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ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!

РЕДАКТОР МІНБЕРІ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Шырақбек Қабылбаев 

атындағы Қостанай академиясы басшы-

лығының қолдауымен жылына  екі рет 

шығып отыратын «АКАДЕМИЯ: МІНДЕТ, 

АБЫРОЙ, ЕРЛІК!» журналының профес-

сорлық - оқытушылық құрам  мен Акаде-

мияның іргесінде білімдері мен білік-

тілігін арттырып жүрген курсанттар үшін 

де маңызы зор. Себебі, журнал әр шыға-

рылым сайын оқырмандарын респуб-

ликадағы және құқық қорғау органдары  

Осы жолы да өз мақсатынан таймаған 

редакторларымыз журналымыздың бүгінгі 

санында жас буын қаламгерлеріміздің 

еркін тақырыптағы өлең, мақала сынды 

шығармашылық жұмыстарын талабы 

жоғары көпшілік назарына жариялайды. 

Кезекті көп күткен үміттеріңізді ақтап, 

оқығанда әр адамның ойына ой қосып, 

түйін түйер ақпаратпен бөлісе алдық деп 

ойлаймыз.

саласындағы әртүрлі жаңалықтарымен 

қуантып, әрдайым бөлісіп отырады. 
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КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ

AKADEMIANYŃ QURYLÝ TARIHY

АКАДЕМИЯНЫҢ ҚҰРЫЛУ ТАРИХЫ

Sh. Qabylbaev atyndaǵy Qostanaı 

akademıasy ákimshilik polısıa men 

q y l m y s t y q - a t q a r ý  j ú ı e s i  ú s h i n 

qyzmetkerlerdi daıyndaıtyn Qazaqstan 

Respýblıkasy İshki ister mınıstrliginiń 

joǵary oqý oryndarynyń biri bolyp 

tabylady.

1971 j. - mekeme kishi jáne orta basshy 

quramnyń oblysaralyq alǵashqy daıyndyq 

mektebi retinde quryldy. 1993 j. - kishi jáne 

orta basshy quramnyń oblysaralyq 

bastapqy daıyndyq mektebi Qazaqstan 

Respýblıkasy İİM orta arnaıy mektebi 

bolyp qaıta quryldy.

Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай акаде-

миясы әкімшілік полиция мен қылмыс-

тық-атқару жүйесі үшін қызметкерлерді 

дайындайтын Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу 

орындарының бірі болып табылады.

1971 ж. - мекеме кіші және орта басшы 

құрамның облысаралық алғашқы дайын-

дық мектебі ретінде құрылды. 1993 ж. - кіші 

және орта басшы құрамның облысаралық 

бастапқы дайындық мектебі Қазақстан 

Республикасы ІІМ орта арнайы мектебі 

болып қайта құрылды. 
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2008 j. - Ádilet mınıstrligi QAJ komıtetiniń 

Akademıasy bolyp qaıta quryldy.

2014 j. - Akademıaǵa ishki qyzmettiń 

general-leıtenanty Sh. Qabylbaevtyń esimi 

berildi.

2004 j . - Ádilet  mınıstrl iginiń QAJ 

komıtetine berildi.

 1998 j. - İİM zań ınstıtýty bolyp qaıta 

quryldy .

1997j. – İİM Qostanaı joǵary mektebine  

Qazaqstan Respýblıkasynyń Tuńǵysh 

Prezıdenti Nursultan Nazarbaev keldi.

1996 j. - İİM Qostanaı joǵary mılısıa 

mektebiniń qurylýy. 

1995 j. - orta arnaıy mektep Qostanaı zań 

koleji bolyp qaıta quryldy.

2012 j. – Qostanaı İİM akademıasy bolyp 

qaıta quryldy. 

2011 j. - İİM ıýrısdıksıasyna tapsyrý.

1995 ж. - орта арнайы мектеп Қостанай 

заң колледжі болып қайта құрылды.

1996 ж. - ІІМ Қостанай жоғары милиция 

мектебінің құрылуы. 

1997 ж. – ІІМ Қостанай жоғары мектебіне  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев келді.

 1998 ж. - ІІМ заң институты болып қайта 

құрылды.

2004 ж. - Әділет министрлігінің ҚАЖ 

комитетіне берілді.

2008 ж. - Әділет министрлігі ҚАЖ коми-

тетінің Академиясы болып қайта құрылды.

2011 ж. - ІІМ юрисдикциясына тапсыру.

2012 ж. – Қостанай ІІМ академиясы 

болып қайта құрылды. 

2014 ж. - Академияға ішкі қызметтің 

генерал-лейтенанты Ш. Қабылбаевтың 

есімі берілді.
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AKADEMIA QURYLYMY

АКАДЕМИЯ ҚҰРЫЛЫМЫ

Академияда Ғылыми кеңес, үш 

факультет, тоғыз кафедра,  бес 

орталық, алты бөлім, үш бөлімше, үш 

қызмет, төрт топ, оқу-дала лаге-

рі жұмыс істейді.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ

Akademıada Ǵylymı keńes, ush 

fakultet, toǵyz kafedra, bes ortalyq, alty 

bolim, ush bolimshe, ush qyzmet, tórt 

top, oqy-dala lageri jumys isteıdi.
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BİLİM BERÝ QYZMETİ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ

Bakalavrlardy daıyndaý (4 jyl).

Úsh mamandyq boıynsha júzege asyrylady: 

 - «Quqyq qorǵaý qyzmeti»;  

- «Pedagogıka jáne psıhologıa»; 

- «Áleýmettik jumys».

Qyzmetkerlerdiń biliktiligin arttyrý

(5 kúnnen 10 kúnge deıin) jáne qaıta 

daıarlaý (14 kúnge deıin) ákimshilik polısıa 

men qylmystyq-atqarý júıesi úshin júzege 

asyrylady.

Magıstrlik daıyndyq (2 jyl) .

«Quqyq qorǵaý qyzmeti" mamandyǵy 

boıynsha júzege asyrylady. 

Doktorantýraǵa (3 jyl) 2020 jyldan bastap 

qabyldanýy josparlanýda.

Qyzmetke kandıdattardyń bastapqy 

daıarlyǵy (3 aı) ákimshilik polısıa men 

qylmystyq-atqarý júıesi  úshin júzege 

asyrylady.

Бакалаврларды дайындау (4 жыл). 

Үш  м а м а н д ы қ  б о й ы н ш а  ж ү з е г е 

асырылады: 

- «Құқық қорғау қызметі»;

 - «Педагогика және психология» ;

 - «Әлеуметтік жұмыс».

Қ ы з м е т ке рл е рд і ң  б і л і к т і л і г і н 

арттыру (5 күннен 10 күнге дейін) және 

қайта даярлау (14 күнге дейін) әкімшілік 

полиция мен қылмыстық-атқару жүйесі 

үшін жүзеге асырылады.

Магистрлік дайындық (2 жыл). 

«Құқық қорғау қызметі» мамандығы 

бойынша жүзеге асырылады. 

Докторантураға (3 жыл) 2020 жылдан 

бастап қабылдануы жоспарлануда.

Қызметке кандидаттардың бастапқы 

даярлығы (3 ай) әкімшілік полиция мен 

қылмыстық-атқару жүйесі үшін жүзеге 

асырылады.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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BİLİKTİLİKTİ ARTTYRÝ JÁNE KADRLARDY QAITA DAIARLAÝ

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЖӘНЕ КАДРЛАРДЫ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ

Пробация қызметкерлерін оқыту орталығы

2019 jyldyń sáýirinde Qazaqstan Respýb-

lıkasy Úkimetiniń 2016 jylǵy 29 jeltoqsandaǵy 

№ 912 qaýlysyna sáıkes "Respýblıkasynda bas 

bostandyǵynan aıyrý oryndarynan bosatylǵan 

jáne probasıa qyzmetiniń esebinde turǵan 

azamattardy áleýmettik ońaltýdyń 2017-2019  

2019 жылдың сәуірінде Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 

29 желтоқсандағы № 912 қаулысына сәйкес 

«Республикасында бас бостандығынан 

айыру орындарынан босатылған және 

пробация қызметінің есебінде тұрған 

азаматтарды әлеуметтік оңалтудың  2017  -

jyldarǵa arnalǵan keshendi strategıasyn iske 

asyrý jónindegi is-sharalar josparyn bekitý 

týraly" quryldy.

Ekstremıstik ıdeologıanyń taralýyna qarsy 

is-qımyl jasaý boıynsha QAJ qyzmetkerlerin 

daıarlaý ortalyǵynyń qurylýy josparlanýda.

2019 жылдарға арналған кешенді страте-

гиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын бекіту туралы» құрылды.

Экстремистік идеологияның таралуына 

қарсы іс-қимыл жасау бойынша ҚАЖ 

қызметкерлерін даярлау орталығының 

құрылуы жоспарлануда.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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ǴYLYMI-ZERTTEÝ ORTALYǴY ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

Qazirgi ýaqytta ortalyq kelesi taqyryptar 

boıynsha izdeýdi júzege asyrady:

1. Qazaqstan Respýblıkasyndaǵy elekt-

rondy sot tóreligin iske asyrý aıasynda 

ákimshilik quqyq buzýshylyqtar týraly ister 

óndirisi kezinde elektrondy-aqparattyq 

tehnologıalardy qoldanýdyń uıymdas-

tyrýshylyq-quqyqtyq qamsyzdandyrý.

2. Qazaqstan Respýblıkasy İİM Qylmystyq-

atqarý júıesindegi  eń az qaýipsizdik 

mekemelerin damytýdyń máseleleri men 

keleshegi.

3. Qazaqstan Respýblıkasy Zańnama 

boıynsha qylmystyq jaza retinde bas 

bostandyǵyn shekteýdiń qylmystyq-quqyqtyq 

jáne qylmystyq-atqarý aspektileri.

