
2020-2021 жылдар аралығында «Саналы ұрпақ» студенттік сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы клубының қатысуымен өткізілген іс-шаралар 

есебі. 

  

«Сенің «ЖОҚ» деуіннің маңызы бар» тақырыбындағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы акция 

 

05.03.2020 ж.ҚарМТУ-дың 1-ші оқу корпусының фойесінде жастар 

саясаты департаменті ұйымдастырған «Сенің «ЖОҚ»  деуіннің маңызы бар» 

атаумен сыбайлас жемқорлыққа қарсы акциясы өтті. 

Акцияның мақсаты студенттерге парақорлықтың салдарын жеткізу 

идеясы болды. 

Акция ұйымдастырушылары сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта 

арнайы дайындалған брошюралар таратты. Брошюраларда ҚР Заңына сәйкес 

сыбайлас жемқорлықты ресми түсіндіру, пара белгілері және пара беру 

немесе қорқытып алу жағдайындағы іс-қимыл алгоритмі туралы ақпарат 

қамтылған. 

 
 



 

 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің шетелдік тәжірибесі» 

тақырыбы бойынша бірінші курс студенттерінің арасында баяндама 

конкурсы 

 

 «Шет тілдер» кафедрасы 

14 ақпан 2020 жылы сағат 11:00-де 

1 ғимараттың 536 аудиториясында 

ағылшын тілінде тәрбиелік іс – шара  өткізеді. 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің шетелдік тәжірибесі» 

тақырыбы бойынша бірінші курс студенттерінің арасында баяндама 

конкурсы 
Негізгі мақсаты: бәсекеге қабілетті маманның белсенді азаматтық 

ұстанымын қалыптастыру. 

Тәрбиелік іс-шара «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өткізілді. 

Іс-шараға жауаптылар: шетел тілдері кафедрасы, п. ғ. к., доцент 

Джантасова Д. Д., тәрбие жұмысына жауапты Изотова А. С., аға 

кафедра  мұғалімдері Бабжанова Р.Ж., Кубеева М.М. 

Сыбайлас жемқорлық кез келген елдің экономикалық және саяси 

дамуы үшін маңызды проблема болып табылады. 1 курс студенттері 

(АСФ, ФИТ, ФЭМ, ФИАТ, ГД) іс-шара тақырыбы бойынша «Anti-

corruption methods in Netherlands», «Fight against corruption in Sweden», 

«Fighting corruption in New Zealand», «Anti-corruption methods in 

Switzerland», «Against corruption in Hong Kong», «Anti-corruption methods 

in Netherlands, Singapore, New Zealand, The Dominican Republic, in 

Brazil»  ағылшын тілінде презентациялармен сөз сөйледі, сондай-ақ 

көрермендер жүргізушінің сұрақтарына жауап беріп, викторинаға 

қатысты. 
Әділ қазы алқалары: кафедраның аға оқытушылары Бажанова Рымгуль 

Жумагалиевна, Тентекбаева Жулдыз Мухамедгалиевна, Нурпейсова Дина 

Лесбековна. 

Аяқтау көрсеткіші: Жаңа гуманитарлық білім алу, шет тілін білу, 

студенттердің белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру 

1 курстың 70 студенті қатысты. 

Барлық қатысушылар сертификаттармен марапатталды. 

Жүлделі орындарға ие болды: 

1. Есенбаева Толкынай ГПР 19-1 (аға оқытушы Изотова А.С.) 

2. Булатова Лейла БТ-19-2 (оқытушы Алкен С.Х.) 

3. Андасов Малик ГД 19-3 (аға оқытушы Изотова А.С.) 

Ағылшын тіліндегі үздік презентация номинациясы бойынша («Best 

speaking performance») — Джумабаева Карина ИС 19-1  (аға 

оқытушы  Кубеева М.М.), Толеуова Айнур ГПР 19-1 (аға  оқытушы Изотова 

А.С.) 

