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Қымбатты студенттер!
Қол да ры ңыз да ғы сту дент тер ге ар нал ған га зет іміздің материалдары 

сіз дер дің құ қық та ры ңыз бен мін дет те рі ңіз ді ес ке са лу үшін əзір лен ді. 
Өмір ле рі ңіз дің бұл ке зе ңін де ең бас ты сы са па лы бі лім алу деп ой лай-
мын. Біз дің уни вер си те ті міз де бұ ған бар жағ дай жа са лын ған. Сіз дер 
үшін Ғы лы ми кі тап ха на ның ақ па рат тық ре сур ста ры, компь ютер лік 
сы нып тар, муль ти ме ди алық дə ріс ха на лар жұ мыс іс те уде. Сіз дер ге жо-

ға ры бі лік ті пе да гог тар мен қа рым-қа ты нас жа сау ға мүм кін дік бар. Əр 
ми нут ты бо ла шақ та ғы кə сі би қызметтеріңізге қа жет ті бі лім алу ға жұм-
са ңыз дар.

Қым бат ты сту дент тер, сіз дер ге сəт ті лік ті леймін, оқуда озат 
болыңыздар.

Е. А. Б"КЕТОВ АТЫНДА%Ы &АРМУ РЕКТОРЫ ПРОФЕССОР Е. &. К"БЕЕВ

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
тін де жем қор лық тың қан дай тү рі нің 
бол сын кө рі ніс та бу ына жол бер мей-
тін кү рес ша ра ла ры үне мі жүр гі зі ле ті-
ні не на зар ауда ры ңыз дар!
Қыл мыс тық жауап кер ші лік те қа рас-

ты рыл ған дай, па ра алу жə не па ра бе ру 
қыл мыс еке нін ес тен шы ғар мау ке рек.
Ка фед ра мең ге ру ші ле рі, де кан дар мен 

өз ге де уни вер си тет қыз мет кер ле рі, па ра 
алу іс-əре ке тін жү зе ге асы ру шы лар ҚР 
Қыл мыс тық ко дек сі нің 366 ба бы — «Па ра 
алу» бойын ша қыл мыс тық жауап кер ші-
лік ке тар ты ла ды.
Ті ке лей не ме се дел дал ар қы лы жа сал-

ған атал мыш қыл мыс тық əре кет: ақ ша, 
ба ға лы қа ғаз дар, өз ге де мү лік, мү лік ке 
құ қы ғы не ме се мү лік си па тын да ғы пай да 
тү рін де па ра алуы, егер мұн дай іс-əре кет 
(əре кет сіз дік) мем ле кет тік қыз мет тер ат-
қа ру ға уəкі лет ті адам ның не оған те ңес-
ті ріл ген адам ның қыз мет тік өкі лет ті гі не 
кі ре тін бол са, не ол қыз мет тік жағ дайы на 
бай ла ныс ты осын дай іс-əре кет ке (əре кет-
сіз дік ке) мүм кін дік жа са са, сол си яқ ты 
жал пы қам қор лы ғы не ме се жол бе ру-
ші лі гі үшін мүл кі тəр кі ле ніп, бел гі лі бір 
лауазым дар ды ат қа ру не ме се бел гі лі бір 
қыз мет пен ай на лы су құ қы ғы нан өмір 
бойы на айы ра оты рып, па ра ның 50 есе-
лен ген со ма сы мөл ше рін де айып пұл са-
лу ға не бес жыл ға дейін гі мер зім ге бас 
бос тан ды ғы нан айы ру ға жа за ла на ды.

2. Ай тар лық тай мөл шер де жа сал ған 
дəл сол іс-əре кет, сол си яқ ты заң сыз əре-
кет те рі (əре кет сiз дi гi) үшiн па ра алу — 
мүл кі тəр кі ле ніп, бел гі лі бір лауазым дар-
ды ат қа ру не ме се бел гі лі бір қыз мет пен 
ай на лы су құ қы ғы нан өмір бойы на айы ра 
оты рып, па ра ның 60 есе лен ген со ма сы 
мөл ше рін де айып пұл са лу ға не үш жыл-
дан же ті жыл ға дейін гі мер зім ге бас бос-
тан ды ғы нан айы ру ға жа за ла на ды.

3. Осы бап тың бi рiн шi не ме се екiн шi 
бө лiк те рiн де көз дел ген іс-əре кет тер, егер 
олар:

1) қор қы тып алу жо лы мен;
2) адам дар то бы ның ал дын ала сөз 

бай ла су ымен;
3) iрi мөл шер де;
4) бір не ше рет жа сал са, —

мүл кі тəр кі ле ніп, бел гі лі бір лауазым-
дар ды ат қа ру не ме се бел гі лі бір қыз мет-
пен ай на лы су құ қы ғы нан өмір бойы на 
айы ра оты рып, па ра ның 70 есе лен ген со-
ма сы мөл ше рін де айып пұл са лу ға не же-
ті жыл дан он екі жыл ға дейін гі мер зім ге 
бас бос тан ды ғы нан айы ру ға жа за ла на ды.
Оқы ту шы лар мем ле кет тік қыз мет тер-

ді ат қа ру ға уəкі лет ті адам бо лып та был-
май ды жə не олар заң сыз түр де сыйа қы 
ал ға ны үшін ҚР Қыл мыс тық ко дек сі нің 
247 ба бы — «Заң сыз сыйа қы алу» бойын-
ша қыл мыс тық жауап кер ші лік ке тар ты-
ла ды.
Мем ле кет тiк ор ган ның не мем ле кет-

