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БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КЕАҚ 

2 деңгейдегі СМЖ құжаты №1 Баспа  

«___»___________2021 ж. 

 

Ф КП 042-01-2016-03 Жоспар  



 

№ Жұмыс түрі 
Орындау 

мерзімдері 
Жауаптылар  

Орындалған 

жұмысты 

ұсыну түрі 

1 Әдеп жөніндегі кеңестің отырысы (сенім жәшігінен келіп 

түскен хаттарды, Университет Жарғысының, әдеп 

нормаларының, университеттегі ішкі тәртіп қағидаларының 

бұзылуына байланысты қызметкерлерден немесе білім 

алушылардан келіп түскен шағымдарды қарау). 

Ай сайын Әдеп жөніндегі кеңес Әдеп жөніндегі 

кеңес Хаттамасы 

2 Университет сайтына Шәкәрім университетіндегі оқу процесіне 

қатысушылардың академиялық адалдық ережелері туралы 

презентацияны орналастыру. 

09.2021 ж. 

дейін 

Абдикакимов М.Т. 

Тіркеу-регистрі  

Есеп 

3 Әдеп жөніндегі кеңестің жұмысы туралы ақпаратты 

университет сайтында орналастыру. 

Тоқсан сайын 

 

Әдеп жөніндегі кеңес Әдеп жөніндегі 

кеңес Хаттамасы 

4 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі аудит жүргізу бойынша 

әдістемелік ұсыныс жасау және бекіту. 

10. 2021 ж. 

дейін 

Әдеп жөніндегі кеңес ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдеп жөніндегі кеңестің отырысында ЖОО қызметіне әсер 

ететін негізгі құқықтық актілерді қарау және олардың жұмысын 

жақсарту бойынша ұсыныстар енгізу: 

• Академиялық адалдық кодексі 

• Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты 

• Тараптардың мүдделер қақтығысын шешу ережелері 

• Ішкі аудит қызметі туралы ереже 

• Ішкі тәртіп ережелері 

• Магистратура мен докторантура туралы ереже 

• Жатақханада орын беру тәртібі туралы ереже 

• Жазбаша жұмыстарды плагиатқа тексеру туралы ереже және 

т.б. 

 

 

 

Қазан-қараша 

2021 ж. 

Әдеп жөніндегі кеңес ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 



6 

 

 

 

Студенттік клубтар мен парламенттердің сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы кейбір мәселелер бойынша ережелері мен 

жұмыс жоспарын қарастыру, сонымен қатар студенттік 

қауымдастықтардың іс-шараны ұйымдастырудағы мәселелерін 

анықтау. 

 

Қыркүйек, 2021 Әдеп жөніндегі кеңес, 

Карибаев М.С. 

Төлеуханов А. Ә.  

Университет 

сайтындағы 

ақпарат, есеп 

7 Плагиатқа студенттік, магистрлік және докторлық дәрежедегі 

жұмыстардың /дипломдық жұмыстарды/ диссертациялық 

жұмыстарды тексерілуін қамтамасыз ету. 

Жарты жылда 

 2 рет 

Евлампиева Е.П. ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

8 Плагиатқа тексеру: 

 -университет журналдарында және басқа ғылыми-әдістемелік, 

ғылыми басылымдарда білім алушылар, ПОҚ және 

қызметкерлер ұсынған мақалалар;  

- білім алушылардың, ПОҚ және қызметкерлердің әртүрлі 

конкурстарда ұсынылатын ғылыми жұмыстары. 

 

Тұрақты түрде 

 

Евлампиева Е.П. ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

9 Студенттер мен ПОҚ-ға сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы 

қалыптастыру бойынша газеттер мен журналдарда мақала 

жариялау және әлеуметтік желілерде ақпарат орналастыру.  

Жарты жылда 

 2 рет 

Абдикакимов М.Т.,  

Әдеп жөніндегі кеңестің 

мүшелері 

 

Университет 

сайтындағы 

ақпарат, есеп. 

