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«Тұран-Астана» университеті оқытушылары мен қызметкерлері арасында 

жемқорлық көріністеріне жол бермеу бойынша  іс-шаралардың  

ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шара  Орындау мерзімдері Жауапты адамдар 

1 Факультеттер жанынан құқық 

бұзушылық пен сыбайлас жемқорлық 

көріністерінің алдын алу комитетін 

құру жəне факультет кеңестерінің 

отырыстарында семестрдегі жұмыс 

қорытындылары бойынша олардың 

есептерін тыңдау 

Қазан, 2018 

 

 

оқу жылы көлемінде 

Факультет 

декандары 

2 «Оқытушы студент көзімен» атты 

сауалнама жүргізу 

аралық бақылау 

қорытындысы 

бойынша 

Академиялық 

мəселелер бойынша 

департамент 

директоры, 

факультет 

декандары 

АТБ бастығы 

3 Қорытынды аттестаттауды тапсыру, 

дипломдық жұмыстарды 

(жобаларды), магистрлік 

диссертацияларды (жобаларды) 

орындау мəселелері бойынша 

бітіруші курстардың білім 

алушыларына сауалнама жүргізу 

ақпан, мамыр, 

маусым 2019 жыл 

Академиялық 

мəселелер бойынша 

департамент 

директоры, 

факультет 

декандары 

АТБ бастығы 

4 Жастар ісі жөніндегі комитет 

мүшелерін бос мемлекеттік білім 

беру гранттарын, атаулы 

стипендияларды бөлу, 

жатақханалардан орын бөлу 

жөніндегі комиссияның, сондай-ақ 

ғылыми кеңес пен факультет 

кеңестерінің жұмысына тарту 

оқу жылы көлемінде факультет 

декандары 

 

5 Басшы ұжымдарда сыбайлас 

жемқорлық көріністеріне жол бергені 

үшін бөлімше басшыларының дербес 

жауапкершілігін белгілеу 

оқу жылы көлемінде құрылымдық 

бөлімшелердің 

басшылары 

6 Ректорат отырыстарында сыбайлас 

жемқорлыққа жол бермеу бойынша 

қабылданған шаралар туралы 

факультет декандарының есебін 

тыңдау 

оқу жылы көлемінде факультет 

декандары 

 

7 Ғылыми кеңес отырыстарында 

кафедраларды кешенді тексеру 

нəтижелері, бітіру жұмыстарының 

орындалу сапасы жəне олардың 

оқу жылы көлемінде Комиссия 

төрағалары 



нормативтік құжаттардың 

талаптарына сəйкестігі туралы 

комиссияның есептерін тыңдау 

8 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тақырыптарды оқушылардың бітіру 

жұмыстарының тізіміне енгізу 

қыркүйек, 2018 факультет 

декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

 

9 Кəсіптік, іскерлік жəне моральдық 

қасиеттерін ескере отырып, 

мемлекеттік аттестаттау 

комиссиясының құрамына енгізу 

үшін кафедралар ұсынған адамдарды 

(төрағалар мен мүшелерді) мұқият 

іріктеуді қамтамасыз ету 

қазан, 2018 Академиялық 

мəселелер бойынша 

департамент 

директоры, 

факультет 

декандары 

 

10 Сыбайлас жемқорлық көріністерінің 

ықтимал фактілері туралы ақпаратты 

жинау үшін "Сенім телефондары" 

жəне электрондық мекен-жайлар 

туралы ақпаратты тарату 

қазан, 2018 Студенттермен 

жұмыс 

департаментінің 

директоры, 

факультет 

декандары 

 

11 Кафедра ұжымдарында сыбайлас 

жемқорлық көріністерінің алдын алу 

жəне жолын кесу мəселелерін 

талқылау 

қараша, 2018 кафедра 

меңгерушілері 

12 ҚР Мемлекеттік қызмет істері жəне 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігінің Астана қаласы 

бойынша департаменті 

қызметкерлерінің қатысуымен 

сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтардың алдын алу жəне 

жолын кесу мəселелері бойынша 

студенттермен, оқытушылармен 

жəне қызметкерлермен іс-шаралар 

өткізу 

қазан, 2018 

сəуір, 2019 

Студенттермен 

жұмыс 

департаментінің 

директоры, 

ГЗФ деканы 

13 Жастарды құқықтық тəрбиелеу 

мəселесі бойынша құқық қорғау 

органдарының қызметкерлері мен 

білім алушылардың  кездесуін өткізу 

желтоқсан, 2018 

наурыз, 2019 

Студенттермен 

жұмыс 

департаментінің 

директоры, 

ГЗФ деканы 

14 «Жемқорлыққа жол жоқ!»  атты 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

