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Жаш окумуштуулардын жана студенттердин арасындагы мыкты илимий 

эмгек конкурсу жөнүндө 

                       

ЖОБО 
 

Ош МУда жаш окумуштуулардын жана студенттердин  арасындагы мыкты 

илимий эмгек конкурсу жаштарды илимий-изилдөө иштерине тартуу жана алардын 

илимий ишмердүүлүктөрүн андан ары активдештирүү максатында өткөрүлөт. 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Жаш окумуштуулардын жана студенттердин арасындагы мыкты илимий эмгек 

конкурсу (мындан ары – конкурс) жыл сайын университеттин жаш 

окумуштууларынын, аспиранттарынын, изденүүчүлөрүнүн, студенттердин жана 

жаштардын илимий жамааттарынын арасында өткөрүлөт. 
 

1.2. Конкурска катышуучулардын курактык чеги – илимдин кандидаттары, 

аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн 40 жашка чейин, илимдин докторлору үчүн  

45 жашка чейин белгиленет. 
 

1.3. Конкурска илимдин бардык багыттары боюнча илимий-изилдъъ иштери 

сунушталат. Конкурс илимдин докторлору жана кандидаттары, изденүүчүлөр 

жана аспиранттар, студенттер үчүн өзүнчө уюштурулат. 
 

1.4. Конкурстун уюштуруучулук-техникалык камсыздалуусу ОшМУ тарабынан ишке 

ашырылат. 
 

1.5. Конкурска катышуу үчүн өтүнүч-билдирме университеттин Илим жана 

аспирантура бөлүмүнө 2011-жылдын 1-июнуна чейин жөнөтүлөт. 
 

2. Конкурсту уюштуруунун тартиби 
  

2.1. Конкурстун биринчи жана экинчи этаптары тиешелүү түрдө кафедраларда, 

факультеттерде 2011-жылдын 23-майына чейин өткөрүлөт. 
 

         

2.2. Конкурстун үчүнчү жыйынтыктоочу этабына Окумуштуулар Кеңештеринин 

жана алдынкы окумуштуулардын сунуштамалары  менен конкурстун I жана II 

этаптарынан өткөн эмгектер сунушталат. 

 

2.3. Конкурсту кабарлоо массалык маалымат каражаттарына жарыяланат. 
 

2.4. Конкурстук комиссияга төмөнкү иш кагаздар сунушталып  көрсөтүлөт: 



   

 

 автордон (авторлордон) же Ош МУнун студенттеринин жана жаштардын илимий 

жамааттарынан конкурска катышууга өтүнүч-билдирме; 

 

 илимий-изилдөө ишинин темасы, факультеттин, кафедранын аталышы, илимий 

иштин авторлору, жылы чагылдырылган сырткы барак;  

 

 илимий эмгектин баяндамасы берилип, анда төмөнкүлөр чагылдырылышы 

зарыл: негиздеме, нускама, проблеманын актуалдуулугу, изилдөөнүн максаты 

жана милдеттери, илимий жаңылыгы, жумуштун практикалык баалуулугу, 

изилдөөнүн обьекттери жана методдору, эксперименталдык бөлүк жана 

изилдөөнүн жыйынтыктарын талкуулоо, корутунду, пайдаланылган илимий 

адабияттар;  
 

 Окумуштуулар Кеңешинин жумушту конкурска сунуштоо боюнча чечими; 
 

 сунушталган эмгектин багыты боюнча жарыкка чыккан илимий эмгектеринин 

тизмеси; 
 

 авторлордун окуган же иштеген жери, кызматы, илимий даражасы, илимий 

наамы, байланыш телефондору жөнүндө маалыматтар;  
 

 илимий жетекчинин иштеген жери, кызматы, илимий даражасы, илимий наамы, 

байланыш телефондору жөнүндө маалыматтар. 
 

