әрдайым жоғарғы орындарда.  Осының бар-
лығын үйлестіре жүріп, спорттағы мансаптары-
ның биік шыңынан көрініп жүрген 1 кустың спорт-
шы  курсанттары осы жылы толағай жетістіктерге 
жетті.

Қазіргі таңда спорт шебері нормативін орын-
дап, барлық жарыстардан қоржындары бос 
қайтпайтын 1 курс курсанттары  полиция қата-
рындағылар Алимбаева Мейіргүл, Сәбит Жан, 
Иманбаев Жұмабек алдарындағы барлық беле-
стерді бағындырып келеді. Спортты серік қылып 
академия атын шығарып жүрген олар, осы ака-
демияға білім алу үшін келгендерін де ұмыт-
паған. Қаншама жарыстарда жүріп сабақтарын 
босатқанымен олар қосымша оқып, өз курстас- 
тарымен бір деңгейде білім алуда.

Алимбаева Мейіргүл – Ақтөбе қаласынан кел-
ген талантты қызымыз. Осы оқу орнына түспей 
тұрып та, ол өзінің спорттық жолын бастаған. 
Қазақстан Республикасының бірнеше чемпио-
натынан чемпион атанып, жүлделі орындар ие-
ленген.  Ол академия қабырғасында спорттан ең 
жоғарғы дәрежеге жеткен курсанттардың бірі. 
Самбо және Қазақ күресінен Қазақстан Респуб- 
ликасының спорт шебері. Жақында Қарағанды 
қаласында өткен самбо күресінен Қазақстан Ре-
спубликасының чемпионатында күміс жүлдені 
еншіледі. 1 курс курсанттары Мейіргулді мақтан 
тұта отырып, оның жетістіктерімен жеңістерінің 
қуанышын бірге бөліседі.

Сәбит Жан 
-  1 курстың 
бой десе бойы 
бар, зор денелі  
А р қ а л ы қ т а н 
полиция қыз-
меткері бола-
мын деп арман 
қуып келген 
палуан кур-
сант. Жанның 
да осы жылы 
асқан асула-
ры аз емес. 
«Жас Барыс» 
ж а р ы с ы н а н 
күміс жүлдесін 
айтпағанда оның да алған жүлделері ауыз тол-
тырып айтарлықтай. Жақында өз академия қа-
бырғасында өткізілген курсанттар арасындағы 
Қазақстан чемпионатында алтын медальды 
иеленіп, өз кілемінде намысты қолдан бермеді. 
Сәбит Жан бірінші орыннан көрініп қана қоймай, 
Қазақстан Республикасының самбо күресінен 
спорт шеберін орындады.

Иманбаев Жұмабек – қоян-қолтық ұрысының 
спорт шебері. Жұмабектің осы дәрежеге же-
туі сонау мектептегі бастауыш сыныптан төккен 
терінің жемісі. Ол да Щучинск қаласында өткізіл-
ген Қазақстан Республикасының қоян-қолтық 
ұрысынан өткізілген біріншілігінде жүлделі 3-ші 
орынды иеленіп, өз курстастарының мақтанышы 
болды. Одан бөлек жеткен жетістіктерін айтатын 
болсақ сағымдай созылар спорттық жетістіктері 
жетерлік.

Міне осындай курсанттарды біз әрдайым 
көрсете білуіміз керек. Академиямыздағы осын-
дай дарынды балаларға өздерінің дарында-
рын ары қарай дамытып, шыңдауға Академия 
басшылығы тарапынан барлық жағдай қарас- 
тырылған. Сондықтан да болашақта 1 курс- 
тан бірнеше курсант спорт болмаса да, өздерін 
өнер, білім жағынан толық мүмкіндіктерін көр-
сетіп, үлкен жетістіктерге жетеді дегенге то-
лықтай сенеміз.

 Д. Әділдәбеков,
академияның курсанттар баспасөз қызметі

АСҚАР ТАУДЫҢ ШЫҢЫНА КӨТЕРІЛЕР -
ЕР КУРСАНТТАР
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Отансүйгіштік сезімі туа біте пайда бо-
латын қасиет. Сәбидің бойында ең ал-
дымен анасына, өз отбасына, өз үйіне, 
туған жеріне деген жылы сезімнен бастау 
алатын, тұлға есейген сайын біртіндеп 
ұлт, халық, әлеумет, мемлекет деңгейіне 
көтеріле беретін бұл сезім адамның бүкіл 
ғұмырына жалғасып жатады. Қазақстан 
Республикасы өзінің тәуелсіз мемлекет 
екендігін бүкіл әлемге дәлелдеді.  Енді бас- 
ты міндет – осы мемлекеттің өркендеп 
өсуі, халықтың әлеуметтік, экономикалық 
жағдайын көтеру. Қазақстанды – Отаным 
деп таныған әрбір азаматтың осыған өз 
мүмкіндігінше үлес қосуы тиіс. Мұның бас- 
ты шарттарының ой-пікірі Н.Ә.Назарба-
ев өзінің «Қазақстан-2030» Жолдауында 
«Біз Қазақстанның барлық азаматтары-
ның отаншылдық сезімі мен өз еліне де-
ген сүйіспеншілігін дамытуға тиіспіз» деп 
айтып қана қоймай, «Біздің балалары-
мыз бен немерелеріміз бабаларының игі 

дәстүрін сақтай отырып қазіргі заманғы 
нарықтық экономика өркендеу үстіндегі 
күллі әлемге әйгілі әрі сыйлы өз елінің пат- 
риоттары болады» деп нақты көрсеткен 
болатын. Отанды сүю - бабалардан мирас 
болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің 
қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, 
дамыту және кейінгі ұрпаққа аманат етіп, 
табыстау деген сөз.

Ауызбіршілік қашқан, алауыздық тасқан 
жерде ешқашанда жалпыұлттық идеялар 
жүзеге асқан емес. Қазақстанның шыққан 
шыңы мен бағындырған биіктерінің ең бас- 
ты себебі – татулық, бірлік, береке деп 
есептеймін, сондықтан жас ұрпаққа  пат- 
риоттық тәрбие беру - отаншылдық кепілі 
болып табылады.

Біздің білім алып отырған, ҚР ІІМ 
Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай ака-
демиясының бастығы полиция полков-
нигі Мирлан Ахмедияұлы Қызылов осы 
бағыттарды басшылыққа ала отырып, 

АКАДЕМИЯ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ 
ТӘРБИЕ
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оқу-тәрбие ісімен қатар, патриоттық тәр-
бие ісімен белсенді айналысуда және де 
біздің мемлекетіміздің жетекші оқу орын-
дарының бірі ретінде барлық күш-жігерін 
әрбір курсанттардың бойында өз Отаны 
үшін мақтаныш сезімін қалыптастырудың 
тиімді тәлім-тағылымдық жолдарын қарас- 
тыру бағытындағы ізденістерін жалғастыра 
бермек.