Ең креативті презентация сертификатына — Ахметжан 

Айболат  АиУ-19-2  (оқытушы Алкен С.Х.) 

 



 
 

«ҚарМТУ студенттері сыбайлас жемқорлыққа қарсы» постерлер 

байқауы 

2020 ж.6-17 сәуір аралығында Жастар саясаты департаменті «ҚарМТУ 

студенттері сыбайлас жемқорлыққа қарсы» атты постерлер байқауын 

ұйымдастырды және өткізді. 

Байқау Мемлекет пен қоғамның әлеуметтік құбылысы ретінде сыбайлас 

жемқорлықты қабылдамауға бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

сананы қалыптастыру, сондай-ақ жалпыадамзаттық құндылықтарды бекіту 

негізінде азаматтық ұстаным мен жауапкершілікті тәрбиелеу, ҚарМТУ 

беделін арттыру, жастардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және іске 

асыру, таланттарды анықтау және үздік жұмыстарды кең көрермен 

аудиториясына ілгерілету мақсатында өткізілді. 

 

Байқаудың негізгі міндеттері: 

 студенттер мен оқытушылардың қоғамдық қызметін ынталандыру; 

 қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және оған 

қарсы күрес проблемасына жастардың назарын аударуды танымал ету; 

 жастарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие беру; 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік саясатты іске асыруға 

жастарды тарту; 

 ҚарМТУ студенттерінің шығармашылық, әлеуметтік-қоғамдық өзін-өзі 

жүзеге асыруына жағдай жасау.В конкурсе приняли участие студенты со всех 

факультетов университета. 

Барлығы 28 жұмыс ұсынылды. 

Тәуелсіз комиссия плакаттардағы тақырыпқа сәйкестігін, дизайнның 

өзіндік ерекшелігін, түс үйлесімдігін, ақпараттылықты, орындау сапасын 

бағалады. 

 



 
 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің "Ақпараттық 

технологиялар және қауіпсіздік" кафедрасында 17.04.2020 жұлдызында  

студенттік ортада сыбайлас жемқорлық көріністерін жою тақырыбында іс-

шара өткізілді. 

Іс-шараға СИБ-19-3 тобының студенттері, СИБ-19-3 кураторы Б. Д. Исин 

және "Серпін 2050" оқу орталығының жетекшісі Ш. А. Жетпісбай қатысты. 

Іс-шара барысында университеттерде сыбайлас жемқорлық көріністерін 

жоюға байланысты түрлі мәселелер талқыланды. Студенттер осы мәселелер 

бойынша толық ақпарат алды. 

Кездесу zoom конференциясының көмегімен өтті. 

 

 

«Парасаттылық - Ұлы Абай мұрасы» кураторлық сағаты 

Парасаттылық дегеніміз не? Оған қалай жетуге болады? Бүгінгі таңда 

білім беру кеңістігінің барлық қатысушыларын толғандыратын осы 

мәселелер. 

15 мамыр күні «Байланыс жүйелері технологиялары» кафедрасында 

«Парасаттылық – Ұлы Абай мұрасы» тақырыбында online кураторлық сағат 

өтті. 

Ұлы ақын, жазушы, қоғам қайраткері, Қазіргі қазақ жазба әдебиетінің 

негізін қалаушы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған іс-шараның 

мақсаты өскелең ұрпақтың бойында жалпыадамзаттық құндылықтарды 



қалыптастыру, адалдық, парасаттылық қағидаттарын тәрбиелеу және 

мәдениет деңгейін арттыру болып табылады. 

Кураторлық сағат барысында студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігінің парасаттылық департаменті директорының орынбасары 

Ғанижан Асанұлының бейнеролигін көрді. 

