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Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының 2015 жылдан бері жылына екі рет шығатын имидждік «Академия. Міндет. Абы-
рой. Ерлік» журналының кезекті нөмірі Сізге жол тартқанын қуанышпен жеткізгіміз келеді. 

Журналдың бұл санынан биылғы жылдың басты жаңалықтары ішкі істер органдарының 30 
жылдық мерейтойы мен балалар жылына арналған мерекелік іс-шараларды жəне Академияның 
өміріне тікелей қатысты əр түрлі саладағы мақалаларды оқи аласыз. Атап айтқанда, халықара-
лық конференциялар, оқытушылар мен курсанттардың жетістіктері, қайырымдылық науқандары, 
спорттық жарыстар, сонымен қатар соңғы 4-курс курсанттарының жүрекжарды өлеңдері Сіздің 
назарыңызға ұсынылады. 

Журналдың негізгі мақсаты ішкі істер органдарының имиджін нығайту, объективті қоғамдық 
пікір қалыптастыру бойынша ақпараттық-насихат саясатын іске асыру, полиция қызметкерлері 
мен курсанттарды патриоттық сезімге, антына жəне қызметтік борышына адал болуға тəрбиелеу 
болып табылады. Сондай-ақ Академияның күнделікті тыныс-тіршілігі туралы ақпараттарды жəне 
журналдың электрондық нұсқасын http:www.kostacademy.edu.kz сайтынан оқуыңызға болады. 
Журналдың оқырмандарға жақсы сезім, оң əсер қалдыратынына кəміл сенімдіміз!

Уважаемые читатели!
В Костанайской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Шрак-

бека Кабылбаева с 2015 года выпускается имиджевый журнал «Академия. Міндет. Абырой. Ерлік» 
Главные события этого номера – 30 лет казахстанской полиции и выпуск курсантов 2018-2022 г. 
Мы постарались собрать для Вас информацию о праздничных мероприятиях, посвященных 

30-летию органов внутренних дел, статьи о проводимых научных конференциях, форумах, собра-
ниях на базе учебного заведения. Также журнал собрал все лучшие моменты спортивной жизни 
Академии, достижения преподавателей и курсантов, благотворительные акции, а также творчество 
обучающихся выраженных в стихах и эссе.  

Основной целью журнала является реализация информационно-пропагандистской политики по 
укреплению имиджа органов внутренних дел, формирование объективного общественного мнения, 
воспитание у сотрудников полиции и курсантов чувства патриотизма, верности присяге и служеб-
ному долгу. 

Рады сообщить, что электронную версию журнала вы можете получить на сайте http:www.
kostacademy.edu.kz. Надеемся что наш журнал не оставит равнодушным своих читателей!

Құрметті оқырман!

МЕНШІК ИЕСІ:
ҚР ІІМ ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВ 
АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ 
АКАДЕМИЯСЫ

ШЫҒАРЫЛЫМЫ:
99 ДАНА, «МЕЛЕШИН» ЖК 
БАСЫП ШЫҒАРДЫ 

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:
АКАДЕМИЯ БАСШЫЛЫҒЫ, 
ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ 
КОММУНИКАЦИЯЛАР БӨЛІМШЕСІ

ФОТО: 
С.КАМАЛОВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, 
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ, АБАЙ 
ДАҢҒЫЛЫ, 11
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БАТЫРДЫҢ АТЫ ӨЛМЕЙДІ

Еліміздің Тәуелсіздігі күні қар-
саңында Қостанай академиясында 
Халық Қаһарманы Ғазиз Байтасов 
атындағы дәріс залы ашылды.

Атаулы залдың салтанатты ашылуы-
на Ғазиз Байтасовтың ұлы Арманжан 
Әбдібеков келді. Іс-шараның құрмет-
ті қонағы облыстық ПД бастығының 
орынбасары полиция полковнигі Ардақ 
Ынтықбаев болды.

Халық қаһарманының ұлы өз сөзін-
де басқа адамдардың өмірін сақтап қалу 
үшін өзін құрбан еткен әкесінің және 
басқа да полицейлердің ерлігі ешқашан 
ұмытылмайтынын атап өтіп, А  каде-
мия түлектерінің Отанға адал және кә-
сіби қызмет ететініне сенім білдірді.

- Қостанай қаласына менің алғаш 
келуім. Академия басшылығы мен ұжы-
мына дәл осы жерде менің әкемнің есі-
міне арналған дәріс залының ашылға-
нына алғысымды білдіргім келеді,- деді 
Арманжан Ғазизұлы.

Өз кезегінде Қостанай академиясы-
ның бастығы полиция полковнигі Нұрлан 
Биекенов дәріс залы еліміздегі ІІО әкім-
шілік қызмет кафедрасының курсантта-
ры мен тыңдаушылары оқитын тұңғыш 
аудиториясы болып табылатынын айтты. 

Ғазиз Байтасов атындағы аудиториядағы 
сабақтар курсанттарға патриоттық тәр-
бие беруге, олардың азаматтық ұстаны-
мын қалыптастыруға қызмет етеді.

Іс-шара барысында қатысушылар 
қызметтік міндеттерін орындау кезінде 
қаза тапқандарды бір минут үнсіздік-
пен еске алды. Сондай-ақ қонаққа ҚАЖ 
кешенінді оқу полигоны мен «Полиция 

бөлімі» полигоны көрсетілді.
Арманжан Әбдібеков Қостанай ака-

демиясының қызметкерлеріне әкесін 
еске алуға арналған қоғамдық іс-шараға 
шақырғаны үшін алғысын білдірді. 

- Әкемнің қазасынан бері көптеген 
жылдар өтті. Ол өз міндетін адал орын-
дай отырып, ерлікпен жан кешті. Әкем-
нің бұл ерлігі ел есінде мәңгі қалмақ!

Ерлік – тәрбие жемісіЕрлік – тәрбие жемісі



76

Он навсегда останется 
в нашей памяти

19 января в годовщину гибели 
молодого полицейского Дархана Ба-
зарбаева в Костанайской академии 
МВД открыли  аудиторию памяти 
героя.  

Мероприятие началось с минуты 
молчания в память о погибших при ис-
полнении служебных обязанностей со-
трудников полиции.

Отец Дархана Серик Калиев расска-
зал о том, что его сын всегда мечтал 
работать в полиции. В 2016 году, по-
сле службы в армии, Дархан стал рабо-
тать дежурным, а потом в патрульной 
полиции Костанайского РОВД. Работа 
ему нравилась, он всегда мечтал помо-
гать людям, был открытым и доброже-
лательным, за что коллеги до сих пор 
вспоминают его теплыми словами.  

- Сегодня два года, как не стало на-
шего сына,- говорит Серик Калиев, но 

его имя вошло в историю казахстанкой 
полиции. Благодарим Костанайскую 
академию, за то, что увековечили па-
мять сына именной аудиторией. 

Начальник Костанайской академии 
полковник полиции Нурлан Биекенов 
отметил, что профессия полицейского 
связана с риском для жизни.  Дархан 
Базарбаев, несмотря на полученное ра-
нение, задержал и обезвредил воору-
женного преступника. 

- Сегодня мы открываем аудиторию 
имени Д. Базарбаева, где будут обучать-
ся слушатели курсов первоначальной 
профессиональной подготовки по адми-
нистративно-правовой специализации, 
- сказал Н.Биекенов. –Академия гото-
вит молодых и ответственных патриотов 
своей страны, готовых служить Родине 
и охранять покой граждан

Аудитория соответствует современ-
ным требованиям, здесь установлены 

стенды с фотографиями Базарбаева, 
размещенные на стенах класса, рас-
сказывающие о жизни героя, а также 
имеется вся необходимая литература и 
наглядные пособия.  

Заместитель начальника ДП полков-
ник полиции Ардак Ынтыкбаев  вы-
разил уверенность, что выпускники 
Академии будут служить честно и про-
фессионально, достойно стоять на стра-
же законности и правопорядка, как это 
делал Дархан Базарбаев. Его подвиг 
всегда будет служить примером для мо-
лодого поколения.   

 За мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении служебно-
го долга, Президент Республики Казах-
стан посмертно наградил героя-полицей-
ского орденом «Айбын» ІІІ степени. В 
декабре 2020 года имя героя Дархана 
Базарбаева внесено в «Золотую книгу 
молодежи» в номинации «Молодые ге-
рои». Он навсегда останется в нашей 
памяти.

