
2015-2016 оқу жылының есебі 
 
Студенттердің арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты, сыбайлас 
жемқорлыққа «мүлдем төзбеушілікті» қалыптастыру мақсатында университетте 2015-
2016 оқу жылында іс-шаралар кешені өткізілді: 
 

1. ЖОО ЖІК СҚО бойынша Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл департаментімен ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы 
меморандум жасасты.  

2.  «Таза сессия» акциясы аясында ректорат мүшелерінің студенттермен, тәрбие ісі 
жөніндегі проректормен кездесулері өткізілді.  

3. Тұрақты негізде студенттер активімен ақпараттық кездесулер-әңгімелесулер 
өткізіледі.  

4. ЖОО ЖІК сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша «Жас Отан» және «Нұр 
Отан» партиясының «Болашақ» филиалдарымен бірлесіп дөңгелек үстелдер, 
жастар акцияларын өткізді.  

5. Есепті кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қарсы плакаттар орналастырылды, 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы үздік плакат» конкурсы өткізілді. 

6. Қалалық мәслихат депутаттарының, қоғам өкілдерінің және педагогикалық еңбек 
ардагерлерінің қатысуымен студенттермен түсіндіру кездесулері өткізілді.  

7. Студенттер жыл сайынғы «Жастар-жемқорлыққа қарсы!», «Туши коррупцию!» 
облыстық акцияларға қатысты. 

8. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
департаментімен бірлесіп ЖІК белсенділері ЖОО-ның ішкі желісінде көрсетілетін 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта имидждік бейнеролик жасады. 

9. 2016 жылдың сәуір айында Тарих, экономика және құқық факультетінде ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері Министрлігінің СҚО бойынша департаментінің 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасының басшысымен студенттердің 
кездесуі өтті. Студенттер мен ПОҚ-на «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
негіздері» оқу бағдарламасы таныстырылды, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері» арнайы курсының кейбір мәселелері және тұтастай алғанда 
ЖОО-ның студенттердің сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілігін тәрбиелеу 
жөніндегі қызметі туралы айтылды. 

10. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасымен бірлесіп, мемлекеттік 
қызметке түсудің жаңа ережелерін түсіндіру және мансаптық өсу бойынша жоғары 
курс студенттерімен кездесулер өткізілді. 

11. 1 мыңнан астам студент «Нұр Отан» партиясының мүшесі болып табылады.  
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша түрлі жоспарлы түсіндіру - 
ақпараттық жұмыс «Нұр Отан» партиясының қолданыстағы «Сыбайлас 
жемқорлықсыз ел – гүлденген ел» жобасы аясында жүргізіледі. «Нұр Отан» 
партиясының «Болашақ» филиалы сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментімен 
бірлесіп Сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік 
атмосферасын құру және қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру мәселелері бойынша ынтымақтастық туралы ашық келісімге қол 
қойды. 



12. ЖОО-да 2015-2016 оқу жылына арналған сыбайлас жемқорлық көріністерінің 
алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді. 

 
 
 
2016-2017 оқу жылының есебі 
 
«Студенттік ортада сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті тәрбиелеу» 
тақырыбындағы дөңгелек үстел 
 
2016 жылдың 28 қазанында студенттік ректораттың бастамасымен «Жастар арасында 
сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті тәрбиелеу» тақырыбында 
дөңгелек үстел өтті, оған мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің СҚО бойынша департаментінің бас маманы С. О. Айдарбеков және 
«Нұр Отан» партиясы «Болашақ» филиалы төрағасының бірінші орынбасары А. В. Зель 
қатысты. 
 
