
 

ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН АКАДЕМИЯСЫ 

ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ  АР-НАМЫС КОДЕКСІ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ҚАРАҒАНДЫ 2016 



1. Жалпы ережелер 

 
1.1 Оқытушының Ар-намыс кодексі ережелер, этикалық қағидалар мен адамгершілік 

құндылықтар жиынтығы болып табылады. 

1.2 Ар-намыс Кодексінің құқықтық негізі ҚР Конституциясы, Білім туралы Заң, Еңбек 
кодексі, жеке еңбек шарты,  академия оқытушылары мен қызметкерлерінің қызметін реттейтін 

жергілікті актілер болып табылады. 

1.3 Орталық Қазақстан академиясы оқытушысының негізгі қызметі студенттермен жұмыс 

жасау, оларға сапалы білім беру, мәдениетке баулу, патриотизмге тәрбиелеу.  
1.4  Қызметкердің өкілеттіктері мен міндеттерін нақты бөлуді, қызметкерлерді моральдық 

және материалдық ынталандырудың тиімді тетіктерін әзірлеуді және  қызметкерді қажетті 

ресурстармен қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін тиімді басқару жүйесін құру және қолдану.  
1.5 Біліктілікті арттыру үшін жағдай жасау, профессорлық-оқытушылық құрамның және 

оқытушы-көмекші құрамның шығармашылық әлеуетін дамыту, оқу және ғылыми қызметті 

интеграциялау.  

1.6 Академия қызметкерлерін ынталандыру тетіктерін құру,  академияның барлық 
қызметкерлерінің білім сапасы мен жұмысына қанағаттанудың жоғарырақ жетістігі үшін 

жауапкершілігін арттыру.  

1.7 Академия аумағы кез келген нысанда көрініс табатын саяси байланыстардан, ұнатулар 
мен көзқарастардан еркін болып табылады. 

1.8 Орталық Қазақстан Академиясы оқытушысының Ар-намыс кодексі қазақстандық қоғам 

мен мемлекеттің жалпыға танылған адамгершілік қағидаттары мен нормаларына негізделген 
моральдық нормалар, міндеттемелер мен адал мінез-құлық талаптарының жүйесі болып табылады. 

1.9 Ар-намыс Кодексінің ережелері барлық қызметкерлер үшін бірдей, лауазымы мен жұмыс 

мерзіміне қарамастан, олармен жұмысқа қабылдау кезінде (еңбек шартына қол қойғанға дейін) 

танысады. 
1.10. Ар-намыс кодексі, сондай-ақ оны өзгерту олармен Академияның оқытушылары мен 

қызметкерлері танысқаннан кейін, ректордың кеңесінде, Академияның Ғылыми кеңесінде 

талқыланып, ашық дауыс беру арқылы бекітілгеннен кейін күшіне енеді. 
 

 

2. Орталық Қазақстан академиясы қызметкерлерінің негізгі 

моральдық-этикалық міндеттері 

 

2.1 Барлық қызметкерлер мемлекет және қоғам алдындағы жауапкершілікті сезіне отырып, 

ОҚА, оқу және ғылыми-зерттеу қызметінде келесі моральдық-этикалық міндеттерді орындауға 
шақырылады:  

- ОҚА оқытушысы - бұл педагогикалық, ғылыми-инновациялық, ғылыми-зерттеу және білім 

беру жұмыстарын белсенді жүргізетін кәсіби маман; 
 - ОҚА оқытушысы оқу жоспарының стандарттары мен талаптарын қатаң сақтайды, оқу 

процесінің бекітілген тәртібіне рұқсат етілмеген өзгерістер енгізуді болмайды деп санайды; 

  - ОҚА оқытушысы қызметтік міндеттерін орындауға, Еңбек және оқу пәндерінің 

талаптарын орындауға кәсіби көзқарастың үлгісі болып табылады; 
- ОҚА оқытушысы оқытудың, ғылыми зерттеулердің жоғары сапасы және жас 

ғалымдардың, магистранттардың, докторанттардың және студенттердің ғылыми жетекшілігі үшін 

жауапкершілікті сезінеді; 
- ОҚА оқытушысы өз ісінің маманы, оқытудың диалогтық нысандарының жақтаушысы 

болып табылады, өзінің кәсіби деңгейін үнемі арттырады, теориялық білімі мен педагогикалық 

шеберлігін арттыру үшін жұмыс істейді, академиялық интернационалдандыруда белсенді,жаңа 
инновациялық технологияларға сәйкес ғылыми-зерттеу жобаларын орындайды; 

- оқытушы өзінің ғылыми өнімінің сапасына барынша жауапкершілікпен қарауға, зерттеу 

нәтижелерін енгізуге қамқорлық жасауға, сараптама, сын пікір беруге немесе ғылыми басшылық 

барысында алынған жарияланбаған ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті; 
- ғылыми зерттеулерде плагиатты жою, басқа авторлардың жарияланбаған дереккөздерінен 

идеялар беру; тең авторлар ретінде әрекет ететін зерттеуге қатысушылардың құқықтарын бұзбау; 

- өз әріптестерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін дәйексөздерін және сілтемелерді 
рәсімдеудің қабылданған ережелеріне сәйкес пайдалануға болады; 



- оқытушы жоғары азаматтық және патриоттық дүниетанымды, құқықтық және этно-

конфессияаралық толерантты мәдениетті қалыптастыруда әлеуметтік-құқықтық белсенділік 
танытуға міндетті; 

-  оқытушыға деген төзімділік - студент жастарды демократия жағдайында тәрбиелеудің 

маңызды факторларының бірі, ол ойлардың, тәсілдердің, әртүрлі идеялардың және сол 
мәселелерді шешудің плюрализміне мүмкіндік береді; 