Мы помнимМы помним
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Ақ жол,

Қостанай академия-
сының 237 курсанты 
киелі білім ордасынан 
түлеп ұшты. 

Салтанатты түрде жо-
ғары оқу орнын бітіргені 
туралы полиция және қыл-
мыстық-атқару жүйесінің 
лейтенанттарына диплом 
берілді. Олардың 18-і үздік 
диплом алса, Қазақстан-
дық курсанттармен қатар 
Тәжікстан Республикасы-
ның 10 түлегіне дипломдар 
табысталды. 

Іс-шараның құрметті 
қонақтары ҚР ІІМ ҚАЖК 
төрағасының орынбаса-
ры әділет генерал-майоры 
Мейрам Аюбаев, Қостанай 
облысы ПД бастығы по-
лиция полковнигі Болат 
Омарбеков, Академия арда-
гері Руслан Бекмағамбетов 
және ІІО ардагері, отстав-

кадағы полиция полковнигі Саты-
балды Насыров өз сөздерінде түлек-
терді құттықтап, оларға үлкен үміт 
артатынын атап өтті.

Қостанай академиясының бас-
тығы полиция полковнигі Нұрлан 
Биекенов салтанатты сапта тұрған 
әрбір адам ІІМ офицері атағын мақ-
танышпен және абыроймен алып 
жүретініне нық сенім білдірді.

Академия түлегі Қуандық Ер-
дәулет курсанттар атынан ЖОО үл-
кен алғысын білдірді.

- Ересек өмірге алғашқы қадам 
жасай отырып, басшылыққа, бар-
лық оқытушыларға, курстық офи-
церлерге әрқайсымызға қосқан зор 
үлестері үшін алғыс айтқымыз ке-
леді. Бізге сенгендеріңіз үшін және 
әрқашан көмектескендеріңіз үшін 
мың алғыс. Біз Сіздердің үміттері-
ңізді ақтап, үлкен биіктерге жету-
ді шын жүректен қалаймыз! - деді 
Қ.Ердәулет.

Іс-шара соңында түлектер офицер-
лік вальсін билеп,  тумен қоштасып, 
салтанатты маршпен жүріп өтті.

ТҮЛЕКТЕР!
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Противодействие религиозному экстремизму 
в местах лишения свободы: 

ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
16 июня т.г. в Академии 

состоялась Международная 
научно-практическая  кон-
ференция «Противодействие 
религиозному экстремизму 
в местах лишения свободы: 
вызовы и стратегические 
приоритеты». 

В мероприятии приняли уча-
стие Уполномоченный по правам 
человека в Республике Казахстан 
Эльвира Азимова, Региональ-
ный представитель УНП ООН в 
Центральной Азии Ашита Мит-
тал,  заместитель председателя 
Комитета по делам религий Ми-
нистерства информации и обще-
ственного развития Республики 
Казахстан Бауыржан Бакиров, 
руководство и профессорско-пре-
подавательский состав вуза. 

В ходе конференции были обсужде-
ны вопросы правового и организацион-
ного характера, а также содержания те-
ологической реабилитационной работы.

Тема конференции была рассмо-

трена с разных сторон, в том числе 
с позиций философского осмысления 
сущности наказания осуждённых за 
экстремистские и террористические 
преступления.

Международная конференцияМеждународная конференция
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ЖОҒАРЫ баға берілді
Қостай облысына 

жұмыс сапары аясында 
Академияға ҚР ІІМ Же-
дел-криминалистикалық 
департаментінің басты-
ғы полиция полковнигі 
Серік Садықов келді.

Өңірлік Полиция депар-
таменті Жедел-криминалис-
тикалық басқармасының 
бастығы Мират Ченемесов-
пен бірге ол жоғары оқу ор-
нының қызметімен танысты. 
Академия бастығы Нұрлан 
Биекенов ұжымның жүргізіп 
жатқан жұмыстары мен жү-
зеге асырылып жатқан жоба-
лар туралы айтып берді.

Қонақтарға ҚАЖ меке-
месіндегі нақты жедел-қыз-
меттік жағдайды модель-
деуге мүмкіндік беретін 
кешенді оқу полигоны, 
Н.Мандела ережелерінің 
ғылыми-білім беру орталы-
ғы, пробация қызметінің 
мамандарын даярлау, пени-
тенциарлық жүйеде экстре-
мистік идеологияға қарсы 
іс-қимыл жөніндегі маман-
дандырылған орталықтар, 
оқу аудиториялары, дәріс 
залдары, музей, кітапхана, 
телестудия көрсетілді.

Полиция полковнигі 
С.Садықов жедел-крими-
налистикалық бөліністерде 
қолданылатын жаңа тех-
нологиялар мен заманауи 
техникалар туралы айтып 
берді. Кездесу барысында 
Академия мен ҚР ІІМ ЖКД 
арасында оқу-тәжірибелік 
материалдармен, әдебиеттер-
мен алмасу болды.

Кабылбаевские чтения
В апреле т.г.проведе-

на ежегодная научная 
конференция молодых 
ученых, докторантов, 
магистрантов «Кабыл-
баевские чтения».

С приветственным сло-
вом к участникам конфе-
ренции выступил началь-
ник Костанайской академии 
МВД Республики Казахстан 
имени Ш. Кабылбаева, док-
тор юридических наук, до-
цент, полковник полиции 
Биекенов Нурлан Амангел-
динович.

В рамках конференции 
начинающие ученые, док-
торанты, магистранты, де-
лающие первые шаги в 
большую науку, имели воз-
можность не только вы-
ступить с докладами, но и 
приобрести новые знания, 
необходимые для своего ис-
следования и  профессио-
нальной деятельности.

Почетными гостями кон-
ференции стали: профессор 
Костанайского филиала Че-
лябинского государственно-
го университета, кандидат 
философских наук Качеев 
Денис Анатольевич; член 
Совета молодых ученых 
МОиН Республики Казах-
стан Кобжасаров Тулеген 
Жумашкенович.

По итогам конференции 
издан сборник научных тру-
дов.

Конференция вызвала 
у гостей большой интерес, 
состоялась оживленная дис-
куссия. 

Лауазымды қонақтар Конференция
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПОЛИЦИИ 
И 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

В мае т.г. на базе Академии МВД  
имени Ш. Кабылбаева проведена Меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция на тему: «Защита прав детей: 
сотрудничество полиции и гражданско-
го общества».

Мероприятие  объединило  более 50 участников  - это представители учебных заведе-
ний России и Белоруссии, председатель Комитета по охране прав детей МОН, представи-
тели ювенального суда г.Алматы, педагоги и инспектора по делам несовершеннолетних. 

- В своем обращении Президент Республики Казахстан объявил 2022 год - Годом де-
тей. Глава государства отметил, что благополучие детей – надежная гарантия успешного 
будущего нашего государства, а гармоничное развитие и счастливое детство подрастаю-
щего поколения - это наша общенациональная задача, -  отметил  начальник Академии 
полковник полиции Нурлан Биекенов.   

Конференция  направлена на обмен опытом национальных и зарубежных экспертов, 
которые были едины во мнении, что для решения   данного вопроса необходимо  объе-
динение усилий полиция  и институтов гражданского общества. 

Участники мероприятия обсудили существующие проблемы, это высокий уровень суи-
цида, слабое развитие инклюзивного образования, насилие в отношении детей, проблемы 
буллинга, вовлеченности в азартные игры. 

Защита прав детейЗащита прав детей
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ҮЗДІК ПРОБАЦИЯ 
ҚЫЗМЕТКЕРІ АНЫҚТАЛДЫ

Қостанай академиясының база-
сында «Пробация қызметінің үздік 
қызметкері» республикалық бай-
қауының қорытынды кезеңі өтті.

Оған Қазақстанның 16 өңірінен 
пробация қызметінің үздік өкілдері 
қатысты. Байқаудың шеңберінде 3 
кезең қарастырылды, онда қатысу-
шылар пробация қызметінің жұмы-
сын жетілдіру бойынша өз ұсыныс-
тарымен бөлісіп, заңнаманы білуіне 
байланысты тестілеуден өтті және 
стандартты емес тәжірибелік мін-
деттерді шешу кезінде кәсіби ше-
берлігін көрсете білді.

