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№ Іс-шаралар атауы Орындалу 

мерзімі 

Жауапты құрылымдар мен 

тұлғалар 

 

Мақсаты: Ұйымдастыру жұмыстары 

 

1 Парасат басқармасының 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын 

дайындау және бекіту 

 

Тамыз, 

2020ж. 

ӘжТЖ  жөніндегі  проректор, 

«Парасат» басқармасы 

 

2 

«Әділдік пен теңдіктің тұғыры болған Ата Заң»  атты 

«Адалдық сағаты» 

 

 

Тамыз, 

2020ж. 

Қазақстан Республикасы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл Агенттігінің Шымкент 

қаласы бойынша департаменті, 

«Парасат» басқармасы 

 

 

3 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  

Университетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын жүзеге 

асыруды нормативтік-құқықтық және ұйымдастырушылық 

қамтамасыз етуге қатысу 

Оқу жылы 

барысында 

 

«Парасат» басқармасы  

 

 

4 

Университет сайты құрамында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл мәселелері бойынша университет саясаты мен 

қызметін насихаттайтын Парасат басқармасы арнайы бөлімін 

ашу және ақпараттарды жүйелі жаңартуды жетілдіру 

 

Тұрақты «Парасат» басқармасы 

«PR» бөлімі 

 Жоғарғы оқу орнындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы Оқу жылы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 



5 стандарттарды қалыптастыру мен сақтауды зерделеу және 

талдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, 

университеттегі білім берудің тиімділігін арттыру мен 

жетілдіруге байласты ұсыныстар әзірлеу 

 

барысында 

 

 

комиссия  

«Парасат» басқармасы 

 

 

6 

   

 

 

7 

Әеуметтік желілер парақшаларында  («Инстаграм», «Фейсбук» 

және т.б.) сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормативтік-құқықтық 

база жөніндегі ақпараттар мен жемқорлыққа қарсы «нөлдік 

төзімділік» туралы бейнероликтер орналастыру 

 

Тұрақты  Тәрбие ісі және жастар саясаты 

департаменті  

«Парасат» басқармасы  

«PR» бөлімі 

   8 

 

«Адалдық сағаты» Тұрақты  

 

9 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұйымдастырылған қалалық, 

республикалық іс-шараларға білім алушыларды белсенді 

қатыстыруды ұйымдастыру  

 

Оқу жылы 

барысында 

Тәрбие ісі және жастар саясаты 

департаменті,  

Жоғары мектеп,  

Факультет декандары,  

«Парасат» басқармасы 

 

 

10 

Парасат  басқармасы жұмысын  ұйымдастыруда және  

қамтамасыз етуде университеттің өзге құрылымдарымен 

байланыс орнату 

 

Жыл бойы «Парасат» басқармасы 

 

 

Мақсаты: «Адалдық алаңы» жобасы жұмысын ұйымдастыру 

 

 Парасат басқармасы мен  «Шымкент адалдық алаңы» жобалық Қыркүйек, «Парасат»  басқармасы 



11 кеңсесі арасында  сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бойынша бірлескен іс-шаралар жоспарын құру 

2020ж. «Шымкент адалдық алаңы» 

жобалық кеңсесі 

 

12 

 

Барлық оқу корпустарында «Адалдық дүкені» жұмысын 

қамтамасыз ету 

Тұрақты ӘШҚ жөніндегі департамент 

ӘжТЖ  жөніндегі проректор 

«Парасат»  басқармасы 

 

13 

 

Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл Агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 

және «Шымкент - адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің 

өкілдерімен вебинарлар  ұйымдастыру 

 

Қазан, 

 2020ж. 

Тәрбие ісі және жастар саясаты 

департаменті,  

 «Парасат» басқармасы 

 

 

14 

«Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнамалар эволюциясы» тақырыбында университет жоғары 

мектеп, факультет білім алушылары арасында вебинарлар 

ұйымдастыру 

Қараша, 

2020 

Тәрбие ісі және жастар саясаты 

департаменті,  

Парасат басқармасы 

 

 

15 

Қызметкерлер мен білім алушылардың өтініштері мен 

арыздарын қарау бойынша жұмыстар ұйымдастыру 

 

Тұрақты «Парасат» басқармасы 

 

 

Мақсаты: «Саналы ұрпақ» жобасы жұмысын ұйымдастыру 

 

16 «Саналы  ұрпақ» жобасы жұмысын үйлестіру және қамтамасыз 

ету 

Оқу жылы 

барысында 

 

«Парасат» басқармасы 

 

 

17 

Университет білім алушылары арасынан «Саналы ұрпақ» 

студенттердің ерікті бірлестігі клубының құрамын қайта  

бекіту, жұмысын қамтамасыз ету 

Қыркүйек, 

2020ж. 