Дөңгелек үстелдің мақсаты студенттік қоғамдастықтың назарын сыбайлас жемқорлық 
проблемаларына, оның жағымсыз мәніне аудару, сондай-ақ осы құбылысқа қарсы іс-
қимыл тетіктерін әзірлеу болды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі маман 
С.О. Айдарбеков өзінің баяндамасында осындай мазмұнды кездесулердің маңыздылығын 
атап өтіп, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мәселелері бойынша өз көзқарасын 
білдірді. С.О. Айдарбековтың айтуынша: «Сыбайлас жемқорлық - бұл күресуге тура 
келетін адамдық зұлымдық. Бұл зұлымдық бәріне зиян тигізуі мүмкін, одан ешкім қауіпсіз 
емес. Студенттер консервативті, болашақта дұрыс болғанын және сыбайлас жемқорлық 
сияқты құбылыспен байланыста болмағанын қалаймын». Дөңгелек үстел барысында 
қатысушылар қолданыстағы заңнамаға жаңа өзгерістер енгізудің, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бойынша қабылданып жатқан шаралардың маңыздылығын атап өтті. 
Петров Богдан, Сәбитов Олжас, Қаблаш Аяулым және Мұстафина Руфия өз 
баяндамаларымен сөз сөйледі. Айта кету керек, дөңгелек үстелдің қонағы Айдарбеков 
С.О. іс-шараға қатысушылармен ашық диалог өткізді. Ол өткен жылмен салыстырғанда 
біздің өңірдегі сыбайлас жемқорлық пайызы төмендегенін, бұл оң үрдістердің көрсеткіші 
болып табылатынын атап өтті. 
Дөңгелек үстел соңында осындай кездесулерді және сыбайлас жемқорлық көріністерінің 
алдын алу бойынша жүйелі профилактикалық іс-шараларды өткізудің маңыздылығы атап 
өтілді. 
 
 
Студенттер арасында «Жемқорлық мінез-құлқы. Ықтимал салдары» пікірсайыс турнирі 
Күні: 25-26 қараша 
Ұйымдастырушылар: 
-ТЖД 
-Студенттік ректорат 
-Студенттер кәсіподағы 



Орыс лигасындағы «Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы» пікірсайыс турнирінің 
жеңімпаздары Дамир Гималетдинов пен Әли Қосмағанбетов құрамында «Короли  шит 
рума» командасы болып аттанды. 
2 орын – «Empower», Естай Данияр және Жұмаш Дамир. 
3 орын – «Пәктікті сақтаушылар», Меркеш Рауан және Руслан Жанайдар. 
Финалистер – «Фрилансерлер», Айдарбеков Серік және Әлпейісов Айдар. 
Үздік спикер - Айдарбеков Серік!  
 
 
 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне арналған "Біз таза сессия үшін" плакаттар 
конкурсы  
Күні: 07.12.2016 ж. 
Уақыты мен орны: 16: 00 сағ., №4 ОК 221 ауд. 
Ұйымдастырушылар: Студенттік ректорат  
Мақсаты: дарынды суретшілерді іздеу және ынталандыру, оларға шығармашылық дамуға 
мүмкіндік беру. 
Байқауға әр факультеттен 5-тен студент қатысты. Белгілі бір уақыт ішінде олар плакаттар 
салып, қорғады. Конкурс қорытындысы бойынша инженерлік-техникалық факультетінің 
студенттері жеңімпаз атанды. 
 
«Таза сессия» акциясы 
Күні: 01-09.12.2016 ж. 
Ұйымдастырушылар: Студенттік ректорат  
Мақсаты: студенттерге азаматтық ұстаным мен құқықтық сананы дарыту, Қазақстан 
Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын бұзу көріністеріне 
төзбеушілікті қалыптастыру.  
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-да «Таза сессия» науқаны аясында білім беру ортасында 
бейресми қатынастар мен сыбайлас жемқорлықты болдырмауға бағытталған емтихан 
сессиясының объективтілігі мен ашықтығын қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды 
жүзеге асырды.  Акция шеңберінде білім беру қызметтерін ұсыну және емтихан қабылдау 
сапасына қанағаттану мәніне сауалнама жүргізілді. Сонымен қатар университет 
факультеттерінде флешмобтар өткізілді. 
 
«Антивзятка» акциясы 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
қазақстандық блогерлер альянсымен бірлесіп ағымдағы жылдың 28 ақпанында 
«Антивзятка» сыбайлас жемқорлыққа қарсы акциясын іске қосты, акция ағымдағы 
жылдың 7 наурызында аяқталады. 
Бұл акцияны ректор Серік Мәуленұлы бастаған университет басшылығы қолдады. 
Студенттік ректораттың активі де акцияға қатысты, себебі бірінші кезекте ол жастарға 
арналған. Акцияның мәні - сыбайлас жемқорлық, парақорлық деген не екенін айту, оны 
бейнеге жазу немесе суретке түсіру және оны антивзятка (#антивзятка) хэштегімен 
орналастыру. 
 
 



 