Байқау келесідей бөлінді:
 1-орынды Ақтөбе қаласының проба-

ция қызметкері әділет аға лейтенанты 
Әлібек Егенов иеленді. 2-орын Алматы 
қаласының пробация қызметкері Жази-
ра Құлмағамбетоваға берілсе, ал 3-орын-
ды Қостанай және Алматы облыстары-
ның өкілдері өзара бөлісті. Бұл әділет 
аға лейтенанты Динара Мирамова және 
әділет капитаны Заки Эльдар.

Ақмола облысының пробация қыз-
меткері Хасенов Нариманға «Үздік ақ-

қаласының пробация қызметкері Эль-
мира Орынбаеваға табыс етілді. Қызы-
лорда облысының пробация қызметкері 
Жақсыбек Жүнісов «Цифрландыру са-
ласындағы ұсыныстары» сертификатын 
алды.

«Үздік презентация» Атырау облыс-
тық пробация қызметкері Шынаргүл 
Дүйсенғалиева болды, БҚО пробация 
қызметкері Салауат Байдуллинге «Сын-
дарлы ұсыныстары үшін» сертификаты 
табыс етілді.

Ең шығармашыл қатысушы Жамбыл 
облысы пробация қызметінің қызметке-
рі Азат Ақмолдаұлы болды, сол үшін 
«Шығармашылық тұрғысы үшін» сер-
тификатына ие болды. Алена Сафиул-
лина Қарағанды облысының пробация 
қызметінің қызметкері «Теориялық да-
йындықтың жоғары деңгейі үшін» сер-
тификатын алды.

«Кәсіби қызметті жетілдіруге ұмтыл-
ғаны үшін» сертификат Шығыс Қазақс-
тан облысы пробация қызметінің қыз-
меткері Ерлан Мағзиевке тапсырылды.

«Жеңіске деген жігері үшін» номи-
нациясында Павлодар облысының про-
бация қызметкері Лаура Суханова үздік 
деп танылды.

Солтүстік Қазақстан облысының 
пробация қызметкері Мухамедьяр Исин 
конкурстың ең белсенді қатысушысы 
болып танылды.

Сегіз мыңға жуық адам қатысқан 
Қостанай академиясының «Instagram» 
әлеуметтік желісіндегі дауыс беру қоры-
тындысы бойынша «Көрермендер көза-
йымы» номинациясында 1 орында - Саят 
Шырынбеков (Түркістан), 2 орын - Шы-
наргүл Дүйсеғалиева (Атырау), 3 орын - 
Жақсыбек Жүнісов (Қызылорда) болды.

Марапаттау рәсіміне қазылар ал-
қасының төрағасы Академия ардагері 
Болатбек Шнарбаев, ҚАЖ комитетінің 
пробация қызметтерін басқару басқар-
масы бастығының орынбасары әділет 
подполковнигі Берік Бакулин, ІІМ Қос-
танай академиясының бастығы полиция 
полковнигі Нұрлан Биекенов, Облыстық 
ҚАЖД бастығы әділет полковнигі Абай 
Қайырбеков қатысты.

параттық материал» сертификаты табыс 
етілді. Нұр-Сұлтан қаласы пробация 
қызметінің қызметкері Динара Баймұ-
ратова «Мамандыққа деген адалдығы» 
сертификатын алды. «Зерттеушілік тә-
сілдемесі үшін» сертификаты Шымкент 

 Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда
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ВЫБРАН 
«Лучший начальник отряда»!

На базе Костанайской академии МВД 
им.Ш.Кабылбаева прошел третий республикан-
ский этап конкурса профессионального мастер-
ства среди сотрудников воспитательных служб 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
МВД на звание «Лучший начальник отряда». 

Каждый тур конкурс состоял из 4 этапов.
В первом этапе начальники отряда продемон-

стрировали умение грамотно и лаконично предста-
вить себя, учреждение, эмблему.

Второй этап конкурса - это демонстрация видео-
роликов о новых методах организации воспитатель-
ной работы в отрядном звене, проведение занятий, 
приема по личным вопросам.

Медицинскую и профессиональную подготов-
ка продемонстрировали участники в третьем этапе 
конкурса. 

Ведение документации начальника отряда - стало 
заключительным этапом в конкурсе профмастерства.

Оценивало участников конкурса компетентное 
жюри в составе начальника Костанайской академии 

Им стала майор юстиции Бахыт Есенгалиева, 
представительница Северо-Казахстанской области 

ЕС-164/6.

МВД полковника полиции Нурлана Би-
екенова, подполковника юстиции КУИС 
МВД Бибигуль Мунайтпасовой, предсе-
дателя Совета ветеранов ДУИС Николай 
Волочай, председателя ОНК Александры 
Сергазиновой, руководителя НПО Дина-
ры Утебаевой.

По итогам конкурса места распреде-
лились следующим образом - 1 почетное 
место заняла единственная девушка-у-
частник – Бахыт Есенгалиева, 2 место- 
капитан юстиции Алексей Детков (г.Ко-
станай), 3 место разделили между собой 
представители двух областей Восточ-
но-Казахстанской и Павлодарской - Мақ-
сат Серікханұлы и Дархан Шыныбаев.

В номинации «За волю к победе» 
были отмечены - старший лейтенант 
юстиции Расул Умурзак (г.Нур-Султан), 
старший лейтенант юстиции Шынғыс 
Досжанов (г.Кызылорда), старший лей-
тенант юстиции Ерлан Сулейменов (г.Ка-
раганда).

Жюри отметили лучшие работы кон-
курсантов - это выступление майора юсти-
ции Дархана Шыныбаева (г.Павлодар), 
который профессионально смог препод-
нести себя, изложив свою деятельность 
в стихотворной форме, а также капитана 
юстиции Бекзата Жаканова (г.Алматы) 
и старшего лейтенанта юстиции Казыбе-
ка Ермек (г.Шымкент).

Отличился старший лейтенант юсти-
ции Исатай Шотпаков (г.Актобе) визит-
ная карточка которого признана одной из 
самых интересных и запоминающихся.

Видеоролик капитана юстиции Дами-
ра Жораева (Атырау) не оставил равно-
душным членов жюри и зрительский зал.

В знаниях и навыках медицинской 
профессиональной подготовки не было 
равных майору юстиции Темуру Орипжо-
нову (Алматинская область).

При подведении итогов конкурса 
учитывался профессионализм, грамот-
ность, быстрота принятия решений и 
правильность ответов, аккуратность, 
самодисциплина, коммуникабельность, 
организованность, воля к победе, твор-
ческий подход, исполнительское ма-
стерство.

- Основные цели конкурса - со-
вершенствование профессиональных 
и прикладных знаний, навыков, 
повышение правовой культуры и 
развитие профессиональных, психо-
логических, моральных и деловых 
качеств сотрудников воспитатель-
ного отдела, - подчеркнула началь-
ник управления воспитательной и 
социально-психологической работы 
среди осужденных КУИС МВД РК 
Б.Мунайтпасова.

КонкурсКонкурс
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Үздіктердің үздігі
Қостанай академиясында рес-

публикалық конкурстың финалдық 
туры аясында ҚАЖ теологиялық 
оңалту жұмысын ұйымдастырудың 
үздік инспекторы таңдалды. Мұндай 
іс-шара алғаш рет өткізіліп отыр. 

Еліміздің үздік теологы құрметті 
атағын Қарағанды қаласының әділет ка-
питаны Мухаммадсидик Уматов алды. 
Екінші орынды әділет капитаны Мах-
муд Гасанов (Қостанай облысы), үшінші 
орынды Солтүстік Қазақстан облысының 
әділет капитаны Айгерим Касенова ие-
ленді. Әлеуметтік желілердегі дауыс беру 
қорытындысы бойынша «Көрермендер 
көзайымы» жүлдесіне  Атырау облысы 
әділет капитаны Эльмира Саугабаева ие 
болды. 

Жарыстың бірінші кезеңінде қатысу-
шылар  өздерін және мекемесін сауатты 
және қысқаша түрде таныстырды. Бай-
қаудың екінші кезеңі – бейнероликтерді 

көрсету, онда қызметкерлер экстремис-
тік және террористік қылмыстары үшін 
сотталғандармен теологиялық оңалту 
жұмысының неғұрлым тиімді әдістерін 
тәжірибеде қалай қолданатынын көрсет-
ті. Соңында қатысушылар тиімді оңалту 
іс-шараларының мысалдарын келтірді: 
біріншісі - сотталғандармен жеке жұ-

мыс, екіншісі-топпен жұмыс. 
- Қостанай академиясы мен БҰҰ-ның 

Қазақстандағы есірткі және қылмыс жө-
ніндегі басқармасына байқауды ұйымдас-
тыруға, сондай-ақ өткізуге көмектескені 
үшін алғысымды айтамын, - деп атап 
өтті ІІМ ҚАЖ комитетінің өкілі әділет 
подполковнигі Асқар Аманбаев.

