


1.4 Этика, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты 
қолдайтын жоғары білікті мамандарды іріктеу 
мен ынталандыруға негізделген кадрлық 
саясат механизмдерін іске асыру 

Бекітілген 
 нормалық 

 құжаттар және 
процедуралар 

Тұрақты түрде Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 

1.5 Ашық критерийлерге негізделген еңбекке ақы 
төлеу мен бағалаудың мөлдір жүйесін енгізу 

Бекітілген 
 нормалық 

 құжаттар және 
процедуралар 

Тұрақты түрде Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 

1.6 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуына 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау 
(аудит) жүргізу 

Есеп  
Жылына 1 рет 

Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 

1.7 Бөлімдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл тиімділігі рейтингін іске асыру 

Бұйрық Жылына 1 рет Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 

1.8 Ғылыми кеңесте ашықтық пен айқындылықты 
қамтамасыз ету шаралары мен жағдайы 
туралы есептерді тыңдау 

Хаттама Жылына 1 рет Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 

1.9 ПОҚ, қызметкерлер мен студенттерді 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелермен 
таныстыру 

Хаттама Оқу жылының 
басында 

Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 

2. Университеттің бизнес-процестерінің ашықтығын арттыру 
2.1 Оқу ісі 

2.1.1 Студенттердің білімін бағалау үшін сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдері мен субъективті 
факторларды қоспағанда, оқу процесінде білім 
жетістіктерін бағалаудың академиялық 
тұтастық стандарттарын, әдістері мен 
технологияларын енгізу 

Бекітілген 
 нормалық 

 құжаттар және 
процедуралар 

Жүзеге асуына қарай, 
үнемі 

Оқу ісі жөніндегі 
проректор Хикметов А.К.  

2.1.2 Білім беру процесін қолдау қызметтерін 
цифрлық технологияларға өткізу 

Е-қызметтерге өту 
бағдарламасын жүзеге асыру 

Жүзеге асуына қарай, 
үнемі 

Оқу ісі жөніндегі 
проректор Хикметов А.К.  

2.1.3 Білім сапасы бойынша Ғылыми кеңестің 
жұмысы 

Жоспарлар, есептер Семестріне 1 рет Оқу ісі жөніндегі 
проректор Хикметов А.К.  

2.1.4 Студенттің / магистранттың жазбаша 
жұмысының плагиатқа тексерілуін 
қамтамасыз ету 

Әрекетті ақпараттық жүйеге 
енгізу 

Оқу жылының 
соңында 

Оқу ісі жөніндегі 
проректор Хикметов А.К.  

2.1.5 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беруде 
арнайы курстар мен элективті пәндерді енгізе 

Пәндерді оқу жоспарына 
енгізу 

Оқу жылының 
басында 

Оқу ісі жөніндегі 
проректор Хикметов А.К.  



отырып, «Студенттерді адалдыққа үйрету» 
жобасын іске асыру 

2.1.6 Білім беру гранты, Президенттік стипендия 
тағайындау бойынша бос жұмыс орындарына 
ауыстырудың ашықтығын қамтамасыз ету 

Үміткерлердің тізімін сайтта 
жариялау 

Бос орындар пайда 
олған сайын 

Оқу ісі жөніндегі 
проректор Хикметов А.К.  

2.1.7 Студенттердің академиялық тұтастығын бұзу 
фактілері есепке алынуын қамтамасыз ету 

Транскриптке енгізу Тұрақты түрде Оқу ісі жөніндегі 
проректор Хикметов А.К.  

2.1.8 Академиялық адалдық Лигасына кіру «Sanaly urpaq» 
республикалық жобалық 

кеңсесіне ақпарат 

Тұрақты түрде Оқу ісі жөніндегі 
проректор Хикметов А.К.  

2.2 Ғылыми жұмыс  
2.2.1 Ғалымның этикалық кодексін әзірлеу және 

енгізу 
Бекітілген 
 нормалық 

 құжаттар және 
процедуралар 

Қараша, 2020 ж Ғылыми-инновациялық 
жұмыс жөніндегі 

проректор  
Рамазанов Т.С. 

2.2.2 Магистрлік / докторлық диссертациялардың 
плагиатқа тексерілуі 

 
Әрекетті ақпараттық жүйеге 

енгізу 

 
Оқу жылының 

соңында 

Ғылыми-инновациялық 
жұмыс жөніндегі 

проректор  
Рамазанов Т.С. 