Студенттер Абай шығармаларының постулаттарын – өскелең ұрпақты, ел 

болашағы бар балалар мен жастарды тәрбиелеудің негіздерін талқылады. Сөз 

сөйлеушілер Абайдың Қара сөздері жас ұрпақ үшін үлкен маңызға ие екенін 

атап өтті. Қазіргі жастар ақынға құлақ асып, өз халқының салт-дәстүрін 

ұстануға тырысады. Осылайша біз ұрпақтан ұрпаққа берілетін 

қазақхалқының ұлттық құндылықтарын сақтаймыз. 

 

 
 

Онлайн дебаты «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» 

 

2020 жылдың 18 сәуір күні сағат 11:00-де Қарағанды мемлекеттік 

техникалық университетінің «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының 

ұйымдастыруымен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» факультетаралық 

онлайын дебат өткізілді.Мақсаты: «Сыбайлас-жемқорлық» деген ұғымды 

түсіндіріп, пайда болу жағдайлары жайлы түсінік қалыптастыру; өз 

мемлекетіне жауапкершілікпен қарау және әділдікке тәрбиелеу. Дебатқа 

универститеттің Жастар саясаты департаментінің директоры С.Ж. Агибаева 

қатысты. 

Қатысушылар: Рахметова Ұлданай ТТ-17-1, Сейдаз Ұлданай ТТ-17-1, 

Сейтжанов Айбол ЭЭ-17-1, Сейтмұханов Бауыржан Цаф-19-2, Мұхаметжан 

Шорман, Рустем Оспанов НВП-18-2 тобының студенттері, ҚТжМ 

кафедрасының оқытушылар құрамы. Төреші:Мұхамеджан Шорат С-17-

1тобының студенті. 

Нәтижесінде І орынды ЭЭ-17-1 тобының студенті Сейтжанов Айбол 

алды. ІІ орынды ТТ-17-1 тобының студенті Сейдаз Ұлданай, Цаф-19-2 

тобының студенті Сейтмұханов Бауыржан иеленді.Ұйымдастырушылар: 

Кулейменова Л.М, Оспанғалиева М.Т. 



 
 

«Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» 

2020 жылдың 25 сәуірінде "ZOOM" платформасында «Сыбайлас 

жемқорлыққа жол жоқ» тақырыбында онлайн — дөңгелек үстел өткізілді, 

оған «Серпін — 2050» әлеуметтік жобасы бойынша оқитын студенттер 

қатысты (қамту – 50 адам). 

Дөңгелек үстелдің мақсаты-сыбайлас жемқорлықты қабылдамауды 

қалыптастыру, студенттік ортада парасаттылыққа тәрбиелеу, студенттерді 

сыбайлас жемқорлықтың зияны туралы ақпараттандыру. 

Онлайн - дөңгелек үстелде «Саналы ұрпақ» университеттік клубының 

жетекшісі магистр Мусаева Ж.Т. "сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" 

ұғымының мәнін ашып, сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы іс-

қимылдың негізгі басымдықтары мен міндеттері, Білім беру жүйесіндегі 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі жұмыс 

туралы пікірталасты ашты. Студенттер пікірталасқа белсенді қатысып, бұл 

"зұлымдыққа" қарсы күрес, ең алдымен, өзінен, әр отбасынан басталуы керек 

екенін баса айтты. ҚарМТУ-дың Тәрбие жұмысы жөніндегі проректоры Н.А. 

Алпысбаева өз сөзінде «Рухани Жаңғыру» бағдарламасының «білімге 

бағдар», «бәсекеге қабілеттілік» сияқты негізгі бағыттарын іске асыру 

сыбайлас жемқорлықпен, Академиялық адалдық қағидаттарын бұзумен 

үйлеспейтінін атап өтті. Сондықтан әркім өзінен бастауы керек-адал оқып, 

сессияны адал өткізіп, адал жұмыс істеуі керек. Бұл біздің өміріміздің 

нормасы болуы керек. 



 

«Саналы ұрпақ – жарқын болашақ» тақырыбында дебат 

 

2020 жылдың 4 ақпанында «Саналы ұрпақ» клубы аясында «Саналы 

ұрпақ – жарқын болашақ» тақырыбында дебат өткізілді. 

