
 

 

Коды: 003  

 

Стандартты операциялық процедуралар  

 

 

Ұйымның 

атауы/ 

бөлімі 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті / Зерттеу этикасы бойынша жергілікті 

комиссиясы (ЛЭК)  

 

СОП атауы 

 

 

Құпиялылық/мүдделер қақтығысы туралы келісім 

 

СОП бекітілді 

 

Ректордың 28.03.2022 ж., № 053a бұйрығымен 

  

Әзірлеушілер Қызметі  Толық аты Қолы  

ЛЭК төрайымы Ошибаева А.  

ЛЭК төрайымының 

орынбасары 

Масадиков Х.  

ЛЭК хатшысы Мәуленқұл Т.  

Келісілді __.__.2022 ж., № __ ЛЭК хаттамасы  

 

Келесі түзету – 2025 жыл 

 

№1 нұсқа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түркістан, 2022 ж. 

  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/003/01.0 10 беттің 2-ші беті 

 

 

 

 

Құпиялылық/мүдделер қақтығысы туралы келісім 

 

1. Мақсаты: ЛЭК жұмысы кезінде құпиялылық/мүдделер қақтығысы 

туралы келісім жасасу нысанын, шарттарын және процесін анықтау. 

2. Қолдану саласы: СОП ЛЭК жұмысына қатысты құпиялылық / 

мүдделер қақтығысы туралы келісімдерге қол қою үшін қолданылады. 

3. Анықтамалар, қысқартулар және аббревиатуралар: 

Университет – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті 

ЛЭК - Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссия 

ДДҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

ТМД – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 

Құпиялылық-ақпаратты жарияламау 

Құпиялылық туралы келісім-осы ақпаратты иеленетін тұлғалардың 

құпияны, ақпаратты және сараптаманы жария етпеу мақсатында әзірленген 

келісім 

4. Мүдделер қақтығысы-бұл зерттеу міндеттеріне немесе ЛЭК 

мүшелерінің міндеттемелеріне әсер етуі мүмкін жеке тұлғаның жеке мүддесі 

немесе мүддесі бар жағдай. 

5. Жауапкершілік: ЛЭК төрағасы, мүшелері және хатшысы 

6.Рәсім: ЛЭК барлық мүшелері зерттеуге қатысушылардың құқықтарын 

қорғау мақсатында құпиялық/мүдделер қақтығысы туралы келісімге міндетті 

түрде қол қоюы тиіс. Келісімге қол қою фактісі үшін ЛЭК хатшысы жауапты 

болады. Зерттеу жөніндегі құжаттамамен немесе ЛЭК құжаттамасымен 

танысуға жіберілген жаңа мүшелер, сарапшылар, тәуелсіз кеңесшілер, 

зерттеуші мен демеушінің өкілдері, инспекторлар және т.б. адамдар жұмысқа 

кіріскенге дейін құпиялық/мүдделер қақтығысы туралы келісім нысанын оқып, 

түсінуге, қабылдауға және қол қоюға міндетті. 

Жаңадан қабылданған мүшелер келісім формасының екі данасын алады. 

Сұрақтар болған жағдайда хатшылыққа жүгіну қажет, ол құжаттың мазмұны 

бойынша түсініктеме береді. ЛЭК мүшелері келісімнің екі данасына да қол 

қойып, жауапты хатшыға қол қою үшін қайтаруы қажет. Қол қойылған екінші 

данасы қол қойған адамда ресми құжат ретінде сақталады. Қол қойылған 

келісімдердің көшірмелері тиісті ЛЭК папкасында сақталады. Папкалар 

шектеулі адамдар үшін қол жетімді ЛЭК мұрағатында сақталады. 

6. Құқықтық актілерге сілтемелер: 

1) Қазақстан Республикасының Конституциясы; 

2) 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі; 
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3) 2018 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің №142 «Медициналық-биологиялық эксперименттерді, клиникаға 

дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулерді жүргізу қағидаларын, 

сондай-ақ клиникаға дейінгі және клиникалық базаларға қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы; 

4) 2021 жылғы 9 ақпандағы № 22167 «Тиісті фармацевтикалық 

практикаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің м. а. бұйрығы; 

5) 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 21772 «Тірі организмнен тыс (in 

vitro) диагностика үшін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға 

клиникалық зерттеулер, медициналық бұйымдарға клиникалық-зертханалық 

сынақтар жүргізу қағидаларын және клиникалық базаларға қойылатын 

талаптарды бекіту және мемлекеттік қызмет көрсету, фармакологиялық және 

дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сынауға рұқсат беру туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы; 

6)  Дүниежүзілік медицина қауымдастығының Хельсинки декларациясы 

(2013); 

7) Адам құқықтары және биомедицина туралы конвенция (1997); 

8) Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының биомедициналық 

зерттеулерге сараптама жүргізетін этика комитеттеріне ұсынымдары (2000); 

9) Эксперименттік және басқа да ғылыми мақсаттарда пайдаланылатын 

омыртқалы жануарлардың құқықтарын қорғау туралы Еуропалық конвенция 

(1986); 

10) Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілері; 

11)  Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау министрлігі Этика 

бойынша орталық комиссиясының 2018 жылғы «Жергілікті этикалық 

комиссиялар: ұйымдастыру тәртібі және жұмыс рәсімдері. Әдістемелік 

ұсынымдар», 2-ші басылым; 

12) Стандартты операциялық процедуралар. 
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ПФ/01-003/01 

 

Құпиялылық және мүдделер қақтығысы туралы келісім 

Осымен мен (Т. А. Ә., лауазымы)) ____________________________, 

бұдан әрі "төменде қол қоюшы" деп аталатын ЛЭК мүшесі ретінде адамның 

қатысуымен ғылыми зерттеулерді бағалауды жүргізуге міндеттенемін. 

