
 Академия курсанттары оқу орнының қоғамдық өміріне 
белсене қатысады: спортпен шұғылданады, əртүрлі 
үйірмелердің (үрмелі аспаптар оркестрі, домбыра ансамблі, би 
үйірмесі, вокал, барабаншылар взводы, КТК) жəне ғылыми 
қоғамдардың (курсанттық ғылыми қоғамы, пікірсайыс клубы) 
жұмысына қатысады, жетімдер үйіндегі балаларға көмектесіп 
тұрады.
  2019 жылдың шілде айынан бастап Академияда «Полиция 
кафедрасы» жобасы өз қызметін бастайды.
Жобаның негізгі мақсаты- жоғары оқу орындарының 
студенттерін Ішкі істер органдарына қызметке орналасуға 
дайындау.
  Полиция кафедрасын құру жастарға құқық қорғау органдары 
туралы шынайы түсініктерді қалыптастыруға, 
құқықбұзушылықтың алдын алу міндеттерін шешу жəне жас 
буынның арасында қызметкерге жəне жалпы полицияға деген 
оң көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді.
 Полиция кафедрасының курстарында студенттер келесі 
бағыттар бойынша білімдер мен дағдыларды игереді:
  - Ішкі істер органдарының тарихы;
 - Ішкі істер органдарының конституциялық- құқықтық 
негіздері;
 - Құқық қорғау органдары жүйесіндегі ішкі істер органдары;
 - Психологиялық дайындық;
 - ІІО-ның əкімшілік қызметі;
 - Қылмыстық құқықбұзушылықтардың теориялық негіздері;
  - Жазаларды орындау;
 - Сотқа дейінгі тергеп-тексеру;
 - Криминалистикалық дайындық;
 - Атыс дайындығы;
 - Өзін-өзі қорғау тəсілдері.
Полиция кафедрасы бойынша қосымша ақпаратты 
Академияның сайтынан kostacademy.kz ала аласыздар.
  2019-2021 жылдарға арналған Ішкі істер органдарын 
жаңғырту бойынша Жол картасын іске асыру шеңберінде 
жасөспірімдер арасында əскери-патриоттық тəрбиені өткізу 
мақсатында Академияда келесі жобаларды жүзеге асыру 
жоспарлануда:
- Академия оқу-дала лагері базасында «Жасөспірімдерге 
арналған жазғы лагерь»;
-- Оқу уақытында ЖОО негізгі базасында «Балаларға арналған 
полиция академиясы».

ТƏРБИЕ ЖҰМЫСЫ

 Академияда ішкі істер органдары қызметкерлерінің 
адамгершілік, кəсіби жəне азаматтық қалыптасуына болашақ 
мамандығын игеруде, көмек көрсетуге, тұлғаның өзіндік 
қалыптасуына жағдай жасауға бағытталған тəрбиелік жұмысқа 
үлкен көңіл бөлінеді.
  Мəдени-эстетикалық, рухани-адамгершілік жəне жалпыға 
міндетті тəрбиені жоғарылату, мəдени ой-өрісті кеңейту 
мақсатында Академияда Мəдениет университеті құрылған. Оқу 
сабақтарын, семинарларды, конференцияларды өткізу үшін 
Академияның профессорлық-оқытушылық құрамы, Қостанай 
облысының мəдениет жəне өнер мекемелерінен, басқа да оқу 
орындарынан өнер жəне ғылым қайраткерлері жəне 
шығармашылық шығармашылық одақ өкілдері шақырылады.

құзыреттілікті қалыптастыру үдерісіне оң əсер етеді жəне 
сəйкесінше мамандарды даярлаудың сапасын арттырады.
Оқытудың практикалық бағыттылығын күшейту мақсатында келесі 
бағыттар бойынша жүйелі жұмыс ұйымдастырылады жəне жүзеге 
асырылады:
-- тағылымдамадан өтушілердің арасында қажетті практикалық 
дағдыларды қамтамасыз етуге ықпал ететін жаңа оқыту əдістерін 
енгізу арқылы арнайы пəндер бойынша практикалық сабақтар 
көлемін арттыру;
- практикалық қызметкерлерді, атап айтқанда басшылық 

құрамның қатарынан, сондай-ақ жеткілікті практикалық тəжірибесі 
бар қызметкерлерді оқу сабақтарын өткізуге тарту;
- шығу оқу са- шығу оқу сабақтарын өткізу.
Оқу сабақтарында білім алушылардың психологиялық 
тұрақтылығын қалыптастыруды жинақталған теориялық білімдерін 
бекітуді жəне тереңдетуді көздейтін бейінді кафедралардың 
жедел-тактикалық жаттығулары мен оқу тренингтерін өткізу 
практикасын жалғастыруы жобалануда.
СоныменСонымен қатар Академияның білім беру қызметі жаңа форматтағы 
полиция қызметкерін оқытуға жəне тəрбиелеуге бағытталған. 
Академияның алдағы міндеті жоғары білікті кадрларды даярлау 
ғана емес, сондай-ақ рухани байлықты, моральдық тазалықты, 
патриотизмді жəне физикалық жетілдіруді бойына үйлестіре білген 
мамандарды даярлау.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