Академияның тәрбие істерінің негізгі 
мақсаты - курсанттарға Тәуелсіздіктің құн-
дылықтары мен жетістіктерін ұғындыру, 
оларды мемлекеттік рәміздер мен идеоло-
гия төңірегіне топтастыру. Бұл мақсатқа 
қол жеткізудің басты жолы - толерант-
тылық, бірлік.

Тәуелсіз елдің биік те қасиетті ұғымда-
рының бірі - отансүйгіштік біздің халықты 
біріктіретін Қазақстанның бірлігі мен жал-
пыұлттық идеясының негізі болып табыла-
ды. Ол аса маңызды стратегиялық, ұлттық, 
мәдени және т.б. проблемаларды шешуге 
бағытталған қоғамның маңызды мобилиза-
циялық ресурстарының формасы. Мемле-
кеттің саяси құжаттарында нақты белгілен-
ген патриотизмнің ықтималды нәтижесі 
ел азаматтарының нақты іс-әрекеттерінен 
көрінуі тиіс. Себебі, азамат, патриот болу 
үшін батыр немесе асқан ерекше адам бо-
лудың қажеті жоқ. Тек өз Отаныңды жет-
кілікті дәрежеде сүюің, ол үшін қам жеуің, 
оның барлық қиындығы мен қуанышын бір-
ге бөлісуің қажет. 

Егемендігіміз бен елдігіміздің кепілді 
тұрақтылығы мен заңдылығын сақтауда 
құқық қорғау органдарының алатын орны 
ерекше. Ел бейнесін және Отанымен ажы-
рағысыз байланыс сезімін мемлекет пен 
қоғам түрлі тетіктер мен институттар, ең 
алдымен, білім беру арқылы қалыптасаты-
нын түсінген біздің оқу орнымыздың тәрбие 
жүйесінде курсанттарымызды рухани және 
ұлттық құндылылықтарын дұрыс бағала-
уға, осы білімдерді пайдалануға бағытта-
лады және жастар үшін осындай тәрбиелік 
мәнді істердің бірі - әр түрлі деңгейлер мен 
мазмұндағы түрлі тәрбиелік іс шаралар 
өткізіледі. Солардың бірі, мемлекеттік ме-

рекелерді атап өту, олардың ішінде жыл 
сайын өткізіліп отыратын ҚР мемлекет-
тік рәміздерінің күнін тойлау ерекше орын 
алады және де түрлі патриоттық акция-
ларды ұйымдастыру мен жүргізу, курсант-
тармен патриоттық сананы қалыптастыру 
барысында жеке әңгімелесу, патриот де-
ген сөзге мағанасын нақты түсіндіру үшін 
оларға жиі еңбек және соғыс ардагерлер-
мен кездесулер өткізу, әртүрлі патриоттық 
тұрғыдағы әскери-спорт ойындары жарыс- 
тарын өткізу арқылы қоғаммен тікелей бай-
ланыстыру, үлкен таласпен әскери-техни-
калық моделдеумен айналысу, еліміздің 
басына түскен қиын кезеңдерде елі үшін 
ерліктерімен танылған тарихи тұлғалар-
дың жасаған ұлы істері алынған дәрістер 
оқу сияқты іс-шаралар орын алады.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен айт- 
қанда, патриоттық тәрбие процесінде «Әр-
бір адам біздің мемлекетімізге, оның бай да 
даңқты тарихына, оның болашағына қаты-
сты екенін мақтанышпен сезіне алатындай 
іс-қимыл жүйесін жасауы қажет. Елдің про-
блемалары да, келешегі де барлық адамға 
түсінікті болуы тиіс. Әрбір адам бала кезі-
нен Қазақстан - менің Отаным, оның мен 
үшін жауапты екені сияқты, мен де ол үшін 
жауаптымын деген қарапайым ойды бойы-
на сіңіріп өсетіндей істеген жөн».

Әскери-патриоттық тәрбие – мемле-
кеттік органдардың жоғары патриоттық 
түйсікпен өз Отанына шын берілу, өзінің 
азаматтық парызын орындауға дайын 
болуды құруға бағытталған көп жоспар-
лы, жүйелі, мақсатты іс-әрекеті болып та-
былады. Жастарды өз Отанының адал 
патриоты болуға тәрбиелеу әскери-пат- 
риоттық тәрбиенің негізгі мақсаты болып 
табылады. Бүгінгі жастар Отанымыздың 
келешегі және Отанды қорғау – олардың 
конститутциялық қасиетті борышы.

Ұ.Маликова,
академияның курсанттар 

баспасөз қызметі
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     В рамках празднования 25-летия казах-
станской полиции руководство и курсан-
ты Костанайской академии Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева получили 
приглашение на участие в ток-шоу «Да-
вайте говорить»  в студии одного из самых 
просматриваемых национальных телека-
налов - «Хабар» в столице нашей страны 
в городе Астане.

Ток-шоу «Давайте говорить» уже ста-
ла площадкой, где обсуждаются спорные, 
конфликтные ситуации, нравственные и 
социальные проблемы общества. Словом, 
актуальные проблемы, отражающие жиз-
ненные реалии и представляющие обще-
ственный интерес. Но данный выпуск был 
специальным, ведь он 
был посвящен 25-летию 
полиции Республики  Ка-
захстан.

Эта поездка является 
отражением роста заинте-
ресованности гражданско-
го населения деятельнос- 
тью правоохранительных 
органов, в частности, по-
лицией и процессом подго-
товки защитников их прав 
-  сотрудников полиции. 
Двери нашей Академии 
всегда открыты всем, кто 

готов стать достойным офицером нашей 
страны, с доблестью и честью защищать 
законные интересы, жизнь и свободу граж-
дан. Со стороны Академии  создаются все 
условия для реализации данных целей.

На сегодняшний день Костанайская ака-
демия МВД РК им. Ш. Кабылбаева ведет 
тесное сотрудничество с телерадиоком-
паниями, что способствует росту имиджа 
полиции, доверия граждан правоохрани-
тельным органам, удостоверившихся в 
прозрачности их деятельности. Заинтере-
сованность сегодняшней молодежи в полу-
чении ведомственного образования можно 
наблюдать и в дни открытых дверей в на-
шей Академии, ведь огромное количество 
старшеклассников  с особым любопыт-
ством и блеском в глазах осматривают тер-
риторию, уже многие из них твердо поста-
вили цель - поступить в нашу Академию! 
Наша Академия, являясь высшим ведом-
ственным образовательным учреждением, 
в течение десятилетий выпускает высоко-
квалифицированных специалистов своего 
дела – офицеров Министерства внутрен-
них дел Республики Казахстан. 

