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ТАРИХТЫ ЖАЗАМЫЗ…
Биыл еліміз Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтеді, Қостанай академиясы 50 жылдық 

межеден өтіп, өткеннің даңқты беттерін өзгертті. Бүгінде жоғары оқу орны Қазақстанның ең 
сұранысқа ие және кәсіби ведомстволық оқу орындарының бірі болып табылады.

Қостанай академиясында борыш, ар-намыс, әділдік және ерлік ұғымдары әдемі сөздер ғана 
емес, өмірлік ұстанымына айналған адамдар қызмет етеді. 

Біз қызықты уақытта өмір сүріп жатырмыз. Біздің заманымыздың көптеген оқиғалары 
Қостанай академиясының тарихына ғана емес, бүкіл елге жазылатын болады. Мысалы, Қа-
зақстанда аналогы жоқ Нельсон Мандела ережелерінің ғылыми-білім беру орталығын ашу. 
ҚАЖ мекемесіндегі нақты жедел-қызметтік жағдайды модельдеуге мүмкіндік беретін кешен-
ді оқу полигонын салу. Бірқатар халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар өткізу. 
Академияның үздік жаттықтырушылары тәрбиелеген курсанттардың орасан зор спорттық 
жетістіктері.

Біздің кәсіби қызметіміз және кадрларды даярлау жүйесі бай практикалық тәжірибеге, 
терең білімге және үздік дәстүрлердің сабақтастығына негізделген. Өткенге құрметпен қарау, 
ізбасарлардың жетістіктерін талдау бізге жүктелген міндеттерді шешудің оңтайлы жолдарын 
табуға мүмкіндік береді. Осы берік негізде ІІО-ның жас қызметкерлері тәрбиеленетін болады, 
оларға ведомство тарихына жаңа лайықты жетістіктерді жазуға тура келеді.

ПИШЕМ ИСТОРИЮ…
В этом году страна отмечает 30-летие Независимости, Костанайская академия пере-

шагнула 50-летний рубеж, перелистнув славные страницы прошлого. Сегодня  вуз является 
одним из самых востребованных и профессиональных ведомственных учебных заведений  
Казахстана.

В Костанайской академии служат люди, для которых понятия долга, чести, справедливости 
и мужества — не просто красивые слова, а жизненные принципы. 

Мы живем в интересное время. Наверняка многие события, современниками которых нам 
довелось стать, будут вписаны не только в историю Костанайской академии, но и всей страны. 
Такие, как открытие научно-образовательного Центра правил Нельсона Мандела, аналога кото-
рому нет в Казахстане. Возведение комплексного учебного полигона, позволяющего моделировать 

реальную оперативно-служебную обстановку в учреждении 
УИС. Проведение ряда Международных научно-практиче-
ских  конференции. Грандиозные спортивные достижения 
курсантов воспитанных лучшими тренерами Академии. 

Наша профессиональная деятельность и система подготов-
ки кадров основана на богатом практическом опыте, глубоких 
знаниях и преемственности лучших традиций. Уважительное 
отношение к прошлому, анализ достижений предшественников 
позволяют находить оптимальные пути решения возложенных 
на нас задач. На этом прочном фундаменте будут воспиты-
ваться молодые сотрудники ОВД, которым предстоит вписать 
новые достойные страницы в историю ведомства.

РЕДАКТОР МІНБЕРІ/КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Они шагают в ногу с Независимостью 

нашей страны. Они ее ровесники.

Олар Тәуелсіздікпен бірге
 қадам басуда. 

Олар егеменді елдің құрдастары.
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ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының құрылғанына 50 
жыл толып отыр. Оқу орнының қалыптасу 
тарихы 1971 жылғы 1 қарашада кіші және 
орта басшы құрамды даярлайтын Қостанай 
облысаралық мектептен басталды. Өзінің 
дамуы барысында оқу орнымыз колледж, 
жоғары мектеп, заң институты, Академия 
деген кезеңдерден өтті. Осы кезеңдерден 
Академия болып қалыптасуына үлестерін 
қосқан ардагерлер оқу орнына келді.

Мерекеміздің құрметті қонақтары ең ал-
дымен Шырақбек Қабылбаев ескерткішіне тағ-
зым етіп, гүл шоқтарын қойды. Оқу орнының 
жаңадан ашылған оқу-материалдық базалар 
«Тыйым салынған аймақ», «ҚАЖ мекемесі», 
«Полиция бөлімі» сияқты полигон кешендері, 
дәріс залдары көрсетіліп, Тұңғыш Прези-
дент атындағы дәріс залында Академияның 
бұрынғы басшыларымен тікелей байланыс ор-
нап, құттықтаулар легі тыңдалды. 

Кезекте қонақтарымызға 50 жылға арналған 
деректі фильм көрсетіліп, бірнеше ардагерлер 
марапатталды. Атап айтқанда Министр поли-
ция генерал-лейтенанты Е.З. Тұрғымбаевтың 
бұйрығымен «Еңбек ардагері» медалімен ІІМ 
ардагері отставкадағы полиция полковнигі Б.Б. 
Мукажанова, ҚР Ішкі істер органдары мен 
Ұлттық ұлан ардагерлері кеңесінің грамота-
сымен отсавкадағы әділет полдполковнигі Б.Д. 
Сұлтанов, отставкадағы полиция подполков-
нигі Ш.В. Жалмұхамедова, отставкадағы по-
лиция полковнигі К.Ш. Исергепова, сондай-ақ 
«Шырақбек Қабылбаев» медалімен, «Академия 
50 жыл» төсбелгісімен, алғыс хаттар және гра-
моталармен 15тен астам ардагерлер марапат-
талды. Мерейтой соңында құрметті қонақтарға 
мерекеге орай басылып шыққан жылнамалар 
жинағы табысталды. 

ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясының Ішкі және

сыртқы коммуникациялар бөлімшесі

Бiзге      жыл!Бiзге      жыл!
МЕРЕЙТОЙМЕРЕЙТОЙ
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ДАНА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ВУЗУ

ВЫСОКИЕ ГОСТИ ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Заместитель министра внутренних дел 
РК генерал-майор полиции Мурат Бай-
мукашев посетил Костанайскую академию 
МВД им.Ш.Кабылбаева.   

Здесь он ознакомился с новыми фор-
матами подготовки кадров для местной 
полицейской службы и уголовно-исполни-
тельной системы, которые реализуются в 
рамках Дорожной карты по модернизации 
органов внутренних дел.

Заместителю министра продемонстрировали 
комплексный учебный полигон, позволяющий 
моделировать реальную оперативно-служебную 
обстановку в учреждении УИС, столовую, ка-
зармы где проживают курсанты и слушатели. 
Также генерал-майор посетил центр им. Нель-

сон Мандела, лекционные зала МПС имени 
Халык Кахарманы Газиза Байтасова и ауди-
тории Дархана Базарбаева, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей. 

Наряду с этим, М.Баймукашеву показали 
специализированные центры по подготовке 
специалистов службы пробации, противодей-
ствия экстремисткой идеологии в пенитенци-
арной системе. 

Заместитель министра дал положительную 
оценку реализованным в Академии проектам 
и пожелал успехов в дальнейших реализуемых 
инициативах.

Пресс-служба Костанайской академии 
им.Ш.Кабылбаева
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ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қос-
танай академиясында елімізде тұңғыш рет 
Нельсон Мандела ережелерінің ғылыми-
білім беру орталығының салтанатты ашы-
луы өтті.

Іс-шараға Германия, Словения, Бол-
гария, Қазақстан сарапшылары қатысты. 
Қазақстан Республикасы ІІМ ҚАЖ коми-
тетінің төрағасы Жанат Ешмағамбетов өз 
сөзінде атап өткендей, Қостанай академиясы 
ҚР ІІМ жүйесінің ведомстволық оқу орны 
болып табылады. Оның бағыттарының бірі 
қылмыстық-атқару жүйесі үшін қызметкер-
лерді даярлау. Осыған байланысты, бүгін-
де осы бағыттағы халықаралық құқықты 
кеңінен зерделеу үшін БҰҰ Есірткі және 
қылмыс жөніндегі басқармасының қолдауы-
мен Қазақстанда аналогы жоқ Н.Мандела 
ережелер орталығы ашылды.

- Халықаралық құқық нормаларын, атап 
айтқанда Нельсон Мандела ережелерін білу 
адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау-
дағы негізгі бағыттардың бірі болып табыла-

ды. Бұл ең алдымен сотталғандармен жұмыс 
істеу кезінде сақталуы тиіс, - деді Қостанай 
академиясының бастығы полиция полковнигі 
Нұрлан Биекенов. -Бүгінгі таңда оқытушылар 
мен курсанттардың алдына қоятын негізгі 
міндет-ережелері қылмыстық-атқару жүйесінің 
қызметкерлері тәжірибеде қолдануы тиіс, қа-
зіргі заманның көрнекті қайраткері, Нобель 
сыйлығының лауреаты қалдырған мұраны 
зерттеу.

Орталықты құру және ашу кезінде жүр-
гізілген ауқымды жұмысқа, сондай-ақ жалпы 
Академияның қызметіне бағдарламаның халы-
қаралық үйлестірушісі, БҰҰ-ның Есірткі және 
қылмыс жөніндегі басқармасының штаб-пәтері 
Торбен Адамс жоғары баға берді. Ол Қоста-
най жоғары оқу орнымен бірлескен жұмыс 
Қазақстанда жарқын жобаға айналғанын, ол 
алдағы уақытта да жоғары кәсіби деңгейде 
жалғасатынын атап өтті.

ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы
Қостанай  академиясының

Ішкі және сыртқы
коммуникциялар бөлімшесі

Елімізде Нельсон Мандела ережелерінің 
алғашқы орталығы Қостанайда ашылды

БІЗДІҢ ЖЕТІСТІК БІЗДІҢ ЖЕТІСТІК
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ОБМЕН ОПЫТОМ

В стенах Академии состоялась эксперт-
ная встреча на тему «Повышение квали-
фикации сотрудников пенитенциарной си-
стемы и службы пробации по работе с 
осужденными, входящими в группу повы-
шенного риска, включая осужденных за 
преступления экстремистского и террори-
стического характера».

В мероприятии приняли участие эксперты 
из США, Германии, Словении, Болгарии и Ка-
захстана. Модератором выступила начальник 
Центра подготовки специалистов Службы про-
бации полковник полиции Райгуль Мухтабаева.

В ходе встречи были обсуждены между-

народные документы по отбору и подготов-
ке сотрудников пенитенциарных учреждений 
и службы пробации, подготовка сотрудников, 
использующих оценку рисков в повседневной 
деятельности, опыт подготовки сотрудников, 
осуществляющих работу с осужденными высо-
кого риска, результаты оценки необходимости 
обучения сотрудников УИС Кыргызстана.

Сотрудники Академии, слушатели маги-
стратуры и докторантуры получили возмож-
ность ознакомиться с опытом Словении, Болга-
рии и Германии.

Пресс-служба Костанайской академии 
им.Ш.Кабылбаева

Экспертная встреча в 

Костанайской академии

SABYR MEN EÑBEK BÄRIN JEÑBEK

Осындай атаумен еліміздің Қылмыс-
тық-атқару жүйесі мекемелерінің бастығы 
лауазымына резервшілер арасында кон-
курс өтті

Айта кету керек, мұндай байқау ал-
ғаш рет ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының бастамасымен 
өткізіліп отыр. Жыл бойы лайықты, үздік 
басшыны таңдау үшін ауқымды жұмыстар 
атқарылды.

2020 жылғы желтоқсан мен 2021 жылғы 
мамыр айлары аралығында басшылық лауа-
зымға кадрлық резервте тұрған ҚР ҚАЖ 70-
тен астам қызметкері Қостанай академиясында 
біліктілікті арттыру курстарына қатысты.

Мұнда офицерлерге БАҚ және ҮЕҰ-мен 
жұмыс істеуге үйретті, психологиялық күйзе-
ліске төзімділіктерін тексеріп, ұжыммен жұ-
мыстың қаншалықты сапалы жүргізілетінін 
білді.

Дәріскерлер ретінде Академияның ғана 
емес, Қазақстанның түрлі қалаларынан да ға-
лымдар шақырылды. Теориялық оқыту нәти-
жесі сотталғандарды жұмыспен қамту туралы 
жобаларды дайындауға қатысу болды.

Конкурс 2 кезеңге жоспарланған. Онда әр 
өңірден 1 резервші өз жобасымен сөз сөйледі. 
15 жоба ұсынылған іріктеу кезеңі қазан айын-
да өтті. Нәтижесінде финалға 6 адам шықты.

Бүгін олар өз жұмыстарын қазылар ал-
қасына ұсынды. Оның ішінде ІІМ Қоғамдық 

Сабыр мен еңбек 
             бәрін жеңбек
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кеңесінің мүшесі, заң ғылымдарының докторы, 
профессор Қуат РАХЫМБЕРДИН, Қазақстан 
Республикасындағы Адам құқықтары жөнін-
дегі уәкіл Эльвира ӘЗІМОВА, бағдарламаның 
халықаралық үйлестірушісі Адамс ТОРБЕН 
- БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі 
басқармасының штаб -пәтері, Батыр САПАР-
БАЕВ-БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөнін-
дегі басқармасының пенитенциарлық жүйесі 
жөніндегі өңірлік сарапшысы, Данияр КҮЗЕН-
БАЕВ-Қостанай облысының «Атамекен» кәсіп-
керлер палатасының директоры. Жобаларды 
қорғау ашық талқылау арқылы жүргізілді.

1-орынды Ақмола облысы бойынша ҚАЖД 
тәрбие жұмысы жөніндегі мекеме бастығы-

ның орынбасары, әділет подполковнигі Дархан 
Мырзабеков иеленді.

2-орынға Шығыс Қазақстан облысы ҚАЖД 
тәрбие жұмысы жөніндегі мекеме бастығының 
орынбасары, әділет подполковнигі Айдын Қа-
лелов ие болса, ал 3-орын Батыс Қазақстан 
облысы бойынша ҚАЖД мекемесі бастығының 
жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары, әді-
лет майоры Ерлан Рахманқұловқа берілді.

Бұл жобалар танысу және оларды одан әрі 
іске асыру үшін ҚР ІІМ ҚАЖ комитетіне жі-
берілетін болады.

ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының баспасөз бөлімі

ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қоста-
най академиясында  қылмыстық-атқару 
жүйесінің полигон кешенінің салтанатты 
ашылуы өтті.

Іс-шара апартеид кезінде адам құқық-
тары үшін күрескен белсенділердің ең та-
нымалы Нельсон Манделаның туған күні 
қарсаңында жүзеге асырылды.

Полигонның салтанатты ашылу рәсімі 
қылмыстық құқық және жазаны орындау ка-
федрасының тыңдаушылары, оқытушылары 
мен ардагерлерінің қатысуымен болды.

Оқу орнының бастығы полиция полковнигі 
Нұрлан Биекенов құттықтау сөзінде болашақ 
мамандардың бірінші кезектегі міндеті өзінің 
кәсіби шеберлігін арттыру, дағдыларын жетіл-
діру, іскерлігін бекіту екенін атады. Сондық-
тан Академия базасында бұл үшін барлық 
жағдай жасалуда.

Полигонның ашылуы құрметті қонақтары-
мыз Қостанай облысы ҚАЖД бастығы әділет 
полковнигі Абай Қайырбеков, Қостанай об-
лысы ҚБК төрағасы Александра Сергазинова 
және Академия ардагері Бауыржан Эсовқа 
берілді. Олар осы бірегей жобаға бастама 

Қостанай академиясының

       бірегей жобасы

БІЗДІҢ ЖЕТІСТІКSABYR MEN EÑBEK BÄRIN JEÑBEK
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бере отырып, қызыл лентаны қиды.
Өз сөзінде Қостанай академиясының басты-

ғы атап өткендей, бұл полигонның құрылымы 
бүкіл Қазақстанда жоқ. Қостанай академиясы 
– қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің нақ-
ты жағдайларын имитациялайтын оқу поли-
гонын құра алған жалғыз жоғары оқу орны.

Іс-шара қонақтарына оқу полигонында өт-
кізілген жағдай курсанттарға практикалық 
сабақтарды өткізу барысында нақты жағдай-
ларды модельдеуге мүмкіндік беретінін айтты. 
Оқу полигонын құру кезінде ҚАЖ қызметін 

регламенттейтін барлық талаптар ескерілді, 
сотталғандарға арналған тұрғын үй-жайдың 
материалдық-тұрмыстық жағдайлары бар тех-
никалық жарақтандырылуын барынша жақын-
дата және толық қайталай отырып жасалды.

Оқу полигоны жұмысының негізгі мақсаты 
курсанттардың алған теориялық білімдерін 
бекіту және оларды практикалық қызметте 
қолдану болып табылады. Мұнда олар тұр-
ғындардың қауіпсіздігі жоғары деңгейде бо-
луы үшін өз дағдыларын, іскерліктері мен 
шеберліктерін шыңдайтын болады.

25 августа Костанайскую академию 
МВД имени Шракбека Кабылбаева посе-
тил Депутат Сената Парламента Респу-
блики Казахстан, Председатель Комитета 
по конституционному законодательству, 
судебной системе и правоохранительным 
органам Владимир Волков.

 Депутат ознакомился с новыми форматами 
подготовки кадров для местной полицейской 
службы и уголовно-исполнительной системы, 
которые реализуются в рамках Дорожной кар-
ты по модернизации органов внутренних дел.

Сенатору продемонстрировали комплексный 
учебный полигон, позволяющий моделировать 

реальную оперативно-служебную обстановку в 
учреждении УИС.

Наряду с этим, гостю показали специализи-
рованные центры по подготовке специалистов 
службы пробации, противодействия экстре-
мисткой идеологии в пенитенциарной системе.

В лекционном зале Елбасы - Первого Прези-
дента Республики Казахстан Владимир Волков 
встретился с руководителями подразделений 
Академии, где рассказал о законодательном 
обеспечении проводимых реформ в правоохра-
нительной системе. Особое внимание сенатор 
обратил на вопросы необходимости повышения 
качества подготовки кадров способных реали-
зовать поручение Главы государства по пере-

Депутат Сената Парламента 
Владимир ВОЛКОВ посетил 
Костанайскую академию МВД

ВЫСОКИЕ ГОСТИБІЗДІҢ ЖЕТІСТІК
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ходу на сервисную модель работы полиции. 
Депутат также отметил, что в рамках даль-
нейших мер по модернизации ведомственного 
образования обсуждаются вопросы укрепления 
социального пакета профессорско-преподава-
тельского состава учебных заведений МВД.