тiк ұйым ның мем ле кет тiк фун кци ялар-
ды орын дау ға уəкi лет тiк бе ріл ген ада-
мы бо лып та был май тын жұ мыс ке рi нiң 
не ме се оған те ңес тi рiл ген адам ның, сол 
си яқ ты мем ле кет тiк емес ұйым ның бас-
қа ру фун кци яла рын орын да май тын жұ-
мыс ке рi нiң өз мiн дет те рi аясы на кі ре тін 
жұ мыс ты орын да ға ны не ме се қыз мет тер 
көр сет ке нi үшiн ма те ри ал дық сыйа қы ны, 
же ңiл дiк тер дi не ме се мү лiк тiк си пат та 
көр се тi ле тін қыз мет тер ді заң сыз алуы —

300 жүз ай лық есеп тiк көр сет кiш ке 
дейiн гi мөл шер де айып пұл са лу ға не сол 
мөл шер де тү зеу жұ мыс та ры на не 240 са-
ғат қа дейін гі мер зім ге қо ғам дық жұ мыс-
тар ға тар ту ға не 75 тəу лік ке дейін гі мер-
зім ге қа мақ қа алу ға жа за ла на ды.

2. Бір не ше рет жа сал ған дəл сол іс-əре-
кет —

500 ай лық есеп тiк көр сет кiш ке дейiн-
гi мөл шер де айып пұл са лу ға не сол мөл-
шер де тү зеу жұ мыс та ры на не 300 са ғат қа 
дейін гі мер зім ге қо ғам дық жұ мыс тар ға 
тар ту ға не 90 тəу лік ке дейін гі мер зім ге қа-
мақ қа алу ға жа за ла на ды.

3. Осы бап тың бі рін ші не ме се екін-
ші бө лік те рін де көз дел ген, iрi мөл шер де 
сыйа қы алу мен бай ла ныс ты не қор қы тып 
алу мен ұш тас қан іс-əре кет тер —
мүл кі тəр кі ле ніп не ме се он сыз, бел гi-

лi бiр лауазым дар ды ат қа ру не ме се бел-
гi лi бiр қыз мет пен ай на лы су құ қы ғы нан 
3 жыл ға дейін гі мер зім ге айы ра оты рып, 
2000 ай лық есеп тiк көр сет кiш ке дейiн гi 
мөл шер де айып пұл са лу ға не сол мөл-
шер де тү зеу жұ мыс та ры на не 2 жыл ға 
дейін гі мер зім ге бас бос тан ды ғын шек-

те уге не сол мер зім ге бас бос тан ды ғы нан 
айы ру ға жа за ла на ды.

247-бап қа өз ге ріс ен гі зіл ді — ҚР 
07.11.2014 № 248-V За ңы мен.
Ес кер ту. Егер сый лық тың құ ны бес 

ай лық есеп тiк көр сет кiш тен ас па са, осы 
бап тың бi рiн шi бө лi гiн де көр се тiл ген 
адам ның өзі нің мін де ті не кі ре тін жұ мыс-
тар ды бұ рын орын да ға ны не ме се қыз мет-
тер көр сет ке ні үшiн ал дын ала уағ да лас-
тық бол ма ған кез де сый лық ре тін де ма те-
ри ал дық сыйа қы, же ңіл дік не ме се мү лiк-
тiк си пат та ғы қыз мет ті алуы ма ңы зы аз 
бо лу ына бай ла ныс ты қыл мыс тық құ қық 
бұ зу шы лық бо лып та был май ды жə не ол 
тəр тiп тiк рет пен қу да ла на ды.

Сы бай лас жем $ор лы$ пен к% рес ту-
ра лы За&

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 
қарашадағы № 410-V ҚРЗ Қазақстан 
Республикасының Заңы;

«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2015-
2025 жыл дар ға ар нал ған сы бай лас жем-
қор лық қа қар сы стра те ги ясы ту ра лы» 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 
2014 жыл ғы 26 жел тоқ сан да ғы Жар лы ғы

Бар ша &ыз ды сы бай лас жем $ор лы$-
$а $ар сы на си хат $а бел сен ді т%р де $а-
ты су *а %н дей міз!
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-

ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де 
жем қор лық қа орын жоқ!

+,р мет ті сту дент тер мен о$ы ту шы-
лар!
Өз де рі ңіз дің құ қық та ры ңыз бен мін-

дет те рі ңіз ді Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
құ қық тық пор та лы нан бі ле ала сыз дар 
www.pra vo.ksu.kz

Ака де мик Е. А. Б- ке тов атын да 4ы 5арМУ сту дент те рі 
мен о9ы ту шы ла ры на жа ды на ма

Сенім телефоны
Егер за)*а +айшы 
+андай да бір ,рекет 
орын алса, 1арМУ 
Корпоративтік этика 
кодексі б2зылса, онда 
мына номерге тез арада 
хабарласы)ыз:

77 - 03 - 65
немесе e-mail: o_sovet@ksu.kz
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Жал пы ере же лер
Ака де мик Е.А.Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-

ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің осы Кор по-
ра тив тік эти ка ко дек сі (əрі қа рай — Ко декс) 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның «Бі лім ту ра лы», 
«Ғы лым ту ра лы», «Жем қор лық пен кү рес ту-
ра лы» Заң да ры на, «Ака де мик Е.А.Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті» РМК Жар ғы сы на, уни вер си тет тің Іш кі тəр-
тіп ере же ле рі не жə не жал пы мо раль дік-эти-
ка лық нор ма лар ға сəй кес əзір лен ген.

