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2020-2022 жылдарға арналған ЖЖОКБ¥-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің іс-шаралар жоспары 

№п/ 
п 

Іс-піараның атауы Орындалу 
мерзімі 

Аяқталу нысаны Жауаптылар 

1 2 3 4 5 
1. ЖЖОКБ¥-ның сыбайлас жемкорлыққа қарсы 

қызметі бойынша жауапты тұлгаларды жэне Әдеп 
жөніндегі уэкілдерді тагайындау (проректордың 
деңгейінен төмен емес) 

2019 жылгы 
25 желтоқсанга 

дейін 

Бұйрық ЖЖОКБ¥ 

2. ЖЖОКБ¥-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметі бойынша жұмыс тобын кұру 

2020 жылгы 
қаңтар 

Бұйрық ЖЖОКБ¥ 

3. Ж Ж О К Б ¥ -да сыбайлас жемқорлық көріністеріне 
тозбеушілікті қалыптастыру жөніндегі жұмыс 
жоспарын эзірлеу жэне бекіту 

2020 жылгы 
1 қаңтарга 

дейін 

Жұмыс жоспары ЖЖОКБ¥ 
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4. Әдеп бойынша кеңес құру (құрамы: ОПҚ 80%, 
студенттер, магистранттар 20%); басқарушы құрам 
(ӘБП) - дауыс беру құқығынсыз бақылаушылар) 

2020 жылғы 
қаңтар 

Әдеп кеңесі ЖЖОКБ¥ 

5. Оқыту сапасына мониторинг жүргізу, сауалнама 
жүргізу, студенттердің өтініштерін ашық қарау 
мақсатында академиялық сапа бойынша кеңес қүру 
(қүрамы: ОПҚ 80%, студенттер, магистранттар 
20%). 

2020 жылғы 
қаңтар 

Академиялық сапа 
жөніндегі кеңес 

ЖЖОКБ¥ 

6. Студенттік багаланатын жүмыстарды/дипломдық 
жүмыстарды/магистрлік жүмыстарды плагиаттың 
болуына тексеруді қамтамасыз ету 

Бір рет жарты 
жылдықта 

ҚР БҒМ-ге ақпарат ЖЖОКБҮ 

7. Академиялық адалдық багдарламасын жэне Әдеп 
қагидаларын бекіту 

2020 жылғы 
20 қаңтарға 

дейін 

Академиялық 
адалдық 

бағдарламасы жэне 
Әдеп қағидалары 

ЖЖОКБ¥ 

8. Әдеп/Академиялық адалдық жөніндегі Кодекс 
ережелерін түсіндіру бойынша ЖЖОКБ¥-ның 
басшылыгы мен жауапты тұлғаларымен ӘБП 
/ОПҚ/студенттермен кездесу өткізу 

тұрақты түрде Ақпарат ЖЖОКБ¥ 

9. ЖЖОКБ¥-да сыбайлас жемқорлық фактілерін 
анықтау мақсатында студенттер арасында 
сауалнама жүргізу 

2019 жылғы 
желтоқсан 

Автоматты түрде 
жасалған есеп 

нэтижесі 

БҒМ 
«Адал Білім» 

жобалау офисі, 
ҚР Сыбайлас 
жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл 
агенттігі 

10. ЖЖОКБ¥ -да сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі 
аудит жүргізу (сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 
ішкі талдау жасау) 

2020 жылғы 
10 қаңтар 

Самоаудитті откізу 
туралы есеп («Адал 

Білім» жобалау 

«Адал Білім» 
жобалау офисі 
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офисінің алгоритміне 
сәйкес жэне қатаң 

түде оның 
құрылымына 

бойынша) 
11. ЖЖОКБ¥-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

аудиті шеңберінде білім беру ұйымдарының 
қызметін өзін-өзі бағалау туралы есепке талдау 
жүргізу 

2020 жылгы 
31 қаңтарга 

дейін 

Министрге ақпарат «Адал Білім» 
жобалау офисі 

12. ЖЖОКБ¥-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
аудиті шеңберінде білім беру ұйымдарының 
қызметін өзін-өзі багалау туралы есепті талдау 
қорытындылары бойынша ұсынымдар әзірлеу 