Өткізілген іс-шара барысында клуб төрағасы ЭАжәнеТФ студенттері 

және  Қ.М.Кәрібаев баяндама жасады. 

Бұл жұмыстың басты мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру және жастар арасында сыбайлас жемқорлық көріністеріне 

"мүлдем төзбеушілік" қағидатын әзірлеу болып табылады. 

Іс-шарада сонымен қатар құқықтық тәрбие мыналарды қамтиды: 

құқықтық білім беру, құқық нормаларына барабар көзқарасты тәрбиелеу 

және жеке тұлғаның құқықтық мінез-құлқының тұрақты дағдыларын дамыту. 

Құқықтық тәрбиенің арқасында адам құқықтың қоғамдағы рөлін түсіне 

бастайды, белгілі бір әлеуметтік қатынастарды құқықтық реттеудің 

негіздерін, құқықты интернационалдандыруды біледі. Жеке тұлға құқықтық 

принциптер мен нормаларды игереді, олардың әділдігі танылады, құқық 

құндылықтарына өз құндылықтары ретінде көзқарас қалыптасады. 

 

 



 

 
 

  
        

«Құқық философиясы» тақырыбында дөңгелек үстел 

 

2020 жылдың 12 ақпанында Саналы ұрпақ студенттік клубында «Құқық 

философиясы» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. 

Дөңгелек үстел тақырыбының мазмұнына келесі мәселелер кірді: 

- құқық философиясындағы құқық шығармашылығы, 

- құқық философиясындағы құқық қолдану, 

- құқық философиясындағы құқықты толықтыру қызметі, 

- саяси ұйымдасқан қоғам мен құқық идеалдары. 

Дөңгелек үстелге қатысушыларға құттықтау сөзбен ҚХА және ӘГП 

кафедрасының аға оқытушысы және клуб жетекшісі Мусаева Ж.Т. бастады. 



Дөңгелек үстел жұмысына сәулет-құрылыс факультетінің студенттері, С-18-1 

тобы белсенді қатысты. 

 
 

  
 



 
 

«Әбу Насыр Әл-Фарабидің мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару 

туралы ілімі» тақырыбында дөңгелек үстел 

 

19 ақпан 2020 студенттер клубының мүшелері «Әбу Насыр Әл-Фарабидің 

мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару туралы ілімі» тақырыбында 

дөңгелек үстел  өткізді. 

Дөңгелек үстел өткізудің мақсаты Әл-Фарабидің Шығыс ғылыми 

мұрасының сан қырлы қызметінің өмірі мен шығармашылығымен таныстыру 

болып табылады. 

Әл-Фараби шығыс мұсылман, соның ішінде Орта Азия мен 

Қазақстандағы прогрессивті қоғамдық-философиялық ойдың негізін 

қалаушылардың бірі болып табылады. Ол Шығыста да, Батыста да 

ғылымның одан әрі дамуына үлкен әсер еткен бай ғылыми мұра қалдырды. 

Осы ойшылдың ғылыми мұрасын зерттеу, оның әлемдік ғылым мен 

өркениетке әсерін анықтау бүгінде өзекті болып қала берді және өзектілігін 

жоғалтпай жалғасуда. 

Іс-шараға қатысушылар Әл-Фарабидің саяси және құқықтық 

көзқарастары туралы айтты. Олар Шығыс ойшылының мәдени мұрасы 

туралы айтты. Студенттер өз ойларымен және білімдерімен бөлісті, клуб 

белсенділері Әл-Фарабидің ғылыми еңбектері адамдардың кемелдікке 

ұмтылуына және қоғамның дамуына бағытталғанын атап өтті. 



 
 

 
 

 
 

2020 жылдың 26 ақпанында "Саналы ұрпақ"сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы студенттік клубының кезекті отырысы өтті. Отырысқа әр факультеттен 

студенттер және  клуб төрағасы Кәрібаев Қ.М.  қатысты.  

