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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН 

БІРЛЕСКЕН  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 

 

 

№ Іс-шараның атауы Іске асыру мерзімі Жауапты 

1 2 3 4 

1 Әдеп, академиялық адалдық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін комиссия 

(кеңес)  құру. 

Қыркүйек 2020 Ш.Есенов университетінің  

президентінің м.а. 

Б.Б.Ахметов 

2  «Жоғары білім беру ұйымдарында ашықтық пен 

айқындылықты қамтамасыз ету үшін сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стандарт», «YESSENOV UNIVERSITY» Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стандарт және   Әдеп ережесін түсіндіру 

онлайн семинар  

 

Қазан 2020 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

 

3 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі» 

халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын 

енгізу жұмыстарын жүргізу 

Қараша 2020 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Парасаттылық мектебі  

мүшелері 
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4 «Әділдікке үндеген Қожа Ахмет Яссауи» тақырыбындағы 

адалдық сағаты    

 

 

Қараша 2020 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

5 «Адалдық жолымен» атты онлайн-семинар 

 

 

Қараша  2020 

 

 

Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

6 Студенттер арасында сыбайлас жемқорлық көріністерінің  бар-

жоғы және академиялық адалдық қағидаттарын сақтау 

мәселелері бойынша әлеуметтік зерттеу (пікіралу, сауалнама) 

жүргізу 

 

 

Қараша  2020 

 

Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Парасаттылық мектебі  

мүшелері 

7 «Сыбайлас жемқорлық мәселелері және оны шешу жолдары» 

атты онлайн дөңгелек үстел  өткізу 

 

 

Қараша 2020 

 

Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары,  

8 Студенттер мен профессорлық-оқытушылық құрамның 

сыбайлас жемқорлық және академиялық адалдықты бұзу 

жағдайлары бойынша жүгінуі үшін байланыс арналарын 

ашу«жедел желі» телефоны, сайтта жалпыға қолжетімді 

форум-чаттар т.б. 

Қараша 2020 

 

Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 
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9 «Өз құқығыңды қорға» тақырыбында  студенттерге  

азаматтық  құқықтарын қорғауды үйрету мақсатындағы ашық 

бірлік сағатын өткізу 

 

 

Қараша 2020 

 

Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Парасаттылық мектебі  

мүшелері 

10 Студенттер мен профессорлық-оқытушылық құрамның 

академиялық адалдық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың бекітілген нормаларын бұзуды есепке алу және 

кеңінен жариялау 

Оқу жылы бойына  

 

Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

 

11 "Жемқорлықсыз - салауатты қоғам" тақырыбында брейн-ринг 

ұйымдастыру 

 

 

 

Желтоқсан 2020 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

12 Волонтерлік акциялар ұйымдастыру – жемқорлыққа қарсы 

тақырыптағы үнпарақтар, брошюралар тарату және т.с.с. 

 

 

Желтоқсан 2020 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

13 «Sanaly urpaq» жобалық кеңсесінің әдістемесі бойынша 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуелсіз сараптаманы тарту 

мүмкіндігімен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі 

талдау жүргізу 

Оқу жылы бойына  

 

Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

 

14 Жемқорлыққа қарсы және құқыққорғау органдары, қоғамдық 

ұйымдар өкілдерінің қатысуымен жемқорлық фактілерінің 

алдын алу мен жолын кесу жөніндегі семинарлар мен 

дөңгелек столдар өткізу 

Ақпан 2021 Парасаттылық мектебі  

мүшелері, 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 
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15 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет,  ҚР БҒМ 

«АдалБілім», «SanalyUrpaq», «Адалдық алаңы» жобалық 

кеңсенің өкілдерін және азаматтық белсенділерді шақыра 

отырып, тренингтер өткізу 

 

 

Ақпан 2021 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

16 «Жастардың таңдауы - жемқорлықсыз болашақ» атты 

семинар-кездесу өткізу 

 

 

Ақпан 2021 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

17 Білім алушылар арасында «Таза сессия», «Адал бол», 

«Оқытушы студент көзімен», «Плагиатқа жол жоқ», 

«Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» жәнет.б. акциялар өткізу 

 

 

Ақпан 2021 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Ақпараттық қамтамасыз ету 

бөлім басшысы, тіркеу 

бөлімінің басшысы  

18 «Парасаттылық – жастар көзімен» акциясын өткізу және 

жандандыру, оның ішінде Tik-Tok, Instagram, В контакте 

әлеуметтік желілерінде бейне-контент құру 

 

 

 

Наурыз 2021 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

 

19 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта          дебаттық 

турнир өткізу 

 

 

Наурыз 2021 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары  

20 ЖОО сайтында және әлеуметтік желісінің бетінде «Адалдық 

сағаты» онлайн бейнедәрістерін орналастыру 

Оқу жылы бойына  Маркетинг және 

комуникация орталығы 
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21 Академиялық адалдық Лигасына кіру Сәуір 2021 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

22 «Sanaly urpaq» клубы мүшелерінің республикалық онлайн-

конференциясын үйымдастыру 

 

Сәуір 2021 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

23 «Адалдық сағаты» онлайн бейнедәрісін әзірлеу 

 

 

Сәуір 2021 

 

Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

24  

 «Сыбайлас жемқорлықтағы жастардың рөлі» тақырыптағы  

эссе жұмыстар байқауы  

 

 

Мамыр 2021 Этика және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

жөніндегі уәкіл  

Аманиязова Г.Д., 

Комплаенс Ауешова Б.Т. 

Факультет декандары 

 

 

 

 

 

Этика және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі уәкіл                                                            Г.Д. Аманиязова 


