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Кіріспе
Бүгінгі күні сыбайлас жемқорлық-бұл әлемнің барлық елдерінің
проблемасы және әрқайсысы өзінің кез келген көрінісімен күресу
тетіктерін әзірлейді.
Тәуелсіз Қазақстан ерекшелік емес, себебі қазақстандық қоғамда
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру-мемлекеттің
де, азаматтардың құқықтық мәдениетінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы
менталитеттің қалыптасуының қажетті факторы болып табылады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет оның рухани-адамгершілік
негіздерімен айқындалады, бұл адамның күнделікті қызметінде
заңнамалық құқық талаптарының орындалуын білу, түсіну. Бірінші
кезекте келесі көрсеткіштер маңызды:
- Азаматтар мен лауазымды тұлғалардың құқықтық санасының
жай-күйі;
- Қолданыстағы заңнаманы жетілдіру деңгейі;
- Заңдылық пен құқықтық тәртіп және заң техникасын дамыту
деңгейі;
- Азаматтар мен лауазымды тұлғалардың құқықтық санасының
жағдайы;
- Қолданыстағы заңнаманы жетілдіру деңгейі;
- Заңдылық пен құқықтық тәртіп және заң техникасын дамыту
деңгейі;
- Құқық шығармашылық және құқық қолдану органдарының
мәдениет деңгейі.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет бірінші кезекте адамның
Қазақстан Республикасы заңдарының тәрбиелілігі мен тәртібіне,
ұйымшылдығына және құрметтеуіне бейімділігінен көрінетін, қоршаған
ортаға қатысты бірінші рет адамның мінез-құлқымен анықталады.
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем
тілдері университетінде жас ұрпақты тәрбиелеудегі негізгі міндеттердің
бірі сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті
қалыптастыру, кез келген сыбайлас жемқорлық әрекеттерін соттау,
сондай-ақ осы проблемамен күрестің алдын алу және тетіктері болып
табылады.Әлеуметтік құбылыстың заңды анықтамасымен «Сыбайлас
жемқорлық», «сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңда,
«негізгі ұғымдар» деген 2-бапта тараптардың алдында мемлекеттік
міндеттерді атқаратын адамдардың, сондай-ақ оларға теңестірілген
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адамдардың өз лауазымдық өкілеттіктерін және онымен байланысты
мүмкіндіктерді пайдалана отырып, жеке өзі немесе делдалдар арқылы
мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алуы не мүліктік пайда алу
үшін олардың өз өкілеттіктерін өзгеше пайдалануы, сол сияқты осы
адамдарды жеке және заңды тұлғалардың аталған игіліктер мен
артықшылықтарды құқыққа қарсы беруі арқылы сатып алуы заңмен
танылады.
Осы әлеуметтік құбылыстың қоғамдық пікірі сыбайлас
жемқорлықпен байланысты, ең алдымен, сыбайлас жемқорлық ісәрекеттері (қорқытып алу, бүлдіру,шенеуніктердің негізгісі бас тартуы,
мемлекеттік қызметші тарапынан болған жағдайды уақытша кідірту
және т.б.) түсінеді.
Сыбайлас жемқорлық және экономикалық құқық бұзушылықтарға
қарсы күрес қазіргі кезеңде елдің құқық қорғау және бақылау
органдарының маңызды міндеті болып табылады. Алайда, бір
қылмыстық-құқықтық және әкімшілік шаралармен бұл құбылыстарға
қарсы тұру мүмкін емес.Өзара байланысты экономикалық,әлеуметтік,
құқықтық, насихаттық және басқа да міндеттер кешенін іске асыру
қажет.Бұл бағытта кәсіби еңбек ететіндерден, кәсіптік педагогикалық
қауымдастық алдына қандай мақсат қойып отырудан, білім беру
үдерісі субъектілерінің өзара қарым-қатынасы қалай құрылады, білім
беру кеңістігі қалай аталады, онда ғылыми-педагогикалық этостың
қандай нормалары үстем болады – әрбір елдің болашағы, бүкіл әлемдік
қауымдастықтың тұрақтылығына байланысты.
«2050 Стратегиясы», «Қазақстан-2020:болашаққа жол» Қазақстан
Республикасының 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар саясаты
тұжырымдамасына, «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына және 2015-2025 жылдарға
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасына
негізделе отырып, сондай-ақ, қойылған мемлекеттік міндеттерді жүзеге
асырудың маңыздылығын түсіне отырып, «Абылай хан атындағы Қазақ
халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттердің алдын алу және сыбайлас
жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастыру»мақсатты
бағдарламасы әзірленді.
