
 



 

 

   еңбексүйгіштік, 

жауапкершілік, 

тәртіп, құқықтық 

негіздерді білу және 

құрметтеу сияқты 

жеке тұлғаның 

қасиеттерін дәріптеу 

ұсынылады. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

тәрбиелеудің негізгі 

міндеті - құқықтық 

сананы қалыптастыру. 

Студенттермен жұмыс 

істегенде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

тәрбиелеу жүйесінің 

басты міндеті 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

ұстанымда 

қалыптастыру болуы 

тиіс. 

   

II-бөлім Іс-шаралар кешенін іске асыру 

3 «Студенттердің 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін 

қалыптастырудың 

ерекшеліктері» 

Онлайн кездесуді 

жүзеге асырудың 

негізгі нысаны 

пікірталас болады, 

оның барысында 

студенттерге өз 

1-3 курс 

студенттері  

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары  Қазан  

2020ж. 



онлайн кездесу  пікірін айту 

ұсынылады.  

4 «Біздің міндет-

халыққа қызмет»  

тақырыбында  

«Қазақстан 

Республикасы 

мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

іс –қимыл 

Агенттігінің 

Қарағанды облысы 

бойынша 

Департаменті» 

республикалық 

мемлекеттік мекеме 

қызметкерлерімен 

онлайн кездесу 

ұйымдастыру    

Мемлекеттік қызмет 

ардагерлері, 

мемлекеттік 

қызметшілермен 

онлайн кездесу 

1-3 курс 

студенттері  

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары Қараша  

2020ж. 

5 Тұлғаның сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін 

қалыптастырудағы 

отбасы рөлі 

Онлайн кездесу  

Өскелең ұрпақты 

тәрбиелеуде 

отбасының 

адамгершілік 

жауаптылы- 

ғын арттыру, 

отбасында борыш, 

адалдық, ар-намыс, 

әділдік талаптарына 

сәйкес 

келетін тұлғаның 

мінез-құлқының 

1-3 курс 

студенттері 

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары Желтоқсан 

2020ж. 



адамгершілік 

реттеуіштерін 

күшейту, адамды 

адамгершілік, әділдік 

пен ар-ождан рухында 

тәрбиелеу 

тұлғаның сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің негізі 

ретінде 

қоғам мен 

мемлекеттің 

тарапынан сұранысқа 

ие болуы жайлы 

сұрақтарға жауап 

беру. 

6 «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті 

қалыптастырудағы 

жастар 

ұйымдарының рөлі» 

тақырыбында эссе 

конкурсы   

Жастардың құқықтық 

сауаттылығын, құқық 

қорғау органдарына 

деген сенім деңгейін 

арттыру және қоғамда 

сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне 

төзбеушілікті 

қалыптастыру.  

1-3 курс 

студентері 

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары Қаңтар 

2021ж.  

7 «Отан отбасынан 

басталады» 

тақырыбында сурет 

(плакат,стикер) 

конкурсы   

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

дүниетанымын 

қалыптастыруда 

отбасының рөлі.  

1-3 курс 

студентері 

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары Ақпан 

2021ж.  



8 "Мемлекеттік 

қызмет - Менің 

таңдауым". Брейн- 

ринг 

Брейн-рингті 

өткізудің мақсаты-

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасын зерделеу, 

Мемлекеттік 

қызметтің имиджін 

арттыру, сондай-ақ 

студенттердің 

зияткерлік және 

шығармашылық 

әлеуетін іске асыру, 

зияткерлік ойындарды 

жастардың бос 

уақытын өткізу 

нысаны ретінде 

танымал ету 

1-3 курс 

студентері 

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары Наурыз  

2021ж. 

9 «Жемқор қоғамнан 

білімді ел 

қалыптаспайды» 

құқық қорғау 

органдары 

өкілдерінің 

қатысуымен 

дөңгелек үстел  

жастардың сыбайлас 

жемқорлық 

тәуекелдерінің кез 

келген көріністеріне 

мүлдем төзбеушілік 

қағидатына негіздеп, 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

дүниетанымын 

қалыптастыру, 

сондай-ақ жастардың 

мемлекеттік билік 

органдарына,  

1-3 курс 

студенттері  

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары Сәуір 

2021ж. 



 


