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М. Қозыбаев атындағы СҚУ-да 2020 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
типтік кешенді жоспарды іске асыру туралы ақпарат 

 
1 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ этика жөніндегі комиссиясы ПОҚ, қызметкерлер және 
білім алушылар 24.12.2019 жылғы №ОД-715 ректорының бұйрығымен құрылды, оның 
отырыстарында М.Қозыбаев атындағы СҚУ Академиялық адалдық ережелерін бұзу фактілері 
қарастырылады. Комиссия құрамына ПОҚ, тәжірибелі заңгерлер, студенттік өзін-өзі басқару 
өкілдері кіреді. 
ЖОО-да әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Уәкіл институты 
енгізілді. Ректордың 14.09.2020 жылғы бұйрығымен бұл міндеттер Басқарма мүшесі м.а. Н.А. 
Баимбетовқа жүктелген. 
2 тармақ. Қазіргі уақытта М.Қозыбаев атындағы СҚУ -да ISO 37001 «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы менеджмент жүйесі» халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын енгізу 
мүмкіндігін қарастыруда. СҚО бойынша Мемлекеттік басқару академиясының филиалымен 
және «Стандарттау және сертификаттау ғылыми-техникалық орталығы» ЖШС персоналды 
осы стандарт шеңберінде жұмысқа оқыту бойынша келіссөздер жүргізілуде. 
3 тармақ. Білім беру ұйымдарының қаржы қаражатын пайдалану бойынша жария есептілік 
тетіктерін енгізу осы ақпаратты университеттің ресми сайтында «Қаржылық есептілік» 
бөлімінде орналастыру арқылы жүзеге асырылады. https://www.nkzu.kz/page/view?id=1056  
Онда даму жоспарлары, аудиторлық қорытындылар, бюджет комиссиясы отырысының 
хаттамалары ұсынылды. Жабдықтар мен басқа да тауарлар мен қызметтерді сатып алу 
қолданыстағы заңнамаға қатаң сәйкестікте мемлекеттік сатып алу порталы арқылы 
жүргізіледі. Бөлімшелердің сатып алуға арналған барлық өтінімдері және қосымша ақылар 
мен үстемеақыларға байланысты мәселелер бюджет комиссиясының, қосымша ақылар 
жөніндегі комиссияның отырыстарында алқалы түрде қаралады. 
4 тармақ. ЖОО-да студенттерге қызмет көрсету және тіркеу орталығы жұмыс істейді және 
барлық қызмет түрлерін алу ол арқылы жүргізіледі. Білім алушылар барлық қызметтерді сайт 
арқылы немесе университет сайтындағы СҚКТО электронды байланыс арналары арқылы 
тапсырыс арқылы ала алады https://www.nkzu.kz/page/view?id=1173 . Мұнда қызмет көрсету 
тізімі мен стандарттары келтірілген. Бұдан басқа, емтихан нәтижелерін жүйелі талдау, 
ауытқуларды зерделеу «Аттестаттау» интерфейсіндегі «Электрондық ректорат» ЖОО-ны 
басқарудың ақпараттық-талдау кешенінде жүргізіледі, емтихан сессияларының 
қорытындылары бойынша есептер құрамына қоғамдық бақылау функцияларын орындайтын 
студенттер мен ұйымдардың өкілдері кіретін факультет / университет Ғылыми кеңесінің 
отырыстарында тыңдалады. 
Пән бойынша қорытынды баға қою рәсімі жауапты тұлғалар мен құрылымдардың 
өкілеттіктерін қайталауды болдырмайды. Қорытынды баға электрондық емтихан ведомосына 
қойылады және ЖОО-ны басқарудың ақпараттық-талдамалық кешеніне енгізіледі 
«Электрондық ректорат», студенттерге қызмет көрсету және тіркеу орталығы бақылайды. 
Университет сайтында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» онлайн-порталы жұмыс 
істейді, онда оқу процесінде босаған бос мемлекеттік білім беру гранттары, жатақханалардағы 
Бос орындар, ПОҚ мен қызметкерлерге пәтер беру кезектілігі, студенттердің үлгерімі мен 
сабаққа қатысуы туралы мәліметтер үнемі орналастырылады. Университеттің ресми сайты 
арқылы жатақханаға орналасу мүлдем мөлдір, сонымен қатар спорт секцияларына жазылу да 
онлайн режимінде жүргізіледі. 

