


4.  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл -

патриотизмнің жаңа түрі» атты ашық 

кураторлық сағат 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі 

 Махашева И.С. 

1,2,3,4 курс студенттері  

 

 

23.10.2020 ж Әзірлеме, фотоесеп 

5.  Студенттер мен оқытушылардың сыбайлас 

жемқорлық және академиялық адалдықты 

бұзу жағдайлары бойынша жүгінуі үшін 

байланыс арналарын ашу, Ректордың 

виртуалды қабылдау бөлмесі, «жедел желі» 

телефоны, сайтта жалпыға қолжетімді форум-

чат  

 

 

ҚарТУ ИТК директоры 

Смагулова Н.А. 

 

 

 

 

 

Желтоқсан  

2020 ж, 

Мамыр 2021 ж. 

Ақпарат 

6.  Студенттер мен оқытушылардың 

академиялық адалдық пен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың бекітілген 

нормаларын бұзушылықтарын есепке алу 

және кеңінен жариялау 

 

 

 

ҚарТУ ИТК директоры 

Смагулова Н.А. 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі  

Махашева И.С. 

 

Құқық 

бұзушылық 

тіркелген 

жағдайда 

Құқық 

бұзушылықтты 

студенттер мен 

оқытушылардың 

портфолиосына 

енгізу 

7.  Студенттер арасында сыбайлас жемқорлық 

көріністерінің болуына және академиялық 

адалдық қағидаттарын сақтауға әлеуметтік 

зерттеу (сауалнама) жүргізу 

 

 

 

ҚарТУ ИТК директоры 

Смагулова Н.А. 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі 

Махашева И.С. 

 

Махашева И.С. 

 

 

Семестр сайын Ақпарат  



8.  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл -

патриотизмнің жаңа түрі» атты ашық 

кураторлық сағат 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі  

Махашева И.С. 

1,2,3,4 курс студенттері  

 

 

23.10.2020 ж Әзірлеме, фотоесеп 

9.  Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес күніне орай қоғамда сыбайлас 

жемқорлық тәртібіне төзбеушілікті 

қалыптастыруға бағытталған іс - шараларын 

ұйымдастыру және өткізу: «Колледж - 

сыбайлас жемқорлықтан таза аумақ» 

құқықтық тақырыбы бойынша жарнамалық - 

имидждік роликтердің онлайн-конкурсы  

ҚарТУ ИТК директоры 

Смагулова Н.А. 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі 

 Махашева И.С. 

1,2,3,4 курс студенттері 

 

 

 

 

08.12.2020 ж Фотаесеп және 

әлеуметтік 

желілерде ақпарат 

жариялау 

10. Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес күніне орай қоғамда сыбайлас 

жемқорлық әрекетіне төзбеушілікті 

қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу: «Сыбайлас 

жемқорлықсыз мемлекет» суреттер сайысы 

 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі  

Махашева И.С. 

1,2,3,4 курс студенттері  

 

 

 

09.12.2020 ж Фотаесеп 

11. «Таза сессия», «Адал бол», «Абыройлы 

ұстаз» акцияларын өткізу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі  

Махашева И.С. 

1,2,3,4 курс студенттері  

 

Үнемі Сауалнама, 

сауалнама 

нәтижелері  



12. Сандық технология арқылы оқу үрдісі 

контентін тексеру 

ҚарТУ ИТК директоры 

Смагулова Н.А. 

Директорлың оқу ісі 

жөніндегі орынбасары 

Молдабекова Г.К. 

 Үнемі Ақпарат 

13. Құқықтық сағат: «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес-әркімнің ісі» 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі  

Махашева И.С. 

1,2,3,4 курс студенттері  

14.01.2021 ж Әзірлеме, фотаесеп 

14. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің,  

ҚР БҒМ «Адал Білім», «Sanal yurpaq», 

«Адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің 

өкілдерін және азаматтық белсенділерді 

шақыра отырып, тренингтер мен семинарлар 

өткізу 

ҚарТУ ИТК директоры 

Смагулова Н.А. 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі 

 Махашева И.С. 

1,2,3,4 курс студенттері 

Оқу жылына 1 

рет 

Материалдарды 

сайтқа орналастыру 

15. Tik-Tok, Instagram, В контакте әлеуметтік 

желілерінде бейне-контент құру арқылы 

«Парасаттылық-жастар көзімен» акциясын 

өткізу  

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары  

Умирбекова Г.Ш. 

Клуб жетекшісі  

Махашева И.С. 

1,2,3,4 курс студенттері  

Үнемі Фото-бейне 

материалдарды 

сайтқа және 

әлеуметтік 

желілерге 

орналастыру 