Халықаралық және ұлттық нормативтік және құқықтық актілермен 

анықталған медициналық көмек көрсетудің гуманизм принциптерімен және 

этикалық нормаларымен және жоғары стандарттарымен сәйкес келуі және 

осы Келісімнің шарттарын сақтауым тиіс. 

Келісімнің шарттары: 

Сіз қандай да бір қоғамдастықтың өкілі ретінде емес, қандай да бір 

ұйымның немесе өз ұйымыңыздың мүдделерін қорғаушы ретінде емес, жеке 

тұлға ретінде комиссия мүшесі болып тағайындалғансыз. Сіздің негізгі 

міндетіңіз-адамның қатысуымен зерттеудің этикалық және ғылыми 

аспектілеріне тәуелсіз сараптама жүргізу, шешім қабылдау және ЛЭК 

қызметінің мақсаттарына сүйене отырып, барынша объективті ұсыныстар 

беру. 

Осы келісім ЛЭК мүшесінің міндеттерімен бірге төменде қол қоюға 

сеніп тапсырылған құпия немесе жеке меншік болып саналатын кез келген 

ақпаратқа қолданылады. Төменде қол қоюға сеніп тапсырылған және құпия, 

жеке және қол сұғылмайтын болып табылатын кез келген жазбаша ақпарат 

тиісті түрде айқындалуға тиіс. 

Төменде қол қоюшы өзіне сеніп тапсырылған құпиялылықты сақтауға, 

өндірістік және коммерциялық құпияны сақтауға ("құпия ақпаратты" жария 

етпеуге) міндеттенеді және оны ұйғарылғаннан басқа өзге мақсаттарда 

пайдаланбайтынына, сондай-ақ оны қандай да бір үшінші тарапқа 

ашпайтынына уәде береді. 

Сараптама үшін берілген жазбаша құпия ақпарат көшірілмейді және 

мәміленің мәні болмайды. Сараптама үшін ұсынылған кез келген құпия 

ақпарат (барлық даналары мен жазбалары) тек ЛЭК меншігі болып қалуы 

тиіс. 

Осы келісімді орындау үшін төменде қол қоюшы үшінші тарапқа 

тиесілі қандай да бір ақпаратты – тікелей немесе жанама түрде ашпауға және 

пайдаланбауға міндеттенеді. Бұдан басқа, төменде қол қоюшы осы келісімді 

орындау үшін оның іс-әрекеті ЛЭК құрылған университеттің саясатына 

қайшы келмейтінін растайды. 

Мүдделер қақтығысы 

Мүдделер қақтығысының пайда болуының ықтимал себептері 

болатыны белгілі, өйткені ЛЭК пен оның төрағасы жоғары мақсат – адам 

құқықтарын қорғау үшін жанжалды жағдайдан шығудың жолын таба алады 

деген сенім бар. 
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ЛЭК саясаты осы салада даулы мүдделерге ие ЛЭК мүшелерінің қандай 

да бір қызметі бойынша сараптамаға, талқылауға және шешімдер қабылдауға 

қатысуға жол бермеуге бағытталған. 

ЛЭК төрағасын ЛЭК-те қаралып жатқан қандай да бір нақты іске 

байланысты сізде бар нақты немесе ықтимал даулы мүдделер туралы дереу 

хабардар ету және осы іс бойынша пікірталастарға немесе пікірлер айтуға 

қандай да бір қатысудан бас тарту керек. 

Егер зерттеу хаттамасын ұсынған өтініш беруші ЛЭК мүшелерінің 

бірінің ықтимал даулы мүддесі бар деп есептесе, ол ЛЭК-тің бұл мүшесінің 

сараптама жүргізетін сарапшылар қатарынан шығарылуын талап етуге 

құқылы. 

Сұрау салу жазбаша түрде төрағаның атына беріледі. Онда себептер 

көрсетілуі және ЛЭК мүшесінде даулы жағдайлардың болуын растайтын 

дәлелдер келтірілуі тиіс. ЛЭК өтініш берушінің шағымдары бойынша тергеу 

туралы шешім қабылдауы мүмкін. 

Егер ЛЭК мүшесінің даулы жағдайы болса, ол ЛЭК сұрауы бойынша 

ақпарат беруді қоспағанда, сараптамаға және шешім қабылдауға қатыса 

алмайды. 