10 Университеттің басшылығы мен жауапты тұлғаларының әдеп, 

академиялық адалдық Кодексінің ережелерін түсіндіру 

бойынша ӘБП/ПОҚ/студенттермен кездесулер өткізу. 

Тұрақты түрде 

 

Абдикакимов М.Т.,  

Карибаев М.С., 

Әдеп жөніндегі кеңестің 

мүшелері 

Университет 

сайтындағы 

ақпарат, есеп 

11 «Nur Otan» партиясының, «Jas Otan»  Жастар қанатының, ҚР 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің, «Адал 

білім» Жобалық кеңсесінің, ҚР Президенті жанындағы 

Мемлекеттік басқару академиясының өкілдерін шақыра отырып 

ПОҚ және студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл бойынша тренингтер мен семинарлар өткізу. 

Тоқсан сайын  Абдикакимов М.Т.,  

Карибаев М.С., 

Төлеуханов А. Ә., 

Касымов С.К., 

Әдеп жөніндегі кеңестің 

мүшелері 

 

ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 



12 

 

 

 

«Жақсылық Акселераторлары» жобасының еріктілерін тарта 

отырып Шәкәрім университетінің студенттері арасында іс-

шаралар өткізу («Таза сессия», «плагиатқа жол жоқ», 

«Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ») және т. б. 

Тоқсан сайын 

 

 

 

 

Карибаев М.С., 

Төлеуханов А. Ә., 

Студенттік Парламент 

ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

13 

 

 

Университет сайтында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

және білім беру процесіне қатысушылардың академиялық 

адалдық ережелері бойынша презентациялар  мен бейнелерді 

орналастыру. 

09.2021 ж. 

дейін 

Абдикакимов М.Т. 

Тіркеу-регистрі  

Есеп 

14  «Smart Shakarim» мобильді қосымшасы арқылы жатақханаға 

орналастыруды жүзеге асыру. 

10.2021 ж. 

дейін 

СВиМП Депортаменті 

Карибаев М.С. 

Ереже  

15  «Бір терезе» қағидаты бойынша іс-шараларды әзірлеу және 

енгізу: 

- плагиаттың болуына: бақылау жұмыстарын/ курстық/ 

дипломдық/ магистрлік жұмыстарды тексеру;  

- ЖОО-на білім бағдарламасы бойынша тіркелуді қадағалау; 

 - Академиялық адалдықты бұзу фактілері бойынша 

студенттердің өтініштерін қадағалау;  

 - студенттердің сабаққа келмей көп өткізуіне байланысты 

бақылау іс-шараларының орнын толтыруы туралы өтініштерді 

қадағалау;  

- емтихан тапсырудың жеке кестесі және күнін өзгерту 

бойынша студенттердің өтініш жазуын қадағалау; 

 - студенттердің қысқы және жазғы семестрден өтуіне өтініш 

жазуын қадағалау; 

- студенттердің практикадан өтуге өтуіне өтініш жазуын 

қадағалау; 

- Академиялық адалдық кодексін бұзу фактісі бойынша 

студенттердің келіп түскен өтініштерін және олар бойынша 

шығарылған шешімдерін тіркеу; 

 - жатақханаларда орналастыру;  

- транскрипт, академиялық анықтама беру және т. б.; 

 - бос білім беру гранттарын бөлу. 

Тұрақты түрде 

  

Оралканова И. А., 

Ісбек Б., 

Абдикакимов М.Т., 

Мадиев Т.Б.,  

Евлампиева Е.П., 

Тлемисов У.Б., 

 Саликжанова С.С. 

 

Есеп  



16 Университеттің сайтында және қосымшасында ашық ақпаратты 

орналастыру: 

- жатақханалардағы орындар саны; 

- бірыңғай ішкі стандарт «Өтініш арқылы бір терезе принципі 

бойынша жатақханада тіркеуге құжаттарды қабылдау; 

- бос гранттардың болуы; 

- мемлекеттік сатып алу жоспарлары нәтижелері мен  

мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына қоғамдық бақылау; 

- университеттің қаржылық есептілігі. 