Клуб төрағасы Кәрібаев Қ.М.сыбайлас жемқорлыққа қарсы студенттік 

клубтың қызметі туралы айтып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы іс-

шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу тәжірибесімен бөлісті. 



 
 

 
 

  
 

 



«Студенттік қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы 

қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 

 

2020 жылдың 11 наурызында «Саналы ұрпақ» клубы аясында 

«Студенттік қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру» 

тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. 

Дөңгелек үстелдің басты мақсаты Университет студенттерін құқықтық 

ағарту және жалпы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын 

алу болды. 

Дөңгелек үстел барысында Қазақстанда сыбайлас жемқорлықтың пайда 

болуының негізгі себептері; шет елдердің осы қоғамдық зұлымдықпен 

күрестегі тәжірибесі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын 

алу және болдырмау әдістері мен тетіктері талқыланды. 

Дөңгелек үстелде студенттер білім берудегі сыбайлас жемқорлық 

мәселелері және оны еңсеру жолдары мен тәсілдері туралы өз баяндамаларын 

оқыды. 

Әр сөз сөйлеуден кейін баяндамашыларға сұрақтар қойылды, 

мәселелерді талқылау көбінесе пікірталастар әкелді. Дөңгелек үстел нәтижелі 

өтті деп түйіндеуге болады, қатысушылар сыбайлас жемқорлық елдің 

дамуына кедергі болып табылады және онымен бүкіл халық күресуі керек 

деген пікірмен бірауыздан қолдады. 

 

 



 
 

«Қоғамдық жемқорлыққа қарсы ортаны қалыптастыру жолдары» 

тақырыбында дөңгелек үстел 

 

 2020 жылғы 24 наурыздағы ZOOM форматындағы «Қоғамдық 

жемқорлыққа қарсы ортаны қалыптастыру жолдары» тақырыбында дөңгелек 

үстел өтті. 

Дөңгелек үстелді ҚХА және ӘГП кафедрасының аға оқытушысы 

Мусаева Ж.Т. ашып, осы іс-шараның мақсат мен міндеттерімен таныстырды, 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев жүргізіп отырған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясаттың маңыздылығын атап өтті. 

Дөңгелек үстел барысында Қазақстанда сыбайлас жемқорлықтың пайда 

болуының негізгі себептері; шет елдердің осы қоғамдық зұлымдықпен 

күрестегі тәжірибесі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын 

алу және болдырмау әдістері мен тетіктері талқыланды. 

 



 

 

 
 

«Жемқорлықты жүгендеген мемлекет» тақырыбында дөңгелек үстел 

 

 2020 жылдың 16 сәуірінде «Саналы ұрпақ» клубы аясында 

«Жемқорлықты жүгендеген мемлекет» тақырыбында дөңгелек үстел 

өткізілді. Дөңгелек үстел барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 

әлемдік тәжірибесі, атап айтқанда, сыбайлас жемқорлық фактілеріне қарсы 



іс-қимылдың Азиялық және Еуропалық моделін салыстыру мәселелері 

қозғалды. Студенттер Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық көріністерін 

азайту бойынша өз ұсыныстарын ұсынды. Дөңгелек үстелге қатысушылары 

жариялылыққа шақырып, азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-

құлық, құқықтық мәдениет, сыбайлас жемқорлық көріністерін қабылдамау 

дағдыларын қалыптастыру мақсатында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл мәселелерін белсенді түрде жариялауды ұсынды.

 
 

 

         



 

Жастардың бойында парасаттылық құндылықтарын қалыптастыру 

18.05.2020 ж. "парасаттылық мектебі" шеңберінде Қарағанды мемлекеттік 

техникалық университетінің Жастар саясаты департаменті "жастардың 

бойында парасаттылық құндылықтарын қалыптастыру"тақырыбында 

семинар-кездесу ұйымдастырды және өткізді. ZOOM онлайн-платформасына 

80-нен астам қатысушы қосылды. Онлайн іс-шараның модераторы — КҚПД 

директоры Агибаева Сауле Жоламановна. 