Қазіргі уақытта орталық келесі тақы-

рыптар бойынша іздеуді жүзеге асырады: 

1. Қазақстан Республикасындағы элек-

тронды сот төрелігін іске асыру аясында 

әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 

істер өндірісі  кезінде электронды-

ақпараттық технологияларды қолданудың 

ұйымдастырушылық-құқықтық қамсыз-

дандыру.

2. Қазақстан Республикасы ІІМ қыл-

мыстық-атқару жүйесіндегі ең аз қауіп-

сіздік мекемелерін дамытудың мәселелері 

мен келешегі.

3. Қазақстан Республикасының Заңна-

масы бойынша қылмыстық жаза ретінде 

бас бостандығын шектеудің қылмыстық-

құқықтық және қылмыстық-атқару аспек-

тілері.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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PSIHOLOGIALYQ 

JUMYS ORTALYǴY

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖҰМЫС ОРТАЛЫҒЫ

Kúızelis  jaǵdaılardyń paıda bolý tabıǵatyn 

z e r t t e ý  b o ı y n s h a  j u m y s  j ú r g i z e t i n 

Akademıanyń psıhologıalyq jumys ortalyǵy 

kýrsanttardyń ózin-ózi retteý daǵdylaryn jáne 

ekstremaldy jaǵdaıdaǵy psıhologıalyq  

tózimdiligin  qalyptastyrady.

Күйзеліc  жағдайлардың пайда болу 

табиғатын зерттеу бойынша жұмыс 

жүргізетін Академияның психологиялық 

жұмыс орталығы курсанттардың өзін-өзі 

реттеу дағдыларын және экстремалды 

жағдайдағы психологиялық  төзімділігін  

қалыптастырады.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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BASPA QYZMETİ БАСПА ҚЫЗМЕТІ

2002 jyldan bastap Qostanaı akade-

mıasynda  «Ǵylym» halyqaralyq jýrnaly 

shyǵarylady.Maqalalardy jarıalaý kelesi 

bólimder boıynsha júzege asyrylady:

џ Quqyq qorǵaý qyzmetiniń ózekti 

máseleleri men Qazaqstan Respýblı-

kasynyń zańnamasyn qoldaný.

џ İİO bilikti qyzmetkerlerin kásibı oqytý 

jáne daıyndaý.

џ  Áleýmettik-gýmanıtarlyq bilimniń 

ózekti máseleleri.

џ  Shetelde quqyq qorǵaý qyzmeti.

џ Jas ǵalymnyń minbesi.

2 0 0 2  ж ы л д а н  б а с т а п  Қ о с т а н а й 

академиясында «Ғылым» халықаралық 

журналы шығарылады. Мақалаларды 

жариялау келесі бөлімдер бойынша жүзеге 

асырылады:

џ Құқық қорғау қызметінің өзекті 

мәселелері мен  Қазақстан Республи-

касының заңнамасын қолдану.

џ ІІО білікті қызметкерлерін кәсіби 

оқыту және дайындау.

џ Әлеуметтік-гуманитарлық білімнің 

өзекті мәселелері.

џ  Шетелде құқық қорғау қызметі.

џ Жас  ғалымның  мінбесі.

«ǴYLYM» halyqaralyq

ǵylymı jýrnaly

Ǵylymı jumystardyń turleri /Ғылыми жұмыстардың түрлері   

Kodeksterge tusinikteme /Кодекстерге түсініктеме

Oqylyqtar /Оқулықтар  

    

         

2

26

15

12 

    

         

Sany /Саны   

SOŃǴY ÚSH JYLDA BASYLYP SHYQQAN ǴYLYMI EŃBEKTER

 СОҢҒЫ ҮШ ЖЫЛДА БАСЫЛЫП ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР

«ҒЫЛЫМ» халықаралық 

ғылыми журналы

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ

Adistemelik quraldar men usynymdar /
Әдістемелік құралдар мен ұсынымдар

Maqalalar jınaǵy /Мақалалар жинағы
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TÁRBIE JUMYSY ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

QR İİM Sh.Qabylbaev atyndaǵy Qostanaı 

akademıasynda tulǵanyń ózin-ózi júzege 

asyrýyna jaǵdaı jasaýǵa, kýrsanttarǵa ishki 

ister organdary qyzmetkerleriniń bolashaq 

mamandyǵyn meńgerýine, adamgershilik, 

azamattyq jáne kásibı qalyptasýyna kómek 

kórsetýge baǵyttalǵan tárbıe jumystaryna 

úlken kóńil bólinedi. 

Akademıa kýrsanttary Akademıanyń 

qoǵamdyq ómirine belsendi qatysady: 

sportpen shuǵyldanady, túrli úıirmeler men 

ǵylymı qoǵamdardyń jumysyna qatysady, 

balalar úıine kómektesedi.

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясында тұлғаның өзін-өзі жүзеге 

асыруына жағдай жасауға, курсанттарға 

ішкі істер органдары қызметкерлерінің 

болашақ мамандығын меңгеруіне, адам-

гершілік, азаматтық және кәсіби қалыпта-

суына көмек көрсетуге бағытталған тәрбие 

жұмыстарына үлкен көңіл бөлінеді.

 Академия курсанттары Академияның 

қоғамдық өміріне белсенді қатысады: 

спортпен шұғылданады, түрлі үйірмелер 

мен ғылыми қоғамдардың жұмысына 

қатысады, балалар үйіне көмектеседі.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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SPORTTYQ JETİSTİKTER

СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР

Akademıada turaqty negizde erkin kúres, 

sambo, jaýyngerlik sambo, qoıan-qoltyq 

kúres, jeńil atletıka, voleıbol, shaǵyn fýtbol 

boıynsha qalalyq, oblystyq jáne respýblıkalyq 

mańyzy bar sporttyq is-sharalar ótkiziledi.

Sońǵy úsh jylda 15 sport sheberi jáne 72 

kandıdat sport sheberine daıyndaldy.

Академияда тұрақты негізде еркін 

күрес, самбо, жауынгерлік самбо, қоян-

қолтық күрес, жеңіл атлетика, волейбол, 

ш а ғ ы н  ф у т б ол  б о й ы н ш а  қ а л а л ы қ , 

облыстық және республикалық маңызы 

бар спорттық іс-шаралар өткізіледі.

Соңғы үш жылда 15 спорт шебері және 72 

кандидат спорт шеберіне дайындалды.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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HALYQARALYQ 

YNTYMAQTASTYQ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

 ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Akademıa 2011 jyldyń 2 shildesinde 

Stambýl qalasynda (Túrkıa) qurylǵan 

H a l y q a r a l y q  p o l ı s ı a  a k a d e m ı a s y 

qaýymdastyǵynyń (INTERPA) tolyq 

quqyqty múshesi bolyp tabylady. TMD 

e l d e r i n i ń  2 1  v e d o m s t v o l y q  o q ý 

oryndarymen.

Халықаралық келісім шеңберінде 

Академияда 2009 жылдан бастап Тәжікстан 

Республикасының Әділет органдары үшін 

кадрлар даярлау жүзеге асырылуда.

  

Академия 2011 жылдың 2 шілдесінде 

Стамбул қаласында (Түркия) құрылған 

Халықаралық полиция академиясы 

қауымдастығының (INTERPA) толық 

құқықты мүшесі болып табылады. ТМД 

елдерін ің  21  ведомс тволық оқу 

орындарымен ынтымақтастық жүзеге 

асырылуда.

H a l yq a r a l yq  k e l i s i m  s h e ń b e r i n d e 

Akademıada 2009 jyldan bastap Tájikstan 

Respýblıkasynyń Ádilet organdary úshin 

kadrlar daıarlaý júzege asyrylýda. 

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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АKADEMIANY

 SIFRLANDYRÝ

АКАДЕМИЯНЫ

 ЦИФРЛАНДЫРУ

AKADEMIA KELESI AQPARATTYQ 

JÚIELERGE QOSYLDY:

- qylmystyq quqyq buzýshylyqtar kartasy;

- ákimshilik quqyq buzýshylyqtyń biryńǵai 

tizilimi;

- biryńǵai tekserý júiesi;

- sotqa deiingi tergeýdiń biryńǵai tizilimi;

- kóshi-qon polisiasynyń aqparattyq júiesi;

- web-interfeis izdeý júiesi.

АКАДЕМИЯ КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫҚ 

ЖҮЙЕЛЕРГЕ ҚОСЫЛДЫ:

- қылмыстық құқық бұзушылықтар 

картасы;

- ә к і м ш і л і к  қ ұ қ ы қ  б ұ з у ш ы л ы қт ы ң 

бірыңғай тізілімі;

- бірыңғай тексеру жүйесі;

- сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімі;

- көші-қон полициясының ақпараттық 

жүйесі;

- web-интерфейс іздеу жүйесі.

  

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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AKADEMIA INFRAQURYLYMY

АКАДЕМИЯ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

- segiz daris zaly, 104 oqy aydıtorıasy, 

komputerlik synyp, bir kopfynk-

sıonaldy myltımedıalyq synyp, trenıń 

otkizy ushin oqy adistemelik kabınet;

-eki oqy zaly bar kitaphana;
 
-sportkesheni, stadıon, jekpe-jek zaly;
 
-aty tıri;
 
-akt  zaly;
 
-ush jataqhana;
 
-ashana;
 
-ızolatory bar medısınalyq bolim;
 
-oqy-dala lageri.