Республикалық байқауРеспубликалық байқау
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Ерекше сәт
Академияның қабырға-

сында сырттай оқу бөлімі-
нің түлектері мен «Құқық 
қорғау қызметі» маманды-
ғы бойынша ғылыми және 
педагогикалық магистра-
тураның магистранттары-
на «Ұлттық қауіпсіздік 
және әскери іс магистрі» 
дәрежесін беретін диплом-
дар табыс етілді.

Қорытынды аттестаттаудан 
сәтті өткеннен кейін түлек-
тердің көптен күткен сәті де 
келіп жетті. Академия басты-
ғы полиция полковнигі Нұр-
лан Биекенов салтанатты түр-
де 13 полиция қызметкеріне 
және 19 магистрантқа диплом 
табыстады. Өз құттықтауын-
да түлектерге зор денсаулық, 
қызметте жоғары жетістіктер-
ге жетуді тіледі.

- Оқу барысында білім алу-
шылар  кәсіби білім, қажетті 

дағдыларды ала білді. Жаңа лауазымда 
толыққанды жұмыс істеуге дайындал-
ған түрлі тренингтер мен курстардан 
өтті. Түлектер бұнымен тоқтап қалмай, 
алдағы уақытта да білімдерін шыңдай-
тынына кәміл сенімдімін-деп атап өтті 
Академия бастығы, заң ғылымдарының 

докторы, доцент полиция полковнигі 
Нұрлан Биекенов.

Барлық түлектерді диплом алулары-
мен шын жүректен құттықтаймыз және 
болашақ өмірлерінің жарқын болуын ті-
лейміз!

Білім-әлемді өзгерте алатын қуатты қару (Н. Мандела) Білім-әлемді өзгерте алатын қуатты қару (Н. Мандела)
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8 наурыз қар-
саңында Қостанай 
академиясының нә-
зік жандылары ал-
ғыс хаттармен, гра-
моталармен және 
медальдармен мара-
патталды.

20-дан астам әйел 
Ішкі істер министрі 
мен Академия басты-
ғының құқықтарымен 
мадақталды, сондай-
ақ, құрметті демалыс-
та жүрген оқу орны-
ның ардагерлері де 
атап өтілді.

Мереке қарсаңындағы марапат

Оқу орны бастығының қолынан 
«ІІМ үздігі» төсбелгісін біліктілікті 
арттыру және кадрларды қайта даяр-
лау факультетінің аға оқытушы-әдіс-
кері полиция майоры Бигуль Нурки-
на, екінші арнайы топтың инспекторы 
полиция майоры Алмагүл Тумурзина 
иеленді. ІІМ-нің алғыс хаттарымен 
ІІО әкімшілік қызмет кафедрасының 
аға оқытушысы полиция подполков-
нигі Алмагүл Сағалиева, біліктілікті 
арттыру және кадрларды қайта даяр-
лау факультетінің оқытушы-әдіскері 
полиция майоры Венера Қасенова, 
оқу-әдістемелік орталығының поли-
ция майоры Жанель Ғазиз марапат-
талды.

Полиция подполковнигі және ма-
йоры атағын идеологиялық және 
имидждік жұмыс бөлімінің бастығы 
Ләззат Нуралина мен ғылыми-зерт-
теу орталығының қызметкері Жулдыз 
Смагулова алды.

Басшылықтың  алғыс хаттары мен 
құттықтауларын ішкі істер органда-
рының ардагерлері отставкадағы по-
лиция полковнигі Гүлзия Есқатоваға, 
отставкадағы полиция подполковнигі 
Гүлсім Анайбаеваға, Мугульсум Құса-
йыноваға, Әлия Исинаға берілді.

В честь празднования 7 мая в высшем 
учебном заведении награждены 17 сотруд-
ников полиции правами Министра внутрен-
них дел и начальника Академии.

Сотрудники вуза минутой молчания почтили 
память полицейских, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. 

- День защитника Отечества Республики Ка-
захстана праздник, который в первую очередь 
воспитывает в нас преданность Родине, верность 
долгу. Особенно хотелось бы выразить слова 
благодарности нашим ветеранам и тем, кто се-
годня находится в строю, оставайтесь верными 
присяге и берегите себя, -  отметил в своем по-
здравительном слове начальник Академии пол-
ковник полиции Нурлан Биекенов. 

Традиционно, в честь праздника подписаны 
приказы МВД РК и начальника Академии  о 
награждении наиболее отличившихся сотрудни-
ков полиции.

Звание подполковник полиции досрочно при-
своено майору полиции Болату Алпеисову, на-
грудной знак «Ішкі істер органдарының үздігі» 
І степени вручен Нурлану Тулкинбаеву, грамо-
той министра внутренних дел награжден майор 
полиции Андрей Герфорт, «Почетную грамоту 
МВД» вручили  майору полиции Темиру Кель-
дибаеву, лейтенант полиции Виталий Костяев 
награжден медалью «Құқық тәртібін қамтама-
сыз етуге қосқан үлесі үшін», благодарственное 
письмо МВД вручено майору полиции Жанибе-
ку Муслипову.

Мереке қарсаңындағы марапат

Академия жаңалықтарыАкадемия жаңалықтары
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4 июня в День государственных 
символов Республики Казахстан 
12 лучших выпускников военных 
вузов, получили свои первые офи-
церские погоны из рук Президента 
Казахстана - Верховного главноко-
мандующего Вооруженными силами 
Республики Казахстан. Среди них 
выпускница Костанайской акаде-
мии МВД, отличница учебы Цемох 
Полина Олеговна, которая избрала 
профессию психолога в службе про-
бации Департамента УИС по Кара-
гандинской области.

Почетной чести получить свои 
погоны «лейтенанта полиции» из 
рук Министра внутренних дел ге-
нерал-лейтенанта полиции М.М. 
Ахметжанова удостоилась Сапар-
бекова Жазира Назарбекқызы, ко-
торая будет служить участковым 
инспектором ювенальной полиции 
в Управлении полиции города Пав-
лодара.

От имени всего личного состава 
Академии поздравляем Полину Цемох 
и Жазиру Сапарбекову с присвоением 
первого офицерского звания! Уверены, 
что Вы будете образцом в службе и на-
стоящими патриотами Казахстана! Же-
лаем крепкого здоровья, целеустрем-
ленности в профессиональном росте и 
личного счастья!

Әріптестерімізді құттықтаймыз!

ҚР Ұлттық құрамасының мүше-
сі, дене шынықтыру даярлығы ка-
федрасының оқытушысы полиция 
аға лейтенанты Тоқтар Жиентаев 
ерлер мен әйелдер арасындағы бел-
беу күресінен Қазақстан Республи-
касының чемпионатында сәтті өнер 
көрсетіп, Азия чемпионаты мен 
Әлем кубогына іріктелді.

Аталған жарыс Нұр-Сұлтан қала-
сында өтті, оған республиканың барлық 
аймақтарынан 600-ге жуық спортшы 
қатысты.

Жарыстың бірінші күні еркін күрес-
тің қорытындысы бойынша Т.Жиентаев 
төрт жекпе-жектен кейін қола медальға 
ие болса, жарыстың екінші күні клас-
сикалық стильде өтті. Біздің қызметкер 
финалда күміс медальді иеленді. 

Қостанай облысы әкімдігі мәдениет 
басқармасының «Тілдарын» облыстық 
тілдерді оқыту орталығында Ахмет Бай-
тұрсынұлының 150 жылдығына орай 
«Қырық мысал» жинағы негізінде өт-
кен «Ахмет оқулары» байқауында ІІО 
әкімшілік қызмет кафедрасының каби-
нет бастығы полиция лейтенанты  Асем 
Сарлыбаева IІ орынға ие болды. 

  Байқаудың мақсаты орталық тың-
даушылары арасында мемлекеттік тіл-
дің мәртебесі мен маңызын арттыру, 
оны кеңінен насихаттау, Ахмет Байтұр-
сынұлының өмірі мен шығармашылығы 
туралы білімдерін кеңейту, мемлекеттік 
тілде сөйлеу мәнері мен шеберліктерін 

шыңдау, күнделікті өмірде, қызметте 
мемлекеттік тілді қолдануға және мәде-
ниетті сөйлеуге ынтасын арттыру, тіл-
дік ортаны қалыптастыру болды. 

