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1. Қолдану аймағы
Бұл Ереже докторлық, магистрлік диссертациялардың / жобалардың,
монографиялар мен ғылыми мақалалардың және студенттердің дипломдық
жұмыстарының / жобаларының тәуелсіздік дәрежесін бағалау, сондай-ақ
докторанттардың, магистранттардың, студенттердің ӛзіндік тәртіптілік деңгейін және
зияткерлік меншік құқығының сақталуын арттыру мақсатында енгізілген.
Ереже Antiplagiat жүйесін қолдану тәртібін, ғылыми жетекшінің және
докторанттың, магистранттың, студенттің жауапкершілік дәрежесін және осы
Ереженің шарттарын сақтамағаны үшін оларға қолданылатын санкцияларды
анықтайды, сонымен қатар тиісті заң бұзушылықтар анықталған кезде оқытушылар
мен Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің әкімшілігінің әрекеттерін
реттейді.
2. Нормативтік сілтемелер
Осы ережелерге сәйкес әзірленді:
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы»
Заңы (07.07.2020 ж. Ӛзгертулер мен толықтырулармен);
Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы 18.02.2011 ж. № 408-IV-ЗРК
(07.07.2020 ж. Ӛзгертулермен);
Білім берудің барлық деңгейлерінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығы, 05.05.2020ж. ӛзгертулер мен
толықтырулармен);
Жоғары және (немесе) ұйымдар қызметінің типтік ережелері жоғары оқу
орнынан кейінгі білім», Білім министрінің бұйрығымен бекітілген және Қазақстан
Республикасының ғылымы 2018 жылғы 30 қазандағы №595 «Бекіту туралы білім беру»
(25.09.2020 жылғы ӛзгертулермен).
3. Анықтамалар мен қысқартулар
Осы Ережеде терминдер мен анықтамалар қолданылады:
білім алушыларды қорытынды аттестаттау - мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандартында кӛзделген олардың оқу пәндерінің кӛлемін меңгеру дәрежесін
анықтау үшін жүргізілетін рәсім;
магистратура - бұл тиісті мамандық бойынша «магистр» академиялық дәрежесі
беріле отырып, ғылыми, ғылыми-педагогикалық және басқарушылық кадрларды
даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіби оқу жоспары;
бакалавриат - тиісті білім беру бағдарламасы бойынша «бакалавр» дәрежесін
тағайындайтын кадрларды даярлауға бағытталған жоғары білім деңгейі;
студент - бакалавриатта оқитын адам;
дипломдық жұмыс/жоба - бұл білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес
келетін студенттің ӛзекті мәселені ӛз бетімен зерттеу нәтижелерін қорыту болып
табылатын дипломдық жұмыс;
монография - белгілі бір тақырыпты жан-жақты зерттейтін ғылыми еңбек;
ғылыми мақала – қандай бір ғылыми еңбектің, шығармашылық жұмыстың
нәтижесі жайлы мәлімет беретін шығарма;

плагиат - біреудің идеяларын немесе ӛнертабыстарының авторлығын қасақана
иемдену және біреудің ғылыми немесе ӛнер туындысын ӛз атына жариялау, біреудің
шығармаларының фрагменттерін қайнар кӛзін кӛрсетпей алу, кӛшіріп алу.
Осы стандартта келесі қысқартулар қолданылады:
Қорқыт Ата атындағы ҚУ - Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті.
4. Жалпы ережелер
Докторлық, магистрлік диссертациялар мен дипломдық жұмыстарда / жобаларда,
ғалымдар монографиясында, ғылыми мақалаларда дереккӛзге сілтеме жасалмаған
ақпарат алу дәрежесін анықтау үшін Қорқыт Ата атындағы ҚУ «Антиплагиат.ВУЗ»
бағдарламалық қамтамасыз ету кешенін (ID6632064, №960540000620/180348/00)
қолданады.
Әр мамандық бойынша докторлық, магистрлік диссертациялар, монографиялар,
ғылыми мақалалар мен дипломдық жұмыстарын / жобаларын тексеруді ұйымдастыру
институттар директорлары мен мамандандырылған кафедралар, бӛлімдер жүзеге
асырады.
Кафедра меңгерушілері сараптама комиссиясын жасақтайды (кемінде 3 адам),
сонымен қатар «Антилагиат» жүйемен жұмыс істеу үшін жауапты адамдарды
тағайындайды.
Докторлық, магистрлік диссертациялар, монографиялар, ғылыми мақалалар мен
дипломдық жұмыстарды/жобаларды плагиатқа тексеру бойынша Қорқыт Ата атындағы
ҚУ қызметін үйлестіруді жоғары оқу орнынан кейінгі білім бӛлімі және оқу процесін
ұйымдастыру бӛлімі, ғылым департаменті жүзеге асырады.
«Антиплагиат» жүйесі бойынша докторлық, магистрлік диссертациялар мен
дипломдық жұмыстар/жобалар сараптамасын университеттің профессорлықоқытушылар құрамынан тұратын сараптамалық комиссия жүзеге асырады. Сараптау
комиссиясының құрамы университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.
«Антиплагиат» жүйесін орнату және пайдалану тәртібі бағдарламалық
қамтамасыз ету бӛлімінің техникалық құжаттарымен анықталады.
5.«Антиплагиат» жүйесін қолдану тәртібі
Докторлық, магистрлік диссертацияны докторант, магистрант және дипломдық
жұмысын / жобасын студент «.doc» немесе «.pdf» форматтарындағы
«Антиплагиат.ВУЗ» жүйесінде тексеру үшін мамандандырылған бӛлімге ұсынады
және тексеруден кейін Қорқыт Ата атындағы ҚУ ішкі порталында орналастырылады.
Докторлық, магистрлік диссертация мен дипломдық жұмысын / жобасын
кафедраға тапсырған кезде докторант, магистрант немесе студент ӛтінішті толтырады
(1, 4-қосымшалар), бұл оның берілген докторлық, магистрлік диссертациясы және
дипломдық жұмыстарды / жобаларды Antiplagiat жүйесімен тексеру фактісімен, баспа
және электронды кӛздерден алынған қарыздардың болмауымен, тиісті қолдаумен,
плагиат анықталған жағдайда мүмкін болатын санкциялар туралы сілтемелер және
хабарламалармен расталады.
Ӛтініштің болмауы диссертация мен дипломдық жұмыстың / жобаның автоматты
түрде қорғалмайтынына әкеледі.
Сараптау комиссиясы берілген бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып,
докторанттың, магистранттың, студенттің ӛтініші мен докторлық, магистрлік
диссертацияның және дипломдық жұмыстың / жобаның электрондық нұсқасын

алғаннан кейін 5 күн ішінде Antiplagiat жүйесінде тексереді.
Монографиялар мен «Хабаршы» журналының редакциясына келіп түскен ғылыми
мақалалар бірінші кезекте антиплагиат бағдарламасынан ӛтеді. Мәтіннің
түпнұсқалылығын 80 %-дан жоғары болған жағдайда мақала техникалық редактордың
ӛңдеуіне, одан әрі жауапты редакторлардың қарауына ӛткізіледі.
6. Докторлық, магистрлік диссертация мен дипломдық жұмыстардың /
жобалардың «Antiplagiat» жүйесі тексергеннен кейін ашық қорғауға жіберу
тәртібі
Докторант, магистрант докторлық, магистрлік диссертацияны, ал студент
дипломдық жұмысты/жобаны қорғауға 30 күнге дейін кешіктірмей Antiplagiat
жүйесімен тексеруге жіберуге ұсынады.
Егер де бастапқы мәтіннің ӛзіндік ерекшелігі кемінде 70%-ы болса магистрант
магистрлік диссертацияны қорғауға, студентке – 65% болса дипломдық жұмысты /
жобаны қорғауға рұқсат етіледі.
Егер де докторлық, магистрлік диссертацияны бастапқы мәтіннің үлесі азырақ
(бірақ 65% -дан кем емес), дипломдық жұмыс / жоба үшін - 60%-дан кем емес, кафедра
жұмыстың тәуелсіздігін растауға құқылы (сараптама комиссиясы тӛрағасының пікірін
ескере отырып) және қорғауға жібере алады. Мұндай диссертацияны, жұмысты /
жобаны қабылдау туралы шешім кафедра отырысының хаттамасымен ресімделеді.
Егер түпнұсқа мәтін докторлық, магистрлік жұмыстың / жобаның 50-60% -ына,
дипломдық жұмыстың / жобаның 45-50%-на сәйкес келсе, алдын-ала белгіленген
тақырыпты сақтай отырып, дипломдық жұмыс / жоба студентке, ал диссертациялық
жұмыс / жоба докторантқа, магистрантқа 10 күн ішінде қайта қарауға жіберіледі, содан
кейін ол Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысы басталғанға дейін 10
күннен кешіктірмей қайта тексеріледі.
51% және одан кӛп плагиат болған жағдайда докторлық, магистрлік диссертация
ағымдағы оқу жылында қорғауға жол берілмейді. Сондай-ақ, докторлық, магистрлік
диссертацияны қайта тексерген кезде түпнұсқа мәтінінің 70%-дан тӛмен алатын
диссертацияны қорғауға жол берілмейді (егер ақпарат кӛздеріне сілтемелер болмаса).
Докторлық, магистрлік диссертацияны қорғауға жіберілмеген докторант,
магистрант, дипломдық жұмысты/жобаны қорғауға жіберілмеген студент оқу
бағдарламасын аяқтамаған болып саналады.
Докторлық, магистрлік диссертацияны, «Антиплагиат.ВУЗ» жүйесі бойынша
диссертацияны тексеру нәтижелері қорытынды бағаны қою кезінде ескерілуі мүмкін
және қорытынды біліктілік жұмысына қоса беріледі.
7. Ғылыми мақалаларды «Antiplagiat» жүйесі тексергеннен кейінгі жұмыс
тәртібі
«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Хабаршысы» журналы
редакциясына келіп түскен ғылыми мақалалар бірден «Antiplagiat» бағдарламасымен
тексеріледі. Мақаланың ғылыми нәтижесі, талдауы, жалпы мақала құрылымының
түпнұсқалылығы 80-пайыздан тӛмен болмауы керек. Осы талапқа сәйкес келген мақала
техникалық редактордың тексеруіне ӛтеді.
Егер мәтін түпнұсқалылыққа сәйкес келмес авторға кайтарылады.

8. Жауапкершілік және өкілеттік
Докторант, магистрант, студент докторлық, магистрлік диссертациясын,
дипломдық жұмысын / жобасын «Антиплагиат.ВУЗ» жүйесімен тексеру үшін осы
Қағидада белгіленген мерзімде ұсынуға жауапты.
Antiplagiat жүйесінен жалған тәсілдермен (әріптерді ауыстыру, кӛрінбейтін
белгілерді пайдалану және т.б.) асыра бағалаған докторант, магистрант, студент, егер
дипломдық жұмыс / жоба бұрын қорғалғаны дәлелденсе, қорғауға жол берілмейді.
Кафедра меңгерушілері мен ғылыми жетекшілері диссертацияны, дипломдық
жұмысты / жобаны уақытында тексеруге, плагиат үшін қайта қарау және қайта тексеру
туралы шешім қабылдауға, сонымен қатар докторлық, магистрлік диссертацияны,
дипломдық жұмысты / жобаны қорғауға жіберуге жауапты.
Кафедра меңгерушісі докторанттың, магистранттың, студенттің Antiplagiat
жүйесімен жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша сараптама комиссиясының
шешімімен келіспеген жағдайда, жұмысты / жобаны қарау үшін кафедра мүшелерінен
комиссия тағайындайды, бұл туралы соңғы шешім кафедра отырысында қабылданады.
Сонымен бірге докторантқа, магистрантқа, студентке докторлық, магистрлік
диссертацияның, дипломдық жұмыстың / жобаның тәуелсіздігіне қатысты кафедра
мүшелеріне ӛз ұстанымын айтуға мүмкіндік беру керек.
Институт директоры плагиат фактісін анықтау туралы кафедра меңгерушісінің
ұсынысы бойынша докторантқа, магистрантқа, студентке қатысты тәртіптік жазаның
түрін белгілейді.
Докторлық, магистрлік диссертацияларды, дипломдық жұмыстарды / жобаларды
«Antiplagiat» жүйесі бойынша емтихандардың нәтижелері 2, 5 қосымшалармен кафедра
отырысының хаттамасымен рәсімделеді.
Бітіруші кафедра меңгерушісі 3, 6-қосымшаларға сәйкес докторлық, магистрлік
диссертациялардың, Antiplagiat жүйесінде тексерілген дипломдық жұмыстардың /
жобалардың электрондық нұсқасын докторлық, магистрлік диссертацияларды қорғауға
арналған мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысы басталғанға дейін 10
күннен кешіктірмей, дипломдық жұмыстардың/жобалардың электронды нұсқасын
береді.
Хабаршы журналына мақала беруші авторлар мәтіннің түпнұсқалылығына
жауапты болуы керек. Тексерілген ғылыми мақалалардың анықтамалары жауапты
редактордың ары қарайғы жұмысы үшін баспадан шығарылып, арнайы папкаға
тігіледі.Ақпараттық технологиялар бӛлімінің бастығы диссертациялар базасының
ақпараттық қауіпсіздігіне жауап береді.
Бағдарламалық қамтамасыз ету бӛлімі Antiplagiat жүйесі бойынша докторлық,
магистрлік диссертациялар, дипломдық жұмыстарды /жобаларды тексеруге әдістемелік
кӛмек кӛрсетеді.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бӛлімі және оқу процесін ұйымдастыру бӛлімі
осы Ереженің талаптарын сақтауды бақылайды.
9. Жазбаша жұмыстарды тексеру тәртібі
Жарияланымдар:
- оқулықтарға, оқу-әдістемелік құралдарға, оқу және ғылыми-әдістемелік
басылымдарға арналған мәтіннің түпнұсқалығы 65%-дан кем емес;
- ПОҚ монографиялары, мақалалары үшін мәтіннің түпнұсқалығы 80%-дан кем
емес.

Қосымша 1
ӚТІНІШ
Мен, ___ (Аты-жӛні)_____
_____________БББ бойынша курс магистранты,
Қорытынды аттестаттау комиссиясына кӛпшілік алдында қорғау үшін ұсынылған
«___________» тақырыбындағы диссертациялық жұмысымда плагиат элементтері жоқ
екенін мәлімдеймін.
Баспа және электронды ақпараттық кӛздерден алынған барлық тікелей
қолданылған сӛздердің тиісті сілтемелері бар.
Баспа және электронды ақпараттық кӛздерден алынған барлық тікелей
қолданылған сӛздердің тиісті сілтемелері бар.
Мен Қорқыт Ата атындағы ҚУ қолданыстағы "Магистрлік диссертацияларды,
дипломдық жұмыстарды/жобаларды тексеру үшін "Антиплагиат.ВУЗ" жүйесін
пайдалану туралы ережемен" таныстым, осы ережеге сәйкес плагиаттың табылуы
магистрлік диссертацияны қорғауға жібермеуге және тәртіптік шараларды қолдануға
негіз болып табылады.

күні
(қолы)

Қосымша 2
Сараптау комиссиясының қорытындысы
Магистрлік диссертация
(магистрлік диссертация тақырыбы)
(Магистранттың аты-жӛні, академиялық тобы)

«Антиплагиат» жүйесімен тексеру нәтижелері бойынша мәтіннің бірегейлігі %.
Сараптау комиссиясының шешімі
Магистрлік диссертация
(магистрлік диссертация тақырыбы)
(Магистранттың аты-жӛні, академиялық тобы)

Қорғауға жіберіледі, сараптама комиссиясының мүшелеріне жол берілмейді:
1.
(Аты-жӛні)

2.
(Аты-жӛні)

3.
(Аты-жӛні)

Қосымша 3

Мамандық бойынша магистрлік диссертациялардың
электрондық нұсқасын қабылдау-тапсыру
Акті

р/с

Магистранттардың атыжӛні

Магистрлік диссертация
тақырыптары

Ескертпе

1.
2.
3.

Тапсырды
қолы

Кафедра меңгерушісі

Т.А.Ә.

Кафедраның атауы

Қабылдады
қолы

Ақпараттық технологиялар басқармасының бастығы

Т.А.Ә.

Қосымша 4
ӚТІНІШ
Мен, ___(Аты-жӛні)_____
_____________ мамандығының курс студенті,
Қорытынды аттестаттау комиссиясына кӛпшілік алдында қорғау үшін ұсынылған
«___________» тақырыбындағы дипломдық жұмысымда плагиат элементтері жоқ
екенін мәлімдеймін.
Баспа және электрондық ақпараттық кӛздерден алынған барлық тікелей
қарыздардың тиісті сілтемелері бар.
Мен Қорқыт Ата атындағы ҚУ қолданыстағы "дипломдық жұмыстарды тексеру
үшін "Антиплагиат.ВУЗ" жүйесін пайдалану туралы Ережемен" таныстым, осы
ережеге сәйкес плагиатты табу дипломдық жұмысты/жобаны қорғауға жібермеуге
және тәртіптік шараларды қолдануға жол бермеу үшін негіз болып табылады.

күні
(қолы)

Приложение 5
Сараптау комиссиясының қорытындысы
Дипломдық жұмыс/жоба
(дипломдық жұмыстың/жобаның тақырыбы)
(Студенттің аты-жӛні, академиялық тобы)

«Антиплагиат» жүйесімен тексеру нәтижелері бойынша мәтіннің бірегейлігі %.
Сараптау комиссиясының шешімі
Дипломдық жұмыс/жоба
(дипломдық жұмыстың/жобаның тақырыбы)
(Студенттің аты-жӛні, академиялық тобы)

Қорғауға жіберіледі, сараптама комиссиясының мүшелеріне жол берілмейді:
1.
(Аты-жӛні)

2.
(Аты-жӛні)

3.
(Аты-жӛні)

Приложение 6

Мамандық бойынша дипломдық жұмыстардың/жобалардың электронды нұсқасын
қабылдау-тапсыру
АКТІ

р/с

Студенттердің аты жӛні

Дипломдық
жұмыстардың/жобалардың
тақырыптары

Ескертпе

1
2
3

Тапсырды
қолы

Кафедра меңгерушісі

Т.А.Ә.

Кафедраның атауы

Қабылдады
қолы

Ақпараттық технологиялар басқармасының бастығы

____________ Т.А.Ә.