5 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ-да дәстүрлі түрде жылына 2 рет сыбайлас жемқорлық 
деңгейін анықтау бойынша сауалнама жүргізеді. Осылайша, Басқарма Төрағасы - ректордың 
м.а. бұйрығына сәйкес 2020 жылғы 1-12 маусым аралығында М.Қозыбаев атындағы СҚУ 
2019-2020 оқу жылына оқу және емтихан сессиясын тапсыру кезінде карантин кезеңінде ҚБТ 
қолдана отырып, университеттегі сыбайлас жемқорлықтың жай-күйі туралы оқушылардың 
пікірін зерттеу бойынша сауалнама жүргізді. Сонымен қатар, 2020 жылдың 30 қазанынан 13 
қарашасына дейін Академиялық адалдық қағидаттарын іске асыру мәселесі бойынша 
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қосымша сауалнама жүргізілді 

6 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ ресми сайтының басты бетінде http://www.nkzu.kz/  
«Ректор блогы» қосымша парағы бар, онда барлық мүдделі тұлғалар тұрақты негізде өздерін 
қызықтырған сұрақтарға жауап алу мүмкіндігіне ие болады http://www.nkzu.kz/blog/10 . 
М.Қозыбаев атындағы СҚУ сенім телефоны 8-7152-49-36-60 жұмыс істейді. Университеттің 
барлық оқу корпустары мен жатақханаларында 2020 жылы әртүрлі тақырыптарға 16 өтініш 
келіп түскен «Сенім жәшіктері» орнатылды. 1-ден қызметтік тергеу жүргізілді, 12 – ден 
ажыратулар берілді, 3-тен тиісті шаралар қабылданды-оқу залындағы орындарды ұлғайту, 
«Қызылорда-Петропавл» пойызында вагондар саны жөнінде. 

7 тармақ. Академиялық адалдық қағидалары мен Әдеп кодексін бұзу жағдайлары Әдеп 
жөніндегі комиссияда қарастырылады, оның құрамына ПОҚ, тәжірибелі заңгерлер, «Саналы 
ұрпақ» жобалық кеңсесінің және студенттік өзін-өзі басқару өкілдері кіреді. Академиялық 
адалдық ережелерін бұзған 5 студентке қатысты ата-аналарына ескерту және сөгіс түрінде 
санкциялар қолданылды. Бұзушылық фактілері білім алушылар мен ПОҚ-ның жеке істеріне 
енгізілген. 

8 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ 2020 жылғы 30 қарашада Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы толық ауқымды аудит жүргізуді аяқтады. Аналитикалық анықтама ҚР БҒМ «Адал 
білім» жобалық кеңсесіне жолданды.  

9 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ 2018 жылдың 7 қарашасында Академиялық адалдық 
лигасы мүшелерінің жалпы жиналысының шешімімен Академиялық адалдық лигасының 
құрамына қабылданды. 

10 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ «Антиплагиат ВУЗ.ру» жүйесін қолдануда. Қазіргі 
уақытта антиплагиаттан тек курстық, дипломдық жобалардан және диссертациялардан ғана 
емес, сонымен қатар «М.Қозыбаев атындағы СҚУ хабаршысында» және біздің университет 
өткізетін ғылыми-практикалық конференциялар жинақтарында жариялануға арналған 
материалдар да өтеді. 