Ко дек сті өң деу ба ры сын да ал дың ғы қа тар лы 
уни вер си тет тер дің кор по ра тив тік бас қа ру тə жі-
ри бе сі ес ке ріл ді. Ака де мик Е.А.Бө ке тов атын да-
ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің Кор-
по ра тив тік эти ка ко дек сін де уни вер си тет тің:
• əкім ші лік-бас қа ру шы лық қыз мет кер ле рі;
• про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы;
• оқу-қо сал қы қыз мет кер ле рі;
• дайын дық бө лі мі нің тың да ушы ла ры, сту-
дент те рі, ма гис трант та ры, док то рант та ры;

• қыз мет көр се ту ші қыз мет кер ле рі үшін мін дет ті 
бо лып та бы ла тын эти ка лық қа ғи да лар бе кі тіл ген.
Ко декс жал пы ға та ныл ған адам гер ші лік 

құн ды лық тар ға, адам құ қық та ры ның ба сым-
дық та ры на, аза мат тық қо ғам ның де мок ра ти-
ялық иде яла ры на не гіз де ле оты рып, қа ты нас-
тар ды рет тей ді.

Ко декс ке ле сі қа ғи да лар ға не гіз дел ген:
• ака де ми ялық адал дық;
• бір лес кен ын ты мақ тас тық;
• то ле рант ты лық.

Ко дек сті& ма$ са ты уни вер си тет те өза ра 
сый лас тық, ті лек тес тік, ғы лы ми жə не шы ғар-
ма шы лық ын ты мақ тас тық жағ дайын жа сау 
бо лып та бы ла ды.

Ко дек сті& мін дет те рі:
• тұл ға ның ин тел лек ту ал ды, мə де ни жə не ру-
ха ни да му ын қам та ма сыз ету;

• ұжым ның əр мү ше сі нің құ қық та рын, бос-
тан дық та ры мен заң ды мүд де ле рін қор ғау;

• уни вер си тет ұжы мын да қо лай лы мо раль-
дік-пси хо ло ги ялық жағ дай ды сақ тау;

• қа зақ стан дық пат ри отизм се зі мін қа лып-
тас ты ру.

1-бап. Уни вер си тет &ыз мет кер ле рі ні( мін дет те рі
• мүд де лер қақ ты ғы сы на жол бер мей, уни вер-
си тет мүд де ле рі не сай, же ке-топ тың пай да сы 
мен мүд де ле рі не қа ра ған да, оған ба сым ды лық 
бе ре оты рып, кə сі би қыз ме тін адал ат қа ру;

• эти ка лық нор ма лар ды сақ тай оты рып, бір-
бі рі не сый-құр мет пен қа рау;

• əріп тес тер ара сын да се нім ді қа рым-қа ты-
нас пен ын ты мақ тас тық ор на ту, кор по ра-
тив ті мə де ни ет ті ұс та ну мен тəр би еле уге 
жəр дем де су;

• бар лық дең гей де гі жұ мыс кер лер мен құ-
ры лым дық бө лім дер дің бас шы ла ры Ко декс 
та лап та ры на сай бас қа ру шы лық ше шім дер 
қа был дауы, өз іс-əре ке ті мен Ко декс ере же-
ле рі не бе ріл ген ді гін көр се туі, ор тақ мис-
сия, құн ды лық тар мен қа ғи да лар не гі зін де 
ұжым ның бі рі гуі не ұм ты луы ти іс;

• уни вер си тет мүд де ле рі мен имид жі не зи ян 
кел ті ре тін əре кет тер ге қар сы тұ ру;

• жем қор лық тың кез кел ген құ бы лыс та ры на 
жə не жем қор лық үшін жағ дай жа сай тын 
əре кет тер ге қар сы тұ ру;

• мем ле кет тік мен шік ке ұқып ты лық пен қа-
рап, оны ти ім ді жə не орын ды пай да ла ну;

• ұл та ра лық ке лі сім нің ны ғаюына се беп те су, 
мем ле кет тік жə не бас қа тіл дер ге, Қа зақ стан 
хал қы ның дəс түр ле рі мен сал ты на құр мет-
пен қа рау;

• ең бек тəр ті бін бұл жыт пай орын дау, өзі нің 
қыз мет тік мін дет те рін ти ім ді жə не адал ат-
қа ру;

• бір-бі рі не қа тыс ты не гіз дел ме ген айып та-
ғу ға, дө ре кі лік фак ті ле рі не, адам дық на-
мы сын аяқ қа тап тау ға, əдеп сіз дік тер ге жол 
бер меу;

• қол ас тын да ғы қыз мет кер лер ді құ қық қа 
қар сы əре кет тер не ме се жал пы ға та ныл ған 
мо раль дік-эти ка лық нор ма лар ға қай шы 
əре кет тер жа сау ға мəж бүр ле меу;

• қыз мет тік мін дет те рін орын дау ба ры сын да 
бел гі лі бол ған мə лі мет тер ді жа рия ет пеу;

• сыр тқы түр-кел бе ті нің уни вер си тет те гі қыз-
ме ті тү рі не сəй кес тік қа ғи да сын сақ тау;

• жал пы ға ор тақ мо раль дік-эти ка лық нор-
ма лар ды сақ тау, қо ғам ға қар сы əре кет тер ге 
жол бер меу;

• уни вер си тет тің бе де лі не, аты на, мүл кі не, 
се рік тес тік қа рым-қа ты на сы на, құ пия ақ-
па ра ты на жə не бас қа да ре сур ста ры на зи ян 
кел тір меу;

• жоо əкім ші лі гі, уəкі лет ті ор ган, мем ле кет-
тік са ясат пен жер гі лік ті ат қа ру ор ган да ры-
ның ше шім де рі не ти іс ті дə ре же де əре кет 
ету жə не на зар ауда ру.