2.2.3 Журналдарда, жинақтарда, университеттегі 
басылымдарда жариялауға ұсынылған барлық 
қолжазбалардың плагиатқа тексерілуі 

Әрекетті ақпараттық жүйеге 
енгізу 

Тұрақты түрде Ғылыми-инновациялық 
жұмыс жөніндегі 

проректор  
Рамазанов Т.С. 

2.2.4 Ғылыми қолжазбаларға «жасырын 
рецензиялау» енгізу 

«Жасырын рецензиялау» 
туралы бекітілген ереже 

Қараша, 2020 ж Ғылыми-инновациялық 
жұмыс жөніндегі 

проректор  
Рамазанов Т.С. 

2.2.5 Докторантураға түсу, докторанттардың 
аттестаттаудан өту емтихандық 
процедураларына цифрлық технологияларды 
енгізу 

Әрекетті ақпараттық жүйеге 
енгізу 

Тұрақты түрде Ғылыми-инновациялық 
жұмыс жөніндегі 

проректор  
Рамазанов Т.С. 

2.3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру және әлеуметтік жұмыс 
2.3.1  «Адалдық мектебінің» жұмысы  

Есеп 
Әр семестр соңында Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы технологиялар ҒЗИ 
директоры Усеинова К.Р. 



2.3.2  «Саналы Ұрпақ» студенттік клубының 
жұмысы 

                 Есеп Әр семестр соңында Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы технологиялар ҒЗИ 
директоры Усеинова К.Р., 
тәрбие жұмысы жөніндегі 
департамент директоры 

Есимова Ж.Д., факультет 
декандары 

2.3.3 Студенттік ұйымдармен басқаруға қатысуын 
кеңейту үшін әлеуметтік серіктестік 
бағдарламасын жүзеге асыру 

Бекітілген бағдарлама, есеп Әр семестр соңында Тәрбие жұмысы жөніндегі 
департамент директоры 

Есимова Ж.Д. 
2.3.4  «Мен жастарға сенемін» форумы аясында 

студенттердің тұтастықты насихаттау 
жөніндегі республикалық байқауына 
қатысуын қамтамасыз ету 

Есеп Конкурс өту 
барысында 

Тәрбие жұмысы жөніндегі 
департамент директоры 

Есимова Ж.Д. 

2.3.5 «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесі өткізетін 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім мен 
мәдениет негіздері бойынша республикалық 
олимпиадаға оқушылардың қатысуын 
қамтамасыз ету 

Есеп  Олимпиада өткізілу 
кезеңінде 

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы технологиялар ҒЗИ 
директоры Усеинова К.Р. 

2.3.6 Жастарды тәрбиелеу және қоршаған ортаға 
адалдық қағидаттарын енгізу мақсатында 
«Адалдық - жастардың көзімен», «Қайырымды 
қоғам» бағыттарында іс-шаралар 
ұйымдастыру (Тик-Ток, Instagram әлеуметтік 
желілерінде инстаграм, ВК әлеуметтік 
желісінде бейне платформа құру) 

Есеп Тұрақты түрде Тәрбие жұмысы жөніндегі 
департамент директоры 

Есимова Ж.Д. 

2.3.7 Студенттер мен оқытушылар құрамына 
арналған барлық әлеуметтік маңызы бар 
қызметтерді сандық технологияларына көшіру 
(әлеуметтік пакет, жатақханада тұру, 
әлеуметтік стипендия тағайындау және т.б.) 
 

Университет сайтындағы 
қызметтерді алу тізімі мен 

тәртібі 

Тұрақты түрде Ақпараттық 
технологиялар және 
инновациялық даму 

институтының директоры 
Кистаубаев Е.Б. 

2.3.8 Студенттер мен оқытушылар құрамының 
Корпоративтік мәдениет және Студенттік ар-
намыс кодексінің нормаларын 
бұзушылықтарын ескеруді қамтамасыз ету 

Студенттер мен оқытушылар 
құрамының портфолиосына 
құқық бұзушылықты енгізу 

Тұрақты түрде Әлеуметтік даму 
жөніндегі проректор  
Джаманбалаева Ш.Е. 



2.3.9 Тұтастықты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
иммунитетті қалыптастыру бойынша 
мақсатты білім беру бағдарламаларын іске 
асыру («Таза сессия» және т.б.) 
 

Бағдарламаларды,жобаларды 
бекіту, есеп 

Жыл бойына Әлеуметтік даму 
жөніндегі проректор  
Джаманбалаева Ш.Е. 

