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 білім беру гранттары мен 

стипендияларын беру, жеңілдіктер 

беру, академиялық ұтқырлық 

мүмкіндігі 

 «Sanaly urpaq» республикалық жобалық 

кеңсесіне ақпарат 

 

 

  

4 Студенттер арасында сыбайлас 

жемқорлық көріністерінің  бар-жоғы 

және академиялық адалдық 

қағидаттарын сақтау  мәселелері 

бойынша әлеуметтік зерттеу (пікіралу, 

сауалнама) жүргізу 

Жүргізілген социологиялық зерттеу туралы 

есеп 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық 

кеңсесіне ақпарат 

 

 

Жылына 2 рет: 

15 қаңтарға дейін; 

15 маусымға дейін 

ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

5 Директордың виртуалды қабылдау 

бөлмесі, «жедел желі» телефоны, 

сайтта жалпыға қолжетімді форум-

чат, сенім жәшігі және т. б. арқылы 

студенттер мен профессорлық-

оқытушылық құрамның сыбайлас 

жемқорлық және академиялық 

адалдықты бұзу жағдайлары бойынша 

жүгінуі үшін байланыс арналарын 

ашу 

 

 

Сайтта ашу туралы ақпаратты орналастыру 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық 

кеңсесіне ақпарат 

 

 

Тұрақты негізде Колледж 

директоры 

Иконникова Т.И. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

«Sanaly urpaq» 

жобалық кеңселері 

6 Студенттер мен профессорлық-

оқытушылық құрамның академиялық 

адалдық пен сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимылдың бекітілген 

нормаларын бұзуды есепке алу және 

кеңінен жариялау 

Сайтқа ақпарат орналастыру, студенттер мен 

профессорлық-оқытушылық құрамның 

портфолиосына құқық бұзушылықтарды 

енгізу 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық 

кеңсесіне ақпарат 

 

 

Құқық 

бұзушылық 

тіркелген сайын 

ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

«Sanaly urpaq» 

жобалық кеңселері 

 

7 «Sanaly urpaq» жобалық кеңсесінің 

әдістемесі бойынша сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы тәуелсіз 

Талдау қорытындылары бойынша 

талдамалық анықтама 

 

Жыл сайын, 

1 ақпанға дейін 

ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 
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сараптаманы тарту мүмкіндігімен 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 

ішкі талдау жүргізу 

Анықталған сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін жою бойынша ұсынымдарды 

іске асыру жоспары 

 

«Sanaly urpaq» республикалық жобалық 

кеңсесіне ақпарат 

 

Аубакирова Ж.О. 

8 Академиялық адалдық Лигасына кіру «Sanaly urpaq» республикалық жобалық 

кеңсесіне ақпарат 

 

Тұрақты ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

9 Дипломдық жұмыстарды, сондай-ақ 

жариялау үшін келіп түскен 

қолжазбаларды кейіннен пайдалану 

үшін плагиаттың болуына тексеру 

жөніндегі бағдарламаларды орнату 

 

Ақпараттық жүйеге рәсімдерді енгізу 

 

 

Жыл сайын, 

қыркүйек-қазан 

ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

10 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тақырыптар бойынша 

факультативтерді енгізу 

 

Пәндерді, арнайы курстарды оқу 

жоспарларына енгізу 

 

Жыл сайын Колледж 

директоры 

Иконникова Т.И. 

ДОЖО Еременко 

Ю.В. 

11 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызмет,  ҚР БҒМ «Адал Білім», 

«Sanaly Urpaq», «Адалдық алаңы» 

жобалық кеңсенің өкілдерін және 

азаматтық белсенділерді шақыра 

отырып, қонақ тренингтер мен 

семинарлар өткізу           

                                                                                                                           

Сайтта сабақ материалдарын орналастыру Оқу жылына 2 рет Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

12 «Sanaly urpaq» клубы мүшелерінің 

республикалық онлайн-

конференциясына қатысу 

 

Онлайн-конференция материалдарын сайтта 

және әлеуметтік желілерде орналастыру 

 

Жыл сайын  ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 
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13 Білім алушылар арасында «Таза 

сессия», «Адал бол», «Абыройлы 

ұстаз», «Плагиатқа жол жоқ», 

«Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» 

және т.б. акциялар өткізу    

 

Сайтта фото-бейне есептерді орналастыру Тұрақты 

 

ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

14 «Парасаттылық – жастар көзімен» 

акциясын өткізу және жандандыру, 

оның ішінде Tik-Tok, Instagram, 

Вконтакте әлеуметтік желілерінде 

бейне-контент құру  

 

Фото-бейне материалдарды сайтқа және 

әлеуметтік желілерге орналастыру 

Тұрақты ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

15 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тақырыпта дебаттық турнир өткізу 

Дебат турнирін өткізу, сайтта және әлеуметтік 

желілерде фото-бейне материалдарды 

орналастыру 

 

Жыл сайын  ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

16 ЖОО сайтында және әлеуметтік 

желісінің  бетінде «Адалдық сағаты» 

онлайн бейне дәрістерін орналастыру 

Орналастырылған бейне дәрістер бойынша 

кері байланыс 

 

Ай сайын  ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

17 «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» 

флешмобтарын ұйымдастыру 

Фото-бейне материалдарды сайтқа және 

әлеуметтік желілерге орналастыру 

Жоспар бойынша ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

18 «Мемлекеттік қызмет - ел мүддесі үшін 

адал еңбек» эссе байқауын өткізу 

Фото-бейне материалдарды сайтқа және 

әлеуметтік желілерге орналастыру 

Жоспар бойынша ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

19 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

күніне арналған акция өткізу 

Фото-бейне материалдарды сайтқа және 

әлеуметтік желілерге орналастыру 

Жоспар бойынша ДТЖО 

Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі 

Аубакирова Ж.О. 

20 «Адал ұстаз» тақырыбында 

бейнероликтер байқауын өткізу 

Фото-бейне 

материалдарды сайтқа 

және әлеуметтік желілерге 

Жоспар 

бойынша 

ДТЖО Табуктинова Ж.Н. 

Клуб жетекшісі Аубакирова Ж.О. 
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орналастыру 

 

 

 

 


