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М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің 2020-2021 оқу жылына арналған 
Академиялық адалдық Лигасы қағидаттарын іске асыру бойынша 

КЕШЕНДІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 
 

№ 
п/п Іс-шаралар атауы Орындау мерзімі Аяқталу нысаны Орындауға жауаптылар 

№ 1 қағидат. Академиялық адалдық Лиганың әрбір мүшесінің, оның білім беру үдерісі мен зерттеулерінің негізгі құндылығы болып табылады 

1.  

ПОҚ мен білім алушыларды Академиялық адалдық 
лигасының жаңа және өзгертілген нормативтік 
құжаттарымен 100% таныстыру (М. Қозыбаев атындағы 
СҚМУ 2020-2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясы, СҚМУ ІНҚ 106 «М. 
Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті» ШЖҚ РМК ашықтық пен айқындықты 
қамтамасыз ету жөніндегі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стандарты (ректордың м. а. 30.06.2020 ж. бекітілген), СҚУ 
ІНҚ 80 М. Қозыбаев атындағы СҚУ Академиялық 
адалдық ережесі (Басқарма Төрағасының - Ректордың м. 
а. 03.09.2020 ж. бекітілді). 

тұрақты түрде 
таныстырудың 
электрондық журналы 
 

декандар/ ТжӘИ, ЖММ 
директорлары; кафедра 
меңгерушілері, оқу 
топтарының эдвайзерлері  

2.  

М. Қозыбаев атындағы СҚУ ПОҚ, қызметкерлер және 
білім алушылар арасында академиялық адалдық 
қағидаларын іске асыруды зерделеу бойынша сауалнама 
жүргізу және оның нәтижелерімен танысу 

қараша, 2020 ж.  сауалнамаларды талдау 

СББ жетекшісі, 
факультеттер декандары/ 
ТжӘИ, ЖММ 
директорлары, «Саналы 
ұрпақ» жобалық кеңсесінің 
комплаенс академ офицері 

№ 2 қағидат. Лиганың әрбір мүшесі академиялық адалдықтың нақты, әділ және объективті стандарттарының сақталуын - дәйексөз және мінез-құлық 
ережелерін қамтамасыз етеді 



3.  

Академиялық адалдық ережелерін, Әдеп кодексін және 
академиялық саясатты түсіндіру бойынша 1 курс білім 
алушылары үшін таныстыру апталығы кезінде ақпараттық 
онлайн-кездесулер өткізу 

24.09.2020 ж. – 
29.09.2020 ж. Есеп, презентация 

«Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 
академ офицері 

4.  

Әлеуметтік желілердегі факультеттік беттерінде 
(Facebook, Instagram, VK )  Академиялық адалдық ережесі 
туралы ақпарат орналастыру 
  

Емтихан сессия өту 
барысында 
14.12.2020 – 02.01.2021 ж., 
10.05.2021 – 26.06.2021 ж. 

есеп  

ТӘЖД директоры, 
факультеттер декандары/ 
ТжӘИ, ЖММ 
директорлары 

5.  
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мазмұндағы әлеуметтік 
бейнероликтерді дайындау және оларды университет 
сайтына және әлеуметтік желілерде орналастыру 

Бөлек кесте бойынша бейнероликтер 

Медиаорталықтың бас 
редакторы, «Саналы ұрпақ» 
жобалық кеңсесінің 
комплаенс академ офицері 

№ 3 қағидат. Лиганың әрбір мүшесі академиялық және / немесе зерттеу мақсаттары үшін ұсынылған сипатына, мазмұны мен көлеміне қарамастан, 
барлық жазбаша жұмыстарды плагиатқа міндетті түрде тексеруді қамтамасыз етуге жауапты 

6.  Семестр қорытындысы бойынша плагиатқа қарсы 
бағдарламаны пайдалану туралы талдау 

14.12.2020 ж.;  
29.06.2021 ж. 

Бағдарламаны 
пайдалану туралы есеп БжАКБ жетекшісі 

7.  
Білім алушылардың жазбаша жұмыстарын плагиатқа 
тексерумен қамтамасыз ету (курстық, дипломдық 
жұмыстар, магистрлік диссертациялар) 

Тұрақты түрде есеп 

БжАКБ жетекшісі, 
факультеттер декандары/ 
ТжӘИ, ЖММ 
директорлары 

8.  
ПОҚ алған ғылыми гранттар туралы ақпаратты 
Университеттің сайтында және әлеуметтік желілерде 
орналастыру 

конкурс нәтижелерінің 
жариялануына қарай 

конкурс нәтижелері 
туралы қысқаша 
ақпарат, есеп 

ҒД директоры 

9.  
ҚР БҒМ Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру 
бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы 
виртуалды көрме 

Сәуір, 2021 ж. Сайттағы ақпарат ҒД директоры 

№ 4 қағидат. Лиганың әрбір мүшесі білім алушының академиялық адалдық қағидаттары мен стандарттарын бұзғаны үшін жауапкершілігін 
қамтамасыз етеді  

10.  «Таза сессия» жыл сайынғы акциясын ұйымдастыру 

Емтихан сессия өту 
барысында 
14.12.2020 – 02.01.2021 ж., 
10.05.2021 – 26.06.2021 ж. 