2.3.10 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта 
дебаттық турнир өткізу 

Дебат турнирін өткізу, сайтта 
және әлеуметтік желілерде 
фото-бейне материалдарды 

орналастыру 
 

Жыл сайын  Тәрбие жұмысы жөніндегі 
департамент директоры 

Есимова Ж.Д. 

2.4  Қаржы-экономикалық мәселелер 
2.4.1 Бюджеттік комиссияның құрылуы және 

жұмысы 
Хаттама Тұрақты түрде Әкімшілік-шаруашылық 

жұмысы жөніндегі 
проректор Малаев Х.А. 

2.4.2 Сатып алуды жоспарлаудың ашық 
процедурасын жүзеге асыру 

        Сайтта жариялау Тұрақты түрде Әкімшілік-шаруашылық 
жұмысы жөніндегі 

проректор Малаев Х.А. 
2.4.3 Университет қаражатын пайдалану туралы 

халыққа есеп беру тетіктерін енгізу 
Ғылыми кеңестегі, 

Әкімшілік мәжілістері, 
Халықпен кездесулердегі 

есептер 

Тұрақты түрде Әкімшілік-шаруашылық 
жұмысы жөніндегі 

проректор Малаев Х.А. 

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттардың сақталуына қоғамдық бақылау 
3.1 Этика жөніндегі комиссияның, Ғылыми этика 

комитетінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес жөніндегі кеңестің (комиссияның) 
жұмысы 

Хаттама, есептер Тұрақты түрде Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 

3.2 Академиялық адалдыққа жол бермеген, 
этикалық нормаларды бұзған адамдардың 
белгілі бір академиялық жеңілдіктерге 
(академиялық ұтқырлық, стипендиялар, 
гранттар, гранттық зерттеулер, марапаттар, 
санаттар және қосымша төлемдер және т.б.) 
қол жетімділігіне шектеулер енгізу. 

Студенттер мен оқытушылар 
құрамының портфолиосына 
құқық бұзушылықты енгізу 

Тұрақты түрде Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 



3.3 Этикалық кодекстерді бұзғаны үшін 
жауапкершілікке тартудың ашық 
процедурасын жүзеге асыру 

Әрекетті ақпараттық жүйеге 
енгізу 

Тұрақты түрде Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 

3.4 Тәуелсіз сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сараптама және құқық қорғау органдарының 
қоғамдық мониторингін жүзеге асыру 

Бекітілген 
 нормалық 

 құжаттар және 
процедуралар 

Тұрақты түрде Әдеп жөніндегі уәкіл 
Джаманбалаева Ш.Е. 

4. Мониторинг, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін бағалау және кері байланыс 
4.1 Студенттер арасында сыбайлас жемқорлық 

фактілерін анықтау үшін сауалнама жүргізу 
Есептер Тұрақты Әлеуметтік зерттеулер 

және әлеуметтік 
инжиниринг  

орталығы директоры 
Абдирайымова Г.С. 

4.2  
Студенттер мен оқытушылар құрамы үшін 
сыбайлас жемқорлық пен академиялық 
адалдықтың бұзылуын жою үшін байланыс 
арналарын ашу (ректордың виртуалды 
қабылдауы, сенім телефоны) 

Сайт  Тұрақты  Имидждік саясат және 
қоғаммен байланыс 

департаментінің 
директоры Дюсебаев Д.К. 

5. Ақпараттың ашықтығын қамтамасыз ету 
5.1 Академиялық адалдықты бұзғаны үшін 

жауапкершілікті реттейтін ішкі құжаттарды 
университет сайтында орналастыру 

Сайтқа ақпарат Тұрақты түрде Имидждік саясат және 
қоғаммен байланыс 

департаментінің 
директоры Дюсебаев Д.К. 

5.2 Кафедралардың, факультеттердің, 
жаңалықтарын, әлеуметтік маңызы бар 
ақпараттарын, фото және видео есептерді 
уақытында әр қызмет саласы бойынша веб-
сайттар мен аккаунттарға орналастыру. 

Сайтта және аккаунттарға 
ақпарат 

Тұрақты түрде Имидждік саясат және 
қоғаммен байланыс 

департаментінің 
директоры Дюсебаев Д.К. 

5.3 Әр бөлімше бизнес-процестердің өзгеруі 
реттеуші процедуралар, талаптар және т.б 
туралы ақпаратты уақтылы жаңарту,. 

Сайтта үнемі жаңарып 
отыратын ақпарат 

Тұрақты түрде Имидждік саясат және 
қоғаммен байланыс 

департаментінің 
директоры Дюсебаев Д.К. 
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