-сегіз дәріс залы, 104 оқу ауди-

ториясы, компьютерлік сынып,                               

бір көпфункционалды мультиме-

диялық сынып, тренинг өткізу үшін 

оқу-әдістемелік кабинет;

- оқу полигондары;

- екі  оқу залы бар кітапхана;

- спорт кешені, стадион, 
   жекпе-жек залы;

- ату  тирі;

 - акт  залы;

 - үш  жатақхана;

 - асхана;

- изоляторы бар медициналық бөлім;

- оқу-дала  лагері.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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JAŃA JOBALAR ЖАҢА ЖОБАЛАР

«BALALARǴA ARNALǴAN 

JAZǴY LAGER»

«БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 

ЖАЗҒЫ ЛАГЕРЬ»

VOLONTERLIK KLYB QURYLYDA ВОЛОНТЕРЛІК КЛУБ ҚҰРЫЛУДА

«JASÓSPİRİMDER ÚSHİN 

POLISIA AKADEMIASY»

«ЖАСӨСПІРІМДЕР ҮШІН 

ПОЛИЦИЯ АКАДЕМИЯСЫ»

Maqsattary:

- qıyn jasóspirimder men olardyń ata-

analarynyń aldynda senimdi qarym-

qatynas jasaýǵa jaǵdaı jasaý jáne 

polıseılerdiń beınesin jaqsartý;

- qajetti daǵdylar men mashyqtardy 

m e ń g e r ý  a r q y l y  j a s ó s p i r i m n i ń 

áleýmettik belsendi tulǵasyn tárbıeleý, 

olardyń boıynda rýhanı, adamgershilik, 

a z a m a t t y q  j á n e  p a t r ı o t ı z m d i 

qalyptastyrý jáne damytý, ózin-ózi taný 

jáne ózin-ózi tárbıeleý úshin jaǵdaı 

jasaý;

- kámeletke tolmaǵandardyń quqyq 

buzýshylyǵynyń aldyn alý;

- jasóspirimder arasynda qadaǵa-

laýsyzdyqtyń aldyn alý.

Maqsatу - halyqty qoǵamdyq tártipti 

saqtaýǵa jáne qoǵamdyq qaýipsizdikti 

qamtamasyz etýge tartý, quqyqtyq jalpy 

oqytýdy uıymdastyrý jáne quqyqtyq 

mádenıetti damytý.

Мақсаты  -  халықты қоғамдық 

тәртіпті сақтауға және қоғамдық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тар-

ту, құқықтық жалпы оқытуды ұйым-

дастыру және құқықтық мәдениетті 

дамыту.

Мақсаттары:

- қиын жасөспірімдер мен олардың 

ата-аналарының алдында сенімді 

қарым-қатынас жасауға жағдай 

жасау және полицейлердің бейнесін 

жақсарту;

- қажетті дағдылар мен машықтарды 

меңгеру арқылы жасөспірімнің әлеу-

меттік белсенді тұлғасын тәрбиелеу, 

олардың бойында рухани, адам-

гершілік, азаматтық қасиеттерді 

және патриотизмді қалыптастыру 

және дамыту, өзін-өзі тану және 

өзін-өзі тәрбиелеу үшін жағдай 

жасау;

- кәмелетке толмағандардың құқық 

бұзушылығының алдын алу;

- жасөспірімдер арасында қадағалау-

сыздықтың алдын алу.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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«POLISIA KAFEDRASY»

«ПОЛИЦИЯ КАФЕДРАСЫ»

Maqsaty - ishki ister organdaryna qyzmetke ornalasy ushin aymaqtyq 

jоо-nyń stydentterin jane Ulttyq ulannyń soldattaryn daıynday.

Мақсаты - ішкі істер органдарына қызметке орналасу үшін аумақтық 

жоо-ның студенттерін және Ұлттық ұланның  солдаттарын дайындау.

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ 

МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасының  тапсырмасы 

бойынша елімізде ішкі істер органдарын 

жаңғырту бойынша жұмыстар жүргізіліп  

жатыр. Осы бағытта 2018-2021 жылдарға 

арналған  Жол картасы бекітілген болатын. 

Осыған орай, Қазақстан Республикасы 

ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясында бірталай іс-шаралар 

өткізіліп жатыр. Осы мақсатта жоғары оқу 

орындарымыздың арасындағы қарым-

қатынасты одан әрі нығайту шеңберінде, 

сондай-ақ кадрларды даярлау және 

біліктілігін арттыру, білім және ғылым 

саласында ынтымақтастықтың өзара 

тиімді  мүдделерін ескере отырып,  

Академия бастығы полиция полковнигі 

Н. Биекенов А. Байтұрсынов атындағы 

Қостанай мемлекеттік университетінің  

ректоры  А. Дощановамен , Қостанай мем-

лекеттік педагогикалық университетінің 

ректоры Е. Әбілмен, Челябі мемлекеттік 

университетінің Қостанай филиалының 

ректоры Р. Тюлегеновамен, М. Дулатов 

атындағы Қостанай инженерлік – эконо-

микалық университетінің ректоры 

С. Исмуратовпен  және Рудный қаласының 

Рудный индустриалдық институтының 

ректоры   А. Найзабековпен Ынтымақтас-

тық туралы  меморандумға қол қойды.

Ынтымақтастық туралы меморандум 

барысында өзара тараптар инновациялық 

оқыту әдістерімен алмасады, бірлескен 

сабақтар өткізеді, профессорлық-оқыту-

шылық  құрамын шақыра отырып, ғылыми 

семинарлар мен конференциялар ұйым-

дастырады, магистранттар мен профес-

сорлық-оқытушылық құрамның ғылыми   
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біліктілігін одан әрі арттыруда өзара көмек 

көрсетеді.

 Сонымен қатар  мәдениет пен спорттық 

қатынастарды  дамытады.

Полиция полковнигі Н. Биекенов  

Ынтымақтастық туралы меморандум ая-

сында «Полиция кафедрасы» атты жаңа 

жобаға тоқталды. «Полиция кафедрасы» 

жобасына азаматтық жоғары оқу орын-

дарының II-IV курс студенттері факуль-

тативтік қолданбалы оқытуға шақыры-

лады. Бұл дегеніміз, олар жоо оқыған 

дәрістерін зерделесе, ал бізде олар саралап 

арнайы курс өтеді. Сонымен қатар 

жауынгерлік даярлық негіздерін оқып, 2-3 

жыл арасында өздеріне  мамандық 

таңдайды. Бұл тек қана заң факультетінің 

студенттеріне ғана қатысты. Ал қалған 

мамандықтар  бойынша қосымша заң 

дайындығының бағдарламасы даярланған. 

Полиция кафедрасының студенттері 

құрылып жатқан еріктілер клубы мен 

құқықтық тәртіпті қамтамасыз ететін 

ерікті топ жұмысына тартылады. 

Бұл бүгінгі болашақ жастарымыздың 

құқық қорғау қызметі туралы түсінігін 

қалыптастыруға, құқықбұзушылықтың 

алдын алу міндеттерін шешуге және кадр 

аппаратына жинақтау процесін жеңілдету-

ге мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Осы 

жобаның басты мақсаты жоо студент-терін 

ішкі істер органдарына (тегін) түсу үшін  

даярлау.  Сонымен қатар Полиция 

кафедрасының курсын аяқтағаннан кейін, 

студенттерге сертификаттар тапсырыла-

ды. Осы атқарылып жатқан іс-шаралар 

болашақ құқық қорғау мамандарын 

патриоттық рухта тәрбиелеуге, Отанын, 

елін сүйетін, адамгершілігі мол, сыпайы, 

кәсіби білікті маман, құқықбұзушылыққа 

жол бермейтін, қоғамдық тәртіпті сақтай-

тын полиция қызметкерін қалыптастыруға 

негіз болады деп сенім артамыз.

Орынбасар Уақпаева,
Академияның баспасөз қызметі
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 БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖАЗҒЫ ЛАГЕРЬ     

Қостанай академиясының оқу-дала 

лагерінде жасөспірімдерге арналған жазғы 

әскери-патриоттық лагерь өз жұмысын 

ұйымдастырды.  Бүгінде оқу-дала лагеріне 

келуші жасөспірімдердің саны күннен-

күннен көбейді. Академияның педагогика 

және психология кафедрасының, психоло-

гиялық жұмыс орталығының, әскери және 

тактикалық арнайы даярлық кафедрасы-

ның, жауынгерлік және дене дайындығы 

кафедрасының қызметкерлері және 

күндізгі оқыту факультетінің курсанттары 

жасөспірімдермен күн сайын жұмыс жасап 

жатыр. Олармен әртүрлі бағытта тренинг-

тер, спорттық ойындар өткізіп, жасөспі-

рімдердің күндерін қызықты да тартымды 

өткізуде. Сонымен қатар жасөспірімдердің 

оқу-дала лагерінде әр  күнін қызықты 

өткізу үшін Академия қызметкерлері жол-

патрульдік полицияның,  Қостанай облыс-

тық саламатты өмір салтын қалыптастыру 

проблемалары  орталығының қызметкер-

лерін  және тағы да басқа мемлекеттік 

органдардың қызметкерлерін шақырды. 

Жол-патрульдік полицияның қызметкер-

лері жасөспірімдерді жол жүру ережесімен, 

жол жүру ережесінің белгілерімен таныс-

тырды, бағдаршам туралы айтып, көшеде 

дұрыс тұруды, жол қауіпсіздігін есте сақ-

тауды ескертті, олармен квест  ойынын 

жүргізді. Жасөспірімдер квест ойыны 

барысында жүргізушілерге өздерінің 

ойларын парақшаларға жазып, суреттерін 

салды. Іс-шара аяқталысымен, жол-

патрульдік  қызметінің қызметкері 

жасөспірімдерді марапаттады.  
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Академияның психологиялық жұмыс 

орталығының қызметкерлері өзара көмек 

беру мақсатында олардың білімдерін жан-

жақты дамытуға, спортқа деген құштарлы-

ғын арттыруға, берілген тапсырманы 

шапшаң да, жылдам орындауға  бағыт-

талған психологиялық ойындар өткізді.

