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2018-2019 оқу жылына арналған  
сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу бойынша  

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ЖОСПАРЫ 
 

№ 
п/п 

Іс-шаралар Мерзімдер Жауаптылар 

1.  «Адал бол» акциясын өткізу (бейнероликтер) Қыркүйек-
қазан, 2018 

ж.  

ТЖД директоры 
ЖОО жастар 

ұйымдары 
2.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мобилдік 

тобының өкілдерімен кездесу 
17.11.2018 ТЖД директоры 

3.  «Сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік 
төзімділікті қалыптастыру» әңгімесі 

29.11.2018 Студенттік 
ректорат 

4.  «СҚМУ жемқорлыққа қарсы» интернет-
посттар марафоны 

2018 ж. 
01.12-09.12 

ЖІЖК 

5.  «Таза сессия» акциясы туралы ақпаратты 
университеттің ресми сайтында орналастыру

02.12.2018 ТЖД директоры 
ЖОО жастар 

ұйымдары 
6.  «Оқытушы студенттердің көзімен» 

сауалнамасын өткізу  
Желтоқсан, 

2018 ж. 
ТЖД директоры 

ЖОО жастар 
ұйымдары 

7.  ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
департаментінің басшысы, облыстық соттың, 
прокуратураның, CKO ІІД өкілдері, «Нұр 
Отан» партиясы СҚОФ төрағасының бірінші 
орынбасары қатысуымен заңнама 
нормаларын түсіндіру бойынша кездесу 

09.12.2018 ТЖ және ӘМ 
жөніндегі 
проректор 

8.  «Таза сессия» акциясы аясында 
студенттердің сауалнамадан өтуі 

желтоқсан, 
2018 

мамыр, 2019 

Студенттік 
декандар 

9.  Қоғамдық қабылдау бөлмесі (208 каб.) мен 
сенім телефонының (49-36-60) жұмысын 
ұйымдастыру  

оқу жылы 
барысында 

ТЖ және ӘМ 
жөніндегі 
проректор 

10.  ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі СҚО 
бойынша департаменті қызметкерлерінің 

16.02.2019 ТЖД директоры 



қатысуымен мемлекеттік қызметке тарту 
бойынша жастар арасындағы кездесулер 

11.  Студенттер арасындағы «Сыбайлас 
жемқорлыққа жол жоқ» атты плакаттар 
байқауы 

Ақпан, 2019 Студенттік 
ректорат 

12.  «Под небом правды» деректі фильмін 
көрсету 

19.02.2019 ТЖД директоры 

13.  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім және 
тәрбие» үздік презентациялар байқауы 

27.03.2019 ЖАҒФ деканы, 
«Болашақ» 
филиалы 

14.  Мемлекеттік қызметтің тартымдылығын 
арттыру және жастар арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру мақсатында «Мемлекеттік 
қызмет мектебі» жобасының презентациясы 

04.04.2019 ТЖД директоры 

15.  ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Арнайы мониторингтік топтың өкілдерімен 
кездесу 

12.04.2019 ТЖД директоры 

16.  «Таза сессия» акциясын ұйымдастыру Мамыр,2019 Студенттік 
ректорат 

17.  Сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділікті 
қалыптастыру бойынша кураторлық сағаттар 
ұйымдастыру 

оқу жылы 
барысында 

Кураторлар/ 
эдвайзерлер 

18.  Оқу корпустарында А3 форматындағы 
плакаттарды орналастыру, әлеуметтік 
желілерде посттарды жариялау 

оқу жылы 
барысында 

ТЖД директоры 
ЖОО жастар 

ұйымдары 
19.  Ректор поштасы (барлық оқу 

корпустарындағы жәшіктер) мен блогының 
жұмыс істеуі 

оқу жылы 
барысында 

Ректор аппараты

20.  2015-2025 ж. Арналған ҚР Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы Стратегиясын талқылау 
бойынша іс-шараларды ұйымдастыру 

оқу жылы 
барысында 

ТЖ жөніндегі 
Департамент 
директоры 

 
 
 

ТЖД директоры       А. Кенжегалин 


