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Мектебінде оқушыларды плагиат тақырыбында

оқыту үшін онлайн құралдарды қолданудың әртүрлі

көріністерін анықтаңыз.

Figure 4. What’s your why? (Harvard health publishing, 2019) 

Онлайн-құралдарды қолдана отырып, плагиатты

оқытудың мұғалімдер тарапынан құндылығы қаншалық



Академиялық адалдық дегеніміз не?/Бұзушылық? 

“Академиялық адалдықты бұзу-

бұл біреудің жұмысын өзінікі

ретінде ұсыну актісі/процесі”

(Thomas, Raynor & McKinnon,

2014, p. 533).

«…Толық немесе ішінара әр

түрлі көздерден алынған

материалдарды сілтеме немесе

сілтеме жасамай-ақ жеке

жұмысы ретінде ұсынуы»

(Academic Honesty Policy of

NISA, 2015).

“Білім берудегі жеке адамның

немесе ұйымдардың этикалық

және кәсіби ұстанымдары,

стандарттары мен практикалары«

- академиялық адалдықтың негізі

болып табылады. (Anohina-

Naumeca, Tauginiene & Odineca,

2018, p. 1)

Figure 2. Academic integrity (Tulane University, n.d.) 

Figure 1. Do not-copy (u.a., 2017)
Figure 3. Academic integrity (Columbia university, 2019) 



Неліктен маңызды?

Figure 2. Academic integrity (Tulane University, n.d.) 

Халықаралық Академиялық

Адалдық Орталығы (ХААО):  

Адалдық; 

Сенім; 

Әділдік;

Құрмет; 

Жауапкершілік; 

Батылдық; 

(Hanbidge, Tin, & Tsang, 2018, p. 2; McKenzie, 2018). 



Әдебиеттерді талдау

• “Ұйым құрылымын, процесі мен мәдениетін стандарттау ” (Hanbidge et al., 2018, p.2); 
• Жас болуы, ер жынысы, орташа баға (lower grade point average), сананың төмендігі, 

ұйымдастырушылық қабілеттің төмендігі, мектептен тыс жұмыстарға қатысу »- әділ емес
әрекеттің тудыратын факторлар (Fenster, 2016, p. 243); 

• Оқушыларға арналған онлайн курстарда күндізгі курстардан гөрі көп плагиат жасалады
(Ekanhitanond, 2014, pp. 151-152); 

• Университеттің 10-29% - ы және орта білім беру оқушыларының 80% - ы (Stetter, 2013, p. 
675); 

• Оқушылардың белсенділігі, көп тілдер, мультимедиа, тікелей рефлексия және интерактивті
ойындар академиялық тұтастықты қамтамасыз етудің маңызды элементтері болып табылады
(Hanbidge et al.,2018, p. 3); 

• Мобильді технология және т.б. Ватерлоо университеті (Hanbidge et al., 2018, p. 10; McKenzie, 
2018; Anohina-Naumeca et al., 2018; Stetter, 2013); 

• Turnitin - плагиатпен анықтау бағдарламасы (Stetter, 2013, p.678)  

Figure 4. Literature review (Campus career club, 2019)



Сапалық
зерттеу

• Кресвелл (2014) «Сапалық зерттеу - бұл
негізгі тұжырымдама, идея немесе
процесс бола алатын орталық
құбылыстың егжей-тегжейлі түсінігін
қалыптастыруда және зерттеуде пайдалы
зерттеу әдісі.” (30 б). 

Мақсатты
іріктеу

• «Орталық құбылысты
түсінуге көмектесетін
адамдарды таңдаңыз
(Creswell, 2014, p. 228) 

Жартылай-
құрылым
сұхбат

• Пайдалы ақпаратты
зерттеп, интервьюерге
қойылатын сұрақтар мен 
тұжырымдарды
таңдаңыз(Kumar, 2011, p. 
145)

Методология

Figure 5.  Como adicionar um botão de zoom em

sua barra de tarefas (Lee, 2017)



Ақпаратты 
талдау

(Blaxter, 
Hughes & 

Tight, 2010, p. 
233)

“барлық
сұхбаттардан
жалпы және

ерекше
тақырыптард

ы алыңыз” 

Тақырып
тық

талдау



Нәтижелер

Нәтижелерін
түсіндіріңіз

Онлайн құралдарды
қолдану: 

- Turnitin; 

- Өзгелер: kahoot, skype, 
bilimland, twigbilim, 

apastyle.org, 
owl.purdue.edu

Жобалардан алдын
дайындау



- Рөлдік модель / тұтастық
идеясы;

- Мобильді технологиялар;

- Плагиатты ажырату үшін
Turnitin;

- Бір сағаттық шеберлік
сабағы;

- Академиялық адалдық
саясаты;

- Тек ресми, шынайы сайттар;

- Плагиатты анықтау үшін
Turnitin;

- Дағдыларды жетілдіру;
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