
ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК 

академиялық адалдық кодексі  
 

1. Жалпы ережелер 

1.1 ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК 

Академиялық адалдық кодексі (бұдан әрі – Кодекс) ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 

қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік қағидаларына, даму стратегиясына және ҚР МСМ «Қазақ ұлттық 

хореография академиясы» ШЖҚ РМК Жарғысына сәйкес жасалды.   

1.2 Кодекс академиялық адалдықтың негізгі ұғымдары мен қағидаттарын, оны 

қолдану мақсаттары мен міндеттерін айқындайды, білім беру процесіне қатысатын 

барлық қатысушылардың академиялық адалдықты сақтау бойынша құқықтары мен 

міндеттерін белгілейді, академиялық адалдықты бұзушылық түрлерін және 

бұзушылық жасалған жағдайда шаралар қабылдау тәртібін анықтайды.   

1.3 Кодексті қабылдау мамандарды сапалы даярлау міндеттерін ҚР МСМ 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі – Академия) және 

академиялық саясатын іске асыруға септігін тигізеді.      

1.4 Кодекс білім беру процесінің барлық қатысушылары – білім алушылар, 

профессор-оқытушылар құрамы, әкімшілік-басқару қызметкерлері үшін бәріне 

бірдей болып табылады. 

1.5 Кодекс Қазақстан Республикасында білім беру беру қызметін реттейтін 

нормативтік актілері, Академия Жарғысы мен оның даму стратегиясы өзгерген 

және білім беру бағдарламаларының талаптары қайта қаралған жағдайда қайта 

қаралуы мүмкін.   

1.6 Кодексте келесі ұғымдар қолданылады:   

1) академиялық адалдық – білім алушының жазбаша жұмыстарды орындау 

(бақылау, курстық, эссе, дипломдық, диссертациялық), емтихандағы жауап, 

зерттеулердегі, өз ұстанымын көрсету, академиялық қызметкерлермен, 

оқытушылармен және басқа білім алушылармен өзара қарым-қатынас, сондай-ақ 

бағалау барысындағы адалдығын айқындайтын құндылықтар мен ұстанымдардың 

жиынтығы.  

2) білім беру процесіне қатысушылар – білім алушылар, профессор-

оқытушылар құрамы, әкімшілік-басқару қызметкерлері. 

3) білім алушы – Академияда білім алатын тұлға.  

4) оқытушы – Академияның мектеп, техникалық және кәсіптік оқыту, 

бакалавриат, магистратура, докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша 

өз мамандығы мен ғылыми біліктілігіне және еңбек шартының талаптарына сәйкес  

білім алушыларды даярлауды жүзеге асыратын педагогикалық қызметкері.  

5) жалпы бақылау – Академияның білім беру процесінде ағымдық, аралық, 

қорытынды бақылауды және мемлекеттік қорытынды аттестаттауды өткізу кезінде 

қолданылатын мониторинг процедуралары.   

6) құжаттық бақылау – бұрмалаудың алдын алу мақсатында нақтылық, 

анықтылық үшін құжаттарды зерделеу және талдау негізінде өткізілетін 

бақылаудың түрі.   

7) бағаланатын жұмыс – білім алушымен ағымдық, межелік және қорытынды 



бақылау аясында оқудың белгілі бір кезеңінде оның оқу жетістіктерін анықтау үшін 

орындалатын жұмыс немесе тапсырма (жазбаша жұмыс, бақылау жұмысы, 

зертханалық жұмыс, практикалық жұмыс, өздік жұмыс, зерттеу жұмысы, тесттер, 

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс, жоба және т.б.).   

1.7 Кодексте қолданылатын қысқартулар: 

 ПОҚ – профессор-оқытушылар құрамы. 

 

2. Академиялық адалдықтың мақсаты, міндеттері мен қағидаттары 

2.1 Кодекстің мақсаты академиялық адалдық регламентін белгілеу, білім 

алушылардың адалдық, шын және сенімді қарым-қатынастар құру және 

Академиялық адалдық кодексін сақтау қажеттілігі туралы түсінігін қалыптастыру 

болып табылады.   