Қостанай академиясының оқытушы-
лары республикалық байқауда жеңімпаз 
атанды!

«ҚР-ның 100 ҮЗДІК МАМАНЫ - 
2022» республикалық байқауында ІІО 
әкімшілік қызмет кафедрасының аға 
оқытушысы полиция подполковнигі 
Анна Медведева мен Кәсіби-психология-
лық даярлық және ІІО басқару кафед-
расының оқытушысы полиция аға лей-
тенанты Алмат Оразов «Құқық қорғау 
жүйесі» саласында үздік деп танылды.

А. Медведева «Менің мамандығым-
ның қоғам өміріндегі рөлі» тақырыбына 
эссе, сонымен қатар «Қазіргі Қазақстан-
ның кадрлық әлеуетін дамыту» ғылыми 
жобасын дайындаса, А.Оразов «Білім 
алушылардың оқыту процесінде startup 
пайдалану технологиясы» тақырыбымен 
жобасын қорғады.

«Бірлік» жеке қорының ұйымдас-
тыруымен өткен байқаудың негізгі  
мақсаты Қазақстан Республикасының 
үздік мамандарын анықтау, бәсеке-
ге қабілеттілікті арттыру, сондай-ақ 
ұсынылған жұмыстардың техникасы 
мен әдістерін зерделеу негізінде түрлі 
саладағы үздік қызметкерлерді ынта-
ландыру болды. Байқау түрлі сала ма-
мандары арасында өтті құқық қорғау, 
денсаулық сақтау, білім беру, мемле-
кеттік қызмет және т.б.

ОФИЦЕРСКИЕ ПОГОНЫ 
ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Қуанышты жаңалықЛучший выпускник



2928

Курсанта 4 курса Костанайской 
академии МВД Евгения Иванова 
поблагодарили за помощь в розы-
ске безвести пропавшей женщины.

В тот период младший сержант по-
лиции Е.Иванов проходит практику в 
отделе полиции Бурабайского района 
Акмолинской области. Именно туда об-
ратилась Юлия Ибатова (на фото) с по-
мощью разыскать мать, которая отсут-
ствует дома более семи дней.

Совместно с участковыми инспек-
торами полиции Ж.Каримжановым и 
А.Абдуллаевым он принял участие в по-
иске пропавшей женщины.

- Я очень признательна стражам по-
рядка за оперативную работу и высокий 
профессионализм, - сказала Ю.Ибатова.

Еще одно благодарственное 
письмо поступило на имя началь-
ника Костанайской академии МВД 
им. Ш. Кабылбаева полковника по-
лиции Нурлана Биекенова.

Жительница г. Житикара Евфимия 
Беженару, состоявшая на учете в служ-
бе пробации, поблагодарила инспектора 
пробации Житикаринского района, кур-
санта 4 курса, проходившую практику 
Диану Моргулову.

- За то время, что Диана Азаматовна 
была моим инспектором, она показала 
себя чутким и неравнодушным челове-
ком. Именно она помогла собрать мне 
все документы, необходимые для суда, 
и только благодаря ее стараниям и хо-
датайству, я была освобождена судом от 
дальнейшего наказания.

- Уважаемый Нурлан Амангельди-
нович, выражаю Вам огромную бла-
годарность за то, что Вы даете своим 
курсантам не просто хорошие знания, 
но и воспитываете в них порядочных, 
честных и неравнодушных сотрудников. 
Мне кажется такими и должны быть со-
трудники полиции и Диана яркий тому 
пример, - написала Е. Беженару.

Обратная 
связь От факультета профессиональной под-

готовки, кафедры организации социальной 
работы в ОВД и  центра по подготовке 
специалистов УИС по противодействию 
экстремистской идеологии поступили но-
вые учебные издания в  фонд библиотеки 
Костанайской академии.

Книжные дары являются постоянными 
источниками комплектования  библиотеки на-
шего ВУЗа!

140 информационных брошюр по социаль-
ной работе передано в дар Костанайской ака-
демии.

В рамках Меморандума о сотрудничестве, Ре-
спубликанским Общественным Объединением «На-
циональный альянс профессиональных социальных 
работников» были переданы информационные бро-
шюры по социальной работе.

Данная литература послужит хорошим подспо-
рьем при подготовке курсантов.

Информационный материал находится в общей 
библиотеке и пользуется большим спросом у обуча-
ющихся.

Первый день весны для нас со-
трудников библиотеки Академии, 
также начался со слов «БЛАГОДА-
РЮ! БЛАГОДАРИМ!».

Отмечая это событие, мы продол-
жаем традицию проводить в читальном 
зале «День дарителя», и знакомим на-
ших читателей с новой литературой.

Первого марта в День благодарения 
были приглашены начальники кафедр 
и учебно-методического центра: полков-
ник полиции С.Едресов, подполковник 
полиции Е.Кайнар, майор полиции М. 
Смагулов, которые безвозмездно продол-
жают приносить новую учебную, учеб-
но-методическую литературу и автор-
ские труды. 

Книги, представленные на выставке, 
выпущены издательством ТОО «Лантар 
Трейд». Их можно использовать как в 

КНИГА В ДАР

учебном процессе, так и для самообра-
зования.

Коллектив библиотеки выражает ис-
креннюю благодарность гостям и всем 
сотрудникам Академии за вклад в ком-
плектование книжного фонда библиотеки! 

БлагодаримОбратная связь
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ЖОО-да ашық есік күні өтті
Мектеп оқушылар ве-

домстволық оқу орнына 
келіп, Академияның қыз-
метімен танысты.

М.Қозыбаев атындағы 
№23 жалпы білім беретін 
мектептің 8 «В» сынып 
оқушылары әлеуметтік 
педагог, ПЖК үйірмесінің 
жетекшісі Жанна Шер-
шень мен сынып жетекші-
сі Салтанат Бекбаеваның 
басшылығымен келді.

Экскурсия барысын-
да оқушыларға ІІМ Ака-
демиясының бай тарихы 

мен дәстүрлері туралы айтылды. Оқу-
шыларға ҚАЖ мекемесіндегі нақты же-
дел-қызметтік жағдайды модельдеуге 
мүмкіндік беретін кешенді оқу полиго-
ны, Н.Мандела ережелерінің ғылыми бі-
лім беру орталығы, оқу аудиториялары, 
«Полиция бөлімі» полигоны көрсетілді.

Оқушыларды Ішкі істер органдарының 
қызметі, Академияға түсу туралы көп-
теген сұрақтар қызықтырды. Курсанттар 
мен тыңдаушылардың сабақтары шын-
дыққа барынша жақын жағдайда өтетін 
«Полиция бөлімі» полигоны балалардың 
қызығушылығын тудырды. Іс-шара соңы 
бірлескен фотосуретпен аяқталды.

КУРСАНТТАР МЕН ОЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІЛЕРІН 
ЖЕҢІСТЕРІМЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Жыл сайын үздік ғылыми жұ-
мысқа Академия курсанттары Қа-
зақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі ұйымдастыратын 
жоғары оқу орындары студенттері 
мен курсанттарының ғылыми-зерт-
теу жұмыстарының республикалық 
конкурсына қатысады.

Конкурс қорытындысы бойынша КДФ 
4-курс курсанттары Дамиля  Байжанова, 
Анастасия Кириченко және Юлия Кри-
вичтің «Экстремистік және террористік 
қылмыстары үшін сотталғандарды оңал-
ту» тақырыбындағы ғылыми жұмысы 
құрметті 1-орынға ие болды.  Жұмыс-

тың ғылыми жетекшісі - экстремистік 
идеологияға қарсы іс-қимыл бойынша 
қылмыстық-атқару жүйесі мамандарын 
даярлау орталығының бастығы полиция 
майоры Мырзабек Туйганов.

КДФ 4-курс курсанттары Зарина 
Байхадамова, Жансұлу Жақсылықова 
және Аида Сайлаудың «Қазақстан Рес-
публикасындағы шетелдік сотталғандар-
дың құқықтары» тақырыбындағы ғы-
лыми жұмысы 3-орынды иеленді. Бұл 
жұмыстың ғылыми жетекшісі - ІІО-да 
әлеуметтік жұмыстарды ұйымдастыру 
кафедрасының бастығы, педагогика ғы-
лымдарының кандидаты полиция пол-
ковнигі Нурлан Тулкинбаев.