 

Тұрақты түрде    Оралканова И. А., 

Мадиев Т.Б., Тлемисов 

У.Б., 

 Саликжанова С.С., 

Карибаев М.С., 

Демесинова А. Б., 

Мусабеков Е.А.  

ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

17 ПОҚ мен студенттер арасында тіркелмегендерді тізімнен алу, 

ПОҚ-ның сабақ өткізуге немқұрайлы қарауына, ПОҚ 

біліктілігін арттыру курстарынан жалған өтуі бойынша шаралар 

қабылдау. 

 

Тұрақты түрде    Сиязбекова  C.З., 

Тлемисов Ұ.Б., 

Оралканова И.А. 

ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

18 Студенттер мен ПОҚ-ның Сыбайлас жемқорлық және 

академиялық адалдықты бұзу бойынша өтініштерін қабылдау 

үшін үздіксіз байланыс арналарын қамтамасыз етуді бақылау 

(постерлерді орналастыру, сенім телефоны, жеделхат 

арналары, WhatsApp жұмысы) және ректор блогының, call-

орталығының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету. 

 

Тұрақты түрде    Әлеуметтік мәселелер 

және жастар саясаты 

департаменті, 

Абдикакимов М.Т., 

 Әдеп жөніндегі кеңес, 

Мадиев Т.Б. 

БҒМ, ҰТО, 

ОВПО 

сайттарындағы 

ақпарат 

19 «Жақсылық Акселераторлары» жобасына қатысушыларды 

тарта отырып, университетте «Саналы ұрпақ» клубының 

жұмысын қамтамасыз ету (қызметінің негізгі мақсаты - студент 

жастар арасында парасаттылықты насихаттау) 

Тоқсан сайын Әлеуметтік мәселелер 

және жастар саясаты 

департаменті, 

Төлеуханов А. Ә., 

Абдикакимов М.Т., 

Карибаев М.С. 

ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

20 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру 

мақсатында Қоғамда БАҚ - та ақпараттық-түсіндіру жұмысын 

жүргізу. 

 

 

Тұрақты түрде    Абдикакимов М.Т., 

Мукашев Е.С., 

Факультеттер  

ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 



21 Шәкәрім университетінің корпусында «SHÁKÁRІM 

PARASATTYLYQ ORDASY» кабинетінің ашылуы. 

10.2021 ж. 

дейін 

Төлеуханов А. Ә., 

Абдикакимов М.Т., 

 «Саналы ұрпақ» 

үйірмесі  

ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

22 ШҚО ЖОО арасындағы эстафета аясында «AntiParaCraft» 

квест-ойынын өткізу (эстафета ШҚТУ атынан Шәкәрім 

университетіне берілді) 

 

10.2021 ж. 

дейін 

Әлеуметтік мәселелер 

және жастар саясаты 

департаменті, 

Төлеуханов А. Ә., 

Студенттік Парламент 

 

 

Есеп  

23 ПОҚ және басқа да қызметкерлер арасында білім беру 

процесіне қатысушылардың Академиялық адалдық қағидалары 

және Шәкәрім университетінде "оқытушы студенттер көзімен" 

сауалнамасының нәтижелері бойынша түсіндіру жұмыстарын 

жүргізу 

11. 2021 ж. 

дейін 

Абдикакимов М.Т. 

Карибаев М.С. 

Оралканова И. А. 

Есеп  

24 Оқу жылына екі рет («Айдың үздік қызметкері» жобасы 

аясында)  «Шәкәрім университетінің үздік қызметкері» 

байқауы.  

Жарты жылда 

 1 рет 

Әлеуметтік мәселелер 

және жастар саясаты 

департаменті, 

Төлеуханов А. Ә., 

Абдикакимов М.Т., 

Студенттік Парламент 

ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

25 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз», «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет» тақырыбындағы кураторлық сағаттар мен 

«Сыбайлас жемқорлық» тақырыбындағы қабырға газеттерінің 

сайыстары. 

