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                    Онлайн қорғауды өткізу үшін ұсыныстар 
 

1. Ұйымдастыру сәттері 
 

1.1 Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін диссертацияны онлайн қорғау 
Zoom-де конференция Ғылыми кадрларды даярлау және аттестаттау басқармасы 
қызметкерлерінің қатысуымен жүзеге асырылады. Таңдалған Zoom платформа.  

1.2 Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін диссертацияны қашықтықтан 
қорғауды ұйымдастыруда қорғағанға дейін Zoom бағдарламасын өз компьютеріңізге 
орнату қажет (https://zoom.us/), веб-камерасы, динамиктері/құлаққаптары, микрофоны бар 
компьютердің болуын 

 қашықтықтан өтетін отырысқа қатысатын диссертациялық кеңестің барлық 
мүшелеріне 

 ғылыми кеңесшілерге 
 ресми рецензенттерге 
 ізденушілерге қамтамасыз ету керек. 
1.3 Zoom-ге шығу үшін ұялы телефонды пайдалану қажет емес. 
1.4 Zoom-ге шыққан кезде ізденуші, диссертациялық кеңес мүшелері, ғылыми 

кеңесшілер, рецензенттер толық нақты аты-жөнін көрсетеді, сәйкестендіру үшін міндетті 
түрде бейнеден көрінуі тиіс. 

1.5 Дауыс беруге құқығы бар диссертациялық кеңес мүшелеріне (ізденушінің 
ғылыми кеңесшілерін қоспағанда) – жасырын дауыс беруді жүзеге асыру үшін алдын ала 
Gmail-да аккаунт құру керек. 

1.6 Қорғау басталғанға дейін ғалым хатшы докторанттың және диссертациялық 
Кеңес мүшелерінің жеке басын сәйкестендіруді жүргізеді. Докторант бөлмеде жалғыз 
отыруы қажет. Тікелей қорғау үшін пайдаланылатын электрондық құрылғылардан 
басқасы болмауы тиіс. Докторант онлайн режимде қорғап отырған бөлмесін көрсетуі 
қажет. Диссертациялық Кеңестің талабы бойынша бөгде заттар табылған жағдайда 
докторант оларды бөлмеден шығарады. 

1.7 Диссертациялық кеңестің дауыс беру құқығы бар мүшелері (ғылыми 
кеңесшілерді қоспағанда) қорғау басталғанға дейін (10-15 минут бұрын) өз компьютерінде 
Gmail аккаунтында қандай да бір браузерде (Mozilla, Chrome, Opera) авторизациялануы 
және қашықтықтан қорғау кезеңінде одан шықпауы, браузерді жаппауы қажет. 

1.8 Қорғаудың бейнежазбасын Zoom бағдарламасы арқылы техникалық хатшы, 
ізденуші жүзеге асырады. Бір уақытта бірнеше компьютерге жазу ұсынылады. Zoom 
арқылы бейне жазбаның ақаулығын болдырмау үшін ізденушіге өз компьютерінде ISpring 
Free Cam (қашықтықтан қорғаудың бейнежазбасы) сияқты экранды басып алу 
бағдарламасын орнату ұсынылады (https://www.ispring.ru/ispring-free-cam). Ізденуші 
қорғау кезеңінде бейнежазуды жүзеге асыру үшін экранды басып алуға арналған 
бағдарламаны іске қосады. 

1.9 Біреудің сөз сөйлеуі кезінде, қалған қатысушылар кедергілерді азайту үшін 
микрофонды өшіреді. 

1.10 Сұрақ қойғысы келетін адам қолын көтереді немесе Zoom-да «қол көтеру» 
түймесіне басады. 
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1.11 Ғылыми кеңесшілер, тікелей ғылыми жетекшілер, докторанттың жақын 
туыстары болып табылатын, диссертациялық кеңес мүшелері дауыс беруге қатыспайды. 

1.12 Диссертациялық кеңестің төрағасы, төрағасының орынбасары және ғылыми 
хатшысы өздерінің міндеттерін олар ғылыми кеңесшілер болып табылатын докторанттың 
диссертациясы қаралатын жағдайда диссертациялық кеңестің отырысында орындай 
алмайды. Диссертациялық кеңес төрағасының міндеттерін атқару төрағаның 
орынбасарына жүктеледі, төраға орынбасары мен ғылыми хатшының міндеттерін атқару 
диссертациялық кеңестің шешімімен мүшелерге жүктеледі. 

Төраға, төрағаның орынбасары және ғылыми хатшы бір мезгілде болмаған жағдайда 
диссертациялық кеңестің отырысы өткізілмейді. 

1.13 Диссертациялық кеңестің отырысы, егер оның жұмысына диссертациялық 
кеңес мүшелерінің кемінде 2/3 (үштен екісі) қатысса, отырысқа диссертациялық кеңес 
мүшелерінің қатарынан ізденушінің мамандығы (кадрлар даярлау бағыты) бойынша 
кемінде 3 (үш) маман міндетті түрде қатысса, заңды деп есептеледі. 