Начальник Академии Нурлан Биекенов 
рассказал о проводимой коллективом работе 
и реализуемых проектах, а также выдвинул 
ряд предложений. В частности, по обучению 
демобилизуемых солдат Национальной Гвар-
дии, привлечению на преподавательскую рабо-
ту подготовленных и мотивированных сотруд-
ников, укреплению материально-технической 

базы Академии.
В рамках обсуждения состоялся продуктив-

ный обмен мнениями.
В завершении визита депутат В.Волков оз-

накомился с экспозициями музея Академии и 
оставил памятную запись в Книге почетных 
гостей.

По итогам встречи Владимир Волков взял 
на личный контроль ряд предложенных ини-
циатив и выразил желание еще раз побывать 
в Костанайской академии.

Пресс-служба Костанайской академии
МВД имени Шракбека Кабылбаева 

ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясына екі құрметті қонақтар келді. 
Бұл Мирлан Қызылов және Еркін Әбіл.

2014 жылдың мамыр айынан 2019 
жылдың сәуір айына дейін полиция гене-
рал-майоры Мирлан Қызылов жоғары оқу 
орнын басқарды.

Полиция генерал-майорының кездесуі Шы-
рақбек Қабылбаевтың ескерткішіне гүл шоқта-
рын қоюдан басталды. Мирлан Ахмедияұлы 
Академияның жеке құрамымен кездесу өткізіп, 
алғашқы кәсіби дайындық тыңдаушыларымен 
әңгімелесті. 

Ал өз кезегінде Білім және ғылым министр-
лігі Ғылым комитетінің мемлекет тарихы ин-
ститутының директоры, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Еркін Әбілге Академия 
бастығы Н. Биекенов білім ордасының мерей-
тойына орай Еркін Аманжолұлын «Шырақбек 
Қабылбаев» төсбелгісімен марапаттады.

Айта кету керек, 1993 жылдан 2009 жылдары 
аралығында отставкадағы әділет подполковнигі 

Еркін Әбіл Қостанай академиясында қылмы-
стық-атқару жүйесі комитетінің күндізгі оқыту 
факультеті бастығының қызметін атқарған.

Сапары аясында қонақтарға ҚАЖ мекемесін-
дегі нақты жедел-қызметтік жағдайды модуль-
деуге мүмкіндік беретін кешенді оқу полигоны, 
пенитенциарлық жүйеде пробация қызметінің 
мамандарын даярлау, экстремистік идеологияға 
қарсы іс-қимыл жөніндегі мамандандырылған 
орталықтар көрсетілді.

ЛАЙЫҚТЫ МАРАПАТ

Сыйлы қонақтар

ВЫСОКИЕ ГОСТИ
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Курсанты Костанайской академии 
им.Ш.Кабылбаева вернулись из столицы 
Казахстана с заслуженными наградами.  
В Нур-Султане подвели итог пятилетнего 
проекта научных исследований Capstone 
Project.

С 12 по 16 сентября в стенах КазГЮУ 
им. Нарикбаева прошло заключительное 
мероприятие проекта Capstone Project.

Мероприятие проходило в офлайн и он-
лайн режиме. Студенты и наставники команд 
победителей из пяти ВУЗов страны - КазГЮУ 
им. М. Нарикбаева, Атырауского университета 
им. Х. Досмухамедова, Южно-Казахстанского 
университета им. М. Ауезова, Западно-Казах-
станского университета им. М. Утемисова и 
Костанайской академии МВД им. Ш. Кабыл-
баева поделились опытом и впечатлениями от 
участия в проведении научных исследований 
в сфере защиты прав человека. 

Академию представляли курсанты 4 курса 

- Байжанова Дамиля, Кириченко Анастасия, 
Кривич Юлия, лейтенант полиции Гареева Ка-
мила, майоры полиции Мырзабек Туйганов и 
Болат Алпеисов, подполковник полиции Рама-
зан Аужанов. 

С приветственными словами перед участ-
никами выступили заместитель главы миссии 
посольства Королевства Нидерландов в Ка-
захстане Наут ван Ванденберг, руководитель 
Представительства PRI в Центральной Азии 
Ж. Назарова и Провост Универститета Каз-
ГЮУ им. М. Нарикбаева С. Пен. 

Свои доклады представили ученые, нацио-
нальные и международные эксперты: Леон Ка-
стелланос - Янкевич - научный координатор 
Нидерландской сети исследований в области 
прав человека, Оливье тер Мёлен - сотруд-
ник по политическим вопросам по Централь-
ной Азии МИД Нидерландов, Лино Бросиус 
и Рут ван дер Пол - менеджеры Центра меж-
дународного правового сотрудничества в Ни-
дерландах, Арнем Леувардем - судья Апелля-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Capstone Project – èòîã ïÿòèëåòíîãî
проекта

ционного Суда Нидерландов, Эльвира Азимова 
- Уполномоченный по правам человека в Ре-
спублике Казахстан, Артур Алхастов - юрист 
филиала Казахстанского международного бюро 
по правам человека и соблюдению законности 
в г. Нур-Султан, Камила Есенова - основатель 
Central Asian Center for policy analysis. 

Встречи с докладчиками проходили в ин-
терактивной форме, с вопросами и коммента-
риями. Студенты, курсанты и преподаватели  
интересовались различными аспектами защиты 
прав человека в контексте своих научных ис-
следований. 

В ходе мероприятия командам было пред-
ложено разработать и презентовать Дорожную 
карту по внедрению новых подходов к исследо-
ваниям в области прав человека в Казахстане. 
В ближайшее время разработанная участни-
ками Дорожная карта будет разослана во все 
вузы страны в качестве рекомендации. Её за-
дача - повысить интерес молодежи и научного 
сообщества к исследовательской деятельности в 
сфере защиты прав человека. 

Глубже погрузиться в атмосферу высоких 

международных стандартов в области защиты 
прав человека помогли виртуальная экскурсия 
во Дворец Мира с Матильдой Радос и вирту-
альный визит в Международный уголов-ный 
суд в Гааге. Участники на прямой связи смог-
ли увидеть здания, специализированные залы, 
где проходят судебные процессы, имеющие зна-
чение для всего человечества. Гиды рассказа-
ли интересные факты о деятельности данных 
институтов, и ответили на все интересующие 
вопросы.

Одним из кульминационных моментов за-
ключительного мероприятия Capstone Project 
стало чествование победителей последних 
двух лет. В связи с пандемией командам 
из Западно - Казахстанского университета 
им. М. Утемисова и Костанайской академии 
МВД им. Ш. Кабылбаева не удалось по-
се-тить Нидерланды, но они были награжде-
ны ценными призами.

Мырзабек ТУЙГАНОВ,
начальник Центра по подготовке

специалистов УИС по противодействию
экстремиской идеологии, майор полиции

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Абайдың саяси- 
құқықтық көзқарасы 

ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қоста-
най академиясында қазақтың ұлы ақыны, 
аудармашы, сазгер, ағартушы Абай Құ-
нанбаевтың туған күніне орай «Абайдың 
саяси-құқықтық көзқарасы» тақырыбында 
дөңгелек үстел өтті.

Іс-шараға Академия бастығының орынба-
сары полиция полковнигі Ербол Қаппасов, 
П.Чужинов атындағы экономика және құқық 
институтының директоры, тарих ғылымдары-
ның кандидаты Әлібек Табулденов пен Акаде-
мияның 3-курс курсанттары қатысты.

Полиция полковнигі Е.Қаппасов шараның 
шымылдығын ашып, Абай Құнанбаевтың қо-
ғамдық-философиялық ойы Қазақстанның та-
рихында ерекше орын алатынын атап өтті.

Шара барысында курсанттар «Біріңді қа-
зақ бірің дос. Көрмесең істің бәрі бос», «Жұ-
мысы жоқтық, тамағы тоқтық – аздырар 
адам баласы», «Абай қалдырған ұлы мұра өз 
кезеңінде қоғам дамуының үлкен рухани ті-
регі» атты Абай Құнанбаевтың қара сөздеріне 
негізделген баянаттары оқылды. Дөңгелек үс-
телде Ұлы ақынның өмір жолы еске алынып, 
оның әйгілі шығармалары, жазу мәнері, қара 
сөздерінің мәні талқыланды.

- Бүгін, бізде ұлы Абайдың шығармашы-
лығын еске алып, оның ерекше қырларымен 
танысуға тамаша мүмкіндік болды, біз ұлы 
мұрамызды ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуіміз қа-
жет деп санаймын, — деді дөңгелек үстелге 
қатысушы Ердәулет Қуандық.

АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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Мереке қарсаңындағы
МАРАПАТ

Мереке қарсаңындағы

ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай 
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қоста-
най академиясында ішкі істер органдары-
ның ардагерлері мен ЖОО-ның үздік қыз-
меткерлері марапатталды

Іс-шара қонақтарын құттықтай отырып, 
Академия бастығы полиция полковнигі Нұр-
лан Биекенов Қазақстанда 2012 жылдан бас-
тап атап өтілетін мемлекеттік мерекенің тари-
хи рөлін атап өтті.

Қызметтегі жетістіктері үшін 10 полиция 
офицері медальдар, төсбелгілер, құрмет грамо-
талары және алғыс хаттармен марапатталды.