11 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ барлық білім беру бағдарламаларында «Академиялық 
хат негіздері» және «Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері» пәндері 
енгізілді. Сабақтарда білім алушыларға плагиатқа жол бермеу мақсатында бөтен мәтіндерден 
дәйексөз келтіру қағидалары, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, ішкі 
нормативтік құжаттардың негіздері, парасаттылық қағидаттары түсіндіріледі. 

12 тармақ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыт бойынша тақырыптар «Құқықтану» 
мамандығы студенттерінің дипломдық және магистрлік жұмыстары тақырыптарының 
бекітілген тізбесіне енгізілген. «Құқықтық пәндер» кафедрасының оқытушылары сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тақырып бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттер шығарады. 

13 тармақ. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері» пәнін ҚР Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің СҚО бойынша департаменті басшысының 
орынбасары Н.С. Жахин оқытады. 2020 жылдың тамыз айында магистратура мен 
докторантураға түсу үшін кешенді тестілеуді тапсыру барысын сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің Облыстық арнайы мониторингтік тобының мүшелері және «Қызылжар – адалдық 
алаңы» жобалық кеңсесінің өкілдері қадағалады. 

2020 жылдың 10 мамырында «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесінің қолдауымен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша семинар өтті. Спикер-Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің облыстық департаментінің бас маманы Екатерина Старостина заңнаманың 
новеллалары туралы айтып, ведомствоның халық арасында парақорлыққа нөлдік төзімділікті 
қалыптастыратыны туралы бөлісті. 

Сонымен қатар, онлайн-режимде «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесі ҚР Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің СҚО бойынша департаментімен бірлесіп, 2020 
жылғы 9 сәуір, 15 сәуір, 9 маусым күндері «Instagram», «Facebook» әлеуметтік желілерінде 
бірлескен тікелей эфирлер өткізді (@anticorruptionsko @sanalyurpaq_skgu @nksuedu 
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парақшалары). ПОҚ және білім алушылар санынан жалпы көрермендерді қамту шамамен 250 
адамды құрады. 

14 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ «Sanaly urpaq» клубы мүшелерінің республикалық 
онлайн-конференциясына қатысады. Мәселен, 2020 жылғы 22 мамырда ZOOM 
платформасында «Sanaly urpaq» республикалық жобалық кеңсесінің басшысы Қайыржан 
Токушев, білім басқармасының басшысы Гүлмира Кәрімова, ТжКБҰ директорлары, «Sanaly 
urpaq» ӨБ өкілдерінің қатысуымен «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу: проблемалар мен 
шешу жолдары» онлайн-конференциясы өтті. Ақпарат университеттің ресми сайтында және 
әлеуметтік желілердегі парақшаларында орналастырылған. 
https://www.nkzu.kz/news/view?id=8963  

15 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ студенттер арасында акция өткізуге белсенді 
қатысады. «Таза сессия», «Адал бол», «Абыройлы ұстаз», «Плагиатқа жол жоқ», «Сыбайлас 
жемқорлыққа жол жоқ» және т. б. 

2020 жылдың қыркүйек айында таныстыру апталығы барысында кеңсе қызметкерлері мен 
еріктілері бірінші курс студенттерімен кездесулер өткізіп, университеттің академиялық 
адалдық ережелері, Академиялық саясаты және Этикалық кодексі туралы айтып, 
бұзушылықтардың нақты мысалдарын келтірді. 

2020 жылдың 10 қыркүйегінде бірінші курс студенттеріне арналған «Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің тұсаукесері өткізілді, онда кеңсе қызметкерлері жүргізіліп жатқан жұмыстар 
туралы айтып, «Парасаттылық елшілері» қозғалысына қосылуға шақырды. 

2020 жылдың 21 қыркүйегінде «Тhe honest way» квесті өтті, онда қатысушы - факультет 
өкілдері адал академиялық қоғамдастықты қалыптастыру тақырыбы бойынша тапсырмаларды 
шешті. 

2020 жылғы 28 қазанда ТӘЖД және «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесі СҚО Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметімен бірлесіп дебаттық турнир өткізді, оның негізгі тақырыбы 
елдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы тәжірибесін зерделеу және еліміздегі 
жағдайды салыстыру болды. 

2020 жылдың 17-18 қарашасында «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесі «Адал пікір» екі күндік 
воркшоп өткізді. Онда кеңсе қызметкерлері түрлі факультеттердің студенттерімен бірге 
«Академиялық адалдық», «Парасаттылық» негізгі ұғымдарымен танысты, жағдайлардың 
нақты кейстерін талдап, осы жұмысты жетілдіру бойынша бірқатар ұсыныстар әзірледі. 

Жыл сайын біздің ЖОО «Таза сессия» акциясын өткізеді. Акция штабы құрылып, жұмыс 
жоспары жасалды. 2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясы барысында екінші рет 
М.Қозыбаев атындағы СҚУ-да оқитындар қатарынан 20 волонтер емтихан өткізу барысында 
проктор ретінде қатысты. Олар университеттің академиялық адалдық ережелерінің сақталуын 
қадағалады. 

16 тармақ. М.Қозыбаев атындағы СҚУ-да «Саналы ұрпақ» жобалық офисімен 
медиаорталықпен әріптестікте «Академиялық адалдықты сақтауда» бейнероликтер 
топтамасын шығаруды бастады. 2020 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта (адал 
оқу және еріктілердің жұмысы туралы) 2 бейнеролик дайындалды. Академиялық адалдық 
ережелерін түсіндіру бойынша бейнероликтер түсірілуде. 
https://www.instagram.com/tv/B7OjKHCJGdY/?igshid=86meank60igg  

17 тармақ. 2020 жылдың 1 наурызында «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесінің бастамасымен 
«Саналы ұрпақ - жарқын болашақ» қалалық дебаттық турнирі өтті. 
https://www.instagram.com/p/B9URk0cpSM1/?igshid=w8lp0apeqfrz  

2020 жылғы 28 қазанда «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесі СҚО Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметімен бірлесіп дебаттық турнир өткізді, оның негізгі тақырыбы елдердің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы тәжірибесін зерделеу және еліміздегі жағдайды салыстыру 
болды  



4 

https://www.instagram.com/p/CG5IyD7pgRN/?igshid=1k32q334h044z  
https://www.instagram.com/p/CG5I_VupbG_/?igshid=1xyjbkzfu24nl  

18 тармақ. 2020 жылғы 17-24 шілде аралығында Әл-Фарабидің тұлғасына арналған 
парасаттылық сағаты өтті. Бейне М.Қозыбаев атындағы СҚУ «Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің Instagram-дағы ресми парақшасында орналастырылды. 
https://www.instagram.com/tv/CDBbtAxpf8G/?igshid=mdi7451e4c7m  

2020 жылдың 1 қыркүйегінде факультеттерде «Қожа Ахмет Ясауи: әділдік жолында» 
тақырыбында «Парасаттылық сағаты» өткізілді, онда білім алушыларға ойшының рөлі және 
оның ғылыми еңбектері - Диауни Хикметтің адалдық пен парасаттылыққа шақыратын 
«Даналық кітабы» туралы айтылды. Бейне М.Қозыбаев атындағы СҚУ «Саналы ұрпақ» 
жобалық кеңсесінің Instagram-дағы ресми парақшасында орналастырылды. 
https://www.instagram.com/p/CEmU9GnJSsx/?igshid=e6eki8vo12gb  

19 тармақ. «Парасаттылық сағаты» тақырыбы бойынша бейнедәрісті «Саналы ұрпақ» 
жобалық кеңсесінің офицері комплаенс академ дайындады және іс-шараларды өткізу кезінде 
пайдалану үшін ЖОО-ның барлық факультеттеріне жіберілді. 
https://cloud.mail.ru/public/Diqv/3wGy33Rag  