 - оқытушы елдегі тәртіпті тұрақсыздандыруға бағытталған ақпаратты таратуға, сондай-ақ 

рұқсат етілмеген жиналыстарға, шерулерге, митингілерге, пикеттерге, акциялар мен шерулерге 

қатысуға жол бермеуі керек;  
- оқытушы өзінің ұқыпты, киім үлгісі - іскери стиль,сыртқы келбетіне қойылатын 

талаптарды сақтайды;  

- оқытушы салауатты өмір салтының барлық нормаларын сақтайды, академияның спорттық, 
қоғамдық, мәдени және бос уақыттарына қатысады;  

 - оқытушы Академияның саясаты мен корпоративтік рухын ұстанады, ол өзінің іс-

әрекетімен және мінез-құлқымен өзінің көп қырлы қызметінің барлық салаларында ЖОО беделі 

мен имиджін сақтайды және нығайтады; 
- оқытушы өз әріптестерін кәсіби бағалауда адал және бейтарап және дөрекілікке, 

ұятсыздыққа, немқұрайдылыққа, алдын-ала айтылған ескертулерге, қорлайтын сөздер мен 

орынсыз айыптауларға жол бермейді; 

- оқытушы білім алушының бостандығын, ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтейді, 
негізсіз айыптаулар мен әдепсіздікке жол бермейді. 

 

 

3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықтың адамгершілік-этикалық нормалары 

 

3.1 Ар-намыс Кодексіне қатысты сыбайлас жемқорлық-қауіпті мінез-құлық қызметкердің 
мүдделер қақтығысы жағдайында өзі үшін де, мүдделері өзінің лауазымдық жағдайын заңсыз 

пайдаланатын ЖОО қоғамдастығының мүшесі тікелей немесе жанама түрде қорғайтын Өзге де 

адамдар, ұйымдар, мекемелер үшін пайдакүнемдік пайда және (немесе) артықшылықтар алу үшін 

алғышарттар мен жағдайлар жасайтын әрекеті немесе әрекетсіздігі болып саналады. 
3.2 Мақсаты оқу және ғылыми процестің нәтижелеріне ықпал ету, қандай да бір 

пайдакүнемдік пайда алу болып табылатын білім алушылар мен басқа адамдардан сыйлықтар мен 

өзге де сыйақы нысандарын қабылдауға жол берілмейтін және лайықсыз деп саналсын.  
3.3 Заңнамамен және академияның нормативтік құжаттарымен қарастырылған жағдайларды 

қоспағанда, білім алушылармен протекционизм қатынастарына, қандай да бір қаржы-

экономикалық қатынастарға түспеу. 

3.4 Сыбайлас жемқорлыққа (алаяқтық, парақорлық, қызмет бабын теріс пайдалану) және 
сыбайлас жемқорлықпен жымдасқан немесе оның миссиясын және стратегиясын іске асырудағы 

ЖОО-ның жоғары беделі мен рейтингісіне нұқсан келтіру қаупі ретінде оған жағдай туғызатын 

әрекеттерге қарсы әрекет ету.  
3.5 Академияда сыбайлас жемқорлық  жағдайын қабылдамау ахуалын  болдырмауға ықпал 

ету. 

 
 

4 Ар-намыс кодексін сақтамағаны үшін жауапкершілік және оны іске асыру тетігі 

 

 
4.1 Академияның әрбір оқытушысы мен қызметкері осы Ар-намыс Кодексінің орындалуына 

моральдық жауапкершілікте болады. 

4.2 Оқытушы мен қызметкердің Ар-намыс Кодексінің нормаларын сақтауы оның жеке және 
кәсіби-іскерлік қасиеттерін жан-жақты және объективті бағалау үшін маңызды элемент болып 

табылады. 

4.4 Ар-намыс кодексінің сақталуын бақылауды кафедралардың, факультеттердің еңбек 

ұжымдары жүзеге асырады. Еңбек ұжымдарының басшылары не Академия басшылығы еңбек 
ұжымдары жиналыстарының қарауына Академияның нақты оқытушыларының немесе 

қызметкерлерінің Ар-намыс кодексі нормаларын сақтамағаны туралы мәселелерді ұсынуға 

құқылы. 



4.5 Ар-намыс кодексін, Жарғыда және басқа да нормативтік-директивалық құжаттарда 

көзделген ережелерді бұзғаны үшін тәртіптік және әкімшілік жазалау шаралары (ескерту, сөгіс, 
қатаң сөгіс) ОҚА  жұмыстан шығаруға дейін қолданылады.  

4.6 Академияның беделін түсіруге әкеп соққан, осы Кодекстің ережелері Елеулі немесе 

бірнеше рет бұзылған жағдайларда, құқық бұзушыға көпшілік алдында сөгіс беру және оған 
қоғамдық сенімсіздік білдіру нысанында Ар-намыс Кодексінің нормаларын бұзғаны үшін жазалау 

туралы шешімді еңбек ұжымының жиналысы қабылдайды. 

4.7 Тәртіптік және әкімшілік жаза шараларын қолдануға, көпшілік алдында сөгуге және 

қоғамдық сенімсіздік білдіруге әкеп соққан Ар-намыс Кодексінің ережелерін бұзу қызметкердің 
атқаратын лауазымына сәйкестігіне аттестаттау жүргізу кезінде ескерілуі тиіс. 

4.8 Ар-намыс Кодексінің нормаларын бұзу айыпталған тұлға еңбек ұжымы жиналысының 

шешімімен келіспеген жағдайда, аталған тұлға объективті қызметтік тергеп-тексеруді талап етуге 
құқылы.  