Марапатталғандардың қатарында психо-
лог мамандарды даярлау және әлеуметтік 

зерттеулер жүргізу орталығының оқыту-
шы-әдіскері полиция майоры Шолпан Қаб-
жанова, кадр саясаты бөлімінің бастығы 
полиция подполковнигі Руслан Аужанов, 
жедел-іздестіру қызметі кафедрасының бас-
тығы полиция подполковнигі Ержан Мұ-
хамеджанов, кадр саясаты бөлімінің инс-
пекторы полиция капитаны Салтанат 
Жұмалдина, арнайы-тактикалық даярлық 
кафедрасының оқытушысы полиция капи-
таны Ұланбек Сәрсенов бар.

Сондай-ақ қызметкерлермен қатар бұл күні 
Ішкі істер органдарының зейнеткерлері Есен-
бек Құрманов, Еркен Мұқажанов, Николай 
Акуленко, Абдрахман Комамбаев, Виктор 
Рупс лайықты марапаттарға ие болды.

АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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ОБМЕН ОПЫТОМ ОБМЕН ОПЫТОМ

В октябре т.г. проведена четырехднев-
ная международная научно-практическая 
конференция «Организация и деятель-
ность органов внутренних дел на совре-
менном этапе: проблемы и пути решения» 
с участием ученых и экспертов Казахста-
на, России, Узбекистана, Таджикистана на 
площадке Костанайской академии МВД 
им. Ш. Кабылбаева.

Открыл конференцию начальник Ака-
демии, доктор юридических наук, доцент, 
полковник полиции Биекенов Нурлан 
Амангелдинович. 

С приветственными словами к участникам 
обратились заведующий Отделом безопасности 
и правопорядка Администрации Президен-
та Республики Казахстан Калайчиди Алек-
сей Дмитриевич, начальник Академии МВД 
Республики Узбекистан, полковник Хатамов 

Рустам Абдуганиевич. Стоит отметить, что 
подобное мероприятие впервые проходит с 
участием коллег из Узбекистана. 

На пленарном заседании выступили вид-
ные казахстанские ученые Жумагулов Марат 
Имангалиевич, член Высшего Судебного Со-
вета Республики Казахстан, доктор юриди-
ческих наук. Он раскрыл вопрос о совершен-
ствовании деятельности ОВД в Казахстане, 
дав анализ ситуации в целом.  

Балтабаев Куаныш Жетписович, профессор 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Евра-
зийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук, 
профессор. Им был представлен на обсуж-
дение вопрос о понятие иных мер уголов-
но-правового воздействия и их интерпретация 
в законодательстве РК.  

О необходимости поиска новых путей про-
тиводействия преступности на современном 
этапе рассказал директор НИИ права при 
университете «Туран», доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный работник МВД 
Республики Казахстан Акимжанов Талгат 
Курманович. 

С актуальным вопросом о подготовке ка-
дров для органов внутренних дел в условиях 
системного реформирования выступил Шнар-
баев Болатбек Кабдушевич, профессор кафе-
дры права КФ Челябинского государственно-
го университета, доктор юридических наук, 
доцент. 

Первый день международной научно-прак-
тической конференции завершился обсужде-
нием вопросов дальнейшего совершенствования 
уголовно-исполнительного законодательства и 
пенитенциарной системы.

Участники мероприятия делились своим 

Организация и деятельность
органов внутренних дел 
на современном этапе: 

ïðîáëåìû
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опытом работы и методами решения возника-
ющих проблемных вопросов. Дискуссия полу-
чилась живой и интересной. 

В последующие дни были рассмотрены и 
обсуждены вопросы совершенствования уго-
ловно-исполнительной, оперативно-розыскной 
деятельности, проблемные вопросы расследо-
вания преступлений, профилактики правона-
рушений и административно-юрисдикционной 
деятельности полиции.

Жаркие дискуссии вызвали темы конфе-

ренции, в ходе которой коллеги из сосед-
них стран получили ответы на интересующие 
вопросы, смогли акцентировать внимание на 
актуальных проблемах, а также получить ин-
формацию из первых уст от ученых и экс-
пертов. 

По итогам международной конференции 
были выработаны рекомендации, которые на-
правлены в подразделения МВД, для даль-
нейшего совершенствования деятельности ор-
ганов внутренних дел. 
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выбраны лучшие
В Костанайской альма-матер выбран 

лучший преподаватель, определены луч-
шая кафедра и лучший учебно-методиче-
ский материал. 

Ежегодно в стенах Академии проводятся 
учебно-методические сборы профессорско-пре-
подавательского состава, где обсуждаются во-
просы  системных проблем образовательного 
процесса в вузе,  перспективы развития и 
организации учебного процесса, о практике 
применения интерактивных методов обучения 
в образовательном процессе Академии.

В ходе мероприятии состоялась интересная 
дискуссия при обсуждении доклада «Қостанай 
академиясындағы ҚАЖ мекемесі», с которым 
выступил начальник кафедры уголовного пра-
ва и организации исполнения наказаний пол-
ковник  полиции Дархан Амангелдиев. 

Не менее интересная развернулась полеми-
ка при обсуждении доклада «Об итогах учеб-
ной и учебно-методической работы кафедры 
деятельности ОВД за 2020-2021 учебный год», 
с которым выступил заместитель начальника 
административной деятельности ОВД Данияр 
Калкаманулы.

Традиционным стало награждение победи-
телей внутриакадемических конкурсов. 

По итогам прошедшего учебного года в 
конкурсе «Лучший преподаватель»  ста-
ла – Елена Федотова. Второе место в этой 
же номинации получил - начальник кафе-
дры уголовного процесса и криминалистики, 
подполковник полиции Серик Едресов, третье 
место – заместитель  начальника кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, пол-
ковник полиции Сергей Кадаций. 

По итогам конкурса  «Лучший учебно-ме-
тодический материал» 

1- место разделил авторский коллектив на-
чальника кафедры уголовного процесса и кри-

миналистики, подполковника полиции Серика 
Едресова и профессора кафедры уголовного 
процесса и криминалистики, к.ю.н. Андрея 
Брылевского, которые подготовили учебное  
пособие - «Составление уголовно-процессу-
альных актов досудебного производства»;

2-место получил начальник кафедры об-
щеюридических дисциплин, подполковник 
полиции Ербол Қайнар за подготовку моно-
графии «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Ре-
спубликасының пенитенциарлық жүйесін-
дегі ұйымдасқан қылмыстықпен күресудің 
қылмыстық – құқықтық және кримино-
логиялық мәселері»; 

3-место заместитель  начальника кафе-
дры организации социальной работы в ОВД, 
полковник полиции Анна Конвисарь за под-
готовку курса лекции «Теория социальной 
работы».

Победителям в номинациях торжественно 
были вручены грамоты заместителем началь-
ника Академии, полковником полиции Са-

Подведены итоги: 

АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫАКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

лимгереем Каракушевым.
В номинации «Лучшая кафедра года» бес-

спорным лидером стала кафедра администра-
тивной деятельности ОВД. Коллективу кафе-
дры был вручен кубок и грамота.

За активное сотрудничество и качествен-
ную подготовку военнослужащих по призыву 
воинской части 6697 для службы в органах 
внутренних дел, награждены сотрудники Ака-

демии и выпускники школы педагогического 
мастерства.  

Итоги учебно-методических сборов показа-
ли, что принятые решения будут способство-
вать реализации высокого научно-педагогиче-
ского потенциала вуза в профессиональной 
подготовке специалистов. 

Учебно-методический центр
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ҮЗДІК КУРСАНТТАР ҮЗДІК КУРСАНТТАР

Мақтан тұтамыз! 

ІІМ Қостанай академиясының курсанты 
Александра Дмитриева үздік ғылыми-зерт-
теу жұмысының халықаралық байқауында 
жүлдегер атанды.

Байқау ІІМ Ресей Омбы академиясының 
базасында онлайн өткізілді. Курсант А. Дми-
триева ТМД елдері ІІМ жүйесі білім беру ұй-
ымдарының курсанттары мен тыңдаушылары 
арасында ІІІ орын алды. Оның «Қылмыстық 
іздестіру бөлімшелерінің қызметі» атты жұмы-
сы «Қылмыстық іздестіру бөлімшелерінің ізде-
стіру жұмысы» номинациясында үздіктердің 
бірі болды.

ҚР Білім және ғылым министрлігі Жо-
ғары оқу орындарының базасында жыл са-
йын өткізілетін «ҚР Жоғары оқу орындары 
студенттерінің үздік ғылыми-зерттеу жұ-
мысы» республикалық байқауының нәтиже-
сі бойынша Академияның 4-курс курсанты 
Зарина Байхадамова ІІІ орынды иеленді. 

Байқаудың мақсаты студенттердің ғылыми-
зерттеу және оқу-танымдық қызметін ынталан-
дыру, ғылыми-техникалық үдерістің жетістікте-
рін іс жүзінде қолдану, дарынды студенттерді 
іріктеп, қолдау білдіру, шығармашылық баста-
маларын дамытып, зияткерлік әлеуетін қалып-
тастыруға ықпал ету болып табылады.

-«Медицина саласында әлеуметтік қызмет 
көрсету» тақырыбында жазылған ғылыми жұ-
мысым жүздеген қатысушылар арасында ірікте-
ліп алынғанына өте қуаныштымын. Бұл менің 
республикалық байқауларда алған алғашқы 
жүлделі орным- деп атап өтті З.Байхадамова.

ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының курсанты Бағжан Халено-
ва Қазақстандағы Жоғары оқу орындары 
мен колледждерінің студенттері арасын-
да үздік атанды. Оның ана тілі туралы 
шығармашылық жұмысы «Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді жастар» кітабында жа-
рияланды.

Бағжан Академияның үшінші курсында 

оқиды. Әртүрлі халықаралық байқаулардың 
бірнеше мәрте қатысушысы және жүлдегері. 
Мектепті алтын белгімен бітірген ол еш ой-
ланбастан ІІМ Қостанай академиясында оқу-
ды таңдады.

Білім ордасында Бағжан өзінің белсенді-
лігін жалғастырып, түрлі республикалық жа-
рыстарға, дебаттарға қатысып, көп уақытын 
кітапхана мен спорт залында өткізеді және 
домбырада шебер ойнайды. Республикалық 
байқаудың өтіп жатқанын білген ол, оған 
қатысуға ойланбастан шешім қабылдады.

- «Өзге тілдің бәрін біл – өз тіліңді құр-
метте» тақырыбы маған өте жақын. Неге де-
сеңіз, мен мақтан тұтатын ана тілім ол – қа-
зақ тілі. Қазақ тілі – өте бай тіл. Бұл тілдің 
тарихы тереңде жатыр. Сіз басқа тілдерді біл-
сеңіз де, ана тілі әрқашан сіздің жадыңызда 
болады, - дейді Бағжан.

Бағжанның республикалық байқауда бірін-
ші орын алуы бұл алғаш рет емес. Ол осыған 
дейін ауқымды жобаларға қатысып, өзін жақ-
сы қырынан таныта білді.

Қостанай академиясының курсанты 
республикалық байқауда жүлделі орынды 
иеленді. 

4-курс курсанты Руслан Бияхметов 
жыл сайын Білім және ғылым министрлігі-
нің ұйымдастырылуымен өтетін жоғары оқу 
орындары студенттері арасындағы ғылы-
ми-зерттеу жұмыстарының Республикалық 
байқауында жүлделі ІІІ орынды иеленді. 

Ғылыми жетекшісі ІІО әкімшілік қызмет ка-
федрасының аға оқытушысы полиция под-
полковнигі Азамат Мұқажанов болды.

«Халықаралық құқық нормаларындағы 
«электр (телекоммуникациялық) байланыс же-
лілері арқылы берілетін ақпаратты жасырын 
бақылау, ұстап қалу және алып тастау» ар-
найы жедел-іздестіру іс-шарасының құқықтық 
регламенті тақырыбы бойынша қорғап, «Құ-
қық» бағытының үздігі деп танылды. 

Айта кетейік, жыл сайын өткізілетін са-
йыс биылғы жылы онлайн форматта жүзеге 
асырылған болатын. Студенттердің ғылыми-
зерттеу жұмыстары олардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына дағдыларын дамытуға, шығар-
машылық бастаманы дамытуға және ғылыми-
техникалық үдерістің жетістіктерін іс жүзінде 
қолдану тәжірибесіне бағытталған.
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ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТАМИ

Лучшая аналитическая работа СНГ
Работа преподавателя Костанайской ака-

демии МВД им.Ш.Кабылбаева Данияра Абе-
нова признана одной из лучших в рамках 
международной программы «МедИАЦия».

4 страны и 4 тематических недели - 
Душанбинская, Бишкекская, Ташкентская 
и неделя в Нур-Султане дали  участникам 
программы возможностью повысить свои 
профессиональные навыки и углубить зна-
ния о Центральной Азии, а также полу-
чить сертификаты и попасть на стажиров-
ку в сфере публицистической аналитики.

В городе Нур-Султан прошел заключитель-
ный этап Международной программы «МедИ-
АЦия» в онлайн и офлайн-форматах. Неделя 
в столице была посвящена роли Казахстана в 
евразийской интеграции.

В рамках мероприятия проводились кру-
глые столы и мастер-классы для участников 
на темы «Открытый диалог России и Казахста-
на: журналистика, медиа и форматы», «Клише, 
стереотипы восприятия в культуре, истории и 
масс-медиа: евразийская повестка», «Специаль-
ный репортаж: история в развитии». 

Перед аудиторией выступила Анна Белико-
ва - главный специалист службы внешних ком-
муникаций RT, старший преподаватель МГУ, 
МГИМО, советник Группы стратегического 
видения «Россия-Исламский мир», основатель 
Клуба востоковедов. Ярким и запоминающим-
ся стало  выступление специального корре-
спондента телеканала «Россия-24» Александра 
Лукьянова, шеф-редактора информационного 
порталаToppress Светланы Ворожейкиной. 

- Моя работа называлась «Информационная 

политика стран СНГ», - говорит преподава-
тель-методист Центра подготовки специали-
стов УИС по противодействию экстремистской 
идеологии Д.Абенов, – данная работа была 
написана мною не в первый раз. Интерес к 
исследованию политического, межэтнического 
и межконфессионального состояния в странах 
приграничного региона начался со студенче-
ских лет, более глубоко занялся данной пробле-
мы с начала преподавательской деятельности в 
Костанайском государственном педагогическом 
институте. До этого участвовал в предыду-
щих лабораториях по подготовке аналитиков, 
посвященной теме Центральной Азии и Евра-
зийской интеграции. Во время написания ра-
боты  даже и не думал, о том что мою работу 
опубликуют, а тем более признают одной из 
лучших. За время участия в школе молодого 
аналитика познакомился с остальными участ-
никами, которые приехали со всей республи-
ки. Благодаря живому общению с экспертами, 
смог с новой стороны взглянуть на устоявши-
еся принципы.

НОВОСТИ АКАДЕМИИ

В Костанайской академии МВД им. 
Ш.Кабылбаева прошла церемония  прово-
дов на пенсию ветеранов ОВД

В числе тех, кто получил пенсионные 
удостоверения - полковник полиции Юда-
ков Константин Иванович, подполковник 
полиции Симонов Сергей Васильевич. 

Труд и заслуги этих людей по досто-
инству оценены за время службы,  свиде-
тельство тому - множество наград, в чис-
ле которых «Құқық тәртібінің қамтамасыз 
етуге қосқан үлесі үшін», нагрудные знаки, 
почетные грамоты и другие награды.

- Каждый из вас обладая деловыми ка-
чествами, зарекомендовали себя достойны-
ми руководителями, заслужили авторитет и 
уважение среди коллег. Всех Вас искренне 
поздравляю с выходом на заслуженный от-
дых, желаю Вам и вашим близким здоровья 
и счастья, дальнейших успехов в жизни, - 
отметил заместитель начальника Академии 

полковник полиции Ербол Каппасов.
О каждом из ветеранов было сказано много 

теплых слов от коллег и товарищей. Все они 
пожелали ветеранам здоровья, счастья, актив-
ной жизни.

Полковник полиции Юдаков Константин 
Иванович, работе в Академии посвятил более 
20 лет, начав служебную деятельность препо-
давателем кафедры оперативно-розыскной де-
ятельности. На заслуженный отдых ушел с 
должности  начальника кафедры ОРД. 

Подполковник полиции Симонов Сергей Ва-
сильевич, в органах внутренних лет проработал 
порядка 17 лет, на пенсию ушел с должности 
доцента кафедры профессионально-психологиче-
ской подготовки и управления ОВД. 

В завершении мероприятия заместитель 
начальника Академии  Е.Каппасов вручил 
медаль «Шракбека Кабылбаева» полковни-
ку Юдакову К.И., казахский националь-
ный шапан и грамоту подполковнику Си-
монову С.В.

Почет и уважение
ветеранам
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ПОД КРЫЛОМ ПОЛИЦИИ

Сотрудники Научно-исследователь-
ского центра Костанайской академии 
МВД им.Ш.Кабылбаева оказали помощь 
семье погорельцев. 

В ночь на 13 сентября в областном центре 
сгорел дотла жилой дачный дом. Три чело-
века в одночасье остались на улице, один из 
которых инвалид 3 группы.  В пожаре сго-
рело все вещи, документы, техника, мебель. 

Узнав об этом, волонтерский клуб «Акаде-

мия» решили оказать помощь в приобретении 
медицинских и диагностических приборов – 
глюкометра с тест полосками и тонометра для 
измерения артериального давления, так необ-
ходимых для этой семьи. 

В свою очередь хозяйка дома Елена Оси-
пова поблагодарила полицейских за отзывчи-
вость  и неравнодушия к чужой беде.

Пресс-служба Костанайской академии 
им.Ш.Кабылбаева

Чужой беды не бывает
НОВОСТИ АКАДЕМИИ
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Игі іске мұрындық болды
ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының курсанттары еріктілермен 
бірге ерекше қажеттіліктері бар балаларды 
тәрбиелеп отырған отбасыларға азық-түлік 
себеттерін жеткізуге көмектесті.

Республикалық «Халық» қайырымдылық 
қорының науқаны бір апта бойы жалғасты. 
Жеті күн бойы еріктілер облыс орталығында 
және жақын маңдағы елді мекендерде тұратын 
отбасыларға 1000 азық-түлік себетін жеткізді.
Жастар ресурстық орталығының волонтерлік 
секторы басшысының міндетін атқарушы Сым-
бат Манатованың айтуынша, курсанттардың 
көмектері өте маңызды.