Д. Абдуллаева,
рядовой полиции 

ПОКОРЯЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
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Биылғы жылы «Әлеуметтік жұмыс» 
мамандығына 5 жыл толып отыр. Осы 
уақыт ішінде ішкі істер органдарында 
әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру ка-
федрасының оқытушылары талай жұ-
мыс атқарды. Бұл кафедра қылмыс- 
тық-атқару жүйесіне жоғары санаттағы 

мамандарды және ішкі істер органдарына 
нағыз офицерлерді даярлайды.

Бүгінгі таңда Академияда «Әлеумет-
тік жұмыс» мамандығы бойынша оқыған 
түлектер қылмыстық-атқару жүйесінде, 
соңымен қатар полиция бөлімшелерінде 
қызмет атқаруда.

Біздің 4 курстың курсанттары үшін жау- 
апты кезең басталды, олар мемлекеттік 
емтиханды тапсырады. Осы сәтте олар 
Академияда оқыған жылдарда игерген өз-
дерінің білімдері мен икемдіктерін, дағды-
лары мен қасиеттерін көрсете білу қажет.

Мемлекеттік емтихандарды бастау  
алдында құттықтау сөзбен және бола-
шақ қызметте сәттілік тілеп мемлекеттік 
емтихандық комиссиясының төрағасы, 
А.Байтұрсынов атындағы университетінің 
әлеуметтік-гуманитарлық факультетінің 
деканы, педагогика ғылымының кандида-
ты, доцент Берденова Сәуле Жалғасқызы 
сөз сөйледі.

Өз кезегінде ішкі істер органдарында 
әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафед- 
расының оқытушылары курсанттарға эн-
тузиазм, ғаламат мақсаттар, белсенді жо-
балар, ойлаған армандары іске ассын деп 
тілек білдіруде. Алда жеңістерге, жаңа 
деңгейге, жете берулеріне тілектес екенді-
гін айтты.

ІІО әлеуметтік жұмысты 
ұйымдастыру кафедрасы

ОҚУ БІТІРУШІ ТҮЛЕКТЕР ЕМТИХАН 
ТАПСЫРУДА
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Адам баласының әрқайсының өз өмір 
жолы болатыны тәрізді, кез-келген халықтың, 
қоғам мен мемлекеттің өз тарихи, ғұмыры 
бар. Ұлы тарихымен қоса тәуелсіздігі бар, 
тәуелсіздігімізді тұғырлы ететін Қазақстанды 
ары қарай көркейтетін, Елбасымыздың елге 
артқан үмітін ақтайтын бұл бүгінгі ұрпақ, яғни 
– жастар. Елiмiздiң Пpезидентi Н.Нaзapбaев-
тың мемлекеттiк идеология мәcелеciн ұдaйы 
еcте ұcтaуымызды еcкеpте келе былaй деп 
жaзғaн: «Қaзaқcтaндa тұpaтын әpбip aдaм 
өзiн оcы елдiң пеpзентi pетiнде cезiнбейiнше, 
оның өткенiн бiлiп, болaшaғынa cенбейiнше 
бiздiң жұмыcымыз iлгеpi бacпaйды...». «Сен-
дер, тәуелсіз қазақ елінің білімді жастары, 
өз соқпақтарыңды салып, оны елді дамуға 
бастайтын даңғыл жолға айналдыруға тиіс-
сің. Қазақстанның болашағы – жастардың  
қолында» - демекші, бұл cөздiң қыp-cыpынa 
үңiлетiн болcaқ тaлaй мәндi-мaғынaлap, 
cындapлы caяcaт жaтқaндығын түciну көзi 
aшық көкipегi ояу aзaмaтқa қиын болмac. 
Яғни жастарға ұлттық тәрбие беру мен қоса 
жоғары білімді, патриот етіп тәрбиелеу үшін 
тек мектеп қана емес, отбасыныңда алатын 
орны бөлек.  

Белгілі қазақ ақыны, қоғам қайраткері 
Мұхтар Шахановтың «Компьютер басты - 
жарты адамдар» поэмасынан қазіргі заман-
ның хал-жағдайын көруімізге болады. Ұлттық 

рухы, ұлттық ар-намысы, ұлттық сана-сезімі 
жоқ қазақтарды ақынның «Компьютер басты 
- жарты адамдарға» теңеуі бекер емес. Жүре-
гінде ұлттық сезімі жоқ, «мен – қазақпын» деу- 
ге, өзінің ана тілінде сөйлеуге, ата салтын 
құрметтеуге намыстанатын азаматты нағыз 
адам немесе Абай айтқандай, «толық адам» 
деуге бола ма? Оның жансыз компьютер-
ден айырмасы қайсы? Компьютер – ғылым 
мен техниканың өлшеусіз қуатының арқа-
сында ғана миллиондаған ақпаратты «есін-
де сақтайтын», мыңдаған операцияларды 
жаңылыспай жүзеге асыратын «құлтемір». 
Компьютерде ұлттық, нәсілдік ерекшелік, 
сезім де, рух та болмайды. Ол – тек адамның 
басқаруымен жұмыс істейтін техника ғана. 
Бүгінгі замандастарымыз ұлтын, Отанын, 
елін, жерін, тарихын, тілін, дінін, ата-салтын 
мансұқ еткен мәңгүрт ұрпаққа айналып кет-
песе деген ақынның жанайқайы, өз ұлтының 
тағдырына деген жанашырлығының айғағы 
емес пе? «Халықта ең бірінші ұлттық рух 
болуы керек», – дегенін әр кез есте сақтап, 
еліміздің жарқын болашағы үшін атсалы-
суымыз қажет. Ол үшін отбасы, ұстаздар 
қауымы, оқушыларға салт-дәстүрлерді жай 
ғана үйретіп қана қоймай, олардың тәрби-
елік түп-тамырын, мәнін, алтын діңгегін түсін-
діре білуіміз керек. Ұлттық тәлім-тәрбиенің 
іргетасын дұрыс қалай білу мұғалімдердің 

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ – ҰЛТ ТІРЕГІ
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ата-аналармен қосылып жүргізген шарала-
рына байланысты болмақ. Өйткені бірінші 
ұлттық тәрбиенің ошағы – отбасында, екінші 
– мектепте болғандықтан, ата-ана мен мек-
теп, яғни мұғалімдер мен жұртшылық тығыз 
байланыста болуы шарт.