Үнемі үйренуге, өз білімдеріңді арттыруға, 
артта қалмауға тырысыңыздар (Ш.Қабылбаев)

Академия жаңалықтары
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В Костанайской академии МВД 
им.Ш.Кабылбаева порядка 40 чело-
век приняли участие в доброволь-
ной акции «Сдай кровь, подари на-
дежду на жизнь». 

Офицеры и слушатели уже не пер-
вый раз становятся донорами. Зачастую 
подобные мероприятия проводятся еже-
квартально.  Перед началом забора кро-
ви, все доноры проходят медицинское 
обследование, сдавать кровь можно толь-
ко при отсутствии противопоказаний. 

- Важность донорства переоценить 
трудно, каждую минуту в мире донор-
ская кровь спасает чью-то жизнь, - гово-
рит начальник курса Нурлан Бақытқа-
лиұлы. - Я уже много лет участвую в 
этой благородной акции, рад, что сегод-
ня стал полезен тем, кому наша кровь 
жизненно необходима. 

В свою очередь медики рады видеть 
полицейских в рядах добровольцев. 
Большую роль играет  регулярное про-
хождение ими медицинского осмотра, 
хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие хронических заболеваний.

Благородная 
акция 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
донорство

Курсанты Костанайской ака-
демии откликнулись на просьбу о 
помощи.  Каждый из 50 человек 
сдал по 450 мг крови, спасая жизнь 
больной женщины.

Сабирова Зейнегуль находится на 
излечении в областной больнице в отде-
лении гематологии. Ее коллеги и близ-
кие обратились к неравнодушным горо-
жанам с просьбой сдать кровь. 

- Узнав об этом, нами было при-
нято решение помочь З.Сабировой, 
- говорит заместитель начальника 
Академии полковник полиции Ахан 
Нурушев. - Безвозмездное донорство 
для сотрудников вуза и обучающихся 
стало уже традицией. Надеемся, что 
мы сможем внести свою лепту в по-
мощь тяжелобольным людям. 

Перед основной процедурой меди-
цинские работники определили группу 
крови каждого донора, рассказали о 
возможных противопоказаниях. 

 - Курсанты это делают осоз-
нанно и с большим желани-
ем помочь тем, кому очень 
нужна донорская кровь, 
- говорит командир учеб-
но-строевого подразде-
ления старший лейте-
нант полиции Султан 
Сейльбеков. - Наши 
ребята здоровы, 
подтянуты и пол-
ны сил. Будущие 
офицеры всегда 
готовы прийти на 
помощь! 

Я -донорЯ -донор
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18 марта 
- День добрых дел

В этот день слушатели Коста-
найской академии помогли ветера-
ну МВД Клавдии Темуровой очи-
стить от снега территорию дома.  

Пенсионерка поблагодарила коллек-
тив Академии и пожелала слушателям 
успехов на службе.

- Добрые дела и добро бывают раз-
ными. Можно оказать помощь нуждаю-
щимся, почистить снег, убрать улицы, 
посадить дерево, сделать пожертвование 
в благотворительный фонд и многое дру-
гое. Сотрудники Академии, курсанты и 
слушатели всегда оказывают необходи-
мую помощь тем, кто в ней нуждается», 
- отметил начальник курса майор поли-
ции Марат Мурзагалеев.

В канун Дня благодарности слу-
шатели курсов первоначальной про-
фессиональной подготовки помогли 
ветерану с уборкой территории от 
снега.  

Виталий Грушковский  посвятил бо-
лее 30 лет работе в полиции. В данный 
момент находится на заслуженном от-
дыхе. Вся область знает ветерана, кото-
рый стал натурщиком при создании фи-
гуры солдата в мемориале «Погибшие в 
годы великой Отечественной войны» в 
Парке Победы.  

Сегодня Виталию Филатовичу 81 год, 
проживает он вместе с супругой в по-
селке Амангельды. Посетив пенсионера 
МВД, слушатели помогли В.Грушков-
скому с очисткой территории от снега. 

- Глубокое уважение к преклонно-
му возрасту всегда было приоритетным 

Помощь ветеранам
для будущих сотрудников правопоряд-
ка, - говорит старший лейтенант поли-
ции Женис Маделин. - Подобные бла-
готворительные акции мы проводим на 
постоянной основе.

В День благодарности поли-
цейские навестили 81-летнюю 
Валентину Чувалову, которая 
всю жизнь посвятила работе в 
учебном заведении. Валентину 
Давыдовну помнят курсанты и 
выпускники, так как она являет-
ся старейшим работником библи-
отеки.

В.Чувалова проживает с сыном в 
частном доме. Сотрудники полиции по-
могли ей с уборкой территории, очистив 
ее от снега. 

- Мы знаем, что она ветеран, и нам 
этого достаточно, чтобы быть всегда ря-
дом и прийти на помощь в нужное вре-
мя, - говорят сотрудники отдела кадровой 
политики Костанайской академии МВД.

Уважение и почет ветеранамУважение и почет ветеранам
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Қайырымдылық 
- асыл қасиет

«Аманат и К» орталығындағы 
ерекше балалардың ата-аналары 
ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қо-
станай академиясының 4-курс кур-
санттарына көрсетілген көмек үшін 
алғыстарын білдіреді. Олар аулаға 
гүл егу үшін жерді қопсытуға, құм-
ды толтырып, тасымалдауға көмек 
көрсетті.

«Аманат и К» орталығының 
жетекшісі Айсұлу Күзембаева мен 
«Стоп Аутизм» ҚБ үйлестірушісі 
Шынар Жалмухамедова ІІМ Қоста-
най академиясының тыңдаушыла-
рына алғыстарын білдірді.

- Біздің «Аманат и К» түзету орта-
лығы ерекшеліктері бар балаларды тү-
зетумен және дамытумен айналысады. 
Бұрын біз аутизмі бар балаларға көбі-
рек мән беретін едік, ал өткен жылы 
Қостанай облысы бойынша жалғыз даун 
синдромы бар балалармен жұмыс жа-
сау орталығын аштық. Мен Академия 
ардагері ретінде әріптестеріммен дос-
тық қарым-қатынастамын. Бүгінгі таң-
да жас ұрпақтың осындай іс-шараларға 
қатысуы қуантады. Тыңдаушылардың 
көрсеткен көмегі өте пайдалы, біздің 
аумағымызды қардан тазартты. Оларға 
үлкен рақмет!- дейді отставкадағы по-
лиция подполковнигі Шынар Жалмуха-
медова.

- Қазақстанда 2022 жыл «Балалар 
жылы» деп жарияланды. Мемлекет бас-
шысы балаларға ерекше назар аудару 

керектігін атап өтті. Олардың әл-ауқа-
ты Қазақстанның табысты болашағы-
ның сенімді кепілі. Болашақ офицерлер 
шетте қалмайды, олар әрқашан көмекке 
келуге дайын-дейді полиция аға лейте-
нанты Тұрар Мұқажанов.

Жүректен жүреккеЖүректен жүрекке
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Под «КРЫЛОМ» полиции

Чужих детей  НЕ БЫВАЕТ!

Сотрудниками учебно - 
методического центра Ака-
демии была оказана помощь  
многодетной семье Биктасо-
вых, где мама Батима вос-
питывает шестерых детей.

Данная семья живет благода-
ря помощи государства и людей, 
небезразличных к их судьбе.

- Мы привезли и вручили 
продукты первой необходимо-
сти, игрушки и сладости.

Батима поблагодарила нас за 
внимание и доброту, пожелала 
нам удачи и крепкого здоровья, 
- рассказывает преподаватель - 
методист  учебно - методическо-
го центра Жанель Газиз.

Руководитель Центра адаптации несовершенно-
летних Сауле Наурзбекова поблагодарила сотруд-
ников Костанайской академии за оказание волон-
терской помощи.  

С воспитанника-
ми Центра встретились 
инспекторы-психологи 
Академии Дархан Бай-
булов и Тимур Абдрай-
мов. Полицейские при-
везли детям различные 
угощения, сладости и 
носильные вещи. В на-
стоящее время в ЦАНе 
находятся 18 детей 
в возрасте от 5 до 16 
лет. Все они были рады 
приезду гостей, кото-
рые смогли украсить 
будни ребят в преддве-
рии светлого праздника 
Наурыз мейрамы!