 Сонымен қатар Академия басшылығы-

мен Ішкі саясат басшылығы бірлесе  оты-

рып, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында Тобыл клубы манежіне   экскурсия 

ұйымдастырды. Бұл - жастарды тәрбиелеу-

дегі басты маңызды іс. Жасөспірімдердің 

белгілі ортада өзін қалай ұстау керектігін 

түсініп,  өмірдің мәнін ұғынып, дүниенің 

оңы мен солын танып,  құқықбұзушылық-

тың алдын алуда, бос уақыттарын қызықты 

да тиімді өткізуде дұрыс бағыт алды.  

Сондай-ақ  жасөспірімдерге  адам 

денсаулығына зиянын тигізетін ішімдік 

ішу, темекі және есірткі шегу сияқты жат 

қылықтардан бас тарту туралы ақпараттар 

берілді. Академия қызметкерлері бұл іс-

шараны жасөсіпірмдерге екі жеті бойы 

өткізіп жатыр. Күннен-күнге қызметкер-

леріміз әртүрлі жасөспірімдермен қарым-

қатынас жасап, олармен тәулік бойы бірге 

болып,  жасөспірімдерге өздерінің көмек-

терін көрсетті. 

 Біздің басты мақсатымыз – жасөс-

пірімдер арасында полиция қызметкер-

леріне  деген жақсы көзқарас қалыптасты-

ру,  сенімді қатынастарын орнату  бағы-

тында жағдай жасау.   

 

Орынбасар Уақпаева,
Академияның баспасөз қызметі
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ТАРТЫМДЫ ІС-ШАРА  

Қостанай академиясының  жазғы оқу-

дала лагерінде Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенатының депутаты Серік 

Шыңғысұлы Бектұрғанов және Қостанай 

облысы әкімінің кеңесшісі Аслан Дабылов  

Академия  бастығы полиция полковнигі

Н. Биекеновпен,  Академия  қызметкер-

лерімен, курсанттарымен және жасөспі-

рімдермен кездесті. С. Бектұрғанов, 

А. Дабылов жазғы оқу-дала лагерінің аума-

ғын және ғимараттарын аралап, қызмет-

керлердің жасөспірімдерге психологиялық 

тренингтер, әртүрлі ойындар ойнатып, 

өзін-өзі қорғау сабақтарын өткізіп, 

Калашников автоматын жинақтау және 

тарату механизмдерін көрсетіп жатқан 

сәттерін көріп, жасөспірімдердің  көздері-

нен тек қана  қуаныш пен шаттықты 

байқады. 

 

Серік Бектұрғанов: «Қай ғасыр болсын, 

жасөспірімдер мен тәрбие мәселелері 

басты назарда. «Бала тәрбиесі – мемле-

кеттің маңызды міндеті» деген сөзді Пла-

тонның өзі де бекер айтпаған. Бүгінгі таңда 

Академия басшылығы, қызметкерлері 

сіздер үшін жазғы оқу–дала лагері жобасын 

ұйымдастырды. Қаншама қызметкерлер, 

курсанттар әртүрлі ойындар, тренингтер, 

жарыстар ұйымдастыруда. Сіздер үшін 

барлық жағдайларды жасап, бұл жобаны  

одан әрі іске асыруымыз қажет», - деп 

айтты.

Сонымен қатар кездесу барысында 

жасөспірімдер өздерінің сұрақтарын 

қойып, Академия басшылығына, қызмет-

керлері мен курсанттарына биылғы жазғы 

оқу –дала лагерін тұңғыш рет оларға арнап 
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ашқанына және жан-жақты әртүрлі іс-

шаралар өткізіп отырғандарына ризашы- 

лықтарын білдірді. Олар лагерьдің жұмысы 

одан әрі жалғасын табуына тілектерін 

айтты.   

Кездесу барысында жасөспірімдердің 

қайсысымен әңгімелессең де жаз мезгілін 

жыл сайын асыға күтетінін, биыл лагерьге 

келу арқылы көп дос тапқанын, түрлі іс-

шараларға қатысып, көңіл көтеріп,  мәз-

мейрам болғандары туралы айтты. 

Осылайша, лагерьдің әр күні мәнді де сәнді 

өтуде. Бұл тұста жасөспірімдердің әр 

күндерін қызықты өткізуге үлес қосқан 

қызметкерлер мен курсанттардың  еңбек-

терін ерекше атап өтіп, жоғары бағалауға 

болады.  Олар лагерьдің қызықты, көңілді 

өтуіне аянбай, шаршамай өз үлестерін 

қосқаны байқалып тұр. Сондай-ақ 

жасөспірімдер бір мезгіл сурет салып,  

сахнада би билеп, ән шырқап, өздерін жан-

жақты көрсете білді. 

Кездесу барысында Академия бастығы 

Н. Биекенов: «Жазғы оқу-дала лагері 

жобасы одан әрі жұмысын жүзеге асырады. 

Біздің мақсатымыз - жасөспірімдерге 

зиянды әдеттерден аулақ болып, өзін де, 

өзгені де зиянды әдеттердің қасіретінен 

қорғай білу, салауатты өмір сүре білуге 

үйрету. Олардан сақтану жолдарын дұрыс 

таңдап, салауатты өмір сүрудің маңызын 

түсіне білуге бағыттау. Себебі мемле-

кетіміздің  жақсаруы үшін оған дені сау, 

білімді, мәдениетті ұрпақ керек. Бұл 

жасөспірімдердің тәртіп сақшысына, 

қоршаған ортаға деген оң көзқарасын 

қалыптастыру, еліміздің отансүйгіш, 

адамгершілігі мол азаматы атанып, сүйікті 

мамандық иесі болуына, сонымен қатар 

ата-аналарын құрметтеп, олардың жарқын 

болашаққа деген сенімін арттырады деген 

ойдамыз», - деді.    

Қорытындылай келе, қатысушылар 

кездесу соңында естелікке суретке түсті.

Орынбасар Уақпаева,
Академияның баспасөз қызметі
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ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАҢА ЖОБА

Бүгінгі таңда біздің халқымыз үшін 

жасөспірім тәрбиесі бір ғана отбасының 

немесе мектептегі оқытушының жеке ісі 

емес, ол бүкіл қоғамның жұмысына айна-

лып отыр. Жасөспірімдерді тәрбиелі, әдеп-

ті, білімді етіп тәрбиелеу - ата-ананың, 

оқытушының басты міндеті. Осы мақсатқа 

жету үшін жасөспірімдермен жүргізілетін 

тәрбиенің бірден-бір тиімді жолы  жасөспі-

рімдерді психологиялық тәрбиелеуге 

баулу.

Сонымен қатар жасөспірімдердің 

өміріне мектептегі қарым-қатынастар мен 

өзара жеке тұлға болып қалыптасуы, руха-

ни құндылықтарды қамтамасыз етуі, 

өмірдегі болып жатқан құбылыстарды 

өзіне қабылдауы, ең алдымен, алдына 

қойған мақсаттарды құруына көп әсер 

етеді. Жасөспірімдер - бұл біздің болаша-

ғымыз. 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабыл-

баев атындағы Қостанай академиясының  

бастамасымен Академия бастығы полиция 

полковнигі Н.А. Биекенов Қостанай қала-

лық  №22 орта мектебінің базасында 

«Әлеуметтік педагог және психологтың 

психологиялық қызмет жүйесіндегі сын-

дарлы өзара әрекеті» атты семинар-

практикумда алғаш рет «Жасөспірімдерге 

арналған полиция академиясы» жобасын 

таныстырды. Іс-шараға «Қостанай қ. 

әкімдігінің білім бөлімі» ММ тәрбие жұмы-

сы бөлімінің басшысы М.Г. Донскова, 

облыстардың түкпір-түкпірінен келген 

мектеп оқытушылары, педагог-психо-

логтар мен әлеуметтік педагогтар қатысты. 

«Жасөспірімдерге арналған полиция 

академиясы»  жобасына ағымдағы жыл-

дың 16 қыркүйегінде Қостанай облысы 

полиция департаментінің  Жергілікті 

полиция қызметі  Қостанай қаласы 

әкімдігінің білім бөлімімен бірлесе оты-

рып,  қол қойылған болатын.

ЖАҢА ЖОБА – ЖАҢА БАСТАМАНЫҢ БЕЛГІСІ



MINDET, ABYROI, ERLIK!
 

31

ЖОБАНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ: 

-жасөспірімнің әлеуметтік белсенді, 

заңға мойынсұнушы тұлғасын жасау, 

оларды рухани адамгершілікке, отан-

сүйгіштікке тәрбиелеу, жасөспірімдер 

арасында қадағалаусыздықтың және 

құқықбұзушылықтардың алдын алу.

ЖОБАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ: 

-дене күшін дамыту, саламатты өмір 

салтын қалыптастыру және моральдық-

психологиялық жағдайды тұрақты жетіл-

діру, өскелең ұрпақты патриоттық сезімге 

тәрбиелеу, жастар арасында саяси және 

діни экстремизм көріністеріне қарсы 

күрес, жасөспірімдер қылмысының алдын 

алуда полиция және  білім  беру мекеме-

леріне көмек көрсету болып табылады.

Сондай-ақ жоба барысында «Әлеу-

меттік-құқықтық білімді насихаттау және 

кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу»  және «Балалар 

мен жасөспірімдерді психологиялық 

сүйемелдеу құрылымындағы «Отбасы 

үйірмесі» тақырыптарында баяндамалар 

жасалды. 

Аталған үйірмеде «Үлкенге құрмет, 

кішіге ізет» демекші,  жасөспірімдердің  

бойына ізеттілікті, кішіпейілділікті қам-

қорлықты сіңіре білу, адамгершілігі   мол  

жеке  адамның  қалыптасуына  және   

қарым-қатынастық  қабілеттің  дамуына   

ықпал ету бағытында жұмыс жасайды. 

Сонымен қатар семинар-практикум бары-

сында жасөспірімдермен жұмыс жасау 

бағыттары және жаңа жобаның мақсатта-

ры мен міндеттерін жетілдіру қажеттілігі 

айтылды. 