Оқу мен тәрбие егіз. Оны бір-бірінен бөліп 
қарауға болмайды. Ұлы бабамыз Әбу На-
сыр Әл-Фараби: «Адамға біліммен қатар, 
тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген 
білім – адамзаттың хас жауы», – деген екен. 
Ұрпақ тәрбиесінде ежелден қалыптасқан 
халқымыздың жақсы дәстүрлерін оқып үй-
рену, өнеге тұту, жас ұрпақты ізгілікке баулу 
үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ұлттық 
тәрбиенің құдыретін қанша айтсақ та, тауы-
су мүмкін емес. Осындай ұлы тәрбие ізгілік-
тері бала кезден бастау алмаса, кейін өте 
қиынға соғатыны – дәлелдеуді қажет етпей-
тіні ақиқат.

Қазақтың айтулы қоғам қайраткері Мұста-
фа Шоқай былай дейді: «Ұлттық мәдениет-
тен жұрдай рухта тәрбиеленген ұрпақтан 
халқымыздың қажеті мен мүддесін жоқтай-
тын пайдалы азамат шықпайды». Яғни елдің 
туын көтеріп, тәуелсіздік талаптарын орын-
дау ісіне батыл бетбұрыс жасаған бүгінгі 
таңда адамзаттық игіліктерді, халқымыздың 
ғасырлар бойы армандаған мәдени-рухани 
мұрағаттары мен ұлттық тәлім-тәрбие сала-
сындағы, білім жүйесіндегі ізденістерін көр-
сету – басты міндетіміз. 

Елбасының «Біздің мақсатымыз – өзгер-
мелі әлемдегі жаңа жағдайларда тек тірі 
қалу емес, сондай-ақ бұрынғы табыстары-

мызды нығайта, осы жаңа әлемге өзіміздің 
ықпал ету мүмкіндігімізді кеңейте отырып, 
дамуымызды жалғастыру», «Мен қоғамда 
«қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы 
керек» деген сауалдың жиі талқыға түсіп 
жүргенін естіп жүрмін, біліп жүрмін. Біз үшін 
болашағымызға бағдар етіп ұлтты ұйымдас- 
тыра ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. 
Ол – «Мәңгілік ел идеясы. Тәуелсіздігіміз-
бен бірге халқымыз мәңгілік мұраттарына 
қол жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсізді-
гіміздің тірегі мәңгілік Елордамызды тұрғы-
здық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың 
мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. 
Ендігі ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті» - 
деген сөзін негізге ала отырып, Қазақстанды 
ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосып, 
мәңгілік ел ету,  жоғары білімді, патриот 
жастардың қолында. Мен өзімнің мақалам-
ды қазақтың ұлтжанды азаматтарының бірі, 
жырау, қоғам қайраткері Бекболат Тілеухан 
ағамыздың өнегелі сөзімен аяқтағанды жөн 
көрдім
Отбасы мықты болса – әулет мықты,
Әулет мықты болса – қауым мықты.
Қауым мықты болса – ұлт мықты,
Ұлт мықты болса – мемлекет мықты!

Ж.А.Сабырбеков,
педагогика және психология 
кафедрасының оқытушысы, 

полиция аға лейтенанты 



В преддверии 25-летия Казахстанской 
полиции, накануне Дня защитника Оте-
чества на базе Костанайской академии 
МВД РК имени Шракбека Кабылбаева 
был создан военно-патриотический клуб 
«Сақшы», который является доброволь-
ным объединением молодежи, студентов 
для проведения занятий по военно-патри-
отическому воспитанию.

Клуб «Сақшы» создан с целью раз-
вития у молодого поколения  интереса к 
изучению истории правоохранительных 
органов и воинского искусства, вооруже-
ния, обмундирования, ознакомления с 
деятельностью правоохранительных ор-
ганов, формирования нового казахстан-
ского патриотизма, защиты гражданских 
прав и свобод, безопасности государства. 

Основные направления деятельности 
клуба:

-духовно-нравственное, патриотиче-
ское и физическое воспитание молодежи;

- создание молодежной среды, способ-
ствующей духовному, творческому разви-
тию личности;

-профессиональная ориентация мо-
лодежи;

-изучение истории правоохранитель-
ных органов и всестороннее знакомство 
с историко-патриотическими традициями 
казахстанской полиции;

-подготовка молодежи к службе в орга-
нах внутренних дел;

-организация летних лагерей воен-
но-патриотической направленности;

-проведение поездок и ознакомление с де-
ятельностью органов внутренних дел и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы;

-организация и проведение военно-спор-
тивных игр, соревнований, конкурсов;

-формирование принципа «нулевой 
терпимости» к правонарушениям;

 -  профилактическая деятельность по пред-
упреждению наркомании, табакокурения и 
употребления спиртных напитков,  формиро-
вание здорового образа жизни среди нашей 
молодежи.

Членами военно-патриотического клуба 
«Сақшы» в основном являются воспитанники 
КГУ «Дом юношества», а именно дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Последствия трудной жизненной си-
туации (воспитание в асоциальной се-
мье и на улице) создают многочисленные 
проблемы и трудности и требуют научно 
обоснованного подхода в стимулирова-
нии ресоциализации воспитанников Дома 
юношества. Необходимость преодоления 
многочисленных проблем, возникающих в 
процессе ресоциализации, обусловленных 
последствиями прежней жизни, воспитани-
ем, глубиной деформации воспитанника, 
диктует необходимость социально-педа-
гогического сопровождения каждого ре-
бенка. Участие воспитанников  Дома юно-
шества в военно-патриотическом клубе 
«Сақшы» позволяет наиболее полно реа-
лизовать принцип индивидуального под-
хода в новых для воспитанников условиях 
жизни и воспитания с учетом их возраст-
ных особенностей и последствий прежней 
социализации. Содержание военно-патри-
отического воспитания в клубе направлено 
на стимулирование адаптации воспитан-
ника в новой для него воспитательной среде 
жизнедеятельности, требующей изменения 
интересов, знаний, умений, потребностей по 
отношению к себе, другим людям, учебе, при-
нятия и постепенного усвоения норм морали, 
права, преодоления негативных привычек.

С      целью        ознакомления           членов    военно-пат- 
риотического клуба «Сақшы» с историей и 
жизнью Академии 5 мая 2017 года  на базе 
Костанайской академии МВД РК име-
ни Шракбека Кабылбаева состоялась 
экскурсия. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
КЛУБА «САҚШЫ» КОСТАНАЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

МВД РК ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА 
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Воспитанников ВПК «Сақшы» провели 
по территории Академии, рассказали о 
жизни и службе курсантов, показали ста-
дион, борцовский зал, спортивный зал. В 
спортивном зале перед воспитанниками 
Дома юношества выступили курсанты 
Академии с показательным выступлени-
ем. Ребята были приятно удивлены сно-
ровкой и профессионализмом борцов 
вольной борьбы, самбо, казакша курес.

Детям очень понравилась экскурсия, 
они  вдохновились жизнью курсантов, 
по их мнению, они очень горды тем, что 
являются членами военно-патриотиче-
ского клуба «Сақшы». 