2020 жылгы 
20 ақпанга 

дейін 

¥сынымдар БҒМ 
«Адал Білім» 

жобалау офисі 

13. "Ыиг Оіап" партиясының, "іаз Оіап" жастар 
қанатының, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің, "Адал Білім" жобалау офисінің, 
ҚР Президенті жанындагы МБА окілдерін шақыра 
отырып, ОПҚ жэне студенттер арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қонақ 
тренингтер мен семинарлар өткізу 

тоқсан сайын ҚР БҒМ-ге ақпарат ЖЖОКБ¥ 

14. ЖЖОКБ¥-ның студенттері арасында ("Таза сессия", 
"Плагиат жоқ", "Сыбайлас жемқорлық жоқ") 
"Мейірімділік акселераторлары" жобасының 
волонтерлерін жэне т. б. тарту арқылы іс-шаралар 
өткізу. 

тоқсан сайын ҚР БҒМ-ге ақпарат ЖЖОКБ¥ 

15. ЖЖОКБ¥-ның ректорлары мен жауапты 
проректорларының сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін жою жөніндегі есептерін тындау 

Жылына екі рет 
жыл сайын 

қаңтар, қазан 

есеп БҒМ 
ЖЖОКБҮ 
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16. «Бір терезе» қағидаты бойынша мына іс-шараларды 
әзірлеу жэне енгізу: 
- бақылау жұмыстарын/курстық/дипломдық 
/магистрлік жұмыстарда плагиаттың болуына 
тексеру; 
- ЖЖОКБ¥-га қабылдау; 
- академиялық адалдықты бұзу фактілері бойынша 
студенттердің өтініштері; 
- студенттердің сабаққа қатыспауына байланысты 
бақылау іс-шараларын орындау туралы өтініштері; 
- студенттердің емтихан тапсырудың жеке кестесі 
жэне күнін өзгерту бойынша өтініштері; 
- студенттердің қысқы жэне жазғы семестрлерде 
пэндерді отуге арналган өтініштері; 
- студенттердің практикадан өтуге арналган 
өтініштері; 
- Академиялық адалдық кодексін бұзу фактісі 
бойынша студенттерден келіп түскен отініштерді 
жэне олар бойынша шығарылған шешімдерді 
тіркеу; 
- жатақханаларға орналастыру; 
- транскрипт, академиялық анықтамалар жэне т.б. 
беру; 
- әскери кафедраға қабылдау; 
- бос білім беру гранттарын бөлу. 

2020 жылғы 
15 мамыр 

Бүйрық ЖЖОКБ¥ 

17. ЖЖОКБ¥-ның ресми сайттарында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы бағыт бойынша айдарлар кұру: 
- ректор блогының үздіксіз жүмысын қамтамасыз 
ету; 

тоқсан сайын ҚР БҒМ-ге ақпарат ЖЖОКБ¥ 
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- саіі-орталығының үздіксіз жұмысын қамтамасыз 
ету 
- студенттер мен ОПҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сананы қалыптастыру бойынша мақалалар 
мен ақпараттарды орналастыру 

18. ЖЖОКБ¥-ның сайттарына мыналар бойынша ашық 
ақпарат орналастыру: 
-жатақханалардағы орын саны; 
-«Е-ипіуегзіІу арқылы бір терезе қағидаты бойынша 
жатақханаға орналасуға құжаттарды қабылдау» 
бірыңғай ішкі стандарты; 
-мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық 
мониторинғ нэтижелері, мемлекеттік сатып алу 
жоспарлары; 
-бос ғранттардың болуы; 
- ЖЖОКБ¥ қаржылық есебі. 

