
Есеп беру 

«Жастар ортасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру 

және ҚТУ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың алдын алу» тақырыбында 

студенттер ортасындағы сыбайлас жемқорлықты жою бойынша іс-шара өткізу 

туралы ВТ-18с тобында куратор Нурлигенова З.Н. 

 

2020 жылы 26 қарашада Инновациялық технологиялар факультетінің ВТ-18c 

тобында Microsoft Teams платформасында (коды: wzmecjd) «Жастар ортасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру және КарТУ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылдардың алдын алу» тақырыбында студенттік ортадағы сыбайлас жемқорлықты 

жою бойынша іс-шара өтті. 

Кураторлық сағаттың мақсаты: жастар ортасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

сананы қалыптастыру және ҚарТУ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдардың 

алдын алу. 

Кураторлық сағаттың міндеттері: 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана тұжырымдамаларын қарастыру; 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру факторы ретінде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты талдау. 

Жаңа ғасырдағы әлемдік қоғамдастықтың одан әрі дамуы шешілетін қазіргі 

заманғы жаһандық проблемалардың ішінде ең өткір мәселелердің бірі - сыбайлас 

жемқорлық проблемасы. Жаһандану жағдайында ол жаңа сапалық және трансұлттық 

формаларға ие болды және бұл жаһанданудың ең елеулі қарама-қайшылығы, әлемдік 

дамудың проблемаларының бірі. Қазіргі заманғы білім мен тәрбиенің алдында тұрған 

мәселелердің ішінде жаңа ұрпақ үшін жауапкершілік ең тренд болып саналады. Қазіргі 

кездегі білім мен тәрбиенің мақсаты - кәсіби құзыретті, бастамашыл, қоғам алдындағы 

парыз бен жауапкершілікті сезінетін шығармашыл жастар. Қазіргі қоғамда білім негізінен 

арнайы педагогикалық жүйелер арқылы жүзеге асырылады, олар сонымен қатар сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті білім беру шаралары кешені арқылы қалыптастыруды 

жүзеге асырады. Осыған байланысты «Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

сана-сезімді қалыптастыру және ҚТУ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 

алдын алу» атты өзекті тақырып «Сыбайлас жемқорлық дегеніміз не? Сыбайлас 

жемқорлыққа қатысты қандай заңдарды білеміз? Біз Қазақстан Республикасының 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасын білеміз бе?» және басқа да 

көптеген сұрақтар. 

Сыбайлас жемқорлықтың өзі - әлеуметтік вице. Кейбір ғалымдардың 

социологиялық зерттеулеріне сүйене отырып, 31 проблеманың ішінен жастар арасындағы 

бірінші орын инфляция, ал екінші орын - сыбайлас жемқорлық екендігі анықталды. 

Жастарды қоғамдағы сыбайлас жемқорлықты тудыратын компонент алаңдатады, 

сондықтан студенттер арасында бұл тақырып қызығушылық пен қызу пікірталас туғызды. 

Осы тақырып бойынша негізгі спикерлер ВТ-18с тобының студенттері Стеценко Алексей 

болды, «Сыбайлас жемқорлық: анықтамасы және тарихы», Цай Денис, «Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы Заңы», Серімбетов Данияр «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру 

және алдын-алу Қазақстан Республикасының жастар ортасында». 

Пікірталасқа ВТ-18с тобының студенттері Кирилл Агеев, Валерий Лигай, Артем 

Сазоненко, Даниил Дворецкий қатысты. 

 

 

Куратор                                                       З.Н. Нурлигенова 

 

 

 



 

 

 

 

 