Военно-патриотический клуб - уникаль-
ное общественное явление,  он  смог сое-
динить в себе спортивную секцию, лучшие 
формы военной подготовки и идейно-па-
триотическое воспитание.

Учебная методика военно-патриоти-
ческих клубов включает в себя спор-
тивный элемент, военную подготовку 
и патриотическое воспитание. Всё это 
указывает на полноценный подход к во-
просам воспитания подрастающего по-
коления и подготовки его к обществен-
ному служению.

В честь празднования 72-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне и 25-летия казахстанской полиции 

среди команд военно-патриотических и 
дворовых клубов на базе  Костанайской 
академии МВД РК имени Шракбека Ка-
былбаева совместно с ГККП «Дворо-
вый клуб акимата г. Костаная отдела 
образования г. Костаная» была прове-
дена военно-спортивная эстафета. По 
итогам военно-спортивной эстафеты 
были определены призовые командные 
места, победители награждены грамо-
тами начальника Академии.

Военно-патриотический клуб «Сақшы» 
воспитывает в подрастающем поколении 
чувство патриотизма, конкурентоспособ-
ность, трудовые навыки и основы экологи-
ческого сознания и стоит в первых рядах в 
борьбе за физическое и нравственное здо-
ровье подрастающего поколения.

Ж. Руденко, 
преподаватель кафедры 
педагогики и психологии 

капитан полиции 
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Қамқорлық - халқымыз- 
дың ең ізгі қасиеттерінің бірі. 
Осындай ұранды ұстана 
отырып күндізгі оқыту фа-
культетінің 103-топ курсант-
тарының бастауымен дема-
лыс күндері  қарт адамдарға 
көмек көрсету кезекті іс-ша-
расы болып өтті. Қамқор-
лықты қажет ететін жандарға 
қол ұшын беру үшін 103-топ 
курсанттары Қостанай қала-
сының бірнеше шағын аудан-
дарында болып қайтты.

Қарапайым жанашырлық 
таныту мен шын жүректен  
әңгімелесу қарт адамдардың 
жалпы жағдайына оң әсер 
беретіні рас екен. Себебі, қарт адамдардың ауыр сөмкелерін көтерісіп, баспалдақтан 
өтуіне көмектерін тигізу барысында курсанттар ата-апаларымыздың қызықты оқиғала-
рын тыңдап, көңілдерін бір көтерді. Сонымен қатар, дәріханадан қажетті дәрі-дәрмек-
терін жеткізіп берді. Еліміздің бейбіт, тыныш өмір кешуіне өз үлестерін қосқан осы ар-
дақты да аяулы қарттарымызға қайырымдылық пен адамгершілік қасиеттерімізді биік 
ұстап, жылы лебізімізді  аямай, қолдан келген жәрдемімізді ұсыну - біздің парызымыз 
деп есептейміз.

Тағы да айта кетерлік жағдай, ол мүгедек жандарға көмек беру. Фатима есімді әжей-
імізді үйіне шығарып салып жатқанда, қол арбаға танылған жанның үйіне кіре алмай 
жатқанына да тап болдық. Курсанттар әрине қуана-қуана көмектесті. Десек те осындай 
көмекке мұқтаж жандардың кез келген кедергісіз емін-еркін қозғала алмайтыны қынжы-
латын жағдай. Мемлекет басшысы мүгедек жандарға қамқорлық жасауды әлеуметтік са-
ладағы басты міндеттердің бірі ретінде үнемі айтып келеді. Біз де осы бағытта күнделікті 
қызметімізді одан әрі жалғастыра отырып, олардың қоғамымыздың толыққанды мүшесі 
ретінде сезінуіне қатысты шараларға кішкене болсын өз  үлесімізді қосуға тырысамыз. 
Себебі, мұндай шаралар мүгедек жандарды болашаққа деген сенімін арттырып, қоғам-
нан шет қалдырмауға септігін тигізеді.

«Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің» дегендей жасы үлкен адамдар-
ды сыйлап, оларға құрмет көрсету, сондай-ақ көмекке зәру адамдарға қол үшін беру ең 
алдымен өзіміз үшін қасиетті де сауапты іс. Сондықтан біз демалыс күндерін дәл осын-
дай қайырымдылық шарасына арнағанымызға еш өкінбедік және сөз соңында жарқын 
болашақ, кемелді келешек үшін қажымай еңбек еткен қарттарымызға, мүмкіндігі шек-
теулі болса да тілегі бір, жүрегі бір жандарға деген құрмет пен ізгі ниет жалғаса берсін 
демекпіз.

Э. Канатчина,
академияның курсанттар 

баспасөз қызметі

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАУҒА АСЫҒАЙЫҚ!
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ӘСКЕРИ ПАТРИОТТЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК 



Академия оқу білім қайнары

Әділ Ілияс,
 1 курс курсанты

Кешегі өткен генералдар жалғасы,
Дайындайды офицерлер алқасы.
Қанша курсант білім алған осында,
Бұның бәрі Академия арқасы.

Академия өз күшіне қосады,
Алдымызда сан-қилы жол тосады.
Офицерлер дайындаған қаншама,
Академия оқу-білім ошағы.

Қазақстан татулықтың аймағы,
Академия үлкен ерлік айбары.
Болашаққа тәлім-тәрбие үйреткен,
Академия оқу-білім қайнары.

Әрбір адам өз еліне қарызды,
Еңбек етіп, өтеу керек парызды.
Форма киіп қызмет еткен біздерге,
Еліміздің тыныштығы маңызды.

Қадағалап бақылаймыз әр ізді,
Курсант болу үлкен міндет жан ізгі.
Білім алып, тәрбие алып осында,
Қызмет етіп, өтеп жүрміз парызды.

Бүгін, міне, курсантпын мен еңселі,
Білім алып ойым кемел толсыншы.
Ерте тұрам, ұйықтамай-ақ қойдым мен,
Ең бастысы елім аман болсыншы.

Курсант болып, бағым менің жанса тым, 
Ерлік етіп шықса менің жақсы атым.
Адал еңбек етсем деймін еліме,
Абыройым, ерлік, міндет, мақсатым.
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БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
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Медет Лұқпанов,
полиция подполковнигі

«Парасатты полицей - ол, кім?» - деген,
Әрі-бері дөңгеленген сұрақты,
Пайымдаумен, сәл бөгеліп зейнеткер,
Бойын тіктеп, маған былай тіл қатты:

 Таң атырып, күн батырған өмірде,
Жүргендер көп, өзгелерді жылатып.
Жылағанды жұбатудан тұратын,
Біздер үшін қамқор болу бір бақыт.