түрақты түрде ҚР БҒМ-ге ақпарат ЖЖОКБ¥ 

19. ОПҚ мен студенттер арасында "өлі жан" 
болдырмау, ОПҚ-ның сабақ өткізуге, ОПҚ-ның 
біліктілікті арттыру курстарынан жалған өтуғе 
жосықсыз қарым-қатынасы бойынша шаралар 
қабылдау 

түрақты түрде ҚР БҒМ-ге ақпарат ҚР БҒМ, 
ЖЖОКБ¥ 

20. Студенттер мен ОПҚ-ның сыбайлас жемқорлық 
жэне академиялық адалдықтың бұзылуы бойынша 
үндеуіне арналған байланыс арналарының ашылуы 
(Постерлерді, сенім телефондарын, арнаның 
жеделхаттарын, телефонның ватсапын орналастыру, 
¥ Т О сайтында беттің ашылуы) 

түрақты түрде БҒМ, ¥ТО, 
ЖЖОКБ¥ 

сайттарында ақпарат 

ҚР БҒМ 
¥ТО 

ЖЖОКБ¥ 

21. "Мейірімділік акселераторлары" жобасына 
қатысушыларды тарта отырып, эрбір ЖЖОКБ¥-да 
студенттік парламенттер қүру (іс-әрекеттің негізгі 

тоқсан сайын ҚР БҒМ-ге ақпарат ЖЖОКБ¥ 
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мақсаты студент жастар арасында парасаттылықты 
насихаттау) 

22. ЭЫДҰ ұсынымдары бойынша (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес бойынша Ыстамбұл іс-
қимыл жоспары шеңберінде) жоғары білім беру 
саласындағы парасаттылық пен сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдеріне толық ауқымды 
тәуелсіз зерттеу жүргізу, оған қоса мынадай 
бағыттар: емтихан тапсыру, жатақханаға 
орналастыру, әскери кафедраға қабылдау, тегін 
оқу түріне ауыстыру. 

2020-2022 жж. 
2-тоқсан 

Талдамалық 
анықтама 

БҒМ 
М.Нәрікбаев 

атындағы 
КАЗГЮУ 

университеті 

23. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласындағы заңнаманы бүзу фактілері, сондай-ақ 
Академиялық адалдық талаптары туралы ақпарат 
дайындау (санаттар бойынша; студенттер мен ОПҚ-
ның тіркелген өтініштерінің саны, сессия кезінде 
академиялық адалдықты бүзу фактілері; 
академиялық адалдықты бүзганы үшін оқудан 
шыгарылған студенттердің саны бойынша ақпарат; 
студенттерге қолданылатын жауапкершілік түрлері 
бойынша ақпарат). 

тоқсан сайын ҚР БҒМ-ге ақпарат ЖЖОКБ¥ 

24. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы 
қалыптастыру мақсатында БАҚ-та ақпараттық-
түсіндірме жүмысын жүргізу 

түрақты ҚР БҒМ-ге ақпарат ЖЖОКБ¥ 

25. Қаржы-шаруашылық тэртіпті сақтау жэне сатып алу 
тәсілдерін негізсіз тандау фактілерін анықтау 
түрғысынан БҒМ-ге ведомстволық бағынысты 
ЖЖОКБ¥-ның ішкі аудитін жүргізу. 

түрақты Ақпарат сайтта БҒМ 
ҚР Сыбайлас 
жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл 
агенттігі 
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26. ЖЖОКБҮ- ын бухгалтерлік есеп туралы заңнамаға 2020 жылғы ҚР ҚМ-ғе үсыныс ҚР Сыбайлас 
сэйкес жария мүдделі үйымдар санатына жатқызу 2-тоқсан жемқорлыққа 
жөніндегі мәселені пысықтау (жоғары оқу қарсы іс-қимыл 
орындарының қаржылық тэртібі мен ашықтығын агенттігі 
арттыру мақсатында). 

2020-2022 жылдарға арналған ЖЖОКБ¥-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің іс-шаралар жоспарының 
орындалуы Жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне жүктеледі. 

Қолданылатын аббревиатуралар: 
ҚР БҒМ- Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігі 
ҚР ҚМ - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
ЖЖОКБ¥ -Жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үйымдары 
ӘБП - Әкімшілік басқару персонал 
ОПҚ - қытушылар-профессорлық қүрамы 
¥ Т О - ¥лттық тестілеу орталығы 