Жоба аясында Қостанай  академиясы-

ның қызметкерлері жасөспірімдерге 

олимпиадалар, жарыстар, әскери-спорт-

тық және т. б. шаралар ұйымдастырады.  

Оқу базасында алдын алу есебінде тұрған 

кәмелетке толмағандар үшін қоян-қолтық 

ұрыс және еркін күрес бойынша спорт 

секциялары ақысыз жұмыс жасайтын 

болады. 

Іс-шара соңында «Қостанай қ. әкім-

дігінің білім бөлімі» ММ тәрбие жұмысы 

бөлімінің басшысы М.Г. Донскова Акаде-

мия басшылығы мен қызметкерлеріне 

«Жасөспірімдерге арналған полиция 

академиясы» жобасының бүгінгі таңда өте 

қажет екендігін айтып, өз алғысын білдірді. 

Орынбасар Уақпаева,
Академияның баспасөз қызметі
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ПОЛИЦИЯ КАФЕДРАСЫНДАҒЫ КӘСІБИ БАҒДАР

ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 

Қостанай академиясы  Қостанай қаласын-

да орналасқан 6697 әскери бөлімінде 

әскери қызметін өтеп жүрген сарбаздарға 

кәсіби бағдар жұмысын жүргізді. 

Кәсіби бағдар жұмысына Академия бас-

тығы полиция полковнигі Н. Биекенов, 

бастықтың орынбасары полиция полков-

нигі Е. Каппасов, мемлекеттік-құқықтық 

пәндер кафедрасының профессорлық-

оқытушылық құрамы, Костанай облысы 

бойынша Полиция департаменті кадр 

саясаты бойынша бастығының орын-

басары полиция полковнигі Г. Жанабекова, 

Қостанай облысы бойынша ҚАЖ департа-

ментінің кадр саясаты бөлімінің бастығы 

полиция майоры  А.  Канафин мен әскери 

бөлім басшылары қатысты. 

Мақсат – әскери бөлімде әскери 

борышын өтеп жүрген сарбаздарға 

болашақ мамандықты таңдауына бағдар 

беріп, мемлекеттік қызметке орналасуы 

үшін тестілеу бағдарламасынан өтуіне 

к ө м е к  к ө р се т у  ж ә н е  а р н а й ы  з а ң и 

сабақтарын өткізу.

Сарбаздар мемлекеттік борышын өтеп 

болған соң, жұмысқа орналасуы туралы 

мәселесі туындайды.

 

Осы мәселені шешудің бір амалы ретінде 

Қостанай академиясының басшылығы өз 

шешімін ұсынды.

Ұсыныс бойынша, сарбаздар өз міндет-

терін атқарып бітірген соң, мемлекеттік 

қызметке тұрып, ҚР Ішкі істер минис-

трлігінің қатарына жұмысқа орналасуы 

үшін арнайы тестілеу бағдарламасынан 

өтуі қажет. Дәл осы тестілеу сынағынан 

сүрінбей өтуі мақсатында Қостанай акаде-

миясы мемлекеттік-құқықтық пәндер 

кафедрасының профессорлық-оқытушы 

құрамымен 6697 әскери бөлімінде сарбаз-

дарға арналған  ҚР Конституциясынан, ҚР  

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы» заңынан және Қазақстан Респуб-

ликасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп 

кодексінен және өзге де нормативтік- 

құқықтық актілерінен арнаулы дайындық 

сабақтары ұйымдастырылатын болады. 

Аталмыш іс-шарасы осы уақытқа дейін 

қолданылмаған және Қостанай академия-

сымен алғашқы рет полиция кафедрасы-

ның аясында жүзеге асырылмақ. 

Аслан Қаражан,
мемлекеттік-құқықтық пәндер

 кафедрасының аға оқытушысы

                  полиция капитаны 
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АКАДЕМИЯҒА АРНАЙЫ БАСТАПҚЫ ОҚЫТУ КУРСТАРЫН ӨТУ ҮШІН 

ІІО ТАҒЫЛЫМДАМАШЫЛАРЫ КЕЛДІ

 
ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының бастығы полиция полков-

нигі Н. Биекенов, бастықтың орынбасарла-

ры және курс басшылары облыстардың 

түкпір-түкпірінен келген бастапқы оқыту 

курсының тағылымдамашыларымен 

кездесті. Кездесу барысында полиция  

қызметкерінің басты міндеттері – халық 

сенімін барынша ақтап, азаматтардың 

конституциялық құқықтары мен бостан-

дықтарын қорғау, басты ұстанымдарын – 

өз ар-ожданының алдында таза болу, 

қандай қиындықтар, кедергілер болса 

шыдау қажеттілігі туралы айтылды. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Полиция қо-

ғамның өзіне деген сенімін арттыратын-

дай  етіп жұмыс істеуі керек», - деген бола-

 

тын. Яғни, полиция қызметкерінің білік-

тілігін арттырып, беделі мен мәртебесін 

көтеріп, халықтың полиция қызметкеріне 

деген сенімін арттыру қажет.

Тағылымдамашыларға  16 қыркүйектен  

бастап 11 желтоқсанға  дейінгі үш айлық 

курстан кейін сертификат табыс етіледі. 

Академияның профессорлық-оқытушы-

лық құрамы тағылымдамашыларға 

теориялық және практикалық дәрістер 

және басқа да іс-шаралар өткізеді. Олар  

алғашқы күннен бастап Академияның 

өмірімен және тыныс-тіршілігімен таныса 

отырып,  оқу орнының алаңында бір 

адамдай сап түзеп, өздерін полиция 

қызметкері ретінде таныды. 

Орынбасар Уақпаева,
Академияның баспасөз қызметі

ЖАҢА ЖОБА – ЖАҢА БАСТАМАНЫҢ БЕЛГІСІ
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ЕЖЕГОДНАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

 КОНФЕРЕНЦИЯ   «ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

 

В Костанайской академии МВД имени

Ш. Кабылбаева состоялась международная 

научно-теоретическая конференция 

«Организация и деятельность органов 

внутренних дел на современном этапе: 

проблемы и пути решения». 

В рамках данной конференции были 

рассмотрены актуальные проблемы про-

филактики правонарушений и админис-

тративной-юрисдикционной деятельнос-

ти в рамках реализации принципа «нуле-

вой терпимости».

 

На пленарном заседании с докладами 

выступили:  проректор по научной работе 

и инновациям Центрально-Казахстанской 

академии доктор юридических наук, 

профессор Токубаев З. С.; заведующий 

кафедрой «Юриспруденции» Казахстан-

ского университета инновационных и 

телекоммуникационных систем, кандидат 

юридических наук, доцент Галиев С. Ж.; 

начальник кафедры уголовного процесса 

Уральского юридического института МВД 

России, полковник полиции Расулова Н. С.;    
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начальник кафедры организации социаль-

ной работы в органах внутренних дел 

Костанайской академии МВД имени

Ш. Кабылбаева, кандидат педагогических 

н а у к , д о ц е н т ,  п ол ко в н и к  п ол и ц и и

Тулкинбаев Н. А. и профессор кафедры 

уголовного, уголовно-исполнительного 

права и криминологии, кандидат юриди-

ческих наук Слепцов И. В.   

Поделился опытом работы победитель в 

номинации «Лучший участковый инспек-

тор полиции среди городов областного  

значения» майор полиции Нурпеисов Ж. 

Международная научно-теоретическая 

конференция, проведенная в стенах 

Академии, представляет собой эффектив-

ную диалоговую площадку, в ходе которой 

ведущие ученые Казахстана и России 

имеют прекрасную возможность обме-

няться мнениями, знаниями, поделиться 

прогрессивным  опытом. 

Отдел организации 

научно-исследовательской и 

редакционно-издательской работы
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ОТЛИЧНАЯ УЧЕБА - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФАКТОР УСПЕХА В БУДУЩЕМ

 
IV  Слёт отличников, ставший в Коста-

найской академии МВД  им. Ш. Кабылбаева 

традиционным, в этом году был посвящён 

году Молодёжи.  Он собрал в зале тех, кто 

достиг особых высот в овладении знания-

ми, кто осознает важность получения 

качественного образования в Республике 

Казахстан. Все они разные: интеллектуаль-

ные, любознательные, активные, спортив-

ные. Но всех их объединяет стремление к 

знаниям, к познанию нового и интересно-

го.

Главными персонами являлись отлич-

ники II-IV курсов, выпускники. На этом 

торжественном празднике чествовали 

отличников учебы. Гостями данного  

мероприятия были выпускники-отлич-

ники, которым были вручены первые 

о ф и ц е р с к и е  п о г о н ы  П р е з и д е н т о м 

Республики Казахстан   Касым-Жомартом  

Токаевым и Министром внутренних дел, 

генерал-лейтенантом полиции Тургум-

баевым  Е. З.

С приветственным словом к участникам 

Слёта обратился исполняющий обязаннос-

ти начальника Академии, полковник 

полиции Каракушев С. И. Отличникам 

учебы пожелал быть всегда лучшими и 

высоких  достижений в будущей профес-

сии.  Выразил уверенность, что курсанты-

отличники станут настоящими профессио-

налами своего дела, способными генери-

ровать новые знания и идеи, совершать 

инновационные преобразования, делать 

нашу страну успешной и процветающей.

Самая приятная часть Слёта - церемо-

ния награждения отличников учебы. В 

этом году пополнили ряды отличников 

Академии курсанты II курса, которые на 

протяжении всего первого года обучения 

показали отличные результаты в учебе, 

проявили себя в научной, спортивной, в 

целом, в общественной жизни Академии.  

Каждый сидящий курсант имел огромное 

желание оказаться на месте награждаемых 

отличников учебы в следующем учебном 

году. 

