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Мамлекеттик тилде На официальном языке 

1. Жалпы жоболор 
1.1.Студенттик илимий ийрим (мындан ары - СИИ) студенттердин 

илимий-изилдөө иштерин уюштуруу формаларынын бири болуп 

саналат; 

1.2.СИИ өз ишин ОшМУнун Студенттик илимий коому жөнүндө 

жобонун (мындан ары - ИСК), ушул Жобонун негизинде жүргүзөт; 

1. Общие положения 
1.1.Студенческий научный кружок (далее – СНК) представляет собой 

одну из форм организации исследовательской деятельности 

студентов; 

1.2.СНК осуществляет свою деятельность на основе Положения о 

Студенческом научном обществе ОшГУ (далее – СНО), настоящего 

Положения; 

1.3. СИИ ыктыярдуу негизде уюштурулат; 

1.4. СИИ кафедранын алдында ишмердүүлүгүн жүргүзөт. 

1.3.СНК организуется на добровольной основе; 

1.4. СНК осуществляет деятельность при кафедре. 

 

2. СИИнин ишинин максаттары жана милдеттери 

2.1. СИИнин ишинин негизги максаты –студенттер тарабынан илимий 

изилдөөлөрдүн методологиясын өнүктүрүү болуп саналат; 

2.2. СИИнин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат: 
2.2.1. Илимий изилдөөлөргө кызыгуу көрсөткөн студенттерди илимий 

иштерге тартуу; 

2.2.2. Илимий изилдөөлөрдүн методдорун жана ыкмаларын өздөштүрүү; 
2.2.3. Студенттердин илимий потенциалын өнүктүрүү. 

 

3. СИИнин мүчөлөрүнүн түзүмү, укуктары жана милдеттери 

 

2. Цели и задачи деятельности СНК 

2.1. Основная цель работы СНК – освоение студентами методологии 

научного исследования; 
2.2. Основными задачами СНК являются: 

2.2.1.Привлечение к научной работе студентов, проявляющих интерес 

к научным исследованиям; 

2.2.2. Освоение методов и приемов научных исследований; 

2.2.3. Развитие научного потенциала студентов. 
 

3. Структура, права и обязанностичленов СНК 

3.1. СИИнин ишин илимий жетекчи жана СИИнинстаростасы 

уюштурат; 

3.1. Организацией деятельности СНК занимаются научный 

руководитель и староста СНК; 

3.2. Илимий жетекчинин милдеттери: 

3.2.1. СИИнин концепциясын иштеп чыгуу; 

3.2.2. СИИнин календардык жылдагы иш планын жана 

отчетунИСКнын бөлүмүнүн башчысына камсыздап берүү; 

3.2.3. СИИнин ишине жалпы көзөмөл жүргүзүү; 

3.2.4. Студенттер катыша турган илимий мүнөздөгү иш-чаралар 

жөнүндө СИИнин мүчөлөрүнө маалымат берүү жана алардын 

катышуусун камсыз кылуу; 

3.2.5. СИИнинилимий жыйындарын уюштуруу жана өткөрүү; 

3.2. Обязанности научного руководителя: 

3.2.1. Разработать концепцию СНК; 

3.2.2. Предоставлять план и отчет о работе СНК за календарный год 

на кафедру и руководителю отделения СНО; 

3.2.3. Осуществлять общий контроль