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ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫНЫҢ ЖӘНЕ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ КОДЕКСІ  

 

Осы академиялық адалдық кодексі оқытушылар құрамы мен 

А.Мырзахметова атныдағы Көкшетау университетінің қызметкерлеріне 

арналған, (бұдан әрі - Кодекс), Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 

сәйкес әзірленген (2017 жылғы 13 маусымдағы толықтырулармен), 2015 

жылғы 18 қарашадағы № 410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы» Заңымен және жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормалар, 

университет қызметкерлері мен оқытушыларының мінез-құлқының негізгі 

стандарттарын белгілейді. 

 

1. Жалпы 

 

1.1 Академиялық адалдық - оқыту және бағалау кезінде жеке 

адалдықты дамытатын құндылықтар мен қағидаттар жиынтығы. Сонымен 

қатар оны әр түрлі жазбаша жұмыстар мен ғылыми зерттеулерді орындау 

кезінде лайықты мінез-құлық деп түсіндіруге болады. 

1.2 Академиялық адалдық - білім беру қызметімен байланысты 

алаяқтық немесе алаяқтықтың кез келген түрі. 

1.3 Академиялық адалдық кодексі әкімшілік қызмет, оқытушылар, 

қызметкерлер, білім беру қызметінде оқитын студенттер арасындағы 

қатынастарға қатысты этикалық нормаларды белгілейді. 

 

2. Академиялық тұтастық принциптері 

 

Оқу процесінде академиялық адалдықтың негізгі принциптері: 

2.1. Адалдық - бұл жұмысты адал, лайықты орындау. 

2.2. Автордың және оның мұрагерлерінің құқықтарын қорғауды жүзеге 

асыру - авторлық құқықты тану және авторлық құқықтың объектісі болып 

табылатын шығармаларды басқа біреудің сөзін, ойлары мен ақпарат көздерін 

дұрыс беру арқылы; 

2.3. Ашықтық - ашықтық, өзара сенім, студенттер мен оқытушылар 

арасындағы ашық ақпарат пен идеялармен алмасу; 

2.4. Құқықтар мен бостандықтарды құрметтеу - пікірлер мен идеяларды 

еркін білдіру құқығы; 

2.5. Теңдік - әркімнің академиялық адалдық ережелерін сақтау және 

олардың бұзылғаны үшін бірдей жауапкершілік. 

 

3. Академиялық этика нормалары 

 

3.1 Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы мен ұжымы 

Қазақстан Республикасы Президентінің саясатын ұстануға және оны дәйекті 

түрде жүзеге асыруға міндетті. 

3.2 Оқу, ғылыми және шығармашылық қызмет академиялық еркіндік 

қағидатын жауапкершілікпен іске асыруға негізделеді және университет 

миссиясына қол жеткізуге негізделген. 



3.3 Университет қызметкерлері мен профессорлық-оқытушылық 

құрамы ғылыми қызметті жүзеге асыруда академиялық адалдық 

қағидаттарын сақтауға міндеттенеді, бұлар келесі жағдайларда бұзылады: 

3.3.1 Жасақтау, бұрмалау (бағалаулар, жұмыстар, басқа мәліметтер); 

3.3.2 Деректерді, компьютерлік бағдарламаларды, зерттеу нәтижелерін 

ұрлау немесе қасақана бүлдіру; 

3.3.3 неғұрлым жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қастандық немесе 

алдау; 

3.3.4 Плагиат, б.а. идеяларды, деректерді немесе мәтінді атрибуциясыз 

пайдалану, яғни оларды меншікті ретінде көрсету. 

3.4 Педагогтың кәсіби этикасы шақыруды, өз ісіне адал болуды және өз 

міндеттерін орындауда жауапкершілік сезімін қажет етеді. 

3.5 Мұғалім үнемі жаңартылып отыруды қажет етеді. Ол өзінің 

білімімен, біліктілігін арттырумен және ең жақсы жұмыс әдістерін іздеумен 

айналысады. 

3.6 Мұғалім өзіне жүктелген педагогикалық жұмыстың сапасы мен 

нәтижелеріне жауап береді. 

3.7 Мұғалім жас ұрпаққа ұлттық және жалпыадамзаттық мәдени 

құндылықтарды береді, мәдени даму процесіне белсенді қатысады. Ол өзінің 

тікелей міндеттерін орындау кезінде де, оқу орнынан тыс жерде де 

мәдениетке қарсы іс-қимылмен айналыса алмайды. 

3.8 Мұғалімнің беделі құзіреттілікке, әділеттілікке, әдептілікке 

негізделген. Мұғалім өзінің беделін дұрыс емес әдістер арқылы жасамайды 

және оны теріс пайдаланбайды. 

3.9 Мұғалімнің жеке өміріне құқығы бар, бірақ оның таңдаған өмір 

салты мамандықтың беделін түсірмеуі, кәсіби міндеттерін орындауға кедергі 

келтірмеуі керек. 

3.10. Ішімдікті және басқа мас заттарды асыра пайдалану мұғалімнің 

мамандығына сәйкес келмейді. 

3.11 Оқушылардың жетістіктерін бағалау кезінде мұғалім объективтілік 

пен әділеттілікке ұмтылады. Оқу үлгерімінің көрінуін жасанды түрде қолдау 

үшін бағаларды төмендету немесе асыра бағалау. 

3.12 Мұғалім өзінің сөйлеу мәдениеті мен қарым-қатынасына үнемі 

көңіл бөледі. Оның сөзінде ешқандай қарғыс, вульгаризм, дөрекі және 

қорлайтын сөздер жоқ. 

3.13 Тәрбиешілердің арасындағы қарым-қатынас алқалылық, 

серіктестік және сыйластық принциптеріне негізделген. Мұғалім өзінің 

беделін ғана емес, әріптестерінің де беделін қорғайды. 

3.14 Қызметкер мен оқытушы сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік 

қағидаларын қатаң сақтау керек 

 

4. Жауапкершілік 

 

4.1 Оқу процесінің әр қатысушысы міндетті 

4.2 Осы Кодекспен келіскен әрбір қызметкер танысу парағына жеке қол 

қояды. 


