
2015 - 2025 жылдарға арналған Еуразия гуманитарлық институтында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет  жасау бағдарламасын жүзеге 

асыру жөніндегі Жол картасының іс-шаралар жоспары  

 

№ Іс-шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар  

1 1-курс студенттерінің Институт 

жарғысымен, Ішкі тәртіп 

ережелерімен, жоғары оқу орын 

студентінің ар-намыс 

кодексімен танысуы 

Жыл сайын 

қыркүйек 

Ректорат, деканат, 

кураторлар 

2 «Нұр Отан» партиясының 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

2014 жылдың 11 қарашасында 

бекіткен бағдарламасын 

зерделеу бойынша «Еуразия 

және жастар» лекторийі 

отырысын өткізу 

Жыл сайын 

желтоқсан  

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор, 

декан, мемлекеттік-

құқықтық пәндер  

кафедрасының 

меңгерушісі, ЖІК 

төрағасы  

3 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы  

Қазақстан Республикасының 

1998 ж. 2 шiлдедегі № 267-1 

Заңының негізгі ережелерін 

түсіндіру» (2014.07.11. берілген 

өзгерістер және 

толықтыруларымен), «Нұр 

Отан» партиясының Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 2014 

жылдың 11 қарашасында 

бекіткен бағдарламасын 

зерделеу бойынша кураторлық 

сағаттар өткізу   

Жыл сайын 

желтоқсан, 

мамыр 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор, 

кураторлар 

4 Қызметкерлерді, 

оқытушыларды, студенттерді 

сыбайлас жемқорлық бойынша 

бұзушылық жөнінде мәлімет 

беру жолдары туралы хабардар 

ету (қоғамдық қабылдау 

бөлмесі, үндеу мен тілектерге 

арналған сенім жәшігі, сенім 

телефонының «Жедел желісі») 

Жоспарланған 

мерзім бойына 

Деканат, кафедра 

меңгерушілері, 

кураторлар 

5 ҚР-дағы сыбайлас 

жемқорлықпен күрес 

стратегиясын түсіндіру 

бойынша ПОҚ пен 

Жоспарланған 

мерзім бойына 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор, 

декан, мемлекеттік-

құқықтық пәндер  
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студенттердің құқық қорғау 

органдары өкілдерімен 

кездесулері 

кафедрасының 

меңгерушісі 

6 Жоғары оқу орындарында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

жұмыс жөнінде құқық 

қорғаушы органдармен өзара 

байланыс орнату 

Жоспарланған 

мерзім бойына 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор, 

декан, мемлекеттік-

құқықтық пәндер  

кафедрасының 

меңгерушісі 

7 «ҚР қылмыстық құқығы», 

«Құқық негіздері» оқу 

пәндерінің курсында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы тәртіпке  

байланысты мәселелерді 

зерделеу 

Жоспарланған 

мерзім бойына 

Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

8 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясат пен заңнамасының 

мәселелері бойынша оқу 

үдерісіне таңдау пәнін енгіздіру 

 

2015 ж. қыркүйек Ғылыми-әдістемелік 

кеңес төрағасы, 

мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

әдістемелік 

секциясының 

төрағасы 

9 Пара алумен күрестің 

қылмыстық-құқықтық 

мәселелері бойынша рефераттар 

мен ғылыми жобаларды әзірлеу 

мен қорғау 

Жоспарланған 

мерзім бойына 

Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

10 «Сыбайлас жемқорлыққа 

төзбеушілік атмосферасының 

елде әрі қарай дамуының 

маңызы туралы» студенттік 

өзін-өзі басқарудың 

көшбасшыларына арналған 

әңгімелесулер циклі 

Жыл сайын 

қазан 

ЖІК төрағасы, Астана 

қаласы қалалық және 

аудандық жастар 

мәслихаттарының 

депутаттары 



 

11 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

«Таза сессия» жастар жобасы 

шеңберінде студенттерге 

әлеуметтік зерттеулер мен 

сауалнама жүргізу 

 

Жыл сайын 

маусым, 

желтоқсан 

Оқу және ғылыми 

жұмыс жөніндегі 

проректор, тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

проректор, ЖІК 

төрағасы, 

Астана қаласы 

қалалық және 

аудандық жастар 

мәслихаттарының 

депутаттары 

12 «Таза сессия» акциясы 

қорытындыларын институттың 

Ғылыми кеңесінде қарау  

Жыл сайын 

қаңтар, маусым 

 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор 

13 Партияның төрағасына жыл 

сайынғы партиялық 

Баяндаманы әзірлеу және 

Сыбайлас жемқорлықты 

аңғарудың ұлттық индексін 

қалыптастыру үшін «Нұр Отан» 

партиясына әлеуметтік 

зерттеулер мен 

сауалнамалардың нәтижелерін 

ұсыну 

Жыл сайын 

10 маусым,  

10 желтоқсан 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор 

14 Жас ғалымдар кеңесінің, 

студенттердің ғылыми 

үйірмелерінің мәжілістерінде 

пара алумен күрес мәселелері 

және сыбайлас жемқорлық пен 

пара алуға қарсы әрекет ету 

үшін қажетті шаралар мәселесін 

зерделеу 

Жоспарланған 

мерзім бойына  

ЖІК төрағасы, Жас 

ғалымдар кеңесінің, 

студенттік ғылыми 

үйірмелердің 

төрағалары 

 

15 «Студент қатарына қабылдау», 

ҚТК, студенттік көктем, 

педагогикалық олимпиада 

шараларын өткізу аясында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тақырыбын номинацияның бірі 

ретінде қарастыру  

Жоспарланған 

мерзім бойына 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор,  

ЖІК төрағасы 

 



 

16 «Еуразия және жастар» 

дәріснамасының аясында 

«Сыбайлас жемқорлық – 

Қазақстан Республикасының 

ұлттық қауіпсіздігінің кепілі» 

дәрісін өткізу 

Жоспарланған 

мерзім бойына 

Оқу және ғылыми 

жұмыс жөніндегі 

проректор, декан, 

мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасының 

меңгерушісі 

17 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

насихат және білім беру ісі» 

тақырыбы бойынша дөңгелек 

үстелдер, пікірталастар өткізу 

 

Тәрбие жұмысы 

жоспарына 

сәйкес 

 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор, 

ЖІК төрағасы, 

Астана қаласы 

қалалық және 

аудандық жастар 

мәслихаттарының 

депутаттары, 

дебат клубының 

жетекшісі 

18 

 

 

ЕАГИ онлайн-порталын 

толықтыру бойынша 

әдістемелік ұсыныстар мен 

өлшемдерді, сонымен қатар 

студенттердің сабаққа қатысуы 

мен үлгерімі туралы ақпаратты 

енгізе отырып бекіту, 

гранттарды бөлу 

2015 ж.  

10 маусым 

Оқу және ғылыми 

жұмыс жөніндегі 

проректор, декан 

19 ЕАГИ-де сыбайлас 

жемқорлыққа төзбеушілік 

ахуалын қалыптастыру 

мақсатында арнайы онлайн-

порталын жасау 

2015 ж.  

30 тамыз 

Білім беру сапасы 

мониторингі және 

менеджменті 

бөлімінің бастығы 

 

20 «Астана қаласы жастарының 

бірлігі апталығы» 

бағдарламасының аясында 

«Студент жастар сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы» қабырға 

газеттерінің байқауы 

Жыл сайын 

қараша 

ЖІК төрағасы 

21 «Жас ұрпақ» газетіне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

бағытындағы мақалаларды 

жариялау 

Жоспарланған 

мерзім бойына 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор, 

ЖІК төрағасы 

 

 