Кездесудің құрметті қонақтары: 

-ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының 

Қарағанды облысы бойынша филиалының оқытушысы, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ақпараттық-ағарту штабының 

мүшесі Сүлейменова Алтынай Іслямқызы; 

- Қарағанды облысының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің алдын 

алу және парасаттылық басқармасының бас маманы-Сақтапберген Әкім 

Ерланұлы. 

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор Алпысбаева Назым Амангазиевна 

кіріспе сөзінде осы күні сағат 11.00-ден бастап ҚарМТУ академиялық 

топтарының студенттері (3 500-ден астам адам) Абайдың 175 жылдығына 

арналған "Адалдық сағаты" республикалық акциясына қатысқанын атап өтті. 

Іс – шара аясында студенттерге ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі дайындаған "парасаттылық-Ұлы Абай мұрасы" ролигі көрсетілді. 

Назым Амангазиевна Абайдың шығармашылығы мен мұрасы баға жетпес 

екенін атап өтті, өйткені көрнекті ақынның көптеген шығармалары рухани 

және патриоттық тәрбиеге, адал және парасатты өмір салтын қалыптастыруға 

арналған. Сондай – ақ, ол ҚарМТУ-дың барлық тәрбие жүйесі студенттердің 

жоғары моральдық қасиеттерін-парасаттылықты, зияткерлікті, патриотизмді 

қалыптастыруға бағытталғанын еске салды. Бұл бағыттағы жүйелі жұмыс 

жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыруға 

көмектеседі. 

Сақтапберген Әкім Ерланұлы өз сөзінде жастарды өздерінің адамгершілік 

қағидаттарынан ауытқымауға және кез келген жағдайда адами қадір-қасиетін 

сақтауға шақырды. Ол мемлекет пен қоғамның бірінші кезектегі міндеті — 

сыбайлас жемқорлық салдарымен күрес емес, оның алдын алу екенін атап 

өтті. Әр адам өзінен, сана мен менталитеттің өзгеруінен бастауы керек. 

Мұнда негізгі рөл жастарға беріледі. Әкем Ерланұлы Сүлейменова Алтынай 

Ислямқызына микрофонды ұсынды. 

Алтынай Іслямқызы Абай Құнанбаевтың "өз мәдениетіңді сүй, бірақ 

өзгені қорлама"деген сөзіне баса назар аудара отырып, қазақстандық 

патриотизмді тәрбиелеу туралы әңгімеледі. Ол қоғамның тағдыры мен 

өркендеуі адамдардың патриотизміне байланысты екенін атап өтті және 

аудиторияны осы тақырып бойынша сұрақтар қою арқылы диалогқа 

шығарды. Кездесуге қатысушылар сұрақтарға жауап беру және оларды қою 

арқылы чатта белсенділік танытты. Алтынай Ислямовна сөздердің 

семантикасындағы айырмашылықты түсіндірді: парасаттылық пен 

парасаттылық, жастарды құндылықтардың рухани-адамгершілік дамуына 

және парасаттылық қағидаттарын қалыптастыруға өз үлестерін қосуға 



шақырды, Император Марк Аврелий Антониноның (б.з. II ғасыры) 

дәйексөзін келтірді: "адам мән-жайлар бойынша емес, табиғаты бойынша 

адал болуы тиіс". Кездесу барысында парасаттылық тақырыбын аша отырып, 

Алтынай Іслямқызы ҚР Конституциясының баптарына сілтеме жасап, 

танымал адамдардың, тарихи тұлғалардың, саясаткерлер мен философтардың 

дәйексөздерін келтірді. 

Кездесу брифингпен аяқталды-студенттер мен қызметкерлер өздерін 

қызықтырған сұрақтар қойып, оларға толық жауаптар алды. 