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Осы бағдарламаның мақсаттары:
1. жастардың әр қайсысының және қоғамның өміріне теріс әсер
ететінін түсінуін қалыптастыру;
2. сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағымсыз қарым-қатынас
жасау және Қазақстанда сыбайлас жемқорлықты болдырмау
жастардың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру.
Міндеттері:
1. Топтық әрекеттердің алдын алу үшін ақпараттық негізді
қамтамасыз ету;
2. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын
алудың және уақтылы барудың тиімді жүйесін дамыту;
3. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы күресте
университеттік қоғамдастықтың белсенді қатысуына ықпал
ету, студенттердің сыбайлас жемқорлық көріністерін белсенді
қабылдауын қалыптастыру;
4. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын
алу және алдын алу бойынша халықаралық ұйымдармен
мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл деңгейін арттыру;
5. Студенттермен жұмыс істеудің аналитикалық әдістерін
дамыту.
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ алға қойылған мақсаттарды
кезең-кезеңмен жүзеге асырады:
1. Сыбайлас жемқорлық алғышарттарын теориялық негіздеу
(ведомствоаралық ұйымдардың өкілдерімен кездесулер,
олардың шеңберінде «білім туралы» ҚР заң актілеріне
түсініктеме беру жүргізіледі, «сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл» Қазақстан Республикасының Заңы, 2015-2025
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
бағдарламасы);
2. Модульдік бақылау,емтихан сессияларын өткізу процесін
компьютерлендіру.
3. Сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті
қалыптастыру мақсатында алдын алу шаралары – дөңгелек
үстелдер мен конференциялар, конкурстар мен дебаттық
турнирлер өткізу, жобалы жұмыстарды іске асыру,
презентациялар, демонстрациялық материалдар, акциялар.
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Бағдарламаны іске асыру этаптары:
1 этап – Зерттеу
• нормативтік-құқықтық құжаттарды зерделеу
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ студенттерінің сыбайлас
жемқорлыққа қарсы санасының жағдайын талдау, анонимді
сауалнама жүргізу, университеттің тәрбие жұмысы бойынша есеп
беру нәтижелерін көрсету 2 этап – Енгізу
• оқу-тәрбие үдерісі мен тәрбие жұмыстарының жоспары
3 этап – Студенттік ортада сыбайлас жемқорлыққа қарсы
тәрбиенің тиімділігін бағалау.
Күтілетін нәтижелер:
1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті тәрбиелеуде
кешенді тәсілді іске асыру;
2. студенттер арасында құқықтық мәдениеттің маңызын сезіну,
сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті
тәрбиелеу;
3. студенттердің әлеуметтік кеңістікті модернизациялауда
қажеттілігін қалыптастыру
4. сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты одан әрі дамыту.
Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін университет жүйелі
тетіктер мен алдын алу шаралары кешенін әзірледі, оның аясында
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ жұмыс істейді және жүзеге
асырылады:
- Жол картасы «Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ
Академиялық адалдық саясаты мен қағидалары»;
- Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ жемқорлыққа қарсы
стандарты;
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссия туралы ереже;
- ПОҚ Академиялық адалдық кодексі;
- Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ студентінің ар-намыс
кодексі.
- Оқу процесіне»сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
негіздері» пәні енгізілді, оны Абылай хан атындағы
ҚазХҚжӘТУ-дың барлық мамандықтары бойынша 1 курс
студенттері оқиды.
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- www. Ablaikhan.kz, ресми сайтында ректор поштасы жұмыс
жасайды, rector@ablaikhan.kz;
Біздің ойымызша, алынатын білім сапасын арттыратын тиімді
тәсілдердің бірі және ПОҚ және студенттер арасында академиялық
адалдықты қалыптастыру университет әзірлеген жүйелі шаралар
болып табылады.:
Арнайы бағдарлама – Деректер Базасы -»автоматтандырылған
басқару жүйесі» жұмыс істейді» ОБ («БД АСУ 1С») Университеттің
Тіркеу офисі (ОТ) мамандарының бағалау нәтижелерін физикалық
өңдеу мүмкіндігінсіз студенттердің барлық рейтингтік нәтижелерін
есепке алу және бақылау жүргізуге мүмкіндік беретін ҚазХҚжӘТУ;
- университет порталында «оқытушының жеке электрондық
кабинеті» әзірленді, онда тек оқытушы ғана студентке баға
бере алады. Әр оқытушы өзінің «логині» және»парольі» бар.
Тізімдемеге бағаны қою үшін студенттер тізімі жүйеден
автоматты режимде қалыптасады «БД АСУ 1С» в «Оқытушының
жеке электрондық кабинеті» – «жеке сабақ кестесі» құжатында
бекітілген студенттердің пәндік тобын есепке ала отырып,оқытушы
орындайтын жүктемеге сәйкес, ОТ мамандары тексергеннен кейін.