2.2 Академиялық адалдық саласындағы міндеттер: 

1) мамандардың даярлық сапасын арттыруға көмектесу; 

2) білім алушылардың академиялық адалдығын қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін жағдайлар жасау; 

3) проблемалық мәселелер мен жағдайларды реттеу арқылы академиялық 

адалдықты бұзу жағдайларының алдын алу.   

2.3 Академиялық адалдық қағидаттары:  

1) адалдық – білім алушылардың оқу жұмысының бағаланатын және 

бағаланбайтын түрлерін адал, әдепті орындау; 

2) автордың және оның мирасқорларының құқықтарын қорғауын жүзеге 

асыру – бөгде сөзді, ойды дұрыс тарату және бағаланатын жұмыстардағы 

ақпараттың дереккөздерін көрсету арқылы авторлықты растау және авторлық 

құқықтың объектісі болып табылатын шығармаларды қорғау; 

3) ашықтық – айқындық, өзара сенім білдіру, білім алушылар мен 

оқытушылар арасында ақпаратпен және идеялармен ашық бөлісу; 

4) білім алушылардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу – пікірлер 

мен идеялардың еркін айтылу құқығы; 

5) теңдік – әрбір білім алушы академиялық адалдық қағидаларын ұстануды 

және оларды бұзу үшін тең жауапкершілікті қамтамасыз етеді.  

 

3. Академиялық адалдықты бұзу түрлері 

3.1 Алдау  белгілі бір жағдайларға, оқиғаларға, фактілерге қатысты  саналы 

түрде жаңылыстыру. Академиялық ортада бұл:   

1) плагиат  авторлықты растауды ұсынусыз немесе дереккөзді көрсетпестен 

басқа көздерден материалдарды толық немесе ішінара иелену; басқа адамның 

немесе ғылыми ұжымның ғылыми еңбегін өзінің еңбегі ретінде ұсыну, сондай-ақ 

бөтен адамның туындысын өз атынан жариялау немесе өз атын жазып қою, 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен айқындалған авторлық 

құқықты бұзу.  

2) көшіру  білім алушыларды  ағымдық, межелік және қорытынды бақылау, 

сондай-ақ қорытынды мемлекеттік аттестаттауды өткізу процесінде бағаланатын 

жұмыстарды орындау кезінде тыйым салынатын материалдарды пайдалану. 

3) ақпаратты, пікірлер немесе деректерді қасақана бұрмалау/алмастыру 



(жалған медициналық анықтама ұсыну; білім алушылардың оқу жетістіктерінің 

базасына рұқсат етілмеген қолжетімділік; оқу құжаттарын, есептердің деректері 

мен нәтижелерін қолдан жалған жасап алу; электрондық және қағаз сынақ 

кітапшасындағы бағалар мен қолдарды қолдан жалған жасап алу; барлық 

деңгейлердегі жұмыстар мен құжаттарда бағаларды түзету).  

4) бағаланатын жұмысты орындау, тестілеу кезінде ақпаратты немесе 

техникалық құрылғыларды заңсыз пайдалану және тарату; бағаланатын жұмыстың 

кез келген жауаптарын заңсыз жолмен алу; рұқсат етілмеген жасырын бейне немесе 

аудиожазба.  

3.2 Академиялық адалдықты бұзудың аталған түрлері толық тізбені 

қамтымайды  және қажет болған жағдайда толықтырылуы мүмкін. 

  

4. Академияның білім беру процесіне қатысушылардың  

құқықтары мен міндеттері  

4.1 Білім алушылар: 

1) Кодекстің мәтінімен танысуға;  

2) оқыту процесінде өз пікірін еркін айтуға, ғылыми және оқу ақпараты мен 

идеясын еркін алуға және таратуға. Осы еркіндіктерді жүзеге асыру этикалық 

нормаларды, сондай-ақ заңмен қарастырылған және ұлттық қауіпсіздікті, аумақтық 

тұтастықты немесе қоғамдық тәртіпті қорғау, басқа тұлғалардың беделі мен 

құқықтарын қорғау мүддесіне қажетті шектеулерді сақтау қажеттілігімен 

байланысты;   

3) Кодексті бұзғаны үшін негізсіз айыптаудан барлық заңды тәсілдермен 

қорғануға құқылы. 