Рамадан 
– месяц добрых дел

Отделом идеологической и 
имиджевой работы совместно с 
учебно-строевым подразделением 
Академии были навещены две мно-
годетные семьи, где детей воспиты-
вают матери-одиночки.

В качестве подарков полицейские 
привезли вещи первой необходимости, 
бытовую химию, продукты, сладкие 
сюрпризы и игрушки чтобы создать 
праздничное настроение у ребят, чьи се-
мьи находятся в трудной ситуации.

Традиционно сотрудники академии 
оказывают и помощь малоимущим и 
многодетным семьям, семьям, воспиты-
вающих тяжелобольных детей. В семье 
Зульфии Мукушевой 6 детей, у Асемь 
Мирмановой 4. Женщины поблагодари-
ли полицейских за внимание и доброту, 
дети были рады неожиданным подаркам 
и сладостям!

БлаготворительностьБлаготворительность
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ЖАҚСЫЛЫҚ 
            жасауға асығайық!

Қаланы, аумақты таза-
лау, абаттандыру және кө-
галдандыру бойынша дәс-
түрлі екі айлық сенбілік 
басталды. Бұл іс-шара Қос-
танай академиясы қызмет-
керлерінің назарынан тыс 
қалған жоқ. Олар «Дель-
фин» балалар үйінің аума-
ғын қоқыстан тазартуға кө-
мектесті.

-Балалар үйі біздің қамқор-
лыққа алынған ұйым болып табы-
лады. Әрбір полицейдің осындай 
іс-шараға қатысып, бей-жай қал-
мауы абыройлы іс екеніне сенім-
дімін. Балалар үйінің тәрбиеле-
нушілері таза, абаттандырылған 
аумақта серуендей алады-дейді 
курс бастығы полиция капитаны 
Нұрлан Бақытқалиұлы.

Балаларға қуаныш 
сыйлады

Қостанай академиясының 4-курс курсанттары балаларды қорғау күні 
қамқорлықтағы «Дельфин» балалар үйінің тәрбиеленушілерін құттықтады. 
Болашақ офицерлер өздерімен бірге сыйлықтары мен тәттілерін апарды.

- Мұндай кездесулер біз үшін дәстүрге айналды. Әрқашан балалар бізді жылы 
және достық қарым-қатынаста қарсы алады. Біз ата-ана ретінде балаларға әркез 
қамқорлық пен көңіл бөлу қажет екенін түсінеміз,-дейді курс бастығы полиция 
майоры Марат Мурзагалеев.

 Қайырымдылық -  адамгершілік белгісіМейірімді полицей
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Сохраняя традиции
Ветераны Костанайской академии, руководство и 

курсанты посадили 30 деревьев в честь 30-летия ка-
захстанской полиции.

Сегодня территория учебного заведения пополнилась све-
жими саженцами хвойных деревьев. Символично, что дан-
ное мероприятие прошло в канун приближающихся весен-
них праздников - 1,7 и 9 мая.

- Все поколения выпускников Академии, а также вете-
раны ежегодно принимают участие в данной акции, тем са-
мым внося свой вклад в озеленение территории вуза, - гово-
рит начальник отдела идеологической и имиджевой работы 
подполковник полиции Ляззат Нуралина. 

АкцияАкция
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В День защитника Отечества, 
курсанты Костанайской академии 
приняли участие в возложении цве-
тов памятникам казахских батыров 
Шакшак Жанибека и Кобыланды 
батыра.

Шакшак Жанибек родился в 1693 
году в Тургайской области. Он вошел в 
историю как известный батыр, прослав-
ленный бий, первый тархан в истории 
казахов. Его не стало в 1752-м.

Кобланды Токтарбайулы  казахский 

батыр и народный герой. По предани-
ям, Кобланды является потомком треть-
его сына Джучи, внука Чингисхана - 
Шибана. Он жил во времена правления 
Абулхаир хана в XV веке и был одним 
из его военачальников.

- Крайне важно  для подрастающе-
го поколения, чтобы они видели, каких 
героев воспитала Казахстанская земля, 
-говорит начальник курса майор поли-
ции Марат Мурзагалеев.- Наши курсан-
ты чтят и помнят своих предков, героев 
и военачальников.

ПамятьПамять
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Жүйрік болсаң 
шауып көр

ІІМ Қостанай академиясында 
жауынгерлік самбодан республи-
калық Чемпионат аяқталды. Оған 
Қазақстанның 150-ден астам спорт-
шысы қатысты. Жекпе-жекті бас тө-
реші Қайрат Абдуллаев (Қарағанды 
облысы), бас хатшы Қадыр Тенбаев 
(Алматы облысы) төрелік етті.

Турнир мемлекет қайраткері, ғалым, 
профессор, академик Шайсұлтан Шаях-
метовты еске алуға арналды.

23 жасқа дейінгі үздік самбисттер 
үш күн бойы Ел чемпионы атағы үшін 
жарысты. Чемпионаттың көрермендері 
мен қонақтары қызықты және тартыс-
ты тартыстың куәсі болды.

Жарыстың соңғы күні Қостанай ака-
демиясының курсанттары Әли Утаров 
және Айдос Сағындық (+98 кг), Қуан-
дық Ердәулет (79 кг) және Евгений Ива-
нов (88 кг) 4 қола медаль жеңіп алды.

Жарыс жеңімпаздары Қостанай об-
лысы бойынша самбо және жауынгер-
лік самбо күрес федерациясының кубок-
тарымен, медальдарымен және бағалы 
сыйлықтарымен марапатталды.

Спорт-денсаулық кепіліСпорт-денсаулық кепілі
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Любители 

лыжного
 спор

та!

Сотрудники Костанайской ака-
демии МВД провели лыжный кросс, 
в честь 30-ия казахстанской поли-
ции РК.

Традиционно на костанайской лыж-
ной базе, в районе КЖБИ собираются 
любители лыжного вида спорта. Более 
20 участников, в том числе ветераны 
Академии приняли участие в кроссе. 
Выносливость, силу и скорость проде-
монстрировали полицейские. Забег был 
очень эффектный.

Среди мужчин первым к финишу 
пришел майор полиции Мырзабек Туй-
ганов. Второе место у капитана полиции 
Асылбека Даушева. Пенсионер акаде-
мии Константин Юдаков занял почетное 
третье место.

Среди женщин первое место присуж-
дено Юлии Хайбрахмановой. Второй к 
финишной полосе пришла капитан по-
лиции, докторант Нургуль Сейлбекова. 
Бронзовым призером забега стала пол-
ковник полиции Райгуль Мухтабаева.

Спорт - ты жизнь!Спорт - ты жизнь!
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Веложарыс
Қостанай академия-

сының курсанттары Ұлы 
Жеңіс күніне орай  ұйым-
дастырылған веложарысқа 
қатысты.

Жыл сайынғы науқан Қоста-
най облысында құрылған 151-ші 
жеке атқыштар бригадасының 
майданға аттануының 80 жыл-
дығына арналды.

Қостанай қаласында 151-ші 
жеке атқыштар бригадасы құры-
лып, 1942 жылдың 26 сәуірін-
де майданға аттанды. Кейінірек 
оның негізінде 150-ші атқыштар 
дивизиясы құрылды. Ол бірін-
ші болып Берлин рейхстагының 
ғимаратына кіріп, оған жеңіс 
туын тікті. Топты қостанайлық, 
Кеңес Одағының Батыры, аға 
сержант Илья Сьянов басқарды.

Еске алу велошеруіне көпте-
ген велосипедшілер де қатысты. 
Жарыс Жеңіс саябағында 151-
ші жеке атқыштар бригадасына 
гүл шоқтарын қоюмен баста-
лып, қалалық балалар шығарма-
шылығы мектебіне дейін жалпы 
ұзындығы 25 шақырымнан ас-
там жолды жүріп өтті.

Чемпионата 
«Сақшы-2022»

Команда Костанайской академии МВД стала серебряным 
призером Чемпионата «Сакшы-2022», проводимого среди ведом-
ственных учебных заведений.

Мероприятие проводилось на базе учебного центра МВД им.Б.
Момышулы в городе Шымкент. Слушатели курсов первоначальной 
профессиональной подготовки соревновались в стрельбе, военизиро-
ванной эстафете (проходили полосу препятствий) и играли в футбол.

По итогам спортивного состязания, из шести команд участниц, 
слушатели Костанайской академии показали отличный результат и 
взошли на вторую ступень пьедестала почета.