2-бап. )кім ші лік ті( мін дет те рі
• жоо-ның ағым да ғы жə не ке ле шек те гі жағ-
дайы на жауап кер ші лік пен қа рау;

• кə сі би мін дет те рін са па лы орын дау ға жə не 
ден са улы ғын сақ тау ға се беп те се тін ең бек 
жағ дай ла рын жа сау;

• же ке жə не заң ды тұл ға лар дың өті ніш те рін 
қа рас ты ру ке зін де бю рок ра тизм құ бы лыс-
та ры на жол бер меу, бел гі лен ген мер зім дер-
де өті ніш тер бойын ша қа жет ті ша ра лар ды 
қа был дау;

• қыз мет кер лер ге олар дың кə сі би қыз ме ті не 
бай ла ныс ты ақ па рат қа қол жет кі зу ді қам-
та ма сыз ету;

• жем қор лық құ қық бұ зу шы лық тар ды жа-
сау ға се беп те се тін ал ғы шарт тар ды анық тау 
жə не жою;

• іс кер лік қа рым-қа ты нас эти ка сын сақ тау;
• əріп тес те рін тың дай бі лу ге жə не ашық қа-
рым-қа ты нас жа сай бі лу ге;

• мем ле кет тік бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын жү-
зе ге асы ру, жоо-ның стра те ги ялық да му жос-
па ры, қа был дан ған ма ңыз ды ака де ми ялық 
ше шім дер мен опе ра ци ялық жос пар лар дың 
нə ти же ле рі ту ра лы ПОҚ-ты ақ па рат тан ды ру.

• іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау
3-бап. Про фес сор лы&-о&ы ту шы лар 
&+ ра мы ны(  мін дет те рі
• оқу үде рі сі ба ры сын да бі лім алу дың бар-
лық ба қы лау түр ле рі не адал көз қа рас пен 
қа рай оты рып, əді лет сіз дік ке, ұқып сыз дық-
қа жə не арам дық пи ғыл ға жол бер меу;

• ұжым да ғы іс кер лік қа рым-қа ты нас мə де ни-
етін қа лып тас ты ру жə не қол дау;

• қо лай лы мо раль дік-пси хо ло ги ялық ат мос-
фе ра ны қа лып тас ты ру;

• да улы жағ дай лар ды ше шу де əдеп ті лік сақ-
тау;

• уни вер си тет тің жо ғар ғы бе де лін қол дау жə-
не ны ғай ту;

• кə сі би ше бер лі гін арт ты ру;
• ғы лы ми жə не кə сі би эти ка нор ма ла рын ұс-
та ну;

• не гіз дел ме ген айып та ғу ға, адам гер ші лік ке 
жат си пат та ғы əре кет тер ге, дө ре кі лік фак-
ті ле рі не, ба ла ғат тау ға, адам дық на мыс ты 
аяқ қа тап тау ға, əдеп сіз дік тер ге жол бер меу;

• уни вер си тет тік қо ғам дас тық та өза ра сый-
лас тық пен се нім ат мос фе ра сын, жо ға ры 
ака де миялық мə де ни ет ті қол дау ға жəр дем-
де су.

4-бап. Ты( да ушы лар ды(, сту дент тер ді(, 
магистрант тар мен док то рант тар ды( мін дет те рі
• уни вер си тет тің бар лық қыз мет кер ле рі не 
жə не бі лім алу шы ла ры на қа тыс ты əдеп ті-
лік сақ тау;

• оқы ту шы лар мен, қыз мет кер лер мен, уни-
вер си тет əкім ші лі гі нің өкіл де рі мен, бі лім 
алу шы лар мен қа рым-қа ты нас жа са уда сы-
пайы лық та ны ту, əдеп сіз дік көр се ту мен 
дө ре кі лік ке жол бер меу жə не одан аулақ 
жү ру;

• оқу тəр ті бін сақ тау;
• са лауат ты өмір сал тын ұс та ну;
• уни вер си тет тің дəс түр ле рін құр мет теу;
• мү лік ті қор ғау, уни вер си тет те та за лық пен 
тəр тіп сақ тау;

• не гіз дел ме ген айып та ғу ға, адам гер ші лік ке 
жат си пат та ғы əре кет тер ге, дө ре кі лік фак-
ті ле рі не, ба ла ғат тау ға, адам дық на мыс ты 
аяқ қа тап тау ға, əдеп сіз дік тер ге жол бер меу;

• бір-бі рі не қа тыс ты то ле рант ты лық қа ғи да-
сын ұс та ну.

5-бап. О&у-&о сал &ы ж0 не &ыз мет к8р се ту ші 
&ыз мет кер лер ді( мін дет те рі
• ұжым да қо лай лы мо раль дік-пси хо ло гия-
лық жағ дай ды қол дау;

• ұжым мү ше ле рі жə не бі лім алу шы лар ара-
сын да ғы қа рым-қа ты нас ба ры сын да əдеп ті-
лік сақ тау;

• мү лік ке ұқып ты лық пен қа рау, уни вер си-
тет те та за лық пен тəр тіп сақ тау.