Модератор қонақтарға өте қызықты баяндамалары  үшін, ал 

қатысушыларға белсенділігі үшін алғысын білдірді. 

 

  
 

 

ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ «ӘДІЛДІККЕ ҮНДЕГЕН ҚОЖА АХМЕТ 

ЯСАУИ» ТАҚЫРЫБЫНДА АДАЛДЫҚ САҒАТЫМЕН БАСТАЛДЫ 

 

Бүгін Білім күніне орай Қарағанды техникалық университетінде бірыңғай 

онлайн жалпы республикалық «Адалдық сағаты» өтті.Іс-шараның негізгі 

мақсаты – өскелең ұрпақтың бойына сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру және адалдық, әділдік, парасаттылық және сенім 

сынды маңызды адамгершілік құндылықтарды сіңіру. 

Түркі әлемінің дамуындағы Ясауи рөлі сөзсіз, оның мұрасы түркі 

мемлекеттері арасындағы достық қарым-қатынастардың қалыптасуында 

үлкен рөл атқарды. 

Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев «Қожа Ахмет Ясауи Орталық Азиядағы 

оның ішінде Қазақстанда да, барлық түркі халықтарының ұлттық рухани ілім 

жүйесін өрнектеп берді» деп тап өткен. 

Бейне-дәрістерде студенттер «ақыл кітабы» – «Диуани-Хикметте» 

жинақталған адалдық, әділдік, парасаттылық, қарапайымдылық пен 

мейірімділік сияқты адами құндылықтарға шақыратын ұлы ойшылдың 

сөздерімен танысады. 

 



 
 

 

 

Жемқорлықты алдын алу бойынша Қазақстан Республикасының 

Агенттігімен "Адалдық сағаты" республикалық акциясы Қарағанды 

техникалық университетінде өтті. 

Аралас жекпе-жек күресі бойынша әлем чемпионы Ардақ Назаровпен 

видеоролик қаралды және талқыланды. 

 
 



Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің кезекті «Адалдық 

сағаты» қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогі, жазушы, этнограф, 

фольклоршы ғалым, ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсаринге арналды. Қазақ 

жастары арасында білім беруді дамытудың маңыздылығын Алтынсарин 

өзінің басқа да көптеген шығармаларында сипаттаған. 

     Олардың қатарына «Өсиет өлеңдер», «Әй, жігіттер» сияқты тағы да басқа 

туындыларын жатқызуға болады. Бұл өлеңдерінде биік адамгершілік 

тұрғысынан ұрлық-қарлықты, астамсу, әділетсіздікті сынап, еңбексіздікті, 

ескілікті салттардың зияндығын көрсетіп, адал еңбектің адамгершілік мінез-

құлықтың артықшылықтарын бейнелейді. 

 

Кезекті «Адалдық сағатының» қонағы қазіргі таңда қазақ әдебиеті мен 

мәдениетінің дамуына елеулі үлес қосып жүрген белгілі ақын Қалқаман 

Сарин болды. 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, халықаралық «Шабыт» 

фестивалінің және «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, 

«Алтын қалам» әдеби сыйлығының жеңімпазы, әрі ел ішінде танымал талай 

туындының авторы Қалқаман Сарин өзінің өмірлік ұстанымы ретінде ұлы 

Абайдың тағылымын алға тартып, «Менің өмірдегі басты ұстанымым – 

«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», – деген сөздерін келтірді. 

 
 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы 

жастар ұйымдарының рөлі» тақырыбында  үздік эссе байқауы. 

2021 жылдың 25 қаңтарында "Саналы ұрпақ" клубының 

ұйымдастырушылары мен мүшелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

біліктілікті арттыру және ағарту аясында «сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастырудағы жастар ұйымдарының рөлі» тақырыбында 

үздік эссе байқауын өткізді. Байқаудың негізгі мақсаты - жастар арасында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру және насихаттау. 