Баға қою уақыты (қойылған соңғы күн, бақылау жүргізу тәсілі және
т. б.) есепке алынады.);
Рейтингтік бағаларды тек оқытушының өзі ғана және ешкім көп
қоюға құқылы – барлық жауапкершілікті оқытушы өзі көтереді.
Бағалар қатаң белгіленген уақытта, яғни рейтинг өткізілгеннен кейін
5 күнтізбелік күн ішінде қойылады.
Жүйеден қалыптасатын және басып шығарылатын рейтингтік
ведомость қорғаудың бірнеше дәрежесі бар - арнайы шифр, ол белгілі
бір алгоритм бойынша қалыптастырылатын және электрондық мөр.
Тиісінше, оқытушыда жүйенің ведомосын басып шығару мүмкіндігі
жоқ;
Үш сатылы сараптама жұмыс істейді емтихандарды алып жүру
және баға қою, яғни оқытушының студенттік жұмыстарды тексеру
кезінде студент мәліметтеріне рұқсаты жоқ:
• өздігінен оқытушы-оқытушы өзі студенттің жұмысын
бағалайды және баға қояды;
• компьютерлік емтихан-студенттің жұмысын бағалайды

7

компьютерлік жүйе (ашық және жабық тесттер) – бағалау
оқытушының қатысуынсыз жүйеге автоматты түрде
түседі;
• шифрланған емтихан-оқытушы Тұлғаны білмейді
студенттің жұмысын тексеру кезінде. Шифрланған әдіс
кезінде жұмысты жүргізу белгілі бір алгоритм бойынша
жүйемен шифрланады, содан кейін оқытушы жұмысты
бағалайды және бағалау жұмысын дешифрлеу тәсілімен
оқытушының өзі редакциялау мүмкіндігінсіз автоматты
режимде жүйеге түседі.
Студенттің жазбаша емтиханы компьютерлік бағдарламаны
бағалайды, оған тек осы бағдарламаны әзірлеуші ғана қол жеткізе
алады.
Университетте білім алушылар Жеке оқу траекториясын (бұдан
әрі ЖОЖ) қалыптастыру мүмкіндігі бар білім беру порталы жұмыс
істейді. Төменде білім алушылар бір ай бойы танысатын элективті
пәндер каталогының мысалы келтірілген, қажет болған жағдайда
толық сипаттамасы бар каталогты PDF түрінде көшіріп алуға болады.
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Пәндер каталогымен танысқаннан кейін
білім алушы оған қажетті пәндер мен оқытушыны таңдайды.
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Білім беру порталында оқытушының жеке кабинетінде, электрондық журналдың бөлімінде
ағымдағы үлгерімнің бағалары қойылады, бұл ретте оқытушыда бағалар қоюға 3 күн ғана (сабақ
өткізілген күннен бастап) бар, одан кейін баға қоюға рұқсат бұғатталады. Осылайша, бағалауды
артқы санмен түзету мүмкіндігі болмайды. Осылайша, сыбайлас жемқорлық құбылыстарының
алдын алу жүргізіледі. Студент дәлелді себептермен болмаған жағдайда, оған жеке жұмыс кестесі
тағайындалады.
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Аралық бақылау бағалары электронды журнал мен аралық бақылаулардың нәтижелеріне сүйене
отырып қалыптастырылады.
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Білім беру порталында оқытушы мен студенттің жеке кабинетінде электрондық кесте бейнеленеді.
Оқытушы үшін студент профиліне дейін толық ақпарат көрсетіледі. Студенттің жинақтау ведомосі
электронды журнал мәліметтерінің және шифрланған тестілеу нәтижелерінің негізінде автоматты
режимде қалыптастырылады.
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Білім беру порталында студенттерге сауалнаманың екі түрі
ұсынылады:
* Оқытушы студенттің көзімен - 20 сұрақ
* Студенттің әлеуметтік жағдайы - 18 сұрақ
Сауалнама нәтижелерін оқу басқармасы мен Даму стратегиясы
және мониторинг басқармасы талдайды, ол университет ректораты
мен Ғылыми кеңесінің отырыстарында талданады. Сонымен қатар,
сауалнама нәтижелері ПОҚ жыл сайынғы аттестациялауда ескеріледі.
Оқу процесін, ғылыми-зерттеу, әлеуметтік, шаруашылық
және әкімшілік-басқару қызметін орталықтандырылған басқаруды
қамтамасыз ету мақсатында басқару және мониторинг орталығы
(бұдан әрі-МБО) құрылды.

Орталықтандырылған басқарудың арқасында басқару шешім
дерінің тиімділігі мен сапасы артады.