Жоспар 

бойынша бір 

жыл ішінде 

 

Факультеттер Есеп  

26 Шәкәрім университетіндегі оқу процесіне қатысушылардың 

академиялық адалдық ережелері бойынша студенттер арасында 

түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 

 

11. 2021 ж. 

дейін 

Мукаев Ж.Т., 

Оралканова И. А. 

Абдикакимов М.Т.,  

Карибаев М.С. 

Есеп  

27 ШҚО ЖОО арасындағы эстафета аясында «AntiParaCraft» 

квест-ойынын өткізу (эстафета ШҚТУ дан Шәкәрім 

университетіне берілді). 

10.2021 ж. 

дейін 

Депортамент СВиМП, 

Төлеуханов А. Ә., 

Студенттік Парламент 

Есеп  



28 Шәкәрім университетінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі 

аудит жүргізу және жұмысты талдау қорытындысы бойынша 

университетке ұсыныстар  әзірлеу. 

 

03.2022 ж. 

дейін 

Иісбек Берікхан, 

Оралканова И.А. 

Касенов А.Л. 

Шакенов  Ж.  

Абдикакимов М. 

Әдеп жөніндегі кеңестің 

мүшелері 

ЖОО-ға 

ұсыныстар, ҚР 

БҒМ-ге ақпарат 

29 «Таза сессия» қағидаты бойынша жазғы емтихан сессиясының 

өткізілуін бақылауды қамтамасыз ету. 

Жазғы емтихан 

сессиясы 

кезеңінде 

 

Бекбаева Р.С. 

Оралканова И. А. 

Есеп  

30 Университетте студенттер мен ПОҚ-ның арасында сыбайлас 

жемқорлықтың болуы мәнін зерттеуге қатысты сауалнама 

жүргізу. 

 

17.05. 2022 ж. 

дейін 

Абдикакимов М.Т. Есеп  

31 Факультеттерде қорғау алдында дипломдық жобаларды 

қорғауға рұқсат беретін барлық құжаттардың болуын бақылау. 

Дипломдық 

жобаларды 

қорғау 

кезеңінде 2022 

жылғы 

мамырдан 

маусымға 

дейін.  

Әдеп жөніндегі кеңес Есеп  

32 

 

 

 

 

 

 

Шәкәрім университетінің ӘБП, ПОҚ және студенттерге 

арналған көпшілік дәрістер (жеке жоспар бойынша). Дәріс 

тақырыбы «Сыбайлас жемқорлық туралы заң». 

Жыл бойына  Ергалимова Ақбопе 

Нурмуханбетқызы, 

Гуманитарлық-

экономикалық 

факультеті, «тарих және 

құқық» кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

Есеп  



33 

 

Академиялық адалдықты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл саласындағы заңнаманы бұзу фактілері туралы есептік 

ақпарат дайындау (санаттар бойынша; студенттер мен ПОҚ-

тың тіркелген өтініштерінің саны бойынша, сессия кезеңінде 

академиялық адалдықты бұзу фактілері бойынша; студенттерге 

жауапкершіліктің қабылданатын нысандары бойынша) және 

өткізілген іс-шаралар қорытындысы бойынша факультеттер мен 

құрылымдардан сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптарға 

есептік ақпарат жинау. 

 

Мамыр-

маусым,  

2022 ж. 

Абдикакимов М.Т., 

Карибаев М.С. 

ҚР Білім және 

Ғылым 

министрлігіндегі 

ақпарат 

 

АБП - Әкімшілік-басқару персоналы 

ПОҚ - Профессор-оқытушылар құрамы 

 

                             Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қарсы және  

                             әдеп жөніндегі уәкіл                                                                 ________________        М. Абдикакимов         

              

                             Басқарма мүшесі -әлеуметтік және  

                             тәрбие жұмысы  жөніндегі проректор                                   ________________        Б. Иісбек 