Елім, жерім көркеюде сәт санап,
Меңгерілген ілімдерді шыраққып.
Бейбіт өмір берекесін арттырған,
Біздер үшін сақшы болу бір бақыт.

Ақ жаулықты Аналар жүр, ардақты,
Мейірімі айналасын жұмақ қып.
Киеліні аяқ асты ететін,
Жөнсіздерге тыйым болу бір бақыт.

Отан сүйгіш патриоттар жүр терлеп,
Екпінімен іс көшкінін құлатып.
Көре алмайтын бейпіл ауыз жандарға,
Біздер үшін қақпақ болу бір бақыт.

Нұр Жолымен сайын дала төсінде,
Ұзын-сонар көш келеді жүк артып.
Керуеннің тұтастығын сақтайтын,
Біздер үшін қосшы болу бір бақыт.

«Парасатты полицей - ол, кім?» - деген,
Бұл бүгінгі жас қоғамның сұрағы.
Ұқсан, қалқам, мамандық ол осындай,
Бір өзінде бар бақыттың тұрағы.

Полицияның 25 жылдығына арналады

БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
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Тұрсынбай Думанжан,
2 -ші курс курсанты

  Уайымсыз – балалық шақ  кетіп барад,
 Жұмсақ  ұлпа – өміріміз  өтіп барад.
Ақ параққа төгілген сиядай боп
Амал дейтін дәптеріме жетіп барад.

Қорқайын дедім, жауапсыз істерімнен
Жағымсыз  көп қылықтар істедім мен.
Ауызымдағы  жұмыр етке көп ерік беріп
Артынан  бармағымды тістедім мен.

Қорқайын дедім, айналамнан, ала көзден,
Һарам басқан, көз емес, көз сияқты қара безден.
Қорқайын дедім, адамдар  айтқан сөзден    
Жаман сөз ғой, еттен өтіп, сүйекті езген.
                Қорқайын дедім, маһрұм қалсам қазақтықтан,
                Салт-дәстүрім, тіліме аза тұтсам.
                Бұларды  біз, ағайын, сақтап қала алмасақ
                Не пайда кешегі алған азаттықтан?  
Қорқайын дедім, ақыр заман белгісінен,
Бәрін бұлғап, жайратып келгісінен,
Пенделері дүниенің ардан безіп
Жұрттың бәрі, өтірік көлгірсіген,

Өзің туған өзіңе қарсы сөйлеп 
Ұятсыздық бүгінде елді билеп,
Тәкәппарлар көкірек керіп, менменсінген.
Арлық,  пәктік, имандылық жүздеріңнен
Көрінбейді, адамгершілік жермен жексен.

Қорқайын дедім, көбеймесе қазағым көп,
Жүре берсек, осылай  ап аз-ақ боп.
Аз болсақта, байтақ жерге сыймай жүрміз,
Қалмаймыз ба, өзгенің мазағы боп.? 

Қорқайын дедім
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Джуган Влада, 
курсант 2 курса

Каждый сам выбирает свой жизненный путь,
Даже если он в тысячу миль растянулся.
Нужно знать, где придется потом повернуть, 
Чтобы сил не жалеть и назад не вернуться.

Вот и мы, молодые курсанты, идём 
По своей непростой и тернистой дороге,
И с великою гордостью в сердце несем
Ключ к мечте, чтобы долго не ждать на пороге. 

Выше голову, прямо и только вперёд, 
Шаг уверенный, в ногу шагаем с удачей. 
Мы не знаем, что нас в скором времени ждёт 
И какие влекут непростые задачи. 

Только мы понимаем друг друга без слов,
Наши мысли и взгляды всегда совпадают.
Лишь курсант в две секунды к приказу готов.
Только жаль, что порой нас не все понимают. 

Я хочу, чтобы каждый из нас понимал:
Смысл жизни не в звании и не в погонах.
Безусловно, ты гордостью Родины стал, 
Стал защитой народа и наших законов. 

Генералом вдруг станешь иль будешь сержант,
Это правило было всегда, век за веком...
Но пока что, товарищ, ты только курсант,
Кем бы ни был ты, главное будь человеком.

Курсантам

БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
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БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ

Иманжан Қалила,
1 курс курсанты 

Академия арман едің, мақсат едің алдағы,
Мендік жүрек бір өзіне қыран құстай самғады.
Асқақ арман орындалып курсант болдым бүгінде,
Бағындырар белестерім қиыр шыңдар алда әлі.

Біздер курсант-офицерлер болашақ,
Осы жолда маңдай терді төгеміз.
Еліміздің тыныштығын күзетіп,
Отан үшін адал қызмет етеміз.

Ең қызықты жастық шағым өтуде
Өкініш жоқ бар жақсылық жолымда.
Елім үшін дайынмын мен бәріне,
Құрбан болам азат елдің жолында.

Сағы сынды осы жолда талайдың,
Кездессе де қиындықтар талай мұң.
Әрбір курсант арман еткен оқуын,
Аман-есен бітіргенін қалаймын.

Елге адал қызмет ету - Міндетім,
Абыройым - ұстап тұрған теңдігім.
Жастық шақты қидым Отан жолына,
Осы міне мен жасаған – Ерлігім.

 Биік шыңнан кімдер мықты сол асат,
 Ішкі істер мына бізге жол ашат.
Осы жолда маңдай терін төгетін,
Біздер курсант офицерлер болашақ.

  Біздер курсант-офицерлер болашақ
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БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ

4 июня 2017 года курсанты Костанай-
ской академии МВД Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева присутство-
вали на торжественном открытии нового 
парка 25-летия Независимости Республи-
ки Казахстан.

Парк – сколько радости в одном сло-
ве. Он всегда ассоциируется с приятным 
времяпровождением с семьей, друзьями. 
Парк является неотъемлемой частью горо-
да, ведь людям иногда просто необходимо 
прогуляться после тяжелого рабочего дня, 
молодежь сможет собираться здесь, что-
бы увидеться с друзьями, а по выходным 
горожане охотно поведут своих детей в 
парк за новыми ощущениями. На создание 
парка 25-летия Независимости РК ушло не-
сколько лет. Для отдыха горожан и гостей 
его украсили архитектурными строениями, 
тренажерами. Здесь есть и велосипедные 
дорожки, по которым с удовольствием бу-
дут кататься и взрослые, и дети.

На торжественном открытии группа зна-
меносцев Костанайской академии внесла 

на сцену флаг нашей страны. В начале 
мероприятия аким Костанайской области 
Архимед Мухамбетов поздравил всех жи-
телей нашего города с 25-летием государ-
ственных символов Республики Казахстан. 
От своего имени он наградил тех, чьи тру-
ды вносят вклад в развитие Костанайской 
области и прославляют ее по всей стране.

Дальше для всех присутствующих зву-
чали песни и исполнялись танцы. Меро-
приятие прошло в теплой, доброжела-
тельной атмосфере.