- Олар бізге 50 келілік себеттерді өлшеп-
орап тиеуге, сондай-ақ межелі жерге жеткі-
зуге көмектесті. Ауа-райының қолайсыздығына 
қарамастан, ұйымшыл командамыздың арқа-
сында біздің жұмысымыз үйлесімді болды. Әр 
адам бір ортақ игі іске өз үлестерін қосып 
жатқанын түсінді.

Көмек қолын созған отбасылардың балала-
ры мен ата-аналарының жүздеріндегі қуаныш-
ты байқауға болады. Болашақ полицейлерге 
олардың назары мен көмектері үшін алғыста-
рын білдірді.

ПОЛИЦИЯДАН КӨМЕК

Қостанай академиясының курсанттары 
халықаралық сенбілікке атсалысты. 

Академияның 30-дан астам курсантта-
ры «Бірге – таза Қазақстан» экология-
лық акциясының қатысушылары болды. 
Науқан – қоршаған ортаның тазалығына 
бірауыздан атсалысуға бағытталған. Өсіп 
келе жатқан жас жеткіншектерге сол ар-
қылы үлгі көрсету. Халықты табиғатты 
қорғауға, тазалықты сақтауға шақыру, 
тәртіпке үйрету. 

Курсанттар облыс орталығындағы үлкен 
демалыс орындарының бірі - Гашек көшесіндегі 

жағалауды қоқыстан тазартты. Мұнда ерікті-
лер, жастар ұйымдары және қала жұртшылы-
ғымен бірге бір «КамАЗ» толы қоқыс сыртқа 
шығарылды.

ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай ака-
демиясы курс бастығының орынбасары Нұрлан 
Бақытқалиұлының айтуынша, акцияның басты 
мақсаты – тұрғындарды тазалыққа шақыру, 
қоршаған ортаның ластануына немқұрайлы қа-
рамайтындықтарын көрсету. Себебі өзен жаға-
сында демалатын азаматтардың басым бөлігі 
айналасын шашып, қоқысқа толтырып кетеді 
–дейді. Сондай-ақ қала тұрғындарын науқан-
ға белсенділік танытуға шақырды.

Á³ðãå
- таза Қазақстан

ПОЛИЦИЯДАН КӨМЕК
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Среди награжденных восемь парней, 
одна девушка и коллектив Академии МВД 
РК им. Ш.Кабылбаева

ОФ «Жанашыр бол», работающий при 
поддержке отдела внутренней политики 
акимата Костаная, уже несколько лет по-
могает нуждающимся в помощи. Волон-
теры регулярно устраивают субботники, 
привозят продукты и одежду малоимущим 
и многодетным семьям, пенсионерам и ин-
валидам.

Был награжден коллектив Академии МВД 
РК им. Ш.Кабылбаева. Представитель ака-
демии Нұрлан Бақытқалиұлы был отмечен 
отдельно.

– Уже три года помогаем фонду – при-
влекаем как курсантов, так и сотрудников 
академии. Помогали развозить продукты и 
лекарства во время карантина. Когда обра-
щаются за помощью, руководство нашей ака-
демии всегда выделяет людей. Я считаю, что 
таким образом мы воспитываем нашу моло-
дежь, прививая ей правильные ценности, – 
говорит заместитель начальника курса учеб-
но-строевого подразделения капитан полиции 
Нұрлан Бақытқалиұлы.

Коллектив Академии награжден 
за волонтерство

ПОД КРЫЛОМ ПОЛИЦИИ

Многодетной семье помогли курсан-
ты Костанайской академии МВД РК им. 
Ш.Кабылбаева совместно с общественным 
фондом «Жанашыр бол».

Семья Луценко воспитывает шестерых ма-
лолетних детей, самому младшему 1,4 года. 
В настоящее время они проживают на даче.

С наступлением холодов домик, в котором 
ютится большое семейство необходимо ота-
пливать. Общественный фонд «Жанашыр бол» 
организовал доставку дров многодетной се-
мье, курсанты Академии помогли с погрузкой 
и выгрузкой материала.

— Наша совместная работа с волонтерами 
продолжается не один год, — говорит заме-

ститель начальника курса Костанайской ака-
демии Нурлан Бакыткалиулы. — Сегодня мы 
откликнулись на просьбу ОФ «Жанашыр бол», 
помогли семье Луценко. Для нас это одно 
из приоритетных направлений. Полицейский 
должен всегда прийти на помощь.

Елена Луценко поблагодарила курсантов 
за добрату и чуткость работу. Огромный са-
мосвал с дровами был разгружен за несколь-
ко часов.

— Очень приятно, что мир не без добрых 
людей, — говорит Е.Луценко

Пресс-служба Костанайской академии 
им.Ш.Кабылбаева

Мир не без добрых людей

ПОД КРЫЛОМ ПОЛИЦИИ
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Открытый чемпионат области по Street 
workout приурочен к 30-летию Независимо-
сти РК и 50-летию Костанайской Акаде-
мии МВД.

Самые сильные, ловкие и умелые собрались 
на свежем воздухе в районе КЖБИ на спор-
тивной площадке, оборудованной с турниками 
и брусьями. 

-Более 40 участникам сегодня представи-
лась возможность показать себя как лучшего 
турникмена, благодаря Костанайской академии 
МВД и преподавателям кафедры физической 
подготовки,  которая стала инициатором ме-
роприятия, - говорит Аян Шаймуханов, док-

торант Академии, капитан полиции, предста-
витель областной федерации Street workout в 
области, призер Казахстана по стритлифтингу.

По итогам ярких, незабываемых соревнова-
ний, лучшими стали:

Подтягивание до 15 лет:
1) Назаров Николай
2) Богданов Максим
3) Алиханов Айхан

Фристайл:
1) Глумов Дмитрий
2) Проценко Александр
3) Саду Темирлан

Масштабное спортивное 

мероприятие

СПОРТ – ТЫ СИЛА

Двоеборье:
1) Олейник Никита
2) Ярошенко Алексей
3) Кусманов Берик

Особую благодарность хотелось бы выра-
зить ФСО «Динамо», в лице руководителя Вик-
тора Чернявского за поддержку в организа-
ции и развитии массового вида спорта «Street 
Workout».

Всем призерам соревнований вручены безли-
митные абонементы в фитнес центр «Fitnessblitz 
Qostanay». 

За вторые и третьи места, начинающие 
спортсмены получили подарки от магазина 
спортивного питания «Витамин». 

 Организаторы мероприятия надеются, 
что в следующем году Street workout соберет 
еще больше желающих побороться за звание 
лучшего в столь молодом виде спорта в нашей 
стране. 

Пресс-служба Костанайской академии 
им.Ш.Кабылбаева

СПОРТ – ТЫ СИЛА

Костаная
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2 золотые медали и 5 бронзовых, 
звание мастера спорта международного 
класса, гимн Казахстана и первая ступень 
на пьедестале почета – итоги XXV Меж-
дународного турнира по борьбе самбо ка-
тегории «А» на призы Президента Респу-
блики Беларусь.

В городе Минск состязались около 300 
спортсменов из 11 стран мира по спортивному 
и боевому самбо. Курсанты 4 курса Костанай-
ской академии МВД им.Ш.Кабылбаева попол-
нили спортивную копилку учебного заведения 
бронзовыми медалями. 

В первый день по боевому самбо в весовой 

категории 64 кг спортсмены «Школы высшего 
спортивного мастерства» Бекжан Галибеков и 
Нуржан Жумабеков заняли третье место. В 
тяжелом весе по спортивному самбо бронзовым 
призером стал ученик спортивного клуба «Жас 
Динамо» города Костанай Мейрамбек Досаев. 

 Ярким и незабываемым событием на тур-
нире стало выступление  выпускника Коста-
найской академии, инспектора специального 
отряда оперативного реагирования Департа-
мента полиции Костанайской области, спор-
тсмена «Школы высшего спортивного мастер-
ства» Аскар Абдулла.  Сотрудник полиции 
завоевал золотую медаль по боевому самбо в 
весовой категории до 98 кг и был удостоен 

Мы с честью вернулисьМы с честью вернулись
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

звания мастера спорта международного класса.
По итогам второго дня в тяжелом весе +98 

кг по боевому самбо Мейрамбек Досаев также 
принес «золото» в команду костанайцев – 1 
место! 

- Спортивные достижения самбистов из Ко-
станайской области на международном уровне 
показали высокий результат, - говорит стар-
ший преподаватель кафедры Костанайской 

академии МВД им.Ш.Кабылбаева  Ержан Ка-
бидуллинов,  - две медали высшей пробы и 
пять бронзовых – это показатель отличной 
физической подготовки, воли к победе! Мы с 
честью вернулись на родину! 

Пресс-служба Костанайской академии 
им.Ш.Кабылбаева
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СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР

Самбодан көптен күткен Қазақстан 
Республикасының Кубогы ағымдағы жыл-
дың тамыз айының 5-8 күндері аралы-
ғында Каспий теңізінің жағалауында ор-
наласқан, еліміздің көрікті жерлерінің бірі 
Ақтау қаласында өтіп, өз мәресіне жетті.

Осыған дейін Қазақстан Республикасының 
«Қабанбай батыр Мемориалы» Кубогы Семей 
қаласында қатарымен жиырма жыл үзбей өт-
кен болатын. Ендігі кезекте, кең байтақ же-
ріміздің түпкір-түпкірінен келген самбошылар 
Маңғыстау төрінде Әлем Кубогына қатысу 
жолдамасын сарапқа салды. Олардың қата-
рында Қостанай самбошылары да төбе көр-
сетті.