2.5. Конкурска коюлган иш кагаздарга кошумча түрдө төмөнкүлөр тиркелиши 

мүмкүн: 
 

 факультеттин деканынын өтүнүнүч-каты; 
 

 илимий эмгекти колдонууга жана жайылтууга кызыкдар болгон      уюмдардын, 

ишканалардын тизмеси; 
 

 илимий эмгек боюнча чет өлкөлүк илимий байланыштар; 
 

 илимий иштин жыйынтыктарын колдонуу, жайылтуу боюнча актылар, 

патенттердин көчүрмөлөрү. 
 

 

2.6. Дипломдук жана курстук жумуштар илимий жаңылыкка ээ болуп же изилдөөнүн 

жыйынтыктары практикалык мааниге ээ болгон учурда конкурска сунушталышы 

мүмкүн. 

  

2.7. Бул Жобонун шарттары сакталбаган учурда Конкурстук комиссия өтүнүч-

билдирмени карабоого укуктуу. 
 

2.8. Конкурска сунушталган материалдар кайра кайтарылбайт. 

 

 

 



   

 

3. Эмгектерди кароонун тартиби 
 

3.1. Өтүнүч-билдирмелер Илим жана аспирантура бөлүмүндө катталып, каттоо 

номери берилет. 
 

3.2. Конкурска жиберилген өтүнүч-билдирмелерди кароо үчүн Конкурстук 

комиссия түзүлөт. Конкурстук комиссиянын жеке курамы ректордун буйругу 

менен бекитилет. 
 

3.3. Катталган өтүнүч-билдирмелердин тизмеси жана иш – кагаздары конкурстун 

шарттарына ылайыктуулугу текшерилип, андан соң илимий-изилдөө иштери 

илимдин багыттары боюнча  түзүлгөн көз карандысыз эксперттик комиссияга 

өткөрүлүп берилет. Көз карандысыз эксперттик комиссия ректордун буйругу 

менен бекитилет. 
 

3.4. Конкурстук  комиссия  корутундулардын жыйынтыгын карап, зарыл болгон 

түзөтүүлөрдү киргизет жана конкурстун жыйынтыгын чыгарат. 
 

3.5. Байгелүү орундар Конкурстук комиссия тарабынан илимдин  багыттары  

боюнча бөлүштүрүлөт.  
 

3.6. Конкурстардын жеңүүчүлөрү жөнүндөгү Конкурстук комиссиянын чечими 

ректорго бекитүүгө сунушталат. 
 

3.7. Эксперттердин курамы, экспертизадан өтүү процесси жашыруун  сакталат.  

 

4. Конкурстун жеңүүчүлөрүн  сыйлоо 

 

4.1. Конкурстун жеңүүчүлөрү жана алардын илимий жетекчилери изилдөө 

иштеринин республика үчүн маанилүүлүгүнө жараша сыйланат. 
 

4.2. Ош МУнун жетекчилигине конкурста жеңген жаш окумуштууларды, 

аспиранттарды, изденүүчүлөрдү жана студенттерди окуу жайдын өздүк 

каражаттарынын эсебинен кошумча сыйлоо укугу берилет.           
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           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                  решением Малого Ученого Совета ОшГУ 

        № 26 от   « 25 »  апреля 2011 года 

  
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о конкурсе  на лучшую научную работу среди 

молодых ученых и студентов  

 

 

 Конкурс на лучшую научную работу среди молодых ученых и студентов 

проводится в целях вовлечения молодежи в научно-исследовательскую работу 

и дальнейшей активизации их научной деятельности.  

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на лучшую научную работу  среди молодых ученых и студентов 

(далее – конкурс) проводится ежегодно среди молодых ученых, 

аспирантов, соискателей, студенческих и молодежных научных 

коллективов университета. 

 

1.2. Возрастной ценз для участников конкурса устанавливается: для кандидатов 

наук, аспирантов и соискателей - до 40 лет, а для докторов наук – до 45 лет. 