Также стоит отметить, что на меропри-
ятие прибыли представители EXPO-2017 
из Южно-Казахстанской области. Прези-
дент Клуба федерации мотоспорта ЮКО 
Базарбеков Р. передал флаг EXPO-2017 
заместителю акима города Костаная Кон-
кабаеву Н., который, в свою очередь, пода-
рил гостям книгу о Костанайской области. 
Она будет доставлена в музей EXPO-2017.

Өтешқалиев Елдар,
пресс-служба курсантов академии

ОТКРЫТИЕ  ПАРКА «25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
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ПРЕСС-СЛУЖБА ПОЗДРАВЛЯЕТ

      
Созданная Вами пресс-служба курсантов Костанайской академии Ми-

нистерства внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Ка-
былбаева искренне поздравляет Вас с получением специального звания гене-
рал-майора полиции.
 Все Ваши идеи и начинания, направленные на всестороннее развитие 

Академии и формирование положительной оценки граждан деятельности 
полиции, поднятие одного структурного подразделения на столь высокий 
уровень, вносят значительный вклад в формирование блестящего имиджа 
правоохранительных органов.Творческие, научные и иные начинания, под-
держиваемые и поощряемые Вами, уже приносят свои плоды – достижения 
в копилку нашей Академии и полиции в целом.

 Мы знаем, как для Вас важно с честью и достоинством выполнять воз-
ложенные на Вас обязанности начальника Академии МВД РК им. Ш.Ка-
былбаева. Это качества истинного патриота. Но вместе с тем Вы своим 
мужеством демонстрируете нам образец честного служения Родине. А это 
качества, присущие истинному офицеру. Уделяя  каждому курсанту особое вни-
мание, Вы прививаете нам высокие моральные и профессиональные качества. 
Ваши наставления – точный и четкий путеводитель в жизни курсантов Коста-
найской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева. Вы – пример  для подражания.

За Вашу доблесть, совесть и мораль!
И нынче будет честно и законно
Поздравить Вас, господин генерал,
С изменением просветов на погонах.

Господин генерал-майор, поздравляем Вас с присвоением специального зва-
ния, желаем сил и здоровья для дальнейшей службы на благо нашей Родины 
Республики Казахстан. 

                                                                                  
                                  Пресс-служба курсантов академии

                            

         Уважаемый Мирлан Ахмедиевич!
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Өмір – теңіз, жоқ оның шегі, шеті. Сол теңізде 
тіршіліктің бастауымен біраз тасқынып, уақыттың 
қалай өткендігін де аңғармай қаламыз. Міне, күн 
артынан күн, ай артынан ай өтумен академия- 
дағы оқуымыздың да аяқталуына санаулы күндер 
қалды. Ия, күні кеше біз мектеппен қош айтысып, 
үлкен өмір жолына аяқ басқалы отырған бала 
едік, ал бүгін төрт жыл бойы білім нәрімен сусын-
даған, біздің болашағымызға нұр сыйлаған оқу 
ордасын аяқтағалы отырмыз. Біздің курсанттық 
өміріміз ендігі тарихи болмысымыздың кемелінде 
қалмақ. Осы кезде әрбір Академия бітіруші түлек-
тердің жүректері біртүрлі қобалжуды, қимастықты 
кешуде. 

Өмірде сан түрлі жол торабы бар. Сол жолда 
бірі ел басқарған көсем болса, ал бірі сөз сөйлен-
ген шешен болады. Енді бірі ілім мен білім қуған 
ғалым болса, енді бірі бойында өнері тұнған да-
рын болады. Ал мен сол жолдан, адам мен аза-
маттың құқықтары мен бостандықтарын қорғап, 
қоғамдық тәртіп пен тұрақтылықты қамтамасыз 
етіп, еліме қызмет етуді таңдадым. Сол таңдау- 
мен, 2013 жылы ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясына оқуға түстім. 
Дәл осындай, 45-жылдық тарихы бар Академия-
да білім алу мен үшін үлкен мақтаныш. Тіпті, оқу 
ордамыздың Ұлы Абай көшесінде, генерал Арыс- 
танбековтың қиылысында орналасуының өзі, 
маған бойыма ерекше бір рух сыйлайтын.

Курсант деген құрметті атаққа ие болу арқылы, 
«Өз еліме ақтық демім таусылғанша адал қызмет 
етемін» - деп Ант қабылдадым. Осы сөздердің 
Отансүйгіштік пен ерік-жігерге толы болғаны сон-
шалық, оны мен тіліммен есем жүрегіммен айт- 
қандай болдым. Сол кездің өзінде-ақ, өзімнің оқу 
ордамның мәртебесі мен беделін көтеру үшін ба-
рынша аянбай тер төгіп, еңбек ету керектігін ұғын-
дым. Себебі, дәл осы оқу ордасында білім алу 
арқылы, Отанымның қорғаны, әрі тірегі боламын. 

Күні кеше, жаңа ортаға жаңадан үйренісіп, 
аға буын өкілдеріне қызығушылықпен қараған 
1 курс курсанты едім. Ал бүгін, санаулы уақыт-
тан кейін лейтенант шенін алып, Қазақстандық 
полицияның келбетін қалыптастырушы, құқық 
қорғау органының қызметкеріне айналғалы отыр- 
ған Академия түлегімін. Бұл менің жүрегімде, бір 
жағыныан қуаныш сыйласа, енді бір жағынан 
мұң сыйлайды. Отаныма қызмет етіп, қоғамдағы 
құқықбұзушылықтармен күресіп, заң мен тәртіптің 
сақталуы жолында қызмет етемін деген ой қуа-
ныш сезімін қалыптастырады. Бірақ, осыдан кей-
ін курсанттық өмірмен, білім нәрімен сусындатқан 
оқытушылармен, алтын-ұя оқу ордаммен біржола 

қош айтысып, туған бауырларымдай болып кет-
кен, қуанышта да, қиындықтарда да қасымнан та-
была білген, аяулы да, ардақты жора-жолдаста-
рымнан алшақ болатындығым мұң сыйлайды. 