1.14 Қорғау басталғанға дейін диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы, 
ізденушілер баяндаманың презентациясын, пікірлердің электрондық нұсқаларының, 
рецензиялардың, қорытынды жобасының және қашықтықтан қорғау кезінде оларды 
трансляциялау мүмкіндігі үшін өзге де қажетті құжаттардың болуын тексереді. 
 

2. Google-form арқылы дауыс беруді ұйымдастыру рәсімі 
2.1 Қорғау басталғанға дейін дауыс беру құқығы бар диссертациялық кеңес 

мүшелері Gmail адресін диссертациялық кеңестің ғалым хатшысына ұсынуы тиіс. 
2.2 Диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы google-form әрбір ізденушілердің 

қорғауына дейін жасайды. 
2.3 Төрағалық етуші жасырын дауыс берудің басталғанын жариялағанда, 

диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы дауыс беруге құқығы бар диссертациялық кеңес 
мүшелерінің Gmail электрондық адресіне google-form сілтемесін жібереді. 

2.4 Жасырын дауыс беру нәтижелерін жария ету үшін диссертациялық кеңестің 
ғалым хатшысы дауыс беру нәтижелерін растауды есеп комиссиясының төрағасы мен 
мүшелеріне бергенде көруге болады. 

дауыс беру үшін Google-form үлгісіне сілтеме 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7FbD-

PfhHtfQSecwgPbxvpCx9AR7SXkVsjmdcpTWYIGbe8Q/viewform?usp=sf_link 
google-form жасау бойынша бейне нұсқауға сілтеме 
https://youtu.be/iPiee4M7qgA 
2.5 Қорғауға дейін диссертациялық кеңес мүшелерімен дауыс беру рәсімі 

дайындығын және алдын ала google-form құруды ұсынамыз. 
 

3. Қашықтықтан қорғау рәсімі 
3.1 Диссертациялық кеңестің отырысында төрағалық етушінің кворумы, отырысты 

өткізу құқығы, докторанттың, мамандықтың, диссертацияның тақырыбы, ғылыми 
кеңесшңлер мен ресми рецензенттерді ұсынуы туралы сөз сөйлеуі. 
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3.2 Докторанттың жеке ісінде бар құжаттар тізбесін жариялау және диссертациялық 
кеңеске ұсынылған құжаттардың белгіленген талаптарға сәйкестігі үшін ғылыми 
хатшының сөзі. 

3.3 Zoom бағдарламасында өз презентациясын көрсете отырып, докторанттың сөз 
сөйлеуі (негізгі мазмұнын баяндайды және диссертацияның негізгі ережелерін ұсынады). 

3.4 Отырысқа қатысушылардың сұрақтары - докторанттың жауаптары. 
3.5 Ғылыми кеңесшілердің сөйлеген сөзі, шетелдік кеңесші болмаған жағдайда, 

диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысының пікірін жариялауы, ZOOM-де пікірдің 
электрондық нұсқасы көрсетіледі. 

3.6 Ресми рецензенттердің сөйлеген сөздері. Ресми рецензенттердің бірі болмаған 
жағдайда (маңызды себеппен), оның пікірін ғылыми хатшы оқиды, ZOOM-де пікірдің 
электрондық нұсқасы көрсетіледі. 

3.7 Докторанттың ресми рецензенттердің ескертулеріне жауаптары және олардың 
ұсыныстары мен тілектері бойынша қорытындылары. 

3.8 Ресми емес пікірлер (бар болса, ғылыми хатшы Zoom-де электрондық нұсқада 
көрсете отырып оқиды). 

3.9 Диссертациялық кеңес отырысына қатысушылардың пікірталасы. 
3.10 Диссертациялық кеңес құрамынан 3 (үш) адамнан тұратын есеп комиссиясын 

қалыптастыру. 
3.11 Есеп комиссиясының төрағасы мен мүшелерінің таңдалған кандидатуралары 

үшін дауыс беру. 
3.12 Төрағалық етушінің жасырын дауыс берудің басталғанын жариялау. 
3.13 Дауыс беруге құқығы бар диссертациялық кеңес мүшелеріне, Ғылыми 

кадрларды даярлау және аттестаттау басқарма қызметкерінің google-form-ге Gmail 
электрондық адресіне сілтеме жіберуі. 

3.14 Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы Gmail-ге жіберілген сілтемесі 
бойынша google-form - де дауыс беру жолымен диссертациялық кеңес мүшелерінің дауыс 
беруі. 

3.15 Есеп комиссиясы төрағасының жасырын дауыс беру нәтижелері туралы сөз 
сөйлеуі, есеп комиссиясының хаттамасын бекіту. 

3.16 Есеп комиссиясы төрағасының қорғау нәтижелерін жариялауы. 
3.17 Диссертация бойынша диссертациялық кеңестің қорытындысын дайындау және 

қабылдау. Қорытынды жобасы мен біліктілік тармақтарын ZOOM бағдарламасында 
ізденуші экранға шығарады. Қорытындыны қабылдау ашық дауыс беру арқылы, жай 
көпшілік дауыспен жүзеге асырылады. 

 
 
 
 