Стоит отметить, что наилучший результат наша команда показа-
ла по игре в футбол. Равных здесь не было слушателю К.Ермекову, 

который в итоге был признан «Лучшим игроком» турнира.
Поздравляем нашу команду в составе преподавателя кафедры ФП, майора по-

лиции Андрея Герфорта, слушателей Темирлана Ахметова, Канаша Какимжанова, 
Медеу Жасталапова, Куаныша Ермекова!

«СЕРЕБРО»«СЕРЕБРО»«СЕРЕБРО»«СЕРЕБРО»«СЕРЕБРО»«СЕРЕБРО»
Наши победыАкадемия жаңалықтары
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Спартакиада «ДЕНСАУЛЫҚ - 2022»
В Костанайской академии награ-

ждали лучшие команды по резуль-
татам традиционной спартакиады 
«Денсаулық - 2022», посвященной 
30-летию казахстанской полиции.

Спартакиада проводилась по пяти 
видам спорта - волейбол, стрельба, шаш-
ки, настольный теннис, мини-футбол. В 
спортивном состязании приняло участие 
6 команд «ҒАЛЫМДАР», «СУНКАР», 
«НОМАД», «АРЛАН», «БАРЫС», «ДИ-
НАМО».

В соревнованиях по волейболу 1 ме-
сто  завоевали участники команды «Ға-
лымдар», 2 место - команда «Арлан», 3 
место - «Номад». 

Единогласным решением судейской 
коллегии - лучшим игроком признана 
- Жұмабек Перизат, лучший диоганаль-
ный  - Сарлыбаева Асем, лучший либеро 
- Уәли Айгерим, лучший блокирующий 
- Уразова Галина, лучший связующий  
- Жакибаев Шынгысхан, лучший дои-
гровщик  - Калкаманулы Мадияр.

В соревнованиях по мини-футболу: 1 
место - «Динамо», 2 место - «Барыс», 3 
место - «Арлан». Номинации лучших : 
лучший вратарь - Едресов Серик , луч-
ший защитник - Шаурен Нурбек, луч-
ший нападающий - Жиентаев Токтар.

В общекомандном зачете спартакиады: 
1 место команда «Динамо» 
2 место команда «Барыс»  
3 место команда «Арлан»

Наши победыНаши победы
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Болашақ Жас Ұландар!

ІІМ Шырақбек Қабыл-
баев атындағы Қостанай 
академиясының алаңында  
«Жас Ұлан» және «Жас 
Қыран» республикалық бі-
рыңғай балалар және жа-
сөспірімдер ұйымы қата-
рына қала мектептерінің 
ең үздік оқушыларын қа-
былдау салтанатты рәсімі 
өткізілді.

Салтанатты іс-шараға Ака-
демияның басшылығы, қыз-
меткерлері, курсанттары, Қос-
танай қаласының жалпы білім 
беретін мектептерінің 130-ға 
жуық 5-9 сынып оқушылары 
қатысты.

- Сіздер жаңа белеске қадам 
басып, еліміздің болашығының 
өркендеуіне үлес қосады деген 
сенімдемін. Сіздер еліміздің бо-
лашағысыздар, мүмкін бола-
шақ офицерлерсіздер. Егемен-
ді еліміздің еңселі азаматтары 
болуларыңызға шын жүректен 
тілектеспін-деп атап өтті Ака-
демия бастығының орынбасары 
полиция полковнигі Салимге-
рей Каракушев.

Академия курсанттары ба-
лаларға дзюдо, қазақша күрес, 
самбо спорт түрлерінен өнер-
лерін көрсетті. Сонымен қатар 
жасұландықтар мен жасқыран-
дықтар өлең айтып, би биледі.

Іс-шара барысының ең ма-
ңызды сәті, «Жас Ұлан» және 
«Жас қыран» ұйымына жаңа 
қабылданған балалардың мо-
йындарына Қостанай академия-
сының қызметкерлері көгілдір 
түсті галстуктерді байлап, төс-
белгілерін тақты.

Академия жаңалықтары Академия жаңалықтары
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Традиции 
сложившиеся ВЕКАМИ

Фестиваль «Традиции казахско-
го народа» прошел в Костанайской 
академии МВД в преддверии празд-
нования Наурыз мейрамы. 

Личный состав учебного заведения 
чтит и помнит традиции и обычаи ка-
захского народа. Сегодня сотрудники 
Академии провели фестиваль, на кото-
ром каждая из команд показала один 
из обрядов казахского народа.

Шілдехана, тусау кесу, сырға салу, 
құда түсу, сынсу  - все эти обряды были 
продемонстрированы  очень трогатель-
но, с душой, на высоком уровне. 

- От фестиваля мы получили незабы-
ваемые впечатления и море позитивных 
эмоций. Все мы - это большой, много-
национальный коллектив, который изве-
стен своими традициями. И сегодняшнее 
мероприятие этому подтверждение. Чув-
ствуется, что участники фестиваля очень 
ответственно отнеслись к своим высту-
плениям. Приятно видеть, что молодое 
поколение чтит традиции сложившиеся 
веками у казахского народа. И память, 
и историю мы должны беречь и пропа-
гандировать, - говорит начальник отдела 
идеологической и имиджевой работы под-
полковник полиции Ляззат Нуралина.

Алғашқы офицерлік шен табысталды

Академияның курсанттарына 
алғашқы офицерлік шенін беру 
салтанаты өтті.

Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 147 
полиция лейтенанты, 80 әділет лейте-
нанты және Тәжікстан Республикасы 
ӘМ-нің 10 әділет лейтенанты офицерлік 
қатарын толықтырды.

- Сіздер Қазақстан полициясының 
30 жылдығы қарсаңында офицер ата-
нып отырсыздар. Бұл үлкен құрмет 
және үлкен жауапкершілік. Сіздер 
осы құрметке лайық және басқаларға 
үлгі болуларыңыз керек. Сіздер біздің 
үмітімізді ақтап, Шырақбек Қабылба-
ев атындағы Қостанай академиясының 
түлегі деген атқа ие боласыздар деп 
үміттенемін,- деді өз сөзінде Академия 
бастығы полиция полковнигі Нұрлан 
Биекенов.

Іс-шара Ш.Қабылбаевтың ескерт-
кішіне гүл шоқтарын қоюмен және 
болашақ түлектердің салтанатты мар-
шымен аяқталды.

Фестиваль Академия жаңалықтары
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Академия, рақмет саған!

Тыныштығын отанымның күзеткен, 
Қылмыскер мен бұзақыны түзеткен. 
Алаяққа тұсау салып, заң бұзған, 

Тентектерді тезге салып күн кешкен. 

Біз боламыз полициясы елімнің, 
Ең күрделі міндетті мен сезіндім. 
Ерліктері курсанттардың күндегі, 

Батылдық пен батырлықтың айғағы. 

Полигонда төзімділік сыналып, 
Мергендікке машықтандып оқ атып. 
Саптық жүріс, қатаң тәртіп, із кесу, 
Қылмыскерді тез құрықтау түн қатып. 

Таңертеңнен кросс жасап жүгіріп, 
Заңнаманы алдық терең игеріп. 
Сабақтар мен үйірмелер арқылы. 
Білімді де, өнерді де үйрендік. 

Төрт жыл бойы білім алған ордамыз,
Үйрендік біз ұғып бәрін санамыз.
Келгендегі қиналыстар ұмыт боп,
Академия сені аяқтап барамыз.

Бағжан ХАЛЕНОВА, 
4-курс курсанты

Курсантом быть порою трудно
Но ведь не каждому это дано
Бывает время пролетает нудно

Но нами многое преодолено

На КМБ мы многое познали
Как строиться, шагать и петь

Бывало ноги отказали
Но мы смогли и это одолеть

Короткий путь, от КМБ и до присяги 
И вот, мы наконец то все дошли
Отчизне клятву верности давали,
Профессию мечты мы все нашли

Мы Золотой набор, такие мы одни
И жаль что нету после нас курсантов

И да, учили нас курсовики
Достойно дослужить до лейтенантов

Бывает что курсант не идеален
За это ты его так сильно не суди,

Ведь может быть он жизнью был ужален 
И отдаёт он молодость за две звезды.

Так вот, настало это время
Когда мы оказались все на финишной прямой

4 курса, как мимолётное видение 
И прозвучит последний наш отбой!

Алмас СУЛТАНОВ, 
курсант 4 курса
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