6-бап. Академиялы& бостанды&ты 
&амтамасыз ету

Ғы лы ми сын мен пі кір та лас тар ды ака де-
ми ялық қа рым-қа ты нас тың əдет те гі фор ма сы 
ре тін де қа был дау, ғы лы ми оп по нент тер дің пі-
кір ле рі не құр мет пен қа рау.
7-бап. Даулы жа;дайларды шешу

Мүм кін бол ған да улы жағ дай лар кол ле-
ги ялық ор ган дар оты рыс та рын да — ка фед ра, 
де ка нат, фа куль тет ке ңе сін де не ме се құ ры-
лым дық бө лім ше де ке зең деп ше ші луі ти іс. 
Бө лім ше дең гейін де да уды рет теу мүм кін бол-
ма ған жағ дай да қыз мет кер лер уни вер си тет тің 
Қо ғам дық ке ңе сі не жү гі ну ге құ қы лы.

Жо ға ры да ай ты лып кет кен шарт тар ды сақ-
тау бі лім бе ру қыз ме ті не қа ты су шы лар дың бар-
лы ғы на құр мет пен қа ра уды қам та ма сыз ете ді 
жə не ин тел лек ту ал дық жə не шы ғар ма шы лық 
əлеует ті жү зе ге асы ру үшін мүм кін дік бе ре ді.

Ко декс ере же ле рі нің бұ зы луы уни вер си тет 
қыз мет ке рі мен бі лім алу шы сы ның мəр те бе-
сі не лайық сыз əре кет ре тін де қа рас ты ры ла ды.

Академик Е. А. Б-кетов атында4ы 5ара4анды мемлекеттік университетіні<
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Академик Е. А. Б�кетов атында�ы �ара�анды мемлекеттік университетi * Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова

Дорогие студенты!
Ма те ри алы на шей сту ден чес кой га зе ты под го тов ле ны для то го, что-

бы еще раз на пом нить вам о ва ших пра вах и обя зан нос тях. Ду маю, на 
этом эта пе ва шей жиз ни глав ным яв ля ет ся пра во на по лу че ние ка че-
ствен но го об ра зо ва ния. В на шем уни вер си те те соз да ны для это го все 
не об хо ди мые ус ло вия. К ва шим ус лу гам — ин фор ма ци он ные ре сур сы 
науч ной биб ли оте ки, компь ютер ные клас сы, муль ти ме дий ные ауди то-

рии. У вас есть воз мож ность об ще ния с вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми 
пе да го га ми. Ис поль зуй те каж дую ми ну ту для то го, что бы по лу чать зна-
ния, не об хо ди мые в ва шей бу ду щей про фес си ональ ной дея тель нос ти.
До ро гие сту ден ты, я же лаю вам уда чи, от лич ных оце нок и уче бы с 

удо воль стви ем!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ

Об ра ща ем ва ше вни ма ние на то, что 
в КарГУ им. академика Е. А. Бу ке то ва 
ве дет ся пос то ян ная ра бо та по борь бе 
с лю бы ми про яв ле ни ями кор руп ции!
Не об хо ди мо пом нить о том, что да ча и 

по лу че ние взя ток яв ля ют ся прес туп ле ни-
ем, за ко то рое пре дус мот ре на уго лов ная 
от вет ствен ность.
За ве ду ющие ка фед ра ми, де ка ны и 

иные ра бот ни ки уни вер си те та, ис пол ня-
ющие уп рав лен чес кие фун кции, за по-
лу че ние взят ки мо гут быть прив ле че ны к 
уго лов ной от вет ствен нос ти по ст. 366 Уго-
лов но го ко дек са РК «По лу че ние взят ки».
Дан ное прес туп ное де яние от но сит ся к 

чис лу кор руп ци он ных и пре дус мат ри ва ет 
по лу че ние лич но или че рез пос ред ни ка 
взят ки в ви де де нег, цен ных бу маг, ино го 
иму ще ства, пра ва на иму ще ство или вы-
год иму ще ствен но го ха рак те ра для се бя 
или дру гих лиц за дей ствия (без дей ствие) 
в поль зу взят ко да те ля или пред став ля-
емых им лиц, ес ли та кие дей ствия (без-
дей ствие) вхо дят в слу жеб ные пол но мо-
чия это го ли ца, ли бо оно в си лу дол жнос-
тно го по ло же ния мо жет спо соб ство вать 
та ким дей стви ям (без дей ствию), а рав но 
за об щее пок ро ви тель ство или по пус ти-
тель ство — 
на ка зы ва ет ся штра фом в раз ме ре 

50-крат ной сум мы взят ки ли бо ли ше-
ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет с кон-
фис ка ци ей иму ще ства, с по жиз нен ным 
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
дол жнос ти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель ностью.

2. То же де яние, со вер шен ное в зна-
чи тель ном раз ме ре, а рав но по лу че ние 
взят ки за не за кон ные дей ствия (без дей-
ствие), на ка зы ва ют ся штра фом в раз ме ре 
60-крат ной сум мы взят ки ли бо ли ше ни ем 
сво бо ды на срок от трех до се ми лет с кон-
фис ка ци ей иму ще ства, с по жиз нен ным 
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
дол жнос ти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель ностью.