буклетті əзірлеу 

желтоқсан, 2018 Студенттермен 

жұмыс 

департаментінің 

директоры, 

ГЗФ деканы 

15 Студенттердің ағымдағы жəне 

аралық білімдерін тапсыруына 

мониторинг жəне талдау 

(оқытушылардың студенттердің 

білімін бағалауына сəйкестігін 

оқу үрдісінің 

кестесіне сəйкес 

Академиялық 

мəселелер бойынша 

департамент 

директоры, 

факультет 



іріктеп тексеру):  

-студенттердің қатысуын есепке алу 

журналын тексеру;  

-оқытушының жұмысын жəне 

студенттердің қатысуын есепке алу 

журналын тексеру;  

-журналдармен "Платонус" ААЖ 

қойылған ағымдағы бағаларын 

іріктеп тексеру;  

-емтихан жауаптарының парақтарын 

(билет бойынша ауызша жəне 

жазбаша түрде) бағалау өлшемдеріне 

сəйкестігін талдау (билет бойынша 

ауызша жəне жазбаша түрде). 

декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

 

16 Емтихандарды қабылдау рəсімін 

талдау мақсатында сессия кезеңінде 

емтихандарға іріктеп қатысу 

желтоқсан, 2018 

мамыр, 2019 

Академиялық 

мəселелер бойынша 

департамент 

директоры, 

КҚБ бастығы,  

СҚО бастығы, 

факультет 

декандары 

 

17 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнаманы түсіндіру жəне сыбайлас 

жемқорлық көріністерінің салдары 

туралы кураторлық сағат өткізу 

оқу жылы көлемінде Кураторлар, ЖІК 

өкілдері 

18 "ОҚЫТУШЫ студенттер көзімен" 

сауалнамасына студенттердің 

қатысуын қамтамасыз ету жəне т. б. 

жоспар бойынша факультет 

декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

кураторлар 

19 Білім алушылардың бітіру 

жұмыстарын жазу бойынша үлгерім 

кестесінің сақталуын бақылау 

оқу жылының екінші 

жартыжылдығы 

көлемінде 

Академиялық 

мəселелер бойынша 

департамент 

директоры, 

факультет 

декандары 

 

20 Білім алушылардың бітіру 

жұмыстарын жазу бойынша үлгерім 

кестесінің сақталуын бақылау 

кестеге сəйкес Академиялық 

мəселелер бойынша 

департамент 

директоры, 

факультет 

декандары, 

 

21 Білім алушылардың бітіру 

жұмыстарын қорғау бойынша 

кестесінің сақталуын бақылау 

кестеге сəйкес Академиялық 

мəселелер бойынша 

департамент 

директоры, 

КҚБ бастығы,  

СҚО бастығы, 



факультет 

декандары 

 

22 «Құқық бұрышы» стендін əзірлеу оқу жылы көлемінде Студенттермен 

жұмыс 

департаментінің 

директоры, 

ГЗФ деканы 

23 Кафедра меңгерушілерінің ПОҚ-тың 

ашық сабақтарына міндетті түрде 

қатысуы 

оқу жылы көлемінде ЦУКАР директоры 

24 Сыбайлас жемқорлық тақырыбы 

бойынша ақпараттық тұсаукесерлер 

мен жарнамалық роликтерді əзірлеу 

жəне оларды оқу ғимараттарында 

орнатылған телеэкрандар арқылы 

көрсету 

оқу жылы көлемінде Студенттермен 

жұмыс 

департаментінің 

директоры, 

факультет 

декандары, 

АТБ бастығы 

25 Құқық қорғау органдарының 

қызметкерлерін тарта отырып, 

факультет кафедраларында 

кездесулер, дөңгелек үстелдер, 

семинарлар жəне дəрістер курстарын 

өткізу 

оқу жылы көлемінде Студенттермен 

жұмыс 

департаментінің 

директоры, 

факультет 

декандары 

26 "Нұр Отан" ХДП қалалық 

филиалымен университеттегі 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл мəселесінде тығыз 

ынтымақтастықты қамтамасыз ету 

оқу жылы көлемінде Студенттермен 

жұмыс 

департаментінің 

директоры, 

факультет 

декандары 

27 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл бойынша жастардың 

азаматтық ұстанымдары мен 

адамгершілік нормалары туралы 

дəрістер, əңгімелер, кураторлық 

сағаттарды ұйымдастыру жəне өткізу 

оқу жылы көлемінде Студенттермен 

жұмыс 

департаментінің 

директоры, 

факультет 

декандары 

28 «СҚО студенттер көзімен», 

«Кітапхана студенттер көзімен» 

сауалнамаларын өткізу  

оқу жылы көлемінде Департаменттер, 

факультет 

декандары 

29 "Университет жұмысын 

ұйымдастыру" атты ПОҚ 

сауалнамасын өткізу 

оқу жылы көлемінде Департаменттер, 

факультет 

декандары 

30 Оқу-əдістемелік жəне ғылыми 

жұмыстардың барлық түрлерін 

орындауда университетте 

антиплагиялық жүйені қолдану 

оқу жылы көлемінде Департаменттер, 

ОКПО бастығы, 

факультет 

декандары 
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