Дағдарыстық және төтенше жағдайлардың алдын алу және алдын
алу – қауіпсіздікті қамтамасыз ету аспектісінде МБО орындайтын
міндеттерінің қатарына кіреді.
МБО-ның негізгі қызметінің қатарына кіреді:
• Бейнебақылау жүйесі арқылы университеттің инфрақұрылым
нысандарының мониторингі; Университеттің ақпараттық
жүйесінің жұмысқа қабілеттілігі;
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• ҚР БҒМ ББАЖ-нің қатаң есептегі деректерді жинау және
жөнелтудің ақпараттық жүйесі жұмысының мониторингі;
• Білім алушылардың тест, емтихан және басқа да оқу
жетістіктерін бақылау ережелерін сақтау мониторингі және
бақылау;
• Бекітілген жоспарға сәйкес бөлімшелердің ағымдағы
жұмысының орындалуын мониторингілеу және бақылау.
* Университет
басшылығын,
сондай-ақ
құрылымдық
бөлімшелердің басшыларын іркілістер, Төтенше жағдайлар, оқу
үрдісінің инциденттері және басқа да дағдарыстық құбылыстар
туралы жедел ақпараттандыру,
* Құрылымдық бөлімшелердің басшыларын бөлімшелердің
ағымдағы жоспарлы міндеттерін орындамау туралы жедел хабардар
ету.
2018 жылы студенттерге қызмет көрсету орталығы құрылды.
Орталықтың басты мақсаты мен міндеттері Білім алушыларға
көрсетілетін қызмет сапасын және мәдениетін арттыру бойынша
жұмыс жасай отырып, бір терезе қағидаты бойынша уақытылы және
тиімді қызмет көрсету үшін жағдай жасау болып табылады.
СҚО студенттерге келесі негізгі қызмет түрлерін ұсынады:
 Оқу процесін ұйымдастыру бойынша қызметтер
 Офис тіркеушінің әрекеті
 Халықаралық академ бөлімінің қызметтері. Жұмылдыру
 Әкімшілік және әлеуметтік-тұрмыстық қызмет
 Электрондық үкімет қызметтері
Студенттерге қызмет көрсету орталығының толық тізімі:
 ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША
ҚЫЗМЕТТЕР
Тіркеу офисінің қызметтері
 Транскрипт беру
 Сүзгі қалпына келтіру
 Көрсетілетін қызметті алушының несиелері мен пәндерін
қайта есептеу
 Көрсетілетін қызметті алушыны оқытудың қосымша түрі
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 Ағымдағы семестрдегі пәндердің «RETAKE» айырмашы
лығы немесе берешегі
 Жазғы семестр
 Білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу
 Пәндерді қайта тіркеу
 Үлгерім деңгейін арттыру-GPA
 Оқу жоспарын ауыстыру кезінде академиялық берешекті
жою
 Академиялық берешекті жою
 Бос білім беру грантын алуға өтініш
 Талап ету орнына көрсету үшін оқу туралы анықтама
 Шәкіртақының болуы/болмауы туралы, берілген шәкірт
ақының сомасы туралы анықтама
 Басқа ЖОО-дан бұрын оқудан шығарылған студенттерді
қалпына келтіру
 Айналма Парақ
 Жеке деректерді өзгерту
 Академиялық демалысқа күтім
 Академиялық демалыстан қайтару
 Өз еркімен оқудан шығу
 Бұрын оқудан шығарылғандарды қалпына келтіру
 Қайта шектеумен қалпына келтіру
Халықаралық академ бөлімінің қызметтері. Жұмылдыру
 Сыртқы ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық
 Академиялық ұтқырлық бойынша студенттерді қайтару (ұзақ
мерзімді)
 Іссапарға жіберу
 ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ТҰРМЫСТЫҚ
ҚЫЗМЕТ
 Студенттер Үйіне өтінім « электрондық қызметі»
 Паспорт үстелі
 Паспорт үстелінде есепке уақытша тіркеу
 Паспорт үстелінде уақытша тіркеуден шығару
ЭЛЕКТРОНДЫ ҮКІМЕТТІН ҚЫЗМЕТІ
Қоғамдық қол жеткізу пункттері (ҚҚЖ) – құрылғы
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Қосымша университет жыл сайын студенттік жастардың
сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің теріс салдарын сезінуіне
бағытталған тәрбиелік сипаттағы іс-шараларды жүзеге асыру жоспарбағдарламасын әзірлейді, осыған байланысты Алматы қаласының
мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау комитетінің өкілдерімен,
құқық қорғау органдарының өкілдерімен, тәжірибелермен кездесулер
жоспарланады.

23

24