Ерлер және әйелдер арасында спорттық 
және жауынгерлік самбода екі күндік жеке 
бәсекенің нәтижесі бойынша 64 келі салмақта 
ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай акаде-
миясының курсанты, «Жоғарғы спорт шебер-
лігі мектебінің» спортшысы, А.Ақылбеков пен 

Е.Кабидуллиновтің жетекшілігімен дайын-
далатын Бегжан Галибеков төрт белдесуін-
де қарсыластарын айқын әдістерімен жеңіп, 
бесінші кездесуінде ақтық сыңда Атырулық 
спортшы Әлем Кубогының иегеріне сәл ғана 
басымдылықпен есе жіберіп, жарыстың күміс 
иегері атанды.

Бүгінгі таңға өңірімізде самбоның дамуына 
көптеген жұмыстар атқарылуда. Осы жұмыс-
тардың нәтижесі алдағы АҚШ-тың Лос-Анд-
желес қаласында өтетін 2028 жылғы жазғы 
Олимпиадасында жемісін береді деп сенеміз.

Ержан КАБИДУЛЛИНОВ,
ДШД кафедрасының аға оқытушысы 

полиция майоры 

Теңіз жағалауындағы жеңіс!
СПОРТ – ТЫ СИЛА

Пропаганду здорового образа жизни 
начинают с ранних лет. Сегодня в прио-
ритете молодежь, ведь именно в этом воз-
расте парни и девушки больше подвержены 
риску - впереди взрослая жизнь с массой 
соблазнов и запретов.

- Борьба с наркоманией включает в себя 
комплекс различных мероприятий, проводи-
мых различными службами и организациями 
нашей страны. Важным направлением работы 
по противодействию распространения наркома-
нии среди молодежи является профилактика, 

- сказала оперуполномоченный УП г.Костанай 
Жанна Жанбосынова. 

 Целью беседы с курсантами было дове-
дение информации о вреде наркотиков, их со-
крушительный влияние на организм человека 
и недопустимости их применения. Отдельный 
акцент  сотрудник полиции  Ж.Жанбосынова 
сделала на разъяснении современной законо-
дательной базы в сфере незаконного оборота 
наркотических веществ, объяснив ответствен-
ность, которую несут лица, причастные к про-
изводству, хранения, сбыта и употребления 
наркотиков. 

Круглый стол с 
участием титулованных 
спортсменов, курсантов 
и сотрудников полиции
Основным лейтмотивом встречи стал девиз

«С� �  �  � в � р� � �  »
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В ходе встречи курсанты 3 курса Акаде-
мии выступили с докладами на тему «Спорт 
как средство реабилитации бывших наркома-
нов», «21 ғасырдың дерті - нашақорлық, елі-
спорт», также задавали гостям интересующие 
их вопросы и обменивались мнениями. 

-Мы все встречаемся со сложностями в жиз-
ни, ищем удовлетворенности, счастья. Необхо-
димо поставить цель и идти к ней, несмотря 
на преграды. Только упорством и трудом, вы 
сможете добиться желаемого результата. Вами 
будут гордиться родители, семья, коллеги, - 
сказал Данияр Кункубаев, мастер спорта по 
греко-римской борьбе, мастер спорта и дву-
кратный чемпион РК по борьбе на поясах. 

В своем выступлении Талгат Жиентаев, ма-
стер спорта по вольной борьбе, чемпион кубка 
мира, мастер спорта по спортивному самбо, 
мастер спорта по грэплингу, абсолютный чем-
пион республиканского турнира «Жас Барыс» 
призвал будущих офицеров заниматься спор-
том, вести здоровый образ жизни, достойно 
продолжать служить Родине, надев полицей-
ские мундиры.  

В конце встречи оперуполномоченный  и 
спортсмены пожелали больше заниматься спор-
том и вести здоровый образ жизни.

Пресс-служба Костанайской академии 
им.Ш.Кабылбаева

Тіл апталығы аясында Академия қыз-
меткерлері арасында «Үздік аудармашы» 
байқауы өтті. Сайысқа Академияның өзге 
ұлт өкілдерінен құралған қызметкерлері 
қатысты.

Сайыстың мақсаты білім ошағында мемле-
кеттік тілдің қолдану аясын кеңейте отырып, 
өзге ұлт өкілдері арасында оны кеңінен наси-
хаттау және қоғамдық өмірдегі мемлекеттік 
тілдің әлеуетін арттыру, мемлекеттік тілді 
меңгерген өзге ұлт өкілдерінің тіл үйрену 
іс-тәжірибесін көпшіліктің игілігіне айналды-
ру, іс жүргізудегі біліктілігі мен тәжірибесін 
сараптау, мемлекеттік тілде дайындалатын іс 
қағаздардың сапасын арттыру болып табы-
лады.

«Сөздер әлемі», «Ресми құжаттарды аудару», 

«Мәтіннің мазмұны» атты үш кезеңде қатысу-
шылар тест үлгісінде берілген орыс тіліндегі 
терминдердің қазақша аудармасын көрсетіп, 
орыс тіліндегі құжат үлгісін қазақ тіліне ау-
дарды. Сондай-ақ қазақ тілінде берілген мә-
тіндердің мазмұнын айтты. 

«Үздік аудармашы» сайысының қорытынды-
сы бойынша:

1-орынды ІІО әкімшілік қызмет кафедрасы-
ның оқытушысы полиция подполковнигі Анна 
Медведева;

2-орынды Психолог мамандарын даярлау 
және әлеуметтік зерттеулер жүргізу орталы-
ғының инспектор-психологы Тимур Абдрай-
мов;

3-орынды Ғылыми зерттеу орталығының 
ғылыми қызметкері полиция майоры Ольга 
Савицкая иеленді.

Қостанай академиясы өзге ұлт оқытушылары 
арасында үздік аудармашыны анықтады

АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫСПОРТ – ТЫ СИЛА
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Көпбалалы отбасыларға алғыс

НОВОСТИ АКАДЕМИИАКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Молодежь
ПРОТИВ
наркотиков

В Костанайской академии 
МВД им. Ш.Кабылбаева про-
ведены соревнования по легкой 
атлетике под лозунгом «Моло-
дежь против наркотиков». 

Соревнования проводились меж-
ду курсантами 4 курсов, юноши и 
девушки соревновались в беге на 
дистанцию 2400 метров и эстафета 

4*100. От каждого взвода была представлена команда 
из 14 человек. 

По итогам состязаний в эстафете лучшими стали 
девушки 311 и 313 взвода. Второе место заняли 305, 
306, 307 взвода, третье место 304 взвод.

В эстафете среди юношей первое место занял 309 
взвод. 

По итогам президентской мили 1 место заслуженно 
завоевал 309 взвод, второе место 308 взвод, третье ме-
сто 308 взвод. 

По словам начальника кафедры физической подго-
товки подполковника полиции Мади Абдрахманова, ме-
роприятие посвящено 30-летнию Независимости РК и 
50-летнию Костанайской академии. Будущие полицей-
ские продемонстрировали волю к победе, сплоченность 
и выносливость, что так необходимо в их выбранной 
профессии.  

Пресс-служба Костанайской академии 
им.Ш.Кабылбаева

Отбасы күні қарсаңында дәстүр бо-
йынша ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қос-
танай академиясының қызметкерлері көп-
балалы әріптестеріне барып, мерекемен 
құттықтады.

Академияда біз мақтан тұтатын көпбала-
лы отбасылар жұмыс істейді. Оқу орнында 
көпбалалы қызметкерлерге Қостанай ака-
демиясы бастығының атынан алғыс хаттар, 
ал балаларға спорттық құрал-саймандар мен 
ойыншықтар табыс етілді.

Құрметті әріптестер, сіздерді осы тама-
ша мерекемен шын жүректен құттықтаймыз! 
Сіздердің отбасыларыңызда әрқашан махаб-
бат пен өзара түсіністік орнасын, болашаққа 
деген сенімдеріңіз нық болып, жоспарланған 

істеріңіз сәтті жүзеге ассын. Отбасыларыңыз-
ға мықты денсаулық, амандық және үлкен 
отбасылық бақыт тілейміз!
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НОВОСТИ АКАДЕМИИ АКАДЕМИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

сы бойынша «Қазақстан. Тәуелсіздік Шежіре-
сі. 1991-2016», 2020 жылы Нұр-сұлтан қала-
сында Қ.Ә.Мәмидің «Тәуелсіз Қазақстанның 
конституциялық құрылысындағы Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш Президентінің рөлі: 
Елбасының тәжірибесі» атты материалдар мен 
мақалалар жинағы жарық көрді.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Прези-
дентінің қорынан сыйға алынған кітаптар кі-
тапхананың алтын қоры болып табылады.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевқа арналған кі-
тап экспозициясына Қазақстанның Тұң-
ғыш Президенті қорының Қостанай ака-
демиясына сыйға берген басылымдары 
қойылды. Кітапханаға түрлі басылымдар-
дың 281 данасы келіп түсті.