«Парасат»  басқармасы 

 



 

18 

«Саналы  ұрпақ» жобасы жұмысын насихаттау мақсатында 

жоғары мектеп, факультеттер студенттерімен онлайн форматта 

кездесулер ұйымдастыру  

Қазан, 

2020ж. 

«Парасат» басқармасы 

 

 

19 

Республикалық «Sanaly urpaq» жобалық кеңсесі өкілдерінің 

қатысуымен «Өзгеріс – өзіңнен басталады!» атты тақырыпта 

вебинар ұйымдастыру 

Қараша, 

2020ж. 

«Парасат»  басқармасы 

 

 

 

 

20 

9-желтоқсан «Халықаралық сыбайлас  жемқорлыққа қарсы 

күрес күні» аясында Шымкент қаласы ЖОО студенттері 

арасында вебинар ұйымдастыру 

 

Желтоқсан 

2020ж. 

«Парасат» басқармасы 

 

 

21 

Білім алушыларды сыбайлас жемқорлық көріністері туралы 

университет басшылығына хабарлау әдістерімен  

ақпараттандыру 

 

Оқу жылында  «Парасат» басқармасы 

 

 

22 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Академиялық адалдық Ережесін 

сақтауға ықпал ету  

 

Тұрақты 

 

 

ӘжТЖ жөніндегі проректор, 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент,  

Тәрбие ісі және жастар саясаты 

департаменті,  

Жоғары мектеп,  

Факультет декандары,  

«Парасат»  басқармасы 

 

 

23 

 

«Сенім телефонын», «Сенім жәшігін»  ұйымдастыру  

 

Тұрақты Тәрбие ісі және жастар саясаты 

департаменті,  

 «Парасат»  басқармасы 

«Жастар» орталығы 



 

24 

Жоғары мектеп және факультеттердегі емтихан сессиясы 

барысын қадағалау бойынша университеттік комиссия 

жұмысына ұйымдастыру 

Оқу жылы  «Парасат»  басқармасы  

 

25 

Аралық және межелік бақылау, емтихан, мемлекеттік кешенді 

емтихан қабылдау және өткізу барысында тәртіптің  сақталуын 

бақылау 

Тұрақты ҚБжМ жөніндегі проректор, 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент,  

Тәрбие ісі және жастар саясаты 

департаменті,  

Жоғары мектеп,  

Факультет декандары,  

«Парасат»  басқармасы 

 

Мақсаты: «Ізгілік елшісі» жобасы жұмысын ұйымдастыру 

 

 

 

26 

 

«Шымкент адалдық алаңы» және Қазақстан Республикасы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Шымкент 

қаласы бойынша департаментімен бірге  «Ізгілік елшісі» 

жобасы жұмыс жоспарын құру және бекіту 

 

Қыркүйек, 

2020ж. 

Тәрбие ісі және жастар саясаты 

департаменті  

«Парасат» басқармасы 

«Жастар» орталығы 

 

27 

«Ізгілік елшісі» жобасының мақсатымен таныстыру және 

жұмысын насихаттау үшін  университет білім алушыларымен 

кездесу ұйымдастыру 

Қыркүйек, 

2020ж. 

Тәрбие ісі және жастар саясаты 

департаменті  

 «Парасат» басқармасы 

«Жастар» орталығы 

 

28 

«Ізгілік елшісі» жобасы мақсатына сәйкес «Шымкент-

қайырымды қала» тақырыбында университет деңгейінде 

вебинар ұйымдастыру 

 

Қазан, 

2020 

«Парасат»  басқармасы 

 

 Парасат басқармасы жұмысын әлеуметтік желілердегі  Тұрақты «Парасат» басқармасы 



29 универститет парақшасына орналастыру және жаңартып отыру 

 

«PR» бөлімі 

30 

 

Парасат басқармасы жұмысының есебін беру Маусым-шілде, 

2021ж. 

«Парасат» басқармасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Парасат басқармасының басшысы                                                                       Г.Дулатова 

 

 
 

 


