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2016-2017 оқу жылына арналған сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу бойынша 

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 
 

№ 
п/п 

Іс-шаралар Мерзімдер Жауаптылар 

1. «Сыбайлас жемқорлықтың көздері мен себептері» 
тақырыбындағы педагогикалық факультетінің 
студенттерімен кездесу 

19.10.2016 ПФ деканы 

2. «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты дөңгелек үстел. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы плакаттарды оқу 
корпустары мен жатақханаларда орналастыру 

15.11.16. ЖІЖК 

3. Студенттер арасында «Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқы. 
Ықтимал салдары» тақырыбындағы дебаттық турнирлар 

Қараша,2016 Студенттік 
ректорат 

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

2.12.16 ТЖ жөніндегі 
Департамент 
директоры 

5. Халықаралық Сыбайлас жемқорлықпен күресу күніне 
арналған плакаттар байқауы 

07.12.2017 Студенттік 
ректорат 

6. 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 

09.12.16. ТЖ және ӘМ 
жөніндегі 
проректор 

7. Студенттер арасында «Мен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсымын!» атты әлеуметтік бейнероликтер байқауын 
өткізу 

Ақпан,2017 Студенттік 
ректорат, 

медиаорталық 
8. «Таза сессия» акциясы аясында студенттердің 

сауалнамадан өтуі 
желтоқсан, 

2016 
мамыр, 2017 

Студенттік 
декандар 

9. Оқу үдерісін бөлу және білімді бақылау қағидаты бойынша 
емтихан сессиясын ұйымдастыру (3.12.2014 ж. №НҚ-620 
бұйрығы) 

желтоқсан, 
2016 

маусым, 2017 

АМ жөніндегі 
проректор 

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

Ақпан, 2017 Студенттік 
ректорат 

11. Жаратылыстану және ауылшаруашылық ғылымдар 
факультетінде «Сыбайлас жемқорлықты жеңудегі 
мемлекеттің рөлі» тақырыбындағы кездесу 

14.03.2017 МЖҒФ деканы 

12. 2016 жылы оқуға түскен студенттеріне «Құқық және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» 
элективті пәнді қосу 

Ақпан,2017 АМ жөніндегі 
проректор 

13. Студенттік жастар арасындағы «Парақорлықпен қалай 
күресу керек» атты эссе байқауы 

04.04.2017 Студенттік 
ректорат 

14. «Таза сессия» акциясын ұйымдастыру Мамыр,2017 Студенттік 
ректорат 

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

оқу жылы 
барысында 

ТЖ және ӘМ 
жөніндегі 
проректор 



16. БАҚ-та сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділікті 
қалыптастыру бойынша жарияланымдар  

оқу жылы 
барысында 

ТЖ және ӘМ 
жөніндегі 
проректор 

17. Халықаралық Сыбайлас жемқорлықпен күресу күніне 
арналған және сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділікті 
қалыптастыру жөнінде акциялар мен флешмобтар өткізу 

оқу жылы 
барысында 

Студенттік 
декандар, ЖІЖК, 

студенттер 
кәсіподағы, ҚСА 

18. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнінде 
студенттер мен магистранттары арасында түсіндіру 
кездесулерін өткізу 

оқу жылы 
барысында 

Декандар, 
директор, ЖОКДМ 

жетекшісі 
19. Сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділікті қалыптастыру 

бойынша кураторлық сағаттар ұйымдастыру 
оқу жылы 
барысында 

Кураторлар/ 
эдвайзерлер 

20. Ішкі телевизиялық кабелдік жүйесі арқылы бейнероликті 
көрсету 

оқу жылы 
барысында 

Медиаорталық 
жетекшісі, 
«Болашақ» 
филиалы 

21. Оқу корпустарында А1 форматындағы плакаттарды 
орналастыру 

оқу жылы 
барысында 

«Болашақ» 
филиалы, декандар, 

директор 
22. Ректор поштасы (барлық оқу корпустарындағы жәшіктер) 

мен блогының жұмыс істеуі 
оқу жылы 
барысында 

Ректор аппараты 

23. 2015-2025 ж. Арналған ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
Стратегиясын талқылау бойынша іс-шараларды 
ұйымдастыру 

оқу жылы 
барысында 

ТЖ жөніндегі 
Департамент 
директоры 

 
 
 

ТЖ және ӘМ жөніндегі проректор   М. Тайжанова 
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