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«Академиялық адалдық

қоғамның

мәселелерімен тікелей

байланысты және

оның қалыптасуына

сыртқы факторлар

әсер етеді»

«Адалдық - бұл біз күн
сайын жасайтын

таңдау, бірақ сонымен
бірге бұл таңдау үшін

жауапкершілікті жалғыз
адам көтереді»
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Респонденттердің көпшілігі бұл
мәселеге немқұрайды қарап, оны 

берілген деп санайды және
қоғамға жауапкершілікті

ауыстырады.
Ата-аналардың 53% -ы 

университетке түсу кезінде
емтихан кезінде алдауға жол

береді
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Мектептегі академиялық
адалдық проблемасының
өзектілігі: респонденттер

үшін маңызды емес
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Жетіспеушіліктен қорқу, 
ересектердің қысымы.

Орташа алғанда, 7% 
академиялық тұтастықты

бұзуды әдетте мектеп
қауымдастығы қабылдайды

деп санайды
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• Бұл әдіс жазалау саясаты емес, 
мәдениеттің саналы дамуына
бағытталған (төменнен
жоғарыға)

• Өкілдік
• Даму уақыты
• Процестің көрінісі үнемі
• Біз ынтымақтастыққа

дайынбыз және тәжірибе
алмасуымыз керек
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• Принциптері
• Философия
• Механизмдер
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• Зияткерлік меншікті
құрметтеуге үйрету (баға
белгілеу және сілтеме
арқылы);

• Жеке жұмыс жасауды үйрену
• Студенттер мен жалпы қоғам

үшін мінез-құлық үлгісі болуға
ұмтылу
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Пікірталас, 
пікірталас және

бірлескен жұмыс
арқылы тарту

әрекеті
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• Әңгімелесу (тең-теңімен), 
парасаттылық

• Сәйкестік
• Пікірталас, пікірталас, 

дөңгелек үстелдер арқылы
рефлексия



Келесі қадамдар
• Мәдени саясат
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• Академиялық адалдық мәдениетін дамыту 
бойынша тәжірибе алмасу және 
идеяларды тарату үшін Қазақстандағы 
білім беру ұйымдарымен ынтымақтастық
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• Ынтымақтастық, тәжірибе алмасу, озық 
халықаралық тәжірибені қабылдау 
мақсатында әлемдік қоғамдастыққа 
интеграция
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Келесі қадамдар



Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
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