есеп  
«Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 
академ офицері 

11.  2020-2025 жж. арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
Страгиясын орындалуын бақылау Қыркүйек, 2020 ж. стратегия 

«Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 
академ офицері 

12.  Әдеп жөніндегі комиссияның ережесін әзірлеу Қыркүйек, 2020 ж. ереже «Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 



академ офицері 

13.  Онлайн прокторинг жүйесін сатып алу, орнату және 
пайдалану Желтоқсан, 2020 ж. есеп АКТҚББ жетекшісі, 

МСЖҰБ жетекшісі 
№ 5 қағидат. Лиганың әрбір мүшесі өзінің оқыту нәтижелерін әділ және объективті бағалау жүйесі шеңберінде білім алушыларға жоғары талаптар 

қояды 

14.  СҚКТО-ға айқаспалы тексеру үшін оқытушылардың 
тізімін ұсыну 07.12.2020 - 03.05.2021 Қызметтік хаттар АҚД директоры 

15.  Емтихан материалдарын іріктеп тексеру 04.01.2021 - 09.01.2021 ж. 
07.06.2021 – 12.06.2021 ж. есеп 

бас комплаенс академ 
офицер, АҚД 
директорының орынбасары, 
«Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 
академ офицері 

16.  Білім алушылардың емтихан жұмыстарын соқыр 
тоғыспалы тексеру рәсімін жүргізу 

Емтихан сессия өту 
барысында 
14.12.2020 – 02.01.2021 ж., 
10.05.2021 – 26.06.2021 ж 

айқаспалы тексеру 
актілері 

СҚКТО директоры 
 

17.  

2019-2020 оқу жылының емтихан сессиясы кезеңінде 
Академиялық адалдық ережелерін сақтауды 
мониторингілеу мақсатында бақылаушы ретінде М. 
Қозыбаев атындағы СҚМУ білім алушыларының 
қатарынан еріктілерді тарту 

Емтихан сессия өту 
барысында 
14.12.2020 – 02.01.2021 ж., 
10.05.2021 – 26.06.2021 ж  

АМ жөніндегі 
проректордың өкімі 

СҚКТО директоры, 
«Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 
академ офицері 

18.  Қорытынды аттестаттау рәсімінің бейнежазбасын 
қамтамасыз ету  11.05.2020 – 27.06.2020 ж. 

жазбаларды сақтау 
орнын анықтау, есеп 
беру 

ОҮҰБ жетекшісі, 
факультеттер декандары/ 
ТжӘИ, ЖММ 
директорлары, БАД 
директоры 

19.  Ағымдағы және межелік бақылауды ұйымдастыру мен 
жүргізуді талдау  

19.10.2020 - 24.10.2020, 
07.12.2020 - 12.12.2020, 
15.03.2020 – 20.03.2020, 
03.05.2020 – 08.05.2020 

факультет/ институт, 
кафедра кеңесі 
отырыстарының 
хаттамалары 

декандар/ ТжӘИ, ЖММ 
директорлары; кафедра 
меңгерушілері 

20.  Аралық аттестаттауды ұйымдастыру мен өткізуді талдау 04.01.2021 - 15.01.2021, 
21.06.2021 - 03.07.2021 

факультет/ институт, 
кафедра кеңесі 
отырыстарының 
хаттамалары 

декандар/ ТжӘИ, ЖММ 
директорлары; кафедра 
меңгерушілері 

№ 6 қағидат. Лиганың әр мүшесі өзінің оқуын аяқтауға жақсы мүмкіндік береді 
21.  Жұмыс берушілердің түлектердің дайындық деңгейіне 20.03.2021 ж. сауалнаманы талдау СБСД директоры, декандар/ 



қанағаттануын мониторингілеу мақсатында жұмыс 
берушілерге сауалнама жүргізу 

ТжӘИ, ЖММ 
директорлары; кафедра 
меңгерушілері 

22.  
ББ және жалпы ЖОО бойынша университетке түскендер 
мен бітірушілердің арақатынас коэффициентіне 
мониторинг жүргізу 

05.07.2021 ж. СБ жетекшісінің есебі 

АҚД директоры,  
СБ жетекшісі, декандар/ 
ТжӘИ, ЖММ 
директорлары; кафедра 
меңгерушілері 

№ 7 қағидат. Лиганың әр мүшесі өзінің дипломымен расталған кадрларды даярлау сапасына жауап береді 

23.  ПОҚ біліктілігін арттырудың 2021 жылға арналған 
жоспарын қалыптастыру 20.02.2020 ж. 