Академияда білім алған жылдар ішінде мен көп 
нәрсеге үйрендім. Біраз қиыншылықтардан өту 
арқылы, бойымда өжеттілікті, төзімділікті, алғыр-
лықты қалыптастырдым. Басы қатты болса, аяғы 
тәтті болатындығын үнемі жадымда ұстаймын. 
Бұл кезде де, осы сөздің текке айтылмағандығына 
көзім жетті. Мен үшін курсант болудың өзі, әлбет-
те, бір бақыт. Нарядқа түсу, ішкі тәртіп ережелері 
мен жарғыларын, киім үлгісін сақтау,  физикалық, 
әскери дайындығымды шыңдау, ең бастысы сапа-
лы білім алу өмірімнің бұлжымас заңдылықтары-
на айналды. Академияның қоғамдық жұмыстары-
на белсенді қатысып, спорттық, мәдени, ғылыми 
сайыстарда бағымды сынау арқылы курсанттық 
өмірімді қызықты, әрі мәнді өткізідім деп айта ала-
мын. Оқу барысында оқытушылық-профессорлық 
құрамның білім беру үрдісі мен заң саласындағы 
пәндер қызығушылығымды барынша арттырды. 
Осыдан бастау алған қызығушылық мені ғылым 
жолына әкелді. Академияда ғылыми мақалалар 
мен ғылыми жұмыстар жазып, өмірге деген дүние- 
танымдылығымды, ерекше, әрі әмбебап көзқара-
сымды қалыптастырдым. Курсанттық өмірімде, 
көптеген жетістіктеріме арқау болған, пікірсайыс- 
ты ерекше атап өткім келеді. Жұмыс барысында, 
азаматтық қоғаммен қарым-қатынас орнату үшін 
тіл мәдениеті мен сөз шеберлігінің керек екендігі 
анық. Ораторлық қабілетім мен логикалық, ин-
теллектуалдық қасиеттерімді шыңдау үшін «Заң 
және тәртіп» пікірсайыс клубында пікірсайыспен 
айналыстым. Бұл менің өмірімде үнемі алтын 
әріппен жазылатын болады. Елбасымыз Н.Ә.На-
зарбаевтың жас буынға «Елім маған не береді 
деп емес, мен еліме не беремін деп ойлау керек» - 
деп айтқанындай еліміз үшін де, оқу ордамыздың 
абыройы үшін де аянбай еңбек ету әр адам бала-
сының міндеті деп ойлаймын. Ендеше пікірсайыс 
турнирлеріндегі, ия болмаса әрбір істегі жемісті 
жеңісім, ең алдымен оқу ордамның жеңісі болып 
табылады. 

Ең бастысы, төрт жылдың текке кетпегендігі, 
оның өзі тұнып тұрған тарих екендігі айдан анық. 
Әрбір күн - ұлы күн! Курсанттық өміріміздің та-
рихы мәнді де, сәнді болуына барынша күш жұм-
сағанымыз абзал.

Манар Қабай, 
4 курс курсанты

полиция кіші сержанты

МЕНІҢ КУРСАНТТЫҚ ӨМІРІМ

БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ



  55

ФОТОДЕРЕКТЕР



  56

ФОТОДЕРЕКТЕР



  57



  58

ФОТОДЕРЕКТЕР



  59



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ә. НАЗАРБАЕВ..........................2

ҚАЗАҚАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ..................................4

ҚҰТТЫҚТАУ............................................................................................................5

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРІ ПОЛИЦИЯ

 ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИГІ Қ.Н. ҚАСЫМОВ...................................................................6

БІЗ ХАЛЫҚ ҮШІН ҚЫЗМЕТ ЕТЕМІЗ..........................................................................7

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ – ЗАЛОГ УСПЕХА ГОСУДАРСТВА........9

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОСТАНАЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

МВД РК ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА............................................................11

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТІҢ ТЕТІГІ - КАДР ЖҰМЫСЫМЕН АСТАС.......................................13

БІЗ ЕЛЖАНДЫ БОЛУЫМЫЗ КЕРЕК.........................................................................15

АКАДЕМИЯДА АЛҒАШ РЕТ «МӘДЕНИЕТ» УНИВЕРСИТЕТІ АШЫЛДЫ…….…...........…17

БІЗДІҢ МЕРЕЙТОЙ……………………………………...........................................................…..19

ДОМБЫРА-ДУМАН ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ………….........................…………………………………....20

ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ – СТЕРЖЕНЬ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ АКАДЕМИИ….…….............21

КАЧЕСТВО  И УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО СОТРУДНИКА ОВД……………………...........................................…………………22

ЧЕСТЬ И ДОВЕРИЕ ДЕВУШКАМ-КУРСАНТАМ АКАДЕМИИ……................…...........…..23

СИМВОЛ ЕДИНСТВА И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ ........…............................24

ПОЛИЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА……......26

НАША СТРАНА - УНИКАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО…………….....................………….............27

ІЗГІЛІК ҚАТЫНАСТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ – МІНДЕТ…………………….................…..............28

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА............... ...........30

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ILEA (ВЕНГРИЯ, Г. БУДАПЕШТ) ……...........…32

ГЕНЕРАЛ ЖҮЛДЕСІ ҮШІН……………………..........................……………………………...........…34

СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР …………………............................………………………………............36

«АСҚАР ТАУДЫҢ ШЫҢЫНА КӨТЕРІЛЕР ЕР КУРСАНТТАР»....................................37

АКАДЕМИЯ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ…………………………….................................…38

ПОКОРЯЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕ...............................…………………....................……..............40

ОҚУ БІТІРУШІ ТҮЛЕКТЕР ЕМТИХАН ТАПСЫРУДА..................................................41

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ – ҰЛТ ТІРЕГІ……………………………………………......................................42

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «САҚШЫ» 

КОСТАНАЙСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РК ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА……..........44

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАУҒА АСЫҒАЙЫҚ......................................................................46

АКАДЕМИЯ ОҚУ БІЛІМ ҚАЙНАРЫ………………………………….........................…............….47

ПОЛИЦИЯНЫҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛАДЫ………………....................……...........……48

ҚОРҚАЙЫН ДЕДІМ……………………………………………………..............................……...........…49

КУРСАНТАМ…………………………………………………………................................………...........…50

БІЗДЕР КУРСАНТ-ОФИЦЕРЛЕР БОЛАШАҚ……………….....................……………...........….51

ОТКРЫТИЕ ПАРКА «25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН………….…52

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОЗДРАВЛЯЕТ………………………………….........................……...........……53

МЕНІҢ КУРСАНТТЫҚ ӨМІРІМ………………………………………...........................……............54

ФОТОДЕРЕКТЕР ……………………………………………………………............................................55

МАЗМҰНЫ

МЕНШІК ИЕСІ: ҚР ІІМ ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВ 
АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ АКАДЕМИЯСЫ
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ: АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІ, 
АКАДЕМИЯ БАСШЫЛЫҒЫ, БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ
ФОТО: С. КАМАЛОВ 

                        ШЫҒАРЫЛЫМЫ: 90 ДАНА
«КОСТАНАЙПОЛИГРАФИЯ» ЖШС 

БАСЫП ШЫҒАРЫЛДЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚОСТАНАЙ 

ҚАЛАСЫ, АБАЙ ДАҢҒЫЛЫ, 11, ТЕЛ. 25-50-93 (141)




