
 

2018-2023 жылдарға арналған Еуразия гуманитарлық институтында 

сыбайлас жемқорлық арқылы құқық бұзушылықты алдын алу 

бойынша іс-шаралардың кешенді жоспары  
 

 

№ Іс-шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауапты 

тұлғалар 

1 1-курс студенттерінің Институт 

жарғысымен, Ішкі тәртіп 

ережелерімен, жоғары оқу орын 

студентінің ар-намыс 

кодексімен, академиялық 
адалдық кодексімен танысуы  

Қыркүйек 

жыл сайын 

Ректорат, деканат, 

кураторлар 

2 «ҚР 02.07.1998 жылғы 

«Сыбайлас жемқорлықпен 

күрес туралы (өзгертулер мен 

толықтырулармен)» № 267 
бұйрығының негізгі 

қағидаларын түсіндіру» 

тақырыбындағы кураторлық 

сағаттарды өткізу 

Қараша-

желтоқсан,  

жыл сайын 

Кураторлар, топ 

басшылары 

3 Сыбайлас жемқорлық арқылы 
тәртіп бұзушылық бойынша 

мәлімдеме беру тәсілдері 

туралы қызметкерлерді, 

оқытушылар мен студенттерді 

ақпараттандыру (сенім 

телефоны, ұсыныстарға, 
ескертулер мен тілектерге 

арналған жәшік)  

Жоспарланған 
кезең мерзімінде 

Деканат, кафедра 
меңгерушілері, 

кураторлар 

4 «Сыбайлас жемқорлық – 

Қазақстан Республикасының 

ұлт қауіпсіздігіне қатер» 
тақырыбы бойынша дәрістердің 

оқылуын және ғылыми зерттеу 

жұмыстарының жүйелі 

ұйымдастырылуы үшін дәріс 

оқитындардың, ғалымдар мен 

сарапшылардың базасын 
қалыптастыру. «Сыбайлас 

жемқорлық – Қазақстан 

Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігіне төнген қатер» 

тақырыбында дәрістің өтілуін 

В течение 

запланированного 

периода 

Оқу және ғылыми 

жұмыс жөніндегі 

проректор,  декан, 
мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасының 

меңгерушісі 



жүйелі ұйымдастырылуына 

ғалымдар мен сарапшылардың 

қатысуы.   

 

5 ҚР сыбайлас жемқорлықпен 

күрес стратегиясын түсіндіру 

мақсатында құқық қорғаушы 

органдарының өкілдерімен ОПҚ 

мен студенттердің кездесуі  

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

Оқу және ғылыми 

жұмыс жөніндегі 

проректор,  декан, 

мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасының 
меңгерушісі 

6 Жоғары оқу орындарында 

сыбайлас жемқорлық жұмысы 

жөніндегі құқық қорғаушы 

органдармен өзара байланыс 
орнату  

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

Оқу және ғылыми 

жұмыс жөніндегі 

проректор,  декан, 

мемлекеттік-
құқықтық пәндер 

кафедрасының 

меңгерушісі 

7 Сыбайлас жемқорлық негізінде 

құқық бұзушылықты ескеру 
бойынша алдын алу жұмысын 

ұйымдастыру: 

- Ғылыми кеңестің 

мәжілістерінде; 

- кафедра мәжілістерінде; 

- жастар ісі жөніндегі 
комитеттің мәжілістерінде 

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

Бірінші проректор, 

кафедра 
меңгерушілері, 

ЖІК төрағасы 

8 «Қылмыстық құқық», «Құқық 

негіздері» оқу пәндерінің 

курсында сыбайлас 

жемқорлыққа байланысты 
мәселелерді зерделеу  

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

9 Пара алумен күрестің 

қылмыстық-құқықтық 

мәселелері бойынша рефераттар 

мен ғылыми жобаларды әзірлеу 
мен қорғау  

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

10 «Сыбайлас жемқорлыққа 

төзбеушілік атмосферасының 

елде әрі қарай дамуының 

маңызы туралы» студенттік 
өзін-өзі басқарудың 

көшбасшыларына арналған 

әңгімелесулер циклі 

Қазан  

жыл сайын 

ЖІК төрағасы, 

жастар 

мәслихатының 

депутаттары  



11 «Жас ұрпақ» газетінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

бағытталған мақалалар 

жариялау 

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі 

проректор, ЖІК 

төрағасы  

12 «Таза сессия» акциясының 

өткізілуі 

Жылына 2 рет Декан, 

Кафедра 

меңгерушілері, 

студенттік актив 

13 Студенттермен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы алдын алу 

жұмыстарын ұйымдастыру 

технологиялары бойынша оқу 

топтарының кураторлары үшін 

оқыту семинарлары  

Қазан 
жыл сайын 

Педагогика 
кафедрасы, 

мемлекеттік-

құқықтық пәндер  

кафедрасы, 

Мемлекеттік 

қызмет істері және 
сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл 

агенттігінің 

департаменті  

14 Студенттердің ғылыми 

үйірмелерінің мәжілістерінде 

пара алумен күрес мәселелері 

және сыбайлас жемқорлыққа 

және пара алуға қарсы әрекет 

ету үшін қажетті шаралар 
мәселесін зерделеу  

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

ЖІК төрағасы, 

студенттердің 

ғылыми 

үйірмелерінің 

төрағалары  

15 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тақырыбы бойынша студент 

жастардың флеш-мобтарға 

қатысуы  

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі 

проректор, ЖІК 

төрағасы 

16 «Студент қатарына қабылдау», 

ҚТК, студенттік көктем, 

педагогикалық олимпиаданың 

өткізілуі аясында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы тақырыбын 
номинацияның бірі ретінде 

қарастыру  

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі 

поректор, ЖІК 

төрағасы 

17 «Еуразия және жастар» 

дәріснамасының аясында 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл  – Қазақстан 

Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігінің кепілі» дәрісін 

Жоспарланған 

кезең мерзімінде 

Оқу және ғылыми 

жұмыс жөніндегі 

проректор,  декан, 
мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасының 



өткізу  меңгерушісі, 

Мемлекеттік 

қызмет істері және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 

агенттігінің 

департаменті 

 

18 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатын жүзеге асыру 

үдерісіне қызметкерлерді, 

оқытушылар мен студенттерді 

тарту 

Жоспарланған 
кезең мерзімінде 

Бірінші проректор, 
ЖІК төрағасы 

19 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
насихат және білім беру ісі» 

тақырыбы бойынша дөңгелек 

үстелдер, пікірталастар өткізу 

Тәрбие 
жұмысының 

жоспарына 

сәйкес 

Тәрбие жұмысы 
жөніндегі 

проректор, ЖІК 

төрағасы, жастар 

мәслихатының 

депутаттары, 

пікірталас 
клубының 

жетекшісі 

20 «Астана қаласы жастарының 

бірлігі апталығы» 

бағдарламасының аясында 
«Студент жастар сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы» қабырға 

газеттерінің байқауы 

Қараша  

жыл сайын 

ЖІК төрағасы 

 

 

 