 Академияда білім беру бағдарламаларын жəне ғылыми-зерттеу 
қызметін сапалы дамытуға ТМД елдерінің (Ресей, Беларусь, 
Қырғызстан, Тəжікстан, Украина) жетекші оқу орындарымен жəне 
ғылыми ұйымдарымен жасалған келісім аясында табысты іске 
асырылып жатқан халықаралық ынтымақтастығы ықпал етеді.
  Академия Ресей Федерациясы, Беларусь, Украина, Қырғызстан, 
Тəжікстан жəне басқа да алыс жəне жақын шет елдермен ішкі істер 
органдарына кадрларды даярлау, бірлескен ғылыми зерттеулер 
өткізу, тəрбиелік іс-шаралар, оқу, оқу-əдістемелік жəне ғылыми 
əдебиеттермен алмасу саласында жасалған ведомстволық 
ЖОО-ларымен жəне азаматтық білім беру ұйымдарымен өзара 
ынтымақтастық жөнінде  келісімдер жасасқан.
  Соңғы жылдары Академияның шетелдік əріптестері 
айтарлықтай көбейіп отыр.
 Атап айтқанда, Ресей ІІМ Санкт-Петербург университетімен, 
Ресей ІІМ Барнауыл заң институтымен, Ресей Жазаларды 
орындаудың федералдық қызметінің Пермь заң институтымен 
жəне шетелдің басқа жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық 
туралы шарттар жасалды.

 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы (бұдан əрі - Академия) 
ішкі істер органдары үшін біліктілігі жоғары кадрларды дайындауды 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
арнайы оқу орны болып табылады.
  Академияда мамандарды дайындау Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы бақылау 
комитетінің лицензиясына (2015 жылғы 26 ақпанда берген № 
15003999 сериясы) лицензияға сəйкес жүзеге асырылады.
  Академияда кадрларды даярлау Академияда мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандарттарына сəйкес жəне құқық қолдану 
тəжірибесінің барлық саласындағы, құқық қорғау жүйесінің білікті 
мамандарының сұранысына сəйкес жүзеге асырылады.
 Академия қылмыстық-атқару жүйесі үшін жоғары білімі бар 
мамандарды даярлайтын Ішкі істер министрлігі жүйесіндегі жалғыз 
оқу орны болып табылады. 
ААкадемияда кадрларды даярлау құрылымына:
 - бакалавриат жəне магистратура бағдарламалары бойынша 
кəсіптік білім беру;
 - қосымша кəсіптік білім беру (біліктілікті арттыру жəне қайта 
даярлау).
 - Ішкі істер органдары қызметіне алғаш қабылданатын тұлғаларды 
кəсіби бастапқы даярлықтан өткізу кіреді.
  2019 жылдың қыркүйегінен бастап Ішкі істер органдары қызметіне 
келесі лауазымдарға алғаш қабылданатын тұлғаларды кəсіби 
бастапқы даярлықтан өткізу бойынша Академияда азаматтарды 
қабылдау жүзеге асырылады:
 - 3 ай оқу мерзімімен учаскелік инспекторлар жəне кəмелет жасқа 
толмағандардың істері бойынша инспекторлары;
  - 6 ай оқу мерзімімен психологтар, қылмыстық-атқару жүйесі 
қызметкерлері;
 - 6 ай оқу мерзімімен қылмыстық-атқару жүйесінің жедел 
қызметкерлері. 
 Академияда оқыту мемлекеттік жəне орыс тілдерінде, мемлекеттік 
бюджет есебінен жүзеге асырылады. Академияда оқу мерзімі құқық 
қорғау органдарындағы жұмыс өтілі болып есептеледі.
  Қазіргі уақытта полицейлерді дайындаудың жаңа форматына көшу 
бойынша үлкен дайындық жұмыстары жүргізілуде. Оқу-əдістемелік 
материалдарды дайындау мəселелері əзірленуде. Бекітілген 
тақырыптық жəне оқу жұмыс жоспарларына сəйкес оқу құжаттамасын 
əзірлеу.  Осылайша, мысалы, Академияда əкімшілік полиция 
қызметкерлерін дайындау үшін авторлық бағдарлама əзірленді, онда 
негізгі назар «ІІО-ның əкімшілік қызметі», «Əкімшілік юрисдикция 
бойыншабойынша практикум», «Қоғамдық тəртіпті қорғау бойынша қызмет 
атқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық жəне тактикалық негіздері», 
сынды бейінді модульдерді зерттеуге бағытталған бұл түлектердің 
болашақ кəсіптік қызметіне қажетті кəсіби мамандандырылған 
құзыреттердің көп бөлігін құруға мүмкіндік береді .
 Кəсіби бастапқы даярлықтың сапасын арттыру практикалық 
бағдарланған оқытуды енгізу, заманауи ақпараттық технологияларды 
жəне ІІО қызметкерлерінің практикалық жұмысында қолданылатын 
техникалық құралдарды пайдалану арқылы жүзеге асырылатын 
болады.
ОқуОқу үдерісіне инновациялық технологияларды кеңінен енгізу, 
қызметтік міндеттерін орындауға жақын жағдайларда сабақтарды 
өткізуге мүмкіндік береді, оқытудың практикалық бағыттылығын 
едəуір арттырады, 


