


ҚР БҒМ ҒК «Мемлекет тарихы институты» ММ  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты 



ҚР БҒМ Ғылым Комитеті  

Мемлекет тарихы институтында 

Әдеп және сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдеріне қарсы іс-қимыл 

жӛніндегі уәкілін енгізу туралы 



ӘДЕП ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ  

ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ЖӚНІНДЕГІ УӘКІЛ 

ҚАШҚЫМБАЕВ АМАНГЕЛДІ НҰРКЕЙҰЛЫ 

Жеке мәліметтер: 

Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Алғабас ауылы, 02.09.1951 ж. 

Білімі: 

Жоғары, 1974-1979 жж., әл-Фараби атындағы ұлттық университет 

Ғылыми дәрежесі: 

тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 

Жұмыс тәжірибесі:  

40 жылдан аса Шымкент химия-технология институтында (1979-1993 жж.),  

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университеттінде (1993 жылдан осы уақытқа дейін) әлем тарихы, 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты және басқа да пәндерден дәріс берген. 



«Айдың үздік қызметкері»  

конкурсын ұйымдастыру мен ӛткізу  

туралы 

 

Қазақстан Республикасы БҒМ Жауапты хатшысының 2030 жылғы  

17 тамыздағы бұйрығына сәйкес төмендегі шараларлың орындалғаны 

туралы мәлімдейміз:  

1. ҚР БҒМ ҒК «Мемлекет тарихы институты» ММ директорының 

бұйрығымен «Институт директорының орынбасары – ҚР БҒМ Этика 

бойынша уәкілі» директордың орынбасары А.Н. Қашқымбаев 

тағайындалды (Қосымша 1).  

2. Қазақстан Республикасы БҒМ Жауапты хатшысының протоколдық 

тапсырмасына орай Институт деңгейінде «Айдың ҥздік қызметкерін» 

айқындау мақсатында «Институт директорының орынбасары – ҚР БҒМ 

Этика бойынша уәкілі» ұйымдастыруымен өткізілген ұйым жиналысында 

(онлайн форматта) қатысушылар «Айдың ҥздік қызметкері» конкурсын 

өтуізі туралы Комиссия құру туралы ұсыныс жасады.  

3. Осыған орай 2020 ж. 7 қазанда «Мемлекет тарихы институты» ММ 

Этика бойынша комиссия құрамы бекітілді (Қосымша 2).  

4. Комиссияның 1-ші отырысында «Айдың ҥздік қызметкері» 

конкурсын өткізу тәртібі туралы Ереже талқыланып, қабылданды. Ереже 

бөлім басшылары арқылы ұжымға жеткізілді (Қосымша 3).  

5. Қазан айында барлық бөлімдерде «Айдың ҥздік қызметкері» 

мәселесі қарастырылып, Комиссияға төрт қызметкердің 

кандидатуралары ұсынылды.  

6. 26 қазан 2020 жылы өткен Комиисия отырысында (онлайын 

форматта) «Айдың ҥздік қызметкері» Еуразиялық және саяси зерттеулер 

бөлімінің Аға ғылыми қызметкері Қуаныш Ғазиұлы АҚАНОВ туралы 

шешім қабылданды (Қосымша 3).  



«Айдың үздік қызметкері» конкурсының  

жеңімпазын анықтаудың бағалау критерилері 

Жұмысқа 

қажетті 

практикалық 

кәсіби 

құзыретінің 

деңгейі, соның 

ішінде тіл білуі. 

Балдары 

01 02 03 04 
Халықаралық 

конференциялар

ға, дөңгелек 

үстелге, 

семинарларға 

қатысу. Ғылыми 

мақала әзірлеп 

жариялау, 

телеарналарға 

шығып сөйлеу, 

БАҚ-та мақала 

жариялау, 

сұхбат. 

Балдары Балдары Балдары 

Ерекше 

маңызды 

тапсырмаларды 

орындау және 

күрделі 

мәселелерді 

шешу қабілеті. 

Аналитикалық, 

ғылыми-зерттеу 

материалдарын 

дайындау. 

Үйлестіру, 

әдістемелік, 

кеңес беру, 

консультативті 

және т.б. жұмыс 

орагандарының 

(Ғылыми кеңес, 

диссертациялық 

кеңес, Жас 

ғалымдар 

кеңесі, т.б.) 

жұмысына 

қатысу. 



«Айдың үздік қызметкері» конкурсының  

жеңімпазын анықтаудың бағалау критерилері 

06 
Тілектестік және 

сабырлылық. 

Балдары 

Мекеменің 

қоғамдық және 

спорттық өміріне 

белсенді қатысу. 

Балдары 

05 07 

Балдары 

Басымдықтарды 

айқындау 

қабілеті. 



ЭТИКА БОЙЫНША КОМИССИЯ ҚҰРАМЫ 

Комиссия тӛрағасы: 

ШЕРИЯЗДАНОВ 

Бауыржан Ракымгалиевич 

Комиссия мүшесі: 

ГАБДУЛЛИНА 

Анар Женисовна 

Комиссия мүшесі : 

КАЛИЕВА 

Марал Шатулаевна 

Комиссия мүшесі: 

КУДАЙБЕРГЕНОВА 

Маржан Анарбековна 

Комиссия хатшысы: 

АДИЕТ 

Кайыркен Балтагулулы 



Этика бойынша комиссияның алғашқы отырысы 
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Аканов  

Куаныш Газизович 

Идрисов Бауржан 

Шаябиденович 

Саманбеков Куат 

Мухамедиевич 

Жаксыгельдинов 

Жандос Нурмаметович 

Джумагалиев 

Дархан 

Бадиев  

Алихан Микаилович 