Красочное мероприятие  завершилось 

словами Обращения участников IV Слёта 

отличников учебы к курсантам Костанай-

ской академии МВД   им. Ш. Кабылбаева.

Красиво и эстетично оформленная 

сцена, демонстрация видео- и фотомате-

риалов украсили этот праздник. В ходе 

праздничного мероприятия были предс-

тавлены яркие, насыщенные, необычные 

концертные номера, подготовленные под  

руководством сотрудников отдела воспи-

тательной работы Академии. Все выступ-

ления концертной программы зрителями 

были восприняты на высоком, эмоцио-

нальном и позитивном уровне.

Полагаем, что такое праздничное 

мероприятие дало заряд энергии всем 

присутствующим в зале, а особенно винов-

никам торжества. Уверены, что получен-

ные положительные эмоции и впечатления 

от праздника надолго сохранятся в памяти 

курсантов и гостей.

Факультет 

очного и заочного обучения

ОҚУ, БІЛІМ БҰЛАҒЫ – БОЛАШАҚТЫҢ ШЫРАҒЫ 
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«ЖАС КЕРУЕН» КІТАБЫНДА ЖАС ҚАЛАМГЕР 

КУРСАНТТАРЫМЫЗДЫҢ ӨЛЕҢДЕРІ ЖАРЫҚ КӨРДІ

 
Елімізде биылғы жыл «Жастар жылы»  

деп жарияланғаны баршаға мәлім. Осы 

бағытта ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қоста-

най академиясының басшылығы еліміздің 

болашағы жас буын өкілдеріне, яғни оқып, 

білім алып жатқан курсанттарға жан-

жақты жағдайлар мен қолдаулар көрсетіп, 

қоғам өмірінде белсенділігін арттырып 

жатыр. Академияда  жалындаған жігері 

бар, жас кезінен бастап өнерімен көзге 

түсіп, ақындық өнердің жолын қуып 

жүрген жастарымыз баршылық. Курсант 

жас қаламгерлеріміз оқу ордасының табал-

дырығын аттағаннан бастап, облыстық, 

республикалық және басқа да өткізіліп 

жатқан іс-шараларға белсене атсалысып, 

өлеңдерімен танымал болып жүр.  Қоста-

най қаласының Н. Островский атындағы 

қалалық кітапханасында «Болашаққа 

бағдар: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

жүзеге асыру, мемлекеттік тілдің мәрте-

бесін көтеру, кітап оқуды насихаттау, 

көркем әдебиетке деген қызығушылықты 

арттыру аясында, «Толқын» шығар-

машылық студиясы жас қаламгерлерінің 

өлең-дері енген «Жас керуен» кітабының  

тұсауы кесілді. «Жас керуен» кітабына оқу 

ордамыздың күндізгі оқыту факультетінің

IV курс курсанты полиция кіші сержанты 

Ә. Ілиястың, полиция қатарындағы III курс 

курсанты Л. Ерболаттың, полиция қата-

рындағы II курс курсанты А. Бакбаеваның 

жүректен шыққан бірқатар өлеңдері 

басылып шықты.

 «Жас керуен» кітабының тұсаукесері 

ақын, қаламыздың құрметті азаматы 

Жолбарыс қажы Баязид атамызға берілді. 

Жолбарыс қажы Баязид атамыз: «Жыр 

әлемінде қадамдарың сәтті болсын. Жыр 

әлемінде қазақтың еркіндікке жеткен 

елінде, адамгершілік көңілмен, жырларың 

сарқылмасын, шексіз-шексіз бақыт, қайнап 

жатқан жырды, бақытты өмірді жырға 

айналдырып, жыр құрметімен өздеріңді 

таныттыңдар. Биік белестерден көрі-

ніңдер!» - деп, жас қаламгерлерімізге 

тілегін айтты. Жас қаламгерлерімізге 

шығармашылық ізденіс тілейміз, биік 

белестерден көріне беріңдер, жетістіктерің 

көп болсын! Болашақта білікті де білгір, 

тәжірибелі де озық, сыйлы да беделді 

маман болып, аңсаған армандарыңыздың 

асуына жете беруіңізге  тілектеспіз! 

Орынбасар Уақпаева,
Академияның баспасөз қызметі
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«СЕГІЗ ҚЫРЛЫ, БІР СЫРЛЫ»  «ЖІГІТ СҰЛТАНЫ» БАЙҚАУЫ!

Қостанай қаласы «Мирас» мәдениет 

сарайында қалааралық «Жігіт сұлтаны» 

байқауы өтті. Байқауға ІІМ Ш. Қабылбаев 

атындағы Қостанай академиясы атынан 

күндізгі және сырттай оқыту факультетінің 

III курс курсанты полиция кіші сержанты 

Рүстем Сәрсенәлі қатысты. Академияның 

мәртебесін көтеріп, ортада үздік шыққан 

ол бас жүлдені иеленді. Айта кететін жайт, 

дәл осындай сайыста алдыңғы жылы бақ 

сынап, бас жүлдені қанжығасына иеленген 

Рүстем осы жылы да жеңісін қайталаған 

болатын. Полиция қызметкері тек құқық 

қорғау органдарына қатысты нормативтік- 

құқықтық актілерді біліп қана қоймай, 

жан-жақты біліктілігін де шыңдап, қала-

лық, республикалық деңгейдегі сайыстар-

да жүлделі орындарды иеленіп,  көрермен 

көз  айымына айналып жүр. 

«Ердің де ері бар, азаматы бір бөлек» 

демекші, Академия басшылығын, профес-

сорлық-оқытушылық құрамын және қала 

тұрғындарын таң қалдырған Рүстем 

Сәрсенәлі іс-шарада қарсыластарын басып 

озды. 

«Жігіт сұлтаны» байқауында бас жүлде 

иеленген Рүстемге сәттілік тілеп, бұл жеңіс 

тек бастамасы болсын демекпіз! 

Гүлнұр Максетова,
полиция қатарындағы 
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ҚАРТТАРЫН ҚАДІРЛЕГЕН ЕЛ АРДАҚТЫ

Қазақстанда  1  қазан - Халықаралық-

қарттар күні мерекесі деп аталады.  Халық-

аралық қарттар күні – әлемдегі барлық 

қарттарға өте маңызды күн. Бұл күн барлық 

жастағы ардагерлерге және зейнеткерлер-

ге арналған күн және де бұл күн құрметтеу-

дің  символы болып саналады.  Қарттар – 

біздің асыл қазынамыз.

Жастардың бойына ұлттық, ұлағатты 

қасиеттерді сіңіріп, курсанттарды иман-

дылыққа, мейірімділікке тәрбиелеу және 

курсанттардың бойына әдептілік пен 

адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру 

мақсатында 2019 жылдың 1 қазанында 

Қостанай академиясында құрметті арда-

герлерді  қошеметтеу іс-шарасы өткізілді.

Академия бастығы полиция полковнигі 

Н. Биекенов профессорлық-оқытушылық  

құрам мен ұжымның атынан құрметті де 

сыйлы  ардагерлерді  Халықаралық қарт-

тар күнімен шын жүректен құттықтап, зор 

денсаулық, баянды бақыт, отбасыларына 

шаттық, мәпелеген балаларынан, немере-

лерінен тек қана қуаныш көріңіздер деп 

құттықтады. 

Іс-шара барысында Ардагерлер кеңе-

сінің төрайымы Б. Мукажанова ардагер-

лерге жылы лебізін білдірді. Керемет дас-

тарқанда жайылған тағамдар, курсантта-

рымыздың өлеңдері мен әндері сыйлы 

ардагерлерімізге арналды. Сондай-ақ 

атаулы күні оқу ордамыздың ардагерлері 

Л. Вятлова мен Ю. Симининді мерейтой-

ларымен құттықтап, арнайы сыйлықтар 

тарту етілді.

Академияның профессорлық-оқыту-

шылық құрамы, қызметкерлері мен  

магистранттары да ән шырқап, жүректен 

шыққан өлеңдерін оқып, домбырамен ән 

айтып, ардагерлерімізді қуантты. 
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Ардагерлер Академия ұжымына өздері-

нің алғыстарын білдірді. Дастарқан басын-

да оқу орнымыздың аумағында қызмет 

еткен кездердегі қызықты сәттермен 

бөлісіп, бір серпіп қалды. Іс-шара аясында 

ардагерлердің жүзінен аңсау, сағыныштың 

табы білініп тұрды.

Ардагерлеріміз қажыр-қайратын ел 

игілігіне, ұрпақ тәрбиесіне жұмсаған 

адамдар. «Қарты бар үйдің қазынасы бар» 

демекші, біздің қара шаңырақ Акаде-

миямыз қашан да осындай білім беру 

жолында талмай еңбек еткен ардагер 

оқытушыларын әрқашан  естен шығар-

майды. Оларға әрдайым құрмет көрсетеді. 

Сіздерге  болашақ ұрпақ үшін жасаған 

жақсылықтарыңыз үшін шынайы алғысы-

мызды білдіреміз.

Орынбасар Уақпаева,
Академияның баспасөз қызметі
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ЖАНҰЯ – ОТАНЫМЫЗДЫҢ ОШАҒЫ

ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының қызметкерлері Отбасы 

күнінде жанұяларымен бас қосып,  «Отба-

сылық  сайысқа» қатысты.

Академия бастығы полиция полковнигі 

Н. Биекенов қызметкерлерді Отбасы күні-

мен құттықтап, сайысты ашық деп 

жариялады. 

Сайыс төрт кезеңнен тұрды: бірінші 

кезең «Эстафета», екінші «Гір көтеру», 

үшінші кезең «Арқан тарту», төртінші 

кезең «Волейбол».  Қатысушы топтар: 

«Құлагер», «Болашақ», «Ерболат и К» және 

«Нұр-Сұлтан». Жоғарыда айта кеткендей,

топтық жұмыста ауызбіршілік пен бір-

ліктің көмегімен берілген  тапсырмаларды

жоғарғы деңгейде орындап, мерекені 

демалыс уақытында көтеріңкі көңіл-күйде 

атап өтті. 

Отбасы – мемлекеттің дұрыс қалыпта-

суының ең басты тірегі. Отбасында адам 

бойындағы асыл қасиеттер жарқырай 

көрініп, қалыптасады. Отанға деген ыстық 

сезім жақындарына, туысқандарына деген 

сүйіспеншіліктен басталады. Әр отбасында 

тәрбиеленіп жатқан өскелең ұрпақ отбасы-

лық махаббатқа, ата-ана мейіріміне 

бөленіп, болашақта отанымыздың дамуы-

на айтарлықтай үлес қоса алатын азамат 

пен азаматша болып шығатынына сенемін. 

Гүлнұр Максетова, 
полиция қатарындағы 
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«ПАРАСАТТЫ ПОЛИЦЕЙ - 2019»

ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясында күндізгі және сырттай 

оқыту факультетінің  I, II, III курс курсант-

тары арасында дәстүрге айналған «Пара-

сатты полицей - 2019» байқауы ұйым-

дастырылды. Бұл байқаудың мақсаты – 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Пре-

зиденті Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Жас-

тар жылы» жобасы аясында курсанттар 

арасында полиция қызметкерлерінің оң 

имиджін қалыптастырумен қатар мемле-

кеттік тілдің мәртебесі мен маңызын 

кеңінен насихаттау. Тамыры тереңге 

кеткен ішкі істер органдарының тарихы 

жайлы курсанттар арасында дұрыс көз-

қарас қалыптастыру, сонымен қатар белгілі 

мемлекет және қоғам қайраткері, ішкі 

қызмет генерал-лейтенанты Ш. Қабыл-

баевтың Отан алдында сіңірген игі істерін, 

Ғ. Байтасов секілді батыр ағала-рымыздың 

е рл і г і н  к у р с а н т т а рд ы ң  с а н а с ы н д а 

жаңғырту болып табылады. 

Сонымен, аталмыш байқауға 3 команда 

белсене қатысқан болатын:

I курс курсанттарынан құрылған – 

«Алаш ұрпақтары» командасы;

II курс курсанттарынан құрылған – 

«Жалынды жастар» командасы;

III курс курсанттарынан құрылған – 

«Қабылбаев ұрпақтары» командасы.

Байқау үш айналымнан құрылды. Олар 

«Таныстыру», «Мен жастарға сенемін!» 

және «Дарындылар додасы». Жалпы, 

өткізілген іс-шара курсанттарға тәрбиелік 

жағынан ықпал етумен қатар, шығарма-

шыл жастардың  мәдениеттілігін, шығар-

машылық қабілеттерін, сахна әдебін сақтау 

мен сөйлеу мәнерін  арттыруда үлкен үлес 

қосады. 

Іс-шара соңында Академия бастығы 

полиция полковнигі Н. Биекенов байқауға 

белсенді түрде қатысқан барлық қатысу-

шыларды құттықтап, байқаудың үздіктері 

мен жүйріктерін марапаттау үшін грамота-

ларды табыс етті.  

Эльмира Канатчина,
полиция кіші сержанты 
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2019 ЖЫЛДЫҢ КҮЗГІ ХАНШАЙЫМЫ МЕН ХАНЗАДАСЫ

Жыл сайын барлық оқу орындарда күз 

мезгілі тақырыбына арналған әртүрлі 

кештер ұйымдастырылады. Қостанай 

академиясының II, III, IV курс курсанттары 

және арнайы бастапқы оқыту курсының 

тағылымдамашылары арасында «2019 

жылдың Күзгі Ханшайымы мен Ханзада-

сы» сайысы өткізілді.

Байқаудың негізгі мақсаты - 2019 жыл-

дың Күзгі Ханшайымы мен Ханзадасын 

анықтау, жастарды әртүрлі іс-шараларға 

белсене қатыстыру, біліммен қатар өнерді 

де бірге алып жүруге дағдыландыру, уақыт-

тарын көңілді өткізу. Барлық тамашалан-

ған концерттік нөмірлер күз тақырыбына 

арналып, ғажайып түрде ұсынылды. 

Сайыс үш кезеңнен тұрды: «Танысты-

ру», «Шығармашылық нөмір», «Кешкі 

көйлектер дефиле-көрсетілімі». Бірінші 

кезеңде қатысушылар музыкалық сүйе-

мелдеумен бейнероликтерді көрсету 

арқылы қойылымдар көрсетіп, өздерін

таныстырды. Екінші шығармашылық 

кезеңде қатысушылар өздерінің бойында-

ғы сан қырлы өнерлерін көрсетті. Үшінші 

кезеңде курсанттар «Алтын күз» тақырыбы 

бойынша өз қолымен жасаған сәнді киім-

дерін көрсетті. 

Өте жақсы өнер көрсетіп, үштіктер 

қатарына қосылған топтар да анықталды. 

 ІІІ орынды Ш курс курсанттары полиция 

кіші сержанты Ш. Жора мен полиция 

қатарындағы Т. Абатова, ІІ орынды I V курс 

курсанттары  полиция қатарындағы

Қ. Аринов пен полиция сержанты Э. Сай-

футдинов иеленді. І орынды иеленген II 

курс курсанттары полиция кіші сержанты 

Ж. Жақсылықова мен полиция қатарында-

ғы А. Үрдабеков  2019  жылдың  Күзгі Хан-

шайымы мен Ханзадасы атанды. Сайысы-

мызға қатысқан курсанттар мен тағылым-

дамашыларға грамоталар табысталды.

 Гүлнұр Максетова,
  полиция қатарындағы
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ТӘЖІКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНІНЕ АРНАЛҒАН ТӘЖІК

 ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ КҮРЕСІНЕН  ҚОСТАНАЙ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АШЫҚ БІРІНШІЛІГІ

 ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының спорткешенінде Тәжік-

стан Республикасы Конституциясы күніне 

арналған тәжік халқының ұлттық күресі-

нен ашық біріншілік өткізілді. 

Аталған іс-шараның құрметті қонақ-

тары Қостанай облысының «ШАРҚ» этно-

мәдени орталығының төрағасы Холметов 

Эргашбай Эрматович, ҚР еңбегі сіңген 

жаттықтырушы, грек-рим күресінен КСРО 

спорт шебері, ҚМПУ құрметті профессоры, 

Қостанай қаласының құрметті азаматы 

Сарсенбаев Олжабай Қажғалиұлы болды.

Іс-шараның салтанатты ашылуында екі 

елдің әнұраны шырқалды. Ашылу рәсі-

мінде Э. Холметов барлығын мереке 

күнімен  құттықтап,  Тәжікстан Республи-

касы Конституциясы күні туралы айтып, 

Қазақстан және Тәжікстан Республикалары 

арасындағы достықты нығайтуға үлесін 

қосып жүргені үшін Қостанай акаде-

миясының бастығы полиция полковнигі 

Н. Биекеновке ризашылығын білдіріп, 

«Соманион» тәжік мәдени және қоғамдық 

бірлестіктер қауымдастығының прези-

денті С. Шарифовтің алғыс хатын тарту 

етті. Сонымен қатар іс-шара барысында 

оқу ордамыздың күндізгі және сырттай 

оқыту факультеті курсанттары ән шырқап, 

би билеп, өнерлерін көрсетті. Іс-шара 

соңында жеңімпаздарымыз және әділ 

төрешілер грамоталармен және кубок-

тармен марапатталды.

 Айдарбек Ақылбеков,
 Жауынгерлік және дене дайындығы 

кафедрасының оқытушысы
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ТОПТАН ОЗЫП, ЖҮЛДЕ АЛҒАН АКАДЕМИЯНЫҢ ТАҒЫЛЫМДАМАШЫСЫ 

ӘЛЕМ КУБОГЫНДА ЖҮЛДЕЛІ ОРЫНДЫ ИЕЛЕНДІ 

ұлттық спортымыздың басы ол қазақтың 

қай жігітіне болсын үлкен абырой. Бойла-

рына қайсарлық бар қасиетті  жия білген 

үш шәкіртіміз – Ж. Сәбит, Ж. Сейдірахман-

ұлы, Ғ. Бәшір өз салмақ  дәрежелерінде  

жеңімпаз атанса, Р. Сейтмаханбет пен 

Б. Жарқынбек сынды қос бірдей палуан 

қола жүлдені қанжығаларына байлады. 

Осылайша, белді оқу орнының қоржынына 

үш алтын, екі қола медалі түсті. 

Жақында  өңірлік  жоғарғы оқу орында-

ры арасында «Sport Fest Qostanay 2019» 

студенттік спорт лигасы өткізілді. Онда 

облыстың түкпір-түкпірінен жиналған 

сегіз команда өздерінің шеберліктерін 

танытты. ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы 

Қостанай академиясының курсанттары да 

тартысты бәсекеде тамаша өнер көрсетті.

Аталған  іс-шарада негізгі салмақ 

еліміздің төл спорты - қазақ күресіне және 

Балуан Шолақ, Қажымұқан сынды батыр 

бабаларының жолын қуған қазақ күресі 

палуандарына түсті. Себебі, нағыз мықты-

лар жиналған бұл сайыста «Нар мінезді 

жігітке, нарға мінсе жарасар» дегендей, 

Ағымдағы жылдың қыркүйек айында 

Анапа қаласында кикбоксинг спорт 

түрінен Әлем кубогы болып өтті. Әлемнің 

түкпір-түкпірінен келген спортшылардың 

ішінен Қостанай өңірінің тумасы, ІІМ 

Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының арнайы бастапқы оқыту 

курсының тағылымдамашысы Темірлан 

Бұғыбайұлы Кабиев 91 келі салмағында                        

I жүлделі орынды иеленді. 