Мүдделер қақтығысының ықтимал себептері: 

-ЛЭК мүшесі ықтимал бәсекелес зерттеу жобасына тартылуы мүмкін 

-ЛЭК мүшесінің қаржыландыру көздеріне және интелектуалдық 

ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі бар, бұл оған басқаларға қиындық тудыруға 

мүмкіндік береді 

- ЛЭК мүшесінің жеке құштарлығы шешім қабылдау кезінде объективті 

болуға кедергі жасайды. 

Қорытынды бөлім 

Егер төменде қол қоюшы онда жазылған шарттармен келіссе, осы 

құжаттың астына қол қоюды және күнін қоюды сұраймыз. Қолы мен күні 

көрсетілген түпнұсқа ЛЭК бақылауындағы арнайы папкада сақталатын 

болады. Келісімнің көшірмесі сізге ресми құжат ретінде беріледі. 

ЛЭК мүшесі ретіндегі қызметім кезеңінде маған құпия ақпарат пен 

құжаттама (бұдан әрі мәтін бойынша "құпия ақпарат") тапсырылуы мүмкін. 

Мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

құпиялылықты сақтау үшін барлық ықтимал шараларды қолдануға 

міндеттенемін, құпия ақпаратты ешкімге жарияламауға, құпия ақпаратты 

менің өкілеттіктеріммен айқындалғаннан өзге мақсаттарда пайдаланбауға, 

атап айтқанда құпия ақпаратты өзіме немесе үшінші тұлғаға пайдаланбауға 

міндеттенемін; мен барлық құпия ақпаратты (менің міндеттеріме сәйкес 

ЛЭК-те жүргізген барлық хаттамалар мен жазбаларды қоса алғанда) ЛЭК 

мүшесі ретіндегі менің өкілеттіктерімнің мерзімі аяқталғаннан кейін төрағаға 

қайтаруға міндеттенемін.Если у меня возникает конфликтный интерес, 

обязуюсь немедленно проинформировать об этом Председателя ЛЭК, для 

исключения меня при голосовании или на заседаниях, требующих кворума.  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/003/01.0 10 беттің 6-ші беті 

 

 

 

 

Мен, ___________________________________, жоғарыда айтылған 

шарттармен олар осы келісім шартта қалай жазылса, сондай түрде оқыдым 

және келісемін. 

Қол ______________                            Мерзім _________________  

 

ЛЭК төрағасы _____________________(ТАӘ) 

 

Күні ______________  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/003/01.0 10 беттің 7-ші беті 

 

 

 

 

ПФ/02-003/01 

 

Құпиялылық / мүдделер қақтығысының 

ЛЭКте жұмыс жасайтындардың қызығушылығына 

бағытталған келісім формасы 

 

Мен __________________(Т.А.Ә.), мен ЛЭК отырысына қонақ немесе 

байқаушы ретінде қатысуға шақырылғанымды түсінемін. Отырыс кезінде 

құпия ақпаратты алу және талқылау мүмкін болады. Келісімнің осы 

нысанына қол қойылғаннан кейін мен құпияны сақтауға міндеттенемін. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

_________________________

____  

Қол 

 

 

______________________

____ 

  Күні 

 

 

_________________________

____  

ЛЭК төрағасы 

 

 

______________________

____  

  Күні  

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/003/01.0 10 беттің 8-ші беті 

 

 

 

 

ПФ/03-003/01 

 

Құпия ақпараты бар құжаттардың көшірмелерін сұратқан тұлға үшін 

құпиялылық/мүдделер қақтығысы туралы келісімнің нысаны. 

 

Мен _______________________(Т.А.Ә) мен ЛЭК мүшесі болмағандықтан 

алған ЛЭК құжаттарының көшірмелері құпия екенін түсінемін.   Мен 

алынған ақпаратты мақсаты бойынша пайдалануға міндеттенемін және бұл 

құжаттарды ЛЭК рұқсатынсыз ешкімге бермеуге таратпауға тиіспін. Осы 

келісімге қол қойылғаннан кейін, мен құпиялылықты сақтау жауапкершілігін 

толығымен өз мойныма аламын. 

Мен келесі ЛЭК құжаттарының көшірмелерін алдым: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

_________________________

____  

 Қол 

 

______________________

____ 

  Күні 

  

 

 

 

_________________________

____  

 ЛЭК төрағасы 

 

 

______________________

____  

  Күні 

 
 

 

 

 

 

  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/003/01.0 10 беттің 9-ші беті 

 

 

 

 

ПФ/04-003/01 

Танысу парағы 
 

№ Аты-жөні Қызметі Уақыт Қол 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/003/01.0 10 беттің 10-ші беті 

 

 

 

 

ПФ/05-003/01 

 

Өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу парағы 

 

Бөлім Өзгерістерді/толықтыруларды 

бекіту туралы құжат, нөмірі, 

атауы 

Аты-жөні/ 

бөлімше 

Қол 

Нұсқа  Бөлімнің 

нөмірі, 

атауы 

Пункт 

нөмірі 

Енгізілген 

өзгерістердің 

сипаттамасы 
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