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Мен туралы

Білім беру саласында жиырма жыл, академиялық ағылшын тілін оқытуда
он жыл жұмыс тәжірибесі

Академиялық ағылшын тілін оқыту, курс жетекшісі, бағалау жүйесі мен
оқу бағдарламаларын әзірлеу
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Университеті және Назарбаев Университеті (Дайындық мектебі және
Жоғары білім беру мектебі)
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НУ ЖББМ бағдарламалары

Білім берудегі 
көшбасшылық саласындағы 

ғылым магистрі

(2 жыл аралас оқу: мұғалімнің 
қатысуымен және онлайн оқу)

Жоғары білім Орта білім Инклюзивті білім

Көптілді білім беру 
саласындағы магистр

(2 жыл күндізгі оқу)

Білім беру саласындағы 
докторантура

(4 жыл күндізгі оқу)
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Талқылауды шолу

Академиялық адалдық дегеніміз не?

Академиялық бұзушылықтар мен плагиат мәселелері

Плагиаттың алдын алу және НУ ЖББМ-де академиялық 
ағылшын тілін үйрену



Адалдық

Зат есім: адамгершілік қасиетінің маңызды талаптарының 
бірін көрсететін ғибраттық сапа.

Мысалы: адал болу; жеке, кәсіби, көркем адалдық



Адалдық

Зат есім: адамгершілік қасиетінің маңызды талаптарының 
бірін көрсететін ғибраттық сапа.

Мысалы: адал болу; жеке, кәсіби, көркем адалдық

... сонымен академиялық адалдық дегеніміз не?



НУ ЖББМ академиялық адалдық 

саясаты

Академиялық адалдық: НУ ЖББМ борышы

Әуелі, «академиялық әдептілік» дегеніміз не? Мичиган университетінің

омбудсмені басқармасының сайтында келесі анықтама беріледі:

Академиялық адалдық дегеніміз – білім алушылардың адалдығы

мен жауапкершілігін көрсететін іргелі құндылықтар жиынтығы.

Студент ретінде, сіз түпнұсқалы жұмысты көрсетіп, басқа

адамдардың идеяларына сілтемелер жасауыңыз керек.

Академиялық адалдықты сақтау дегеніміз:

• Өз идеяларын шығарып, жұмысы арқылы көрсету;

• Дереккөздерге сілтемелер жасау;

• Тапсырмаларды өз бетімен орындау немесе бірлескен жобада

жұмыс жасау;

• Өз зерттеулерін немесе зертханалық жұмыстарды жүргізу

нәтижелерін көрсету;

• Емтихандар тапсыру кезіндегі адалдық.

Академиялық адалдық – табысты оқытудың негізі. Ерекше ойларды

жеткізе білу, дереккөздерге сілтеме жасау, жеке жұмыс істеу және

нақты нәтижелерді көрсете білу – студенттердің ғылыми қызметін

кеңейтуге ықпал ететін дағдылар. Академиялық ұждансыздық

студентті баға жетпес оқу тәжірибесінен айырып қана қоймай, оның

тапсырмалар мен пәндерге қатысты үлгерімнің төмендеуіне немесе

университеттен шығаруға әкеліп соғуы мүмкін.



НУ Жоғары білім беру мектебіндегі 
академиялық адалдық

Жоғары білім беру мектебі Қазақстанда білім беруді дамытуға
қатысуға қабілетті жас ғалымдар мен зерттеушілер арасында
академиялық адалдықты жоғары деңгейде дамытуға
бағытталған.



НУ Жоғары білім беру мектебіндегі 
академиялық адалдық

Жоғары білім беру мектебі Қазақстанда білім беруді дамытуға
қатысуға қабілетті жас ғалымдар мен зерттеушілер арасында
академиялық адалдықты жоғары деңгейде дамытуға
бағытталған.

Сонымен қатар, бұл академиялық ұждансыздыққа жол
бермеу стратегияларын әзірлеу қажеттілігін де көрсетеді.
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Академиялық ұждансыздық

НУ Студенттерінің әдеп кодексінде анықталған жалпы 
академиялық бұзушылықтарға келесі әрекеттер жатады:

плагиат, жалған құжаттарды қолдан жасау, басқа 
тұлғалардың оқуы мен жұмысына араласу, басқа 
студенттердің жұмысын бұрмалау, көшіру және 
басқалардың осындай бұзушылықтар жасауына себетесу. 

Назарбаев Университеті (2015) 



Академиялық ұждансыздық

НУ Студенттерінің әдеп кодексінде анықталған жалпы 
академиялық бұзушылықтарға келесі әрекеттер жатады:

плагиат, жалған құжаттарды қолдан жасау, басқа 
тұлғалардың оқуы мен жұмысына араласу, басқа 
студенттердің жұмысын бұрмалау, көшіру және басқалардың 
осындай бұзушылықтар жасауына себетесу. 

Назарбаев Университеті (2015)

... плагиат дегеніміз не?



Плагиат

НУ Студенттерінің әдеп кодексіне сәйкес (2015): «өзіне бөтен
адамның жұмыс нәтижелерін қасақана немесе абайсызда
иемдену».



Плагиат

НУ Студенттерінің әдеп кодексіне сәйкес (2015): «өзіне бөтен
адамның жұмыс нәтижелерін қасақана немесе абайсызда
иемдену».

... плагиат абайсызда немесе «кездейсоқ» жасалуы мүмкін!

Сондықтан, құжаттарды ашықтан-ашық қолдан жасау, жұмысқа
араласу, жұмыстарды бұрмалау және көшіріп алуға қарағанда
студенттерде плагиаттың алдын алуға қатысты
қиыншылықтар туындауы мүмкін.



НУ ЖББМ және плагиат

... сондықтан Жоғары білім беру мектебі Қазақстанда білім беруді 
дамытуға қатысуға қабілетті жас ғалымдар мен зерттеушілер 
арасында академиялық адалдықты жоғары деңгейде дамытуға 
бағытталған болса...

... бұл академиялық ұждансыздыққа жол бермеу стратегияларын 
әзірлеу қажеттілігін де көрсетеді...

...онда плагиаттың алдын алуға бағытталған стратегиялар осы 
стратегиялардың ішіндегі ең маңыздысы болады!



Плагиаттың алдын алу

... бірақ қалай плагиаттың алдын алуға 
болады?



Плагиаттың алдын алу

Барлық бағдарламалар (MA, MSc, & PhD) аясында НУ ЖББМ-
дағы оқыту, бағалау және қолдау көрсету академиялық
ағылшын тілі негізінде жүргізіледі.

Бұл НУ ЖББМ студенттерінің плагиаттың алдын алуға қажетті
құралдарды алуына кепілдік береді.

...ол қандай құралдар?



Академиялық жазба сөз курстары



Сыни оқу дағдылары

Академиялық оқу шеңберлері 
(Seburn, 2016)

Академиялық мәтіндермен жұмыс 
істеу стратегияларын зерттеу

Әдебиетті академиялық жазба 
сөзде қолдану дағдыларын 
дамыту
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АПА (APA) стиліндегі сілтемелерді 
көрсету 



АПА (APA) стиліндегі сілтемелерді көрсету 
Болон процесінің арқасында жоғары білім стандартталған және қол 
жетімді болып, ағылшын тіліне негізделеді (Healey, 2009; Xu, 2008). 

Бір жағынан, мұндай үрдіс Еуропада тұрақтандырушы күш ретінде 
сипатталды (Johnson, 2009), ал екінші жағынан, ол ағылшын тілді 
елдерге әділетсіз артықшылық бергені үшін сынға ұшырады 
(Kovaleva, 2010).

2011 жылы осы бастамаға қол қойған Қазақстан сияқты елдер үшін 
мұндай ауысу күрделі шешім болып табылады (Piven & Pak, 2006). 

Fairclough ( 2006) румындық жоғары оқу орындары осы үдерістің 
басқарушы қағидаларын жүзеге асыру барысында кездесетін 
қиыншылықтарды көрсетеді.

Fairclough білім беру реформасы баяу және «ауқымды 
институционалдық, әкімшілік және факультативтік қолдаудың 
арқасында ғана» жүріп жатқанын айтты (p.36).

(Авторы, күні)

Авторы (күні)

Астарлы сөз

Тікелей 
дәйексөз



Turnitin Жұмыстарды тапсыру және 
кері байланыс алу

Онлайн режимінде кері байланыс беру

Авторлықты тексеру

Біртума жұмыстарды көтермелеу

Академиялық адалдықты бұзатын жұмыстарды табыстауға 
кедергі жасайды







Қорытынды

Академиялық ұждансыздық студентті баға жетпес оқу
тәжірибесінен айырып қана қоймай, оның тапсырмалар мен
пәндерге қатысты үлгерімнің төмендеуіне немесе университеттен
шығаруға әкеліп соғуы мүмкін.

Академиялық адалдық – табысты оқытудың негізі. Ерекше 
ойларды жеткізе білу, дереккөздерге сілтеме жасау, жеке жұмыс 
істеу және нақты нәтижелерді көрсете білу – студенттердің ғылыми 
қызметін кеңейтуге ықпал ететін дағдылар.

Студенттерді плагиаттың салдары туралы ескерту қажет 
болғанымен, оларға плагиаттың алдын алу дағдыларын үйрету 
әлдеқайда маңызды.
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