ПОҚ біліктілігін 
арттырудың 2021 жылға 
арналған жоспары 

ҚДБАИ директоры,  
ПБҚ жетекшісі 

24.  Докторантураға түсу үшін ПОҚ-дан үміткерлер тізімін 
қалыптастыру 20.02.2020 ж. үміткерлер тізімі АҚД директоры 

25.  
Білім алушыларды білім берудің барлық деңгейлеріндегі 
білім беру бағдарламаларының оқу-әдістемелік 
құжаттамасын қалыптастыру процесіне тарту 

Академиялық 
комитеттердің жұмыс 
жоспары бойынша 

Академиялық 
комитеттердің құрамы 
туралы бұйрық 

Академиялық 
комитеттердің төрағалары 

26.  
Докторантурада оқуға үміткерлердің тілдік 
құзыреттіліктерін арттыру мақсатында ҚДБАИ базасында 
ағылшын тілі курстарын өткізу 

Шілде, 2021 ж. Курстарды өткізу 
туралы бұйрық 

ҚДБАИ директоры,  
декандар/ ТжӘИ, ЖММ 
директорлары; кафедра 
меңгерушілері 

№ 8 қағидат. Лиганың әрбір мүшесі оқытушының ментор ретіндегі жоғары жауапкершілігін, Академиялық адалдық қағидаттары мен стандарттарын, 
өзара құрмет пен әділдікті қамтамасыз етеді 

27.  

ПОҚ, қызметкерлер және білім алушылар үшін 
Академиялық адалдық лигасының қағидаттары мен іс-
шараларын түсіндіру бойынша ақпараттық-оқыту 
семинарын өткізу 

Қантар, 2021 ж. Семинар бағдарламасы 

АҚД директоры, АҚД 
директорының орынбасары, 
«Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 
академ офицері 

28.  Жалдамалы орындаушылар мен делдалдарды анықтау 
мәніне әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу 

01.09.2020 – 28.12.2021 ж. 
25.01.2021 – 28.06.2021 ж есеп  

Медиаорталықтың бас 
редакторы, «Саналы ұрпақ» 
жобалық кеңсесінің 
комплаенс академ офицері 

№ 9 қағидат. Лиганың әрбір мүшесі академиялық адалдықты ілгерілету және қорғау білім беру ұйымдарындағы барлық білім алушылар мен 
қызметкерлердің өзара күш-жігерінің нәтижесі екенін мойындайды 

29.  ЖОО-ның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын «Ең 
адал» телевизиялық ойын форматында түсіндіру 30.01. 2020 г. Университет сайты 

«Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 
академ офицері 



30.  
Сыбайлас жемқорлыққа әкелетін факторлар тұрғысынан 
нормативтік актілер мен жұмыс процестерін орындау 
бойынша мониторингтік іс-шаралар жүргізу 

Әр квартал сайын есеп 

Бас комплаенс академ 
офицер, «Саналы ұрпақ» 
жобалық кеңсесінің 
комплаенс академ офицері 

№ 10 қағидат. Лиганың әрбір мүшесі өзіне жүктелген міндеттемелерді, соның ішінде Лига қызметінің негізгі қағидаттарын адал орындауға 
міндеттенеді. Ол жарғыға немесе лига актілеріне, сондай-ақ Академиялық адалдық қағидаттары мен стандарттарына, оның ішінде Лига қызметінің 

негізгі принциптеріне сәйкес міндеттемелерді орындамағаны үшін ұйымнан шығарылуы мүмкін екенін түсінеді 

31.  
Университет сайтында ПОҚ мен қызметкерлердің 
академиялық адалдық ережелерін бұзу фактілері туралы 
ақпаратты орналастыру 

қаралу шамасына қарай Университет 
сайтындағы ақпарат 

«Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 
академ офицері 

32.  
«Адал пікір» воркшопы - сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
жұмыстың жаңа тәсілдерін әзірлеу бойынша білім 
алушыларға арналған шеберхана 

Қараша, 2020 ж. Университет 
сайтындағы ақпарат 

«Саналы ұрпақ» жобалық 
кеңсесінің комплаенс 
академ офицері 
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