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М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің 

«Парасаттылық  дәрістері»  бойынша 

2020-2021 оқу жылына арналған 

МЕДИА-ЖОСПАРЫ 

 

қ/с Дәріс тақырыбы Дәрісті жүргізуші Дәріс 

форматы 

Өткізу 

мерзімі және 

орны 

Тыңдаушылар Жауаптылар  

1 

 

«Сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алу, Академиялық 

адалдық талаптарын және 

әдеп нормаларын»  

түсіндіру 

Г.С.Дулатова 
«Парасат» 

басқармасының 

басшысы  

Ақпараттық 

дәріс 

Қыркүйек 

Онлайн 

форматта 

Факультет және 

жоғары мектеп 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 

2 «Сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алу, Академиялық 

адалдық талаптарын және 

әдеп нормаларын»  

түсіндіру 

Г.С.Дулатова 
«Парасат» 

басқармасының 

басшысы 

Ақпараттық 

дәріс 

Қыркүйек 

Онлайн 

форматта 

«Сәулет, құрылыс 

және көлік» 

факультетінің 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 

3 ЖОО-да  парасаттылық 

қағидаларын  енгізу 

өзектілігі 

Қ.Е.Нұрманбетов 

М.Әуезов атындағы 

ОҚУ бірінші 

Стратегиялық 

дәріс 

 

Қазан 

Онлайн 

форматта 

Факультет және 

жоғары мектеп 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 



проректор 

4 ЖОО-ның парасатты тұлға 

қалыптастыру миссиясы: 

маңызы және нақты 

қадамдар 

С.А.Мажинбеков 

Әлеуметтік және 

тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор 

Мотивациялық 

дәріс 

Қазан 

Онлайн 

форматта 

«Тоқыма және 

тамақ 

инженериясы» 

жоғары мектеп 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 

5 Заң шығару процесіндегі 

азаматтық қоғамның рөлі 
Г.С.Дулатова 

«Парасат» 

басқармасының 

басшысы 

Мотивациялық 

дәріс 

Қараша 

 

М.Әуезов 

атындағы ОҚУ 

колледжі 

 

Парасат 

басқармасы 

6 

 

Сапалы және бәсекеге қабі 

летті маман даярлау - 

университеттің негізгі  

миссиясы ретінде 

Абишева Роза 

Жанысбекқызы 

Оқу және оқу-

әдістемелік жұмысы 

жөніндегі проректор 

Мотивациялық 

дәріс 

Қараша  «Басқару және 

бизнес» жоғары 

мектеп білім 

алушылары 

Парасат 

басқармасы 

7 Қазақстан 

Республикасының сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл саласындағы заңдар 

эволюциясы  

Қ.Т.Битемиров 
«Заң» факультетінің 

деканы 

Ақпараттық 

дәріс 

Желтоқсан  «Заң» 

факультетінің 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 

8 Жастар парасаттылығы – 

жарқын болашақ кепілі 
Б.Тұрғараев  

Қоғам қайраткері  

 

 

Мотивациялық 

дәріс 

Желтоқсан  «Филология» 

факультетінің 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 

9 Сыбайлас жемқорлық – 

бұлыңғыр қоғам дерті 
Ш.Мырзахметов 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

қалалық 

ақпараттық-

Мотивациялық 

дәріс 

Қаңтар  «Тарих және 

педагогика» 

факультетінің 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 



ағартушылық штаб 

мүшесі 

10 Өзгеріс өзіңнен басталады! Ж.Қамбар 
«Шымкент-

Адалдық алаңы» 

жобалық кеңсесінің 

жетекшісі 

Мотивациялық 

дәріс 

Қаңтар  «Ауыл 

шаруашылық 

ғылымдары» 

жоғары мектебінің 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 

11 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті 

қалыптастыру мәселелері 

Т.Ә.Серікбаев  

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл 

агенттігінің 

Шымкент қаласы 

бойынша 

департаменті 

басшысының 

бірінші орынбасары 

Ақпараттық 

дәріс 

Ақпан «Химиялық 

инженерия және 

биотехнология»  

жоғары мектебінің 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 

12 Қанағатшыл жас тәрбиелеу 

-  жемқорлықсыз қоғам 

қалыптастыру  кепілі   

Б.Қ.Жалмұрзаев 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

қалалық 

ақпараттық-

ағартушылық штаб 

мүшесі 

Ақпараттық 

дәріс 

Ақпан «Сәулет, құрылыс 

және көлік» 

факультетінің 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 

13 Жастардың құқықтық 

сауаттылығын арттыру – 

кәсіби маман қалыптастыру 

негізі ретінде 

Қ.Е.Нұрманбетов 

М.Әуезов атындағы 

ОҚУ бірінші 

проректор 

Мотивациялық 

дәріс 

Наурыз  «Механика және 

мұнай газ ісі» 

факультетінің 

білім алушылары 

Парасат 

басқармасы 

14 Жаһандану жағдайында С.А.Мажинбеков Мотивациялық Наурыз  «Мәдениет және Парасат 



жастар тәрбиесінің басым 

бағыттары  

Әлеуметтік және 

тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректор 

дәріс спорт» 

факультетінің 

білім алушылары 

басқармасы 

15 Ұлт болашағының 

ұйытқысы  -рухты жастар 
И.Ырысбаев 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

қалалық 

ақпараттық-

ағартушылық штаб 

мүшесі 

Ақпараттық 

дәріс 

Сәуір  «Жаратылыстану 

ғылымдары және 

педагогика» 

жоғары мектебі 

Парасат 

басқармасы 

16 ЖОО ның академиялық 

адалдық саясаты 
А.С.Наукенова 

Академиялық 

мәселелер жөніндегі 

департамент 

директоры 

Ақпараттық 

дәріс 

Сәуір  ЖООКДО 

магистранттары, 

докторанттары  

және ҚО 

институты білім 

алушылары 

Парасат 

басқармасы 

17 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы сараптама: сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін 

анықтау механизмі ретінде  

Г.С.Дулатова 

Парасат басқармасы 

басшысының м.а. 

Ақпараттық 

және 

стратегиялық 

дәріс 

Мамыр  Университеттің 

ОПҚ, 

қызметкерлері 

Парасат 

басқармасы 

 

 

Парасат басқармасының басшысы                                                            Г.С.Дулатова 