Студенттер осы тақырыпты ашуда үлкен белсенділік танытты. Эссе-

пайымдардың мазмұны терең болды: студенттер өз ойларын, өз 

көзқарастарын,сыбайлас жемқорлықты жою бойынша ұсыныстарын, сондай-

ақ жастар мен жастар ұйымдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдағы рөлін атап өтті. Эссе байқауын 2021 жылдың 29 қаңтарында 

конкурс ұйымдастырушылары: Сейдинова М.А., Жуматова Г. М., Савриев М. 



С қорытындылады. Жастардың осындай іс-шараларға қатысуы жас тұлғаның 

белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастырады, шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға көмектеседі. 

 

 

Семинар «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және 

парасаттылық қағидаттарын қалыптастыру» 

 

2021 жылдың 17 ақпанында Қарағанды техникалық университетінің жол-

көлік факультетінде «Көлік техникасы және логистикалық жүйелер» 

кафедрасының оқытушылары Н.Б. Жаркенов және А.Т. Жұмабековтың 

ұйымдастыруымен студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл «Білім жолы - Адал жол!» атты семинар өтті. Семинарға ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілі шақырылды.  

Семинар «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және парасаттылық 

қағидаттарын қалыптастыру» тақырыбында өткізілді. Семинарға факультет 

деканы Курмашева Б.К., оқытушылар, кураторлар, 2-3 курс студенттері 

қатысты. Семинар спикері, Қарағанды облысы бойынша сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Департаментінің превенция басқармасының 

бас маманы Сактапберген Аким Ерланович.  

Семинар тыңдаушылары сыбайлас жемқорлық көріністеріне 

парасаттылық, адалдық және нөлдік төзімділік қағидаттарын енгізу 

әдістерімен танысты. Семинарға 70 адам қатысты. 
 



 
 

«Отан отбасынан басталады» тақырыбында үздік сурет,үздік 

бейнеролик,үздік өлең онлайн байқауы. 

25 ақпан күні Қарағанды техникалық университетінде "Саналы ұрпақ" 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы студенттік клубының аясында «Отан 

отбасынан басталады» тақырыбында ҚарТУ студенттері арасында онлайн 

конкурс өткізілді. Ұйымдастырушылар ретінде үйірме жетекшілері: ҚХА 

және ӘГП кафедрасының аға оқытушылары Сейдинова М. А., Жуматова Г. 

М., сонымен қатар М. С. Савриевтің төрағалығымен үйірме мүшелері болды. 

Патриотизм өз жеріне, отбасына, қаласына, ауылына, Отанына деген 

сүйіспеншіліктен басталады. Бұл байқаудың өзектілігі өскелең ұрпаққа 

патриоттық тәрбие беру қажеттілігі болып табылады. 

Отбасы-адамның адамгершілік, рухани, мәдени, физикалық дамуының 

негіздері қаланатын қоғамның негізгі әлеуметтік бірлігі. Отбасында өмір 

бағдарлары мен құндылықтары, өзіне, адамдарға және Отанға деген қарым-

қатынас қалыптасады. Отбасында балалар Отанға деген сүйіспеншіліктің 

алғашқы сабақтарын алады. Бала қандай өмірлік принциптер мен 

нұсқауларға байланысты өсетіні көбінесе отбасына байланысты. Онлайн 

конкурс білім беру жүйесі арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты 

мәдениетті қалыптастыру және сыбайлас жемқорлықты қабылдамау 

мақсатында өткізілді. Байқауда үш номинация ұсынылды: үздік сурет, үздік 

бейнеролик, үздік өлең. 

Байқау екі кезеңнен тұрды - сәлемдесу және шығармашылық тапсырманы 

орындау. Қатысушыларға ешқандай шектеу болмады, сондықтан студенттер 

үлкен қызығушылық, белсенділік пен ынта танытты. Үйірме жетекшілері 



ұсынылған номинациялардың әрқайсысында жеңімпаздарды анықтайтын 

қазылар алқасының құрамын құрды. 

 

 
 

 