Кикбоксинг  - шығыс жекпе-жек түр-

леріне және ағылшын боксына негіз-

делген спорт түрі. Жекпе-жекке деген 

құмарлық жауынгер қазақтың қанында бар 

қасиет. 

Бұл спорт түрі болашақ  жастарда 

патриоттық сезімді оятып, Отанға деген 

сүйіспеншілікті бекемдейтін басты күш.  

Шымыр, шыныққан, білімді, өнегелі 

Темірлан бүгінде оқу ордамыздың тағы-

лымдамашысы болса,  үш айдан соң ішкі 

істер органының қызметкері болады. 

Темірланды жеңісімен құттықтап, мерейің 

үстем болсын, спорттың биік шыңдарын 

бағындырып, жеңіс тұғырынан көріне бер 

демекпіз!
 Ержан Кабидуллинов,

 Жауынгерлік және дене дайындығы 

кафедрасының аға оқытушысы 

 полиция майоры

Орынбасар Уақпаева,
Академияның баспасөз қызметі
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Абай жыры, толғанысы қазақтың,
Есімі оның бар əлемге ғажап тым.
Жүрегінен шумақтары төгілген,

Мақтанышы, халық ұлы, дара ақын.

Көкейінен əн төгіліп, сыр шерткен,
Білім нəрін бəрінен де биік еткен.

Надандықтың соңына нүкте қойып,
Өлеңімен кең далаға гүл еккен.

Бала Абай  дараланған жасынан,
Үміт көрген əр ісінің басынан.
Əкесінен басып озып ақылы,

Білім қуып, сусындаған, тасыған.

50

АБАЙ 
АТАМЫЗҒА АРНАУ

Аида Бакбаева,
полиция қатарындағы 

II курс  курсанты 

Дара Абай жанын салған еліне,
Жүрегімен нұр сыйлаған жеріне.
Əкесінен алған үлгі тəрбиесін,

Шығарғандай жұртшылықтың көгіне.

Дана Абай сауаттылық жол еткен,
Аянбастан халқына жол көрсеткен.
Өлеңдерін өрнек қылып, жол салып,

Жан жарасын ақ қағазбен шертіскен.

Паш еткен дүниеге асылдықтың,
Қазақты бар əлемге таным тұттың.

Сиясы ортаймаған ақ қағазы,
Нышаны қазір біздің қалың жұрттың.

БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫМЫЗ
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АБАЙ АТАМЫЗҒА АРНАУ

Ержан Турабеков,
полиция қатарындағы

II курс курсанты

Абай өлеңдерін жаттап өстік,
175 жырларға алып көштік.

Алуан түрлі сан-қырлы шығармалар,
Абай ата аудармалар сөз бірлестік.

Ақындар бұл заманда көп болғандай,
Тақырыбы бір-біріне ұқсағандай.
Əртүрлі бір-біріне ұқсағандай,

Абай ата сөз толғауы ой салардай.

Жаз жəне күз, қыс пен көктем,
Табиғаттың тыныш күнін бейнелеген.
Тас жүрек, тар қамал сараң байға,

Абай ақын шумақтарымен үрейлеткен.

Терең теңіз Абай ғой дара тұлға,
Ой сананы үйретеді ұл мен қызға.
Үш түрлі поэманы арнау қылған,

Қырық бес сөз жылдар жылжып ғасыр келсе.

Минут сырғып, жылдар, ғасыр келсе,
Ұмытылмайды мəңгілік қара сөз де.
Абайдай  кемеңгер ақын болғандай,

Алтын діңгек алтын тамыр білмегенге.

БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫМЫЗ
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ОТБАСЫ - ӨМІР АЯСЫ

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ!

Әділ Ілияс,
полиция кіші сержанты

IV  курс курсанты 

Пайдасыз ғой жанға аса, 
Қызыл тілің жанбаса.
Егерде сен қайтер ең,
Туған тілің болмаса?!

Өнер алды - қызыл тіл,
Үлкен бақыт ол да аса.
Ең бақытты адамсың,
Бойыңда сол бар болса.

Ана тілің - арың бұл,
Мағжан солай сөйлеген.
Туған тілің - бақытың,
Алтын жақұт ол деген.

Қазақ тілің - алтының,
Өмір атты дүрмекте.

Туған тілің жарқыным,
Өз анаңдай құрметте!

Бірінде бар кейбірінде жоқ мүлдем,
Шүкір етем отбасымның барына.

Олар маған артық көктем көп гүлден,
Шүкір етем отбасы, ата-анама.

Келгенде бір аяқ асты қайғы-мұң,
Рухын сынап құлап үлкен айбынның.
Отбасыңнан жақын сонда кімің бар,
Отбасы ол - үлкен сенің байлығың.

Отбасы ол - киелі ұя панаң ғой,
Демеп сені қолтығыңнан қысатын.
Отбасы ол - əке-шешең, анаң ғой,

Мейірлене құшағына қысатын.

Əрбір адам отбасынан нəр алған,
Бар бақытты отбасынан ала алған.
Адам болсаң, сыйла ата-анаңды,

Пенде болсаң, адам болып жаралған.

Отбасыңды жақсы көр, еліңді сүй,
Тəрбиеле бүгінгі жас ұрпақты.

Бүгінгі жас ертеңгі болашақ қой,
Ал болашақ бүгіннен басталады!

БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫМЫЗ
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ҚАРТТАРЫМ - АСЫЛ ҚАЗЫНАМ

ҰСТАЗ 

Ерболат Лашын,
полиция қатарындағы

III  курс курсанты 

Ұстаз деген - ұлағатты ұлы есім,
Шыңға шықсаң, қасиетін білесің.

Уақыт өтіп, алыс жақта жүрсең де,
Құрметпенен алғыс айта жүресің.

Бала күннің өткен талай қыс-жазы,
Есте қалар қамқор болған тұстары.
Сырын берген, нұрын берген  білімнің,
Əр адамның бар шығар бір ұстазы.

Алғыс айттым ұстаздардың бəріне,
Зор құрметке лайық жандар  бəрі де.
Бүгін біздер болсақ та үлкен азамат,

Сағынамыз сол кездерді əлі де.

Қарттарым алтын, баға жетпестей нұрмен тең,
Арнадым асыл сол алыптарға жыр көркем.

Бағала, жастар, қарттарды көрсең қай жерде,
Уақыт келгенде қартаярмыз-ау бізде ертең.

Қартайса əкең, анаң екеуі қасыңда,
Аялай білсең, соларды достым жасыңда.

Батасын алып, риза қылсаң оларды,
Жəннаттық бақыт бар деп ойлай бер басыңда.

Демейтін солар  ақылды айтып арқаңнан,
Өмірді көрген олар ғой нағыз майталман.

Көрген жеріңде орныңнан тұрып, құрмет қыл,
Кемімес одан ақша, байлығың қалтаңнан.

Түрлі жағдайлар болып жатыр ғой бүгінде,
Сəйкес келмейтін қазақтың сонау біліміне.
Бақыт емес пе, байлық емес пе, ырысың?

Бата беретін қарияң болса үйіңде.

Минут сырғып, жылдар, ғасыр келсе,
Ұмытылмайды мəңгілік қара сөз де.
Абайдай  кемеңгер ақын болғандай,

Алтын діңгек, алтын тамыр білмегенге.

БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫМЫЗ
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ФОТОДЕРЕКТЕР
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ФОТОДЕРЕКТЕР
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ФОТОДЕРЕКТЕР
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ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНА ҚЫЗМЕТКЕ ШАҚЫРАМЫЗ!

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Егер  Сіздерді  құқықтық тәртіп жағдайы  және 

жақын-туыстарыңыздың  қауіпсіздігі толғандыратын болса, 

ішкі істер органдарына қызметке түсіңіздер!

Если Вам не безразлично состояние правопорядка 

и волнует безопасность близких — поступайте

 на службу в органы внутренних дел!

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігінің

Шырақбек Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясы

сіздерді ішкі істер органдарына
қызметке шақырады

Костанайская академия

МВД  Республики Казахстан

 имени Шыракбека Кабылбаева

приглашает на службу в

органы внутренних дел

ҮМІТКЕРЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІ ЭТАПЫ ОТБОРА

Офицерлік лауазымдарға: На офицерские должности:

Қатардағы лауазымдарға: На рядовые должности:

18-35 жас аралығы

Жоғары білім

Сотталмаған

Возраст 18-35 лет

Образование: высшее

Отсутствие судимости

18-35 жас аралығы

Орта, арнаулы орта білім

Сотталмаған

Әскери билетінің болуы

(ер адамдар үшін)

Возраст 18-35 лет

Образование: среднее,

среднее специальное

Отсутствие судимости

Наличие военного билета

(для мужчин)

Заңдар деңгейін

білуіне арналған

МҚІА-дегі тест
(ХҚКО аркылы жазылу)

Тест на знание

законов АДГС
(запись через ЦОНы)

Құжаттарды қабылдау

және рәсімдеу

Прием и оформление

документов

Әскери-дәрігерлік

комиссия

Военно-врачебная

комиссия

Дене

шыдамдылығына

арналған тест

Тест на

 физическую

выносливость

Әңгімелесу СобеседованиеОқу (3-6 ай) Обучение 

(3-6 мес.)

Емтихан Экзамен

Еңбекақы
120 мың теңгеден бастап+қосымша

әлеуметтік пакет+жеңілдіктер

Заработная плата
от 120 000 тг+дополнительный

социальный пакет+льготы

1  2  3 1  2  3

Мекенжайы: Қостанай қ., Абай д-лы, 11,

тел.: 8 (7142) 26-45-42, 26-20-93 (170)

Адрес: г. Костанай,  пр. Абая , 11,

тел.: 8 (7142) 26-45-42, 26-20-93 (170)

kostacademy.kz

КӘСІБИ БАҒДАР – БОЛАШАҚҚА ЖОЛ
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