 

1.3. На конкурс представляются  научно-исследовательские работы по всем 

направлениям науки. Конкурс проводится раздельно для докторов и 

кандидатов наук; соискателей и аспирантов; студентов.  

 

1.4. Организационно-техническое обеспечение  конкурса осуществляет ОшГУ.   

 

1.5. Заявки на конкурс направляются в адрес Отдела науки и аспирантуры 

университета до 1 июня 2011 года. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Первый и второй этапы конкурса проводятся на кафедрах и факультетах 

соответственно до  23  мая 2011 года.   

  



   

 

2.2. На третий,  заключительный этап конкурса представляются работы по 

рекомендациям Ученых Советов и ведущих ученых, предварительно 

прошедшие отбор непосредственно на первом и втором этапах. 

 

2.3. Объявление о конкурсе публикуется в средствах массовой информации.  

 

2.4. На конкурсную комиссию представляются следующие документы:  

 

 заявка от автора (ов) или студенческих и молодежных научных 

коллективов ОшГУ  на участие в конкурсе;    

 

 титульный лист, в котором отражены название научно исследовательской 

работы, наименование факультета, кафедры,   автор (ы) научной работы, 

год;  

  

 описание научной работы, в которой отражены обоснование, аннотация, 

актуальность проблемы, цель и задачи исследования, научная новизна, 

практическая значимость работы, объекты и методы исследования, 

экспериментальная часть и обсуждение результатов исследований, выводы, 

использованная научная литература;  

 

 решение Ученого Совета по выдвижению работы на конкурс;  

 

 список опубликованных научных трудов по направлениям представляемой 

работы;  

 

 сведения об авторах с указанием места работы или учебы, должности, 

ученой степени, ученого звания, контактные телефоны;   

 

 сведения о научном руководителе с указанием места работы, должности, 

ученой степени, ученого звания, контактные телефоны.   

  

2.5. К документам, представленным на конкурс, могут быть дополнительно 

приложены:   

 

 письмо-ходатайство декана факультета;    

 

 перечень организаций и предприятий, заинтересованных во внедрении и 

использовании  результатов данной научной работы;  

 

 зарубежные научные связи по данной научной работе;   

  

 акты о внедрении результатов научной работы,  копии патентов.  
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2.6. Дипломные или курсовые работы могут быть представлены на конкурс, 

если в них имеется научная новизна или результаты исследования имеют 

практическое    значение.  

 

2.7. В случае несоблюдения условий настоящего Положения Конкурсная 

комиссия   вправе не рассматривать заявку.  

 

2.8. Представленные на конкурс материалы возврату  не подлежат.  

 

3. Порядок рассмотрения работ 

 

3.1. Заявка регистрируется в Отделе науки и аспирантуры, и ей присваивается 

регистрационный номер.  

 

3.2. Для рассмотрения заявок, поданных на конкурс, создается Конкурсная 

комиссия. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается 

приказом ректора. 

 

3.3. Список зарегистрированных заявок и документы проходят проверку на 

соответствие условиям конкурса, после этого научно-исследовательская 

работа передается на оценку Независимой экспертной комиссии по 

направлениям науки. Состав Независимой экспертной комиссии 

утверждается приказом ректора.  

 

3.4. Конкурсная комиссия рассматривает результаты экспертного заключения, 

вносит необходимые коррективы и затем утверждает итоги конкурса.  

 

3.5. Призовые места распределяются Конкурсной комиссией по направлениям 

науки.  

 

3.6. Решение Конкурсной комиссии о победителях конкурса представляется 

ректору на утверждение.  

 

3.7. Состав экспертов, процесс прохождения экспертизы являются строго 

конфиденциальными.  

 

4. Награждение победителей конкурса 

 

4.1. Победители конкурса и их научные руководители будут награждены в 

зависимости от значимости научного исследования для республики.  

 

4.2. Руководству университета предоставляется право премировать молодых 

ученых, аспирантов, соискателей и студентов, победивших в конкурсе, 

дополнительно за счет собственных средств учебного заведения. 
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