Сыйға алынған кітаптардың қомақты бө-
лігін Н.Ә.Назарбаевтың авторлық жұмыста-
ры құрайды. ҚР Президентінің бірнеше әлем 
тілдерінде жарық көрген «Тәуелсіздік дәуірі» 
атты еңбектер жинағы. Академия курсантта-
ры арасында осы көрмеде ұсынылған Н.Ә.На-
зарбаевтың «Қазақстан жолы», «Ғасырлар то-
ғысында», «Тәуелсіздік белестері», «Стратегия 
Незистимости», «На пороге XXI века», «Ка-
захстанский путь» кітаптары оқырман сұра-
нысына ие.

Тәуелсіздіктің бастауында Елбасы – Қа-
зақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаев тұрды. Оның 2014 жылы жарық 
көрген «Ғасырларға тең жылдар, жүзжылдық-
тарға тең дәуір» кітабы Қазақстанның Тәуел-
сіздік жылдарындағы жетістіктеріне арналған.

2016 жылы Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
орай Тұңғыш Президент қорының тапсыры-

ЕЛІН
                елі                   ЕлбасыСҮЙГЕН
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Разрешите представит�ся,

 НУРСУЛТАН!

ВЕРНО СЛУЖИТ РОДИНЕ ВЕРНО СЛУЖИТ РОДИНЕ

В Костанайской академии МВД им.Ш.Кабылбаева учатся 
курсанты, которые гордо  носят имя Первого президента нашей 
страны – Нурсултана Назарбаева. 

20-летние парни приехали в областной центр из городов Ак-
тау и Экибастуз. Сегодня они являются выпускниками Акаде-
мии, после четырех лет обучения в вузе.

- Это имя мне дали родители, конечно же, в честь Первого 
Президента Казахстана. Они хотят, чтобы я был таким же тру-
долюбивым, соответствовал статусу уважаемого человека, - гово-
рит курсант Нурсултан Аджиханов.

Нурсултан потомственный полицейский. Его отец Адильхан - за-
служенный пенсионер МВД, старший брат Ислам также работает 
в полиции в уголовном розыске. Кстати, он является выпускником 
Костанайской академии. За годы учебы в  вузе Нурсултан достиг 
многого – он передовик в учебе, кандидат в мастера спорта по боксу.  

Его тезка и лучший друг курсант 4 курса Нурсултан Айтхожа-
ков всегда старается соответствовать своему имени – подходит ко 
всему с ответственностью, доводит начатое дело до конца. Результа-
том чего является   звание мастера спорта по рукопашному бою и 
кандидата в мастера спорта по боксу. 

- Издревле наши предки равнялись на великих людей, мечтая, 
чтобы их дети достигли таких же высот. С таким намерением они 
называли детей в честь великих лидеров. Нурсултаном меня назвал 
дед, у которого я вырос.  Он хотел, чтобы я завоевал уважение 
людей и верно служил родине, - рассказывает  будущий офицер 
Нурсултан. 

Каждый человек должен найти свое призвание, считают будущие 
полицейские. По окончанию Академии они разъедутся по родным 
городам. 

- Работа в полиции нам  нравится, тяжелый труд не смущает, - 
говорят курсанты. - Планируем пройти все ступени карьерной лест-
ницы, применив на практике знания, данные нам здесь, в Костанай-
ской академии. - Человеку для счастья много не надо - стабильная 
работа, семья и мир! Мы уверены, что нам все по плечу, ведь не 
зря мы носим имя Нурсултан!
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СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР

Бапкері мықтының бағы жанады
Еліміз Тәуелсіздік алған жылдардан бас-
тап қазақ жастары қай спорт түрінен бол-
масын байрақты бәсекелерде топ жарып, 
еліміздің абыройын асқақтатып жүр. 

ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай ака-
демиясында еркін күрестен мыңға жуық спорт-
шыларды дайындаған, тіпті Әлем чемпион-
дарын тәрбиелеген тәжірибелі бапкер жұмыс 
істейді.

Зейнеткер, запастағы полиция полковнигі 
Айдарбек Ақылбеков 40 жылдан астам уақы-
тын сүйікті ісіне арнаған. 2000 жылдан бас-
тап Қостанай академиясында дене шынықтыру 
даярлығы кафедрасында жұмыс атқара жүріп,  
курсанттарды жаттықтырып, республикаға 
және әлемге танымал чемпиондарды дайындап 
келеді. А. Ақылбеков дайындаған спортшылар 
қатарында Ресей Федерациясының Санк-Петер-
бург қаласында  өткізілген қоян-қолтық ұрыста 

бір тәлімгері Чемпион атанса, 2016 және 2017 
жылдары өткізілген жауынгерлік самбодан 
бапкердің үмітін ақтап, екі бірдей спортшысы 
үздіктер қатарынан көрінді. 

-Көзінде жалыны бар жастарға тәлімгер 
болу менің екінші тынысым, себебі бапкерлер 
спорт әлемінде мүмкін емес ештеңе жоқ екенін 
дәлелдейді, ең бастысы – күн сайынғы еңбек 
пен ерік-жігер- дейді жаттықтырушы. 

Десе де бапкердің айтуынша, бұл спорт тү-
рінде жеңімпаз атану үшін физикалық тұрғы-
дан мықты болып қана қоймай, психологиялық 
жағынан да шымыр болу қажет. Ал бапкердің 
басты мақсаты спортқа жан-тәніңмен берілу 
керек. Сонымен қатар, барлық уақытыңды өзі-
ңе емес, тек спортшыларға жұмсауың қажет. 
Сонда ғана нәтиже болады дейді.

Сондай-ақ Халықаралық турнирде бапкер-
дің тағы бір спортшысы грэпплингтен Әлем 
чемпионы атанды. Бұл жаттықтырушының тө-

гілген тердің, үмітінің ақталуы. Талай жастың 
бағын ашып, мықты болашақ чемпиондарды 
жаттықтырып жүрген А. Ақылбеков спортшы-
лардың әр жеңісі, әр жүлдесі –бұл бапкердің 
ең үлкен жетістігі, еңбегінің жемісі-дейді. Иә, 

бапкердің сөзінің жаны бар, ұстаздың жетісті-
гі, оның нағыз жеңімпаздары. 

Айдарбек Әбдіғалиұлының әлі де талай 
чемпиондарды тәрбиелеп шығаратынына сені-
міміз мол.
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В Костанайской академии МВД им. 
Ш.Кабылбаева работает мастер спорта ре-
спублики Казахстан подполковник поли-
ции Багдат Каменович Утенов, который 
воспитал не одну плеяду Чемпионов для 
нашей страны. Подготовил пять мастеров 
спорта РК. 

В 2000 году Б.Утенов стал работать в 
учебном заведении  преподавателем кафедры 
боевой и физической подготовки, позже воз-

главил кафедру и посвятил любимому делу 
более 18 лет жизни.   

Сегодня Багдат Каменович является Пре-
зидентом областной федерации Костанайского 
общественного обьединения спортивного и бо-
евого самбо,судья национальной категории,тре-
нер ДЮСШ по самбо. 

Под его руководством сборная Академии в 
2000 и в 2003 году стала  чемпионом среди 
учебных заведений МВД РК по борьбе дзюдо, 
призером чемпионата МВД РК по самбо среди 
полицейских. 

- Сборная Костанайской области в 2019 
году в составе курсантов Академии стала 
чемпионом кубка Казахстана по боевому сам-
бо. Курсанты академии неоднократно прини-
мали участие в международных турнирах 
ближнего зарубежья. Многие воспитанием 
сейчас работают на различных должностях 
в силовых структурах  МВД, КНБ, МЧС, во 
внутренних войсках, - рассказывает подпол-
ковник Утенов. 

В настоящее время Багдат Каменович тре-
нерует детей сотрудников Академии, а также 
мальчишек и девчонок,  чья любовь к боевому 
виду искусства так же высока как и их сенсея. 

Равнение на 
пр�фессионала
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Рустам Донанов – доцент кафедры 
«Оперативно-розыскной деятельности» пол-
ковник полиции, магистр права, кандидат 
в мастера спорта по хоккею с шайбой 
работает в Костанайской академии МВД 
им.Ш.Кабылбаева. 

Полицейский в третьем поколении Донанов 
Рустам Манарбекович после окончания Коста-
найского юридического института МВД РК, 
стал работать  оперуполномоченным в ДВД 
Акмолинской области, высокий профессиона-
лизм стал поводом карьерного роста - он за-
нимал руководящие должностя в Управлении 
по борьбе с организованной преступностью. 

С раннего детства Р.Донанов стал увле-
каться хоккеем. В 6 летнем возрасте отец 
привел его в детско-юношескую спортивную 
школу по хоккею с шайбой г.Щучинск. С это-
го момента и по сегодняшний день игра для 

сильных мужчин стала для него частью жиз-
ни, играет он на позиции «левый крайний 
нападающий». 

В школьные и студенческие годы Р.Дона-
нов принимал участия в различных турнирах 
и соревновании по хокеею с шайбой, неод-
накратно его команды занимали различные 
призовые места.

В 2018 году Рустам Донанов уже возгла-
вил сборную команду ДП Костанайской об-
ласти, которая приняла участие в турнире 
МВД по хоккею с шайбой. Итог превзошел 
все ожидания –третья ступень на пьедестале 
почета, бронзовые призеры чемпионата Мини-
стерства внутренних дел страны.

В настоящее время полковник Донанов 
продолжает тренироваться и участвует в со-
ревнованиях в «ночной хоккейной лиге»  по 
хоккею с шайбой, как в области, так и за ее 
пределами.

И доценты
играют в

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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