3. Де яния, пре дус мот рен ные час тя ми 
пер вой или вто рой нас то ящей статьи, ес-
ли они со вер ше ны:

1) пу тем вы мо га тель ства;
2) груп пой лиц по пред ва ри тель но му 

сго во ру;

3) в круп ном раз ме ре;
4) не од нок рат но, —
на ка зы ва ют ся штра фом в раз ме ре 

70-крат ной сум мы взят ки ли бо ли ше ни-
ем сво бо ды на срок от се ми до две над ца ти 
лет, с кон фис ка ци ей иму ще ства, с по жиз-
нен ным ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре-
де лен ные дол жнос ти или за ни мать ся оп-
ре де лен ной дея тель ностью.
Пре по да ва те ли не яв ля ют ся ли ца ми, 

упол но мо чен ны ми на вы пол не ние го су-
дар ствен ных фун кций, и за по лу че ние 
не за кон но го воз наг раж де ния мо гут быть 
прив ле че ны к уго лов ной от вет ствен нос ти 
по ст. 247 Уго лов но го ко дек са РК «По лу че-
ние не за кон но го воз наг раж де ния».
Сог лас но этой статье, прес туп ным де-

яни ем яв ля ет ся не за кон ное по лу че ние 
ра бот ни ком го су дар ствен но го ор га на ли-
бо го су дар ствен ной ор га ни за ции, не яв-
ля ющим ся ли цом, упол но мо чен ным на 
вы пол не ние го су дар ствен ных фун кций, 
или при рав нен ным к не му ли цом, а рав но 
ра бот ни ком не го су дар ствен ной ор га ни-
за ции, не вы пол ня ющим уп рав лен чес кие 
фун кции, ма те ри аль но го воз наг раж де ния, 
льгот или ус луг иму ще ствен но го ха рак те-
ра за вы пол не ние ра бо ты или ока за ние ус-
лу ги, вхо дя щих в круг его обя зан нос тей, —
на ка зы ва ет ся штра фом в раз ме ре до 

300 МРП ли бо ис пра ви тель ны ми ра бо та-
ми в том же раз ме ре, ли бо прив ле че ни ем 
к об ще ствен ным ра бо там на срок до 240 
ча сов, ли бо арес том на срок до 75 су ток.

2. То же де яние, со вер шен ное не од нок-
рат но, на ка зы ва ет ся штра фом в раз ме ре 
до 500 МРП ли бо ис пра ви тель ны ми ра-
бо та ми в том же раз ме ре, ли бо прив ле-
че ни ем к об ще ствен ным ра бо там на срок 
до 300 ча сов, ли бо арес том на срок до 90 
су ток.

3. Де яния, пре дус мот рен ные час тя-
ми пер вой или вто рой нас то ящей статьи, 
свя зан ные с по лу че ни ем воз наг раж де ния 
в круп ном раз ме ре ли бо соп ря жен ные с 
вы мо га тель ством, на ка зы ва ют ся штра-
фом в раз ме ре до 2000 МРП ли бо ис пра-
ви тель ны ми ра бо та ми в том же раз ме ре, 
ли бо ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до 
двух лет, ли бо ли ше ни ем сво бо ды на тот 
же срок с кон фис ка ци ей иму ще ства или 
без та ко вой, с ли ше ни ем пра ва за ни мать 

оп ре де лен ные дол жнос ти или за ни мать ся 
оп ре де лен ной дея тель ностью на срок до 
трех лет.
Статья 247 до пол не на при ме ча ни ем 

в со от вет ствии с За ко ном РК от 07.11.14 
№248-V.

При ме ча ние. Не яв ля ет ся уго лов ным 
пра во на ру ше ни ем в си лу ма лоз на чи тель-
нос ти и прес ле ду ет ся в дис цип ли нар ном 
по ряд ке по лу че ние ли цом, ука зан ным в 
час ти пер вой нас то ящей статьи, ма те ри-
аль но го воз наг раж де ния, льгот или ус луг 
иму ще ствен но го ха рак те ра в ка че стве по-
дар ка при от сут ствии пред ва ри тель ной 
до го во рен нос ти за ра нее вы пол нен ную 
ра бо ту или ока зан ную ус лу гу, вхо дя щую в 
круг его обя зан нос тей, ес ли сто имость по-
дар ка не пре вы ша ла пя ти ме сяч ных рас-
чет ных по ка за те лей.

За ко но да тель ство о борь бе с кор руп-
ци ей
Закон Республики Казахстан  № 410-V 

от 18 ноября 2015 года «О противодействии 
коррупции».
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки 

Казахстан от 26 де каб ря 2014 го да №986 
«Об Ан ти кор руп ци он ной стра те гии Рес-
пуб ли ки Казахстан на 2015-2025 го ды».

При зы ва ем всех при нять ак тив ное 
учас тие в ан ти кор руп ци он ной про па ган-
де!
Ска жем «нет» кор руп ции в сте нах Ка-

ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва!

Ува жа емые сту ден ты и пре по да ва те ли!
Всё о ва ших пра вах и обя зан нос тях вы 

мо же те уз нать на пра во вом пор та ле Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
www.pra vo.ksu.kz.

Памятка студентам и преподавателям КарГУ 
имени академика Е. А. Букетова

Телефон доверия
по которому вы можете 
сообщить о любом 
факте нарушения 
антикоррупционного 
законодательства 
и Кодекса корпоративной 
этики КарГУ:

77 - 03 - 65
или по e-mail: o_sovet@ksu.kz
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Об щие по ло же ния
Нас то ящий Ко декс кор по ра тив ной эти ки 

Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та им. ака де ми ка Е.А.Бу ке то ва (да лее — Ко-
декс) раз ра бо тан в со от вет ствии с За ко на ми 
Рес пуб ли ки Казахстан «Об об ра зо ва нии», «О 
на уке», «О борь бе с кор руп ци ей», Ус та вом 
РГП «Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет име ни ака де ми ка Е.А.Бу ке то ва», 
Пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка уни вер-
си те та и об щеп ри ня ты ми мо раль но-эти чес-
ки ми нор ма ми.

При раз ра бот ке Ко дек са учи ты вал ся опыт 
кор по ра тив но го уп рав ле ния ве ду щих уни-
вер си те тов. В Ко дек се кор по ра тив ной эти ки 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та им. ака де ми ка Е.А.Бу ке то ва зак реп ле ны 
эти чес кие прин ци пы, обя за тель ные для:
• ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес ко го пер со-
на ла;

• про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва;
• учеб но-вспо мо га тель но го пер со на ла;
• слу ша те лей под го то ви тель но го от де ле ния, 
сту ден тов, ма гис тран тов, док то ран тов;

• об слу жи ва юще го пер со на ла.
Нас то ящий Ко декс рег ла мен ти ру ет эти-

чес кие нор мы кор по ра тив ных от но ше ний в 
со от вет ствии с об щеп риз нан ны ми нрав ствен-
ны ми цен нос тя ми, де мок ра ти чес ки ми иде-
ями граж дан ско го об ще ства.

Ко декс ос но ван на сле ду ющих прин ци пах:
• ака де ми чес кая чес тность;
• кор по ра тив ная со ли дар ность;
• то ле ран тность.

Целью Ко дек са яв ля ет ся соз да ние в уни-
вер си те те ат мос фе ры вза им но го ува же ния, 
доб ро же ла тель нос ти, науч но го и твор чес ко го 
сот руд ни че ства.

За да ча ми Кодекса являются:
• обес пе че ние ин тел лек ту аль но го, куль тур но-
го и нрав ствен но го раз ви тия лич нос ти;

• за щи та прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов 
каж до го чле на кол лек ти ва;

• под дер жа ние бла гоп ри ят но го мо раль но-
пси хо ло ги чес ко го кли ма та в кол лек ти ве 
уни вер си те та;

• фор ми ро ва ние ка зах стан ско го пат ри отиз ма.
Статья 1. Обязанности работников университета
• доб ро со вес тно вы пол нять про фес си ональ-
ные фун кции в ин те ре сах уни вер си те та, от-
да вая им при ори тет по от но ше нию к ин ди-
ви ду аль но-груп по вым ин те ре сам или вы го-
дам, из бе гая кон флик та ин те ре сов;

• от но сить ся друг к дру гу с ува же ни ем, соб-
лю дая эти чес кие нор мы;

• со дей ство вать соз да нию до ве ри тель ной ат-
мос фе ры и сот руд ни че ства, соб лю де нию и 
вос пи та нию кор по ра тив ной куль ту ры;

• ра бот ни ки и ру ко во ди те ли струк тур ных 
под раз де ле ний всех уров ней дол жны при-
ни мать уп рав лен чес кие ре ше ния, со от вет-
ству ющие тре бо ва ни ям Ко дек са, лич ным 
при ме ром де монстри ро вать при вер жен-
ность по ло же ни ям Ко дек са, стре мить ся к 
спло че нию кол лек ти ва на ос но ве об щей 
мис сии, цен нос тей и прин ци пов;

• про ти вос то ять дей стви ям, на но ся щим 
ущерб ин те ре сам и имид жу уни вер си те та;

• про ти вос то ять лю бым про яв ле ни ям кор-
руп ции и дей стви ям, соз да ющим ус ло вия 
для кор руп ции;

• бе реж но от но сить ся к ре сур сам уни вер си-
те та, ра ци ональ но и эф фек тив но ис поль-
зо вать их;

• спо соб ство вать ук реп ле нию меж на ци-
ональ но го сог ла сия, ува жи тель но от но сить-
ся к го су дар ствен но му и дру гим язы кам, 
тра ди ци ям и обы ча ям на ро да Казахстана;

• не укос ни тель но соб лю дать тру до вую дис-
цип ли ну, эф фек тив но и доб ро со вес тно ис-
пол нять свои слу жеб ные обя зан нос ти;

• не до пус кать по от но ше нию друг к дру гу 
не обос но ван ных об ви не ний, фак тов гру-
бос ти, уни же ния че ло ве чес ко го дос то ин-
ства, бес так тнос ти;

• не при нуж дать под чи нен ных ра бот ни ков к 
со вер ше нию про ти воп рав ных прос туп ков 
или пос туп ков, не сов мес ти мых с об щеп-
ри ня ты ми мо раль но-эти чес ки ми нор ма ми;

• не раз гла шать све де ния, став шие из вес тны-
ми в хо де вы пол не ния дол жнос тных обя-
зан нос тей;

• соб лю дать внеш ний вид, со от вет ству ющий 
про фес си ональ ной дея тель нос ти;

• соб лю дать об щеп ри ня тые мо раль но-эти-
чес кие нор мы, не до пус кать слу ча ев ан ти-
об ще ствен но го по ве де ния;

• не на но сить вре да ре пу та ции, име ни, иму-
ще ству, парт нер ским от но ше ни ям, кон фи-
ден ци аль ной ин фор ма ции и дру гим ре сур-
сам Уни вер си те та;

• об ра щать вни ма ние и дол жным об ра зом 
ре аги ро вать на ре ше ния ад ми нис тра ции 
ву за, упол но мо чен но го ор га на, по ли ти ки 
го су дар ства и мест ных ис пол ни тель ных ор-
га нов.

Статья 2. Обязанности администрации
• осоз на вать от вет ствен ность за те ку щее и 
пер спек тив ное по ло же ние ву за;

• соз да вать ус ло вия тру да, спо соб ству ющие ка-
че ствен но му вы пол не нию про фес си ональ ных 
обя зан нос тей и сох ра не нию здо ровья;

• не до пус кать про яв ле ний бю рок ра тиз ма 
при рас смот ре нии об ра ще ний фи зи чес ких 
и юри ди чес ких лиц, в ус та нов лен ные сро ки 
при ни мать по об ра ще ни ям не об хо ди мые 
ме ры;

• обес пе чи вать ра бот ни кам дос туп к ин фор-
ма ции, свя зан ной с их про фес си ональ ной 
дея тель ностью;

• вы яв лять и ус тра нять пред по сыл ки, спо-
соб ству ющие со вер ше нию кор руп ци он ных 
пра во на ру ше ний;

• соб лю дать нор мы эти ки де ло во го об ще ния;
• быть от кры ты ми и го то вы ми слу шать сво-
их кол лег;

• ин фор ми ро вать ППС о ре зуль та тах ре али-
за ции го су дар ствен ной прог рам мы об ра-
зо ва ния, стра те ги чес ких пла нов раз ви тия 
ву за, о при ня тых важ ных ака де ми чес ких 
ре ше ни ях и опе ра ци он ных пла нах.

• соб лю дать эти ку де ло во го об ще ния.
Статья 3. Обязанности профессорско-
преподавательского состава
• доб ро со вес тно от но сить ся к обу че нию и 
всем фор мам кон тро ля зна ний, счи тая не-
до пус ти мы ми не чес тность, неб реж ность и 
не доб ро со вес тность в про цес се обу че ния;

• фор ми ро вать и под дер жи вать куль ту ру де-
ло во го об ще ния в кол лек ти ве;

• соз да вать бла гоп ри ят ную мо раль но-пси хо-
ло ги чес кую ат мос фе ру;

• соб лю дать кор рек тность в раз ре ше нии кон-
флик тных си ту аций;

• под дер жи вать и ук реп лять вы со кую ре пу-
та цию уни вер си те та;

• по вы шать про фес си ональ ное мас тер ство;
• при дер жи вать ся норм науч ной и про фес-
си ональ ной эти ки;

• не до пус кать не обос но ван ных об ви не ний, 
дей ствий амо раль но го ха рак те ра, фак тов 
гру бос ти, сквер нос ло вия, уни же ния че ло ве-
чес ко го дос то ин ства, бес так тнос ти;

• за бо тить ся о под дер жа нии вы со кой ака де-
ми чес кой куль ту ры, ат мос фе ры до ве рия и 
вза им но го ува же ния в уни вер си тет ском со-
об ще стве.

Статья 4. Обязанности слушателей, студентов, 
магистрантов и докторантов
• соб лю дать кор рек тность по от но ше нию ко 
всем ра бот ни кам уни вер си те та, под дер жи-
вать и ук реп лять прес тиж уни вер си те та;

• про яв лять веж ли вость в от но ше ни ях с пре-
по да ва те ля ми, сот руд ни ка ми, с пред ста ви-
те ля ми ад ми нис тра ции уни вер си те та, обу-
ча ющи ми ся, не до пус кать и из бе гать про яв-
ле ний гру бос ти и не кор рек тнос ти;

• соб лю дать учеб ную дис цип ли ну;
• вес ти здо ро вый об раз жиз ни;
• ува жать тра ди ции уни вер си те та;
• бе речь иму ще ство, под дер жи вать чис то ту 
и по ря док в уни вер си те те;

• не до пус кать дей ствий амо раль но го ха рак-
те ра, фак тов гру бос ти, фи зи чес ко го на си-
лия, сквер нос ло вия, уни же ния че ло ве чес-
ко го дос то ин ства;

• при дер жи вать ся прин ци па то ле ран тнос ти 
по от но ше нию друг к дру гу.

Статья 5. Обязанности учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала
• под дер жи вать бла гоп ри ят ный мо раль но-
пси хо ло ги чес кий кли мат в кол лек ти ве;

• соб лю дать кор рек тность во вза имо от но ше-
ни ях с чле на ми кол лек ти ва и обу ча ющи ми-
ся;

• бе речь иму ще ство, под дер жи вать чис то ту 
и по ря док в уни вер си те те.

Статья 6. Обеспечение академической 
свободы

Вос при ни мать науч ную кри ти ку и по ле-
ми ку как ес те ствен ные фор мы ака де ми чес ко-
го об ще ния, ува жи тель но от но сить ся к мне-
нию науч ных оп по нен тов.
Статья 7. Разрешение конфликтных ситуаций

Воз мож ные кон флик тные си ту ации дол-
жны на хо дить по этап ное раз ре ше ние на 
за се да ни ях кол ле ги аль ных ор га нов — ка-
фед ры, де ка на та, Со ве та фа куль те та или в 
струк тур ном под раз де ле нии. В слу чае не-
воз мож нос ти уре гу ли ро ва ния кон флик та 
на уров не под раз де ле ния ра бот ни ки впра ве 
об ра тить ся в Об ще ствен ный со вет уни вер-
си те та.

Соб лю де ние вы ше упо мя ну тых ус ло вий 
обес пе чи ва ет всем учас тни кам об ра зо ва-
тель ной дея тель нос ти ува жи тель ное от но-
ше ние и пре дос тав ля ет воз мож нос ти для 
ре али за ции ин тел лек ту аль но го и твор чес-
ко го по тен ци ала.

На ру ше ние по ло же ний Ко дек са рас-
смат ри ва ет ся как дей ствие, не сов мес ти мое 
со ста ту сом сот руд ни ка или обу ча юще го ся 
уни вер си те та.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова


