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Иемдену (дұрыс және дұрыс емес) жұмыстарын тексеру үшін 

пайдаланылатын негізгі нормативтік құжаттар): 

«Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент, профессор) 

беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 24 

шілдедегі №344 бұйрығы. Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-

әдістемелік құралдарды дайындау, сараптау, сынамақтан өткізу және 

мониторинг жүргізу, басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру 

қағидалары. 

«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан 

Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы № 6-1 Заңы (29.09.2014 

ж.жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен). 

ГОСТ 7.32-2001 ақпарат, кітапхана және баспа стандарттары жүйесі. 

Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Дизайн құрылымы мен ережелері. 

ГОСТ 7.1-2003 ақпарат, кітапхана және баспа стандарттары жүйесі. 

Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың 

жалпы талаптары мен ережелері. 

ГОСТ 7.0.3-2006 ақпарат, кітапхана және баспа стандарттары жүйесі. 

Басылымдар. Негізгі элементтер. Терминдер мен анықтамалар. 

ГОСТ 7.0.5-2008 ақпарат, кітапхана және баспа стандарттары жүйесі. 

Библиографиялық сілтеме. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері. 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 ақпарат, кітапхана және баспа стандарттары жүйесі. 

Диссертация және диссертацияның рефераты. Дизайн құрылымы мен 

ережелері. 

 

Қолданылатын терминдер мен анықтамалар 

Плагиат - біреудің өнер туындысының немесе ғылымның 

жетістіктерінің, техникалық шешімдердің немесе өнертабыстардың 

авторлығын қасақана иемдену. Плагиат авторлық-құқықтық заңнаманы және 

патенттік заңнаманы бұзу болуы мүмкін және олар заңды жауапкершілікке 

әкелуі мүмкін. Екінші жағынан, плагиат зияткерлік меншіктің кез-келген 

түріне жатпайтын салаларда да мүмкін, мысалы, математика және басқа да 

іргелі ғылыми пәндер. Плагиат өзінің атымен біреудің туындысын жариялау 

кезінде, сондай-ақ иемдену көзін көрсетпей басқа адамдардың 

туындыларының үзінділерін алу кезінде көрінеді. Плагиаттың міндетті 

белгісі-авторлық құқықты иемдену, өйткені авторлық құқықпен қорғалатын 

туындыны заңсыз пайдалану, жариялау, көшіру және т.б. плагиат емес, 

көбінесе «қарақшылық»деп аталатын авторлық құқықты бұзудың басқа түрі. 

«Қарақшылық» зияткерлік еңбек нәтижелерін заңсыз пайдалану және 
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жариялаушы тұлғаның авторлық құқығын иемдену кезінде плагиатқа 

айналады. 

Өзін-өзі плагиат - сол оқулықтың немесе ғылыми монографияның 

әртүрлі атаулармен бірнеше рет жариялануы. 

Дәйексөз - бұл бастапқы мәтінді тікелей пайдалану. Дәйексөз мәтінде 

көрсетілуі керек және дәл дәйексөз ретінде ресімделуі керек. Дұрыс 

атрибуциямен бірге жүрмейтін дәйексөз (тырнақша және дереккөзді көрсету) 

авторлық құқықты бұзуы мүмкін. 

Парафраз - дәйексөз көзіне міндетті түрде сілтеме жасай отырып, өз 

сөзіңізбен дәйексөзді (әдетте кішкене үзінді) қайталау. Ақпаратты өз сөзімен 

баяндау кезінде мәтіннің бастапқы мағынасын бұрмалауға жол берілмейді. 

Дереккөзге сілтеме жасамай немесе тырнақшасыз сөзбе-сөз көшіріп алу 

кезінде мәтін плагиат болып табылады. 

Қате иемдену - басқа авторға тиесілі екенін дұрыс көрсетпей, басылымға 

басқа материалдарды қосу. 

Дұрыс иемдену - мәтінде мекемелердің, мемлекеттік және жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының атауларын, нормативтік құқықтық актілерге 

сілтемелерді, заң мәтіндерін, әдебиет тізімдерін, қайталануларды, оның 

ішінде жалпы сөз тіркестерін немесе терминдерді, дұрыс жазылған 

дәйексөздерді пайдалану. 

Түпнұсқа мәтін - мәтінде қате иемденудің болмауы. 

 

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде 

мәтіннің түпнұсқалық деңгейін анықтау: 

Басылымға түпнұсқалықтың қорытынды бағасы кемінде ұсынылады: 

оқу құралы - 50%; 

практикум, зертханалық практикум - 50%; 

оқу-практикалық, оқу-әдістемелік, анықтамалық құралдар, сөздіктер - 

50%; 

дипломдық және курстық жұмыстар - 70%; 

монография - 70%; 

әдістемелік ұсынымдар - 70%; 

магистрлік диссертация - 75% 

ғылыми мақала - 80%; 

докторлық диссертация - 85%. 

Басылым түріне байланысты (оқу-әдістемелік және ғылыми еңбектер, 

дипломдық жұмыстар) «Антиплагиат» жүйесінің есептері оқу-әдістемелік 

кеңес пен ғылыми кеңестің (ҒЖ) шешім қабылдауы үшін ақпараттық негіз 

болып табылады. 
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Ғылыми жаңашылдықты талап етпейтін оқулықтар үшін олар 

басымдықты растауға қызмет етпейді және іс жүзінде жалпылама, 

құрастырушы сипатқа ие, өзіндік дәрежесін анықтау дұрыс емес қарыз алуды 

анықтауға дейін азаяды. 

Ғылыми жарияланымдардың әлемдік тәжірибесінде дұрыс нұсқаулар 

келесідей орындалады: 

дереккөзге сілтеменің дұрыстығы; 

дәйексөз мақсатымен негізделген ең аз көлем; 

белгіленген талаптарға сәйкес сілтемелер мен әдебиеттер тізімін 

ресімдеу; 

бастапқы дереккөздің артықшылықты дәйексөзі (тиісті түрде жасалған 

сілтеме болған жағдайда екінші көзді пайдалануға рұқсат етіледі); 

бөтен ғылыми жұмыстардың үзіндісінен іріктеуді меншікті мәтінді 

ауыстыруға болмайтындыңы.. 

Қате иемденудің критерийі - біреудің авторлығын көрсетудің жоғарыда 

аталған ережелерін бұзу. 

Иемденудің дұрыстық өлшемі олардың дизайнының дұрыстығымен 

анықталады: тиісті сілтемелер мен библиографиялық сипаттамалардың 

болуы. 

 

Ғылым және инновациялар  

департаментінің басшысы     А. Балмуханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Тоқбаланова Л. Т. 
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Ғылыми кеңес бекіткен 

2019 жылғы 13 маусымдағы № 6 отырыс хаттамасы 


