4.2 Білім алушылар: 

1) осы Кодекстің мәтінімен танысуға және оны бұзғанда болатын салдарларды 

білуге;  

2) бағаланатын оқу тапсырмалары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде академиялық адалдықты мүлтіксіз сақтауға;    

3) нақты және сенімді ақпарат көздерін пайдалануға;   

4) жазбаша жұмыстарды (рефераттар, курстық жұмыстар, эссе, практика 

бойынша есептер, дипломдық жұмыстар, жобалар, магистрлік жұмыстар, ғылыми 

мақалалар және т.б.) авторлығын көрсетіп жеке идеялары және басқа адамдардың 

идеялары негізінде сапалы орындауға;   

5)  бағаланатын жұмыстың барлық түрлерін өз бетінше орындауға;    

6) Ішкі тәртіп қағидаларын сақтауға міндетті.   

4.3 Академияның ПОҚ-ы  құқылы: 

1) білім беру процесіне қатысушылардан академиялық адалдықтың негізгі 

қағидаттарын сақтауды талап етуге;  

2) оқыту процесінде өз пікірін еркін айтуға, ғылыми және оқу ақпараты мен 

идеясын еркін алуға және таратуға. Осы еркіндіктерді жүзеге асыру этикалық және 

корпоративтік нормаларды, сондай-ақ заңмен қарастырылған және ұлттық 

қауіпсіздікті, аумақтық тұтастықты немесе қоғамдық тәртіпті қорғау, басқа 

тұлғалардың беделі мен құқықтарын қорғау мүддесіне қажетті шектеулерді сақтау 

қажеттілігімен байланысты;   



3) білім алушылардың оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарының (бағаланатын 

жұмыстар, қойылымдар, рефераттар, курстық жұмыстар, эссе, практика бойынша 

есептер, дипломдық жұмыстар, магистрлік диссертациялар, жариялауға 

ұсынылатын ғылыми мақалалар) академиялық адалдық қағидаттарына сәйкестігіне 

сараптама өткізуге; 

4) факультеттің және Академияның алқалық органдарының қарауына білім 

беру процестерін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге құқылы. 

4.4 Академияның ПОҚ-ы міндетті:  

1) академиялық адалдық қағидаттарын ұстануға;   

2) білім алушыларды нақты және сенімді ақпарат көздерін таңдауға үйрету 

және қолдау көрсетуге;  

3) нұсқамаларды, сілтемелерді, пайдаланылған әдебиеттердің тізімін рәсімдеу 

тәсілдерін үйретуге;   

4) Академияда белгіленген бағалау критерийлеріне қатаң сәйкестікте 

академиялық бақылауды жүзеге асыруға;  

5) Кодексте белгіленген талаптарды бұзудың кез келген мүмкіндігіне жол 

бермеуге;  

6) Академия басшылығын және кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары 

мен өзге өкілдерін Кодексті бұзушылық орын алған әрбір оқиға жөнінде хабардар 

етуге;  

7) педагогикалық этиканы сақтауға міндетті.    

4.5 Академияның әкімшілік-басқару қызметкерлері:  

1) өз өкілеттіктері шеңберінде бөлімшелердің академиялық адалдықты 

қамтамасыз ету бойынша жұмысын реттейтін және білім беру процесіне барлық 

қатысушылар үшін міндетті актілерді шығаруға;   

2) Академияның кез келген құрылымдық бөлімшесінің олардың 

өкілеттіктеріне қатысты мәселелерді талқылау және шешу бойынша жұмысына 

қатысуға;   

3) факультеттің және Академияның алқалық органдарының қарауына 

академиялық адалдық қағидаттарын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізуге 

құқылы.  

4.6 Академияның әкімшілік-басқару қызметкерлері: 

1) Кодексті ұстануға; 

2) осы Кодекспен көзделген шараларды қабылдау бойынша жұмысты 

үйлестіруге; 

3) білім беру процесіне қатысушылардың академиялық адалдықты сақтауына 

бақылау және мониторинг жүргізуге; 

4) Академияның барлық жұмыскерлері мен білім алушыларына қатысты 

әдептілік сақтауға; 

5) академиялық адалдықты бұзу фактілерін айқындау процесінде туындайтын 

шиеленісті жағдайларды Кодекске, Академияның Ішкі тәртіп қағидаларына, 

сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешуге; 

6) Кодекс талаптарын бұзудың кез келген мүмкіндігіне жол бермеуге және 

оларды мүлтіксіз сақтауды қамтамасыз етуге, оның ішінде Академия бекіткен 

лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес; 



7) академиялық адалдық қағидаттарының бұзылуы орын алған әрбір оқиғаға 

қатаң есеп жүргізуге міндетті. 

  

5. Процедуралар 

5.1 Білім алушылар академиялық адалдық қағидаттарын бұзған жағдайда  

бағалау жұмысын жүргізу кезінде оқытушы Кодекске қосымшаға сай нысан 

бойынша акт жасайды, білім алушымен әңгіме жүргізеді. Кодексті бұзғаны туралы, 

тиісті дәлелдемелері бар акт және оқушылар жұмыстарының көшірмелері 

деканатқа, кәсіптік білім беру мектеп-колледжінің басшысына беріледі. Факультет 

деканы немесе кәсіптік білім беру мектеп-колледжінің басшысы білім беру 

процесіне қатысушыларға бұзушылық сипаты және тәртіптік ықпал ету шарасы 

туралы хабарлама жібереді. 

5.2 Білім беру процесіне қатысушылар аталған Академиялық адалдық кодексін 

бұзушылықпен немесе тәртіптік ықпал ету шарасымен келіспеген жағдайда 

апелляция өткізіледі, бұл өтініш түрінде рәсімделуі тиіс және деканатта/кәсіптік 

білім беру мектеп-колледжінде Академиялық адалдық кодексін бұзушылық факті 

тіркелген кезден бастап бір тәулік ішінде тіркелуі тиіс. 

5.3 Академия басшылығы апелляцияға ұсынылған материалдарды әділ қарауға 

жауапкершілік алады. 

5.4 Плагиатты болдырмау үшін білім алушылардың жазбаша жұмыстарының 

барлық түрлері (рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар, магистрлік, 

докторлық диссертациялар және басқалар) жұмыстың түпнұсқалық дәрежесін 

айқындау тексерісінен өтеді. Тексеру тәртібі мен процедураларын Академия 

айқындайды. 

  

6. Жауапкершілік 

6.1 Білім беру процесіне қатысушылар академиялық адалдық қағидаттарын 

бұзғаны үшін моральдық және тәртіптік жауапкершілік алады.  

6.2 Орындау кезінде академиялық адалдық қағидаттары бұзылған жұмыстар 

қабылданбайды және бағаланбайды. 

6.3 Академиялық адалдық қағидаттары бұзылған жағдайда білім беру 

процесіне қатысушыларға келесі тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін: 

1) ескерту; 

2) ескертпе; 

3) сөгіс; 

4) қатаң сөгіс; 

5) Академиядан шығару. 

  

7. Қорытынды ережелер 

7.1 Бекітілген Кодекске өзгерістер енгізуді әзірлеуші жаңа құжат әзірлеу және 

оны белгіленген тәртіппен келісу, бекіту жолымен жүзеге асырады. 

7.2 Осы Кодекс Ғылыми кеңесінің хаттамасы шығарылған күннен бастап 

күшіне енеді. 

7.3 Кодексті қайта қарау қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде үш жылда бір рет 

жүзеге асырылады. 



 

Қосымша  

 

 

Академиялық адалдық қағидаттарын бұзу туралы акт   

 

Оқытушының Т.А.Ә.: 

 

Пән: 

Телефон: 

 

 

Оқу қызметінің түрі: 

Е-mail: Білім алушының Т.А.Ә.: 

__________________ 

____________________________________ 

 

Сынып/топ______________________ 

Бұзушылықтың сипаты (о.і. күні, уақыты және орны) (қажет болған жағдайда 

қосымша парақты қосуға болады): 

 

 

 

 

 

Оқытушының немесе емтихандарға қатысуға өкілетті тұлғаның қолы және күні:  

(керектісінің астын сызу керек) 

 

Білім алушының қолы және күні: 

 

 

Актпен таныстым: 

 

Ата-анасының немесе өзге заңды өкілінің қолы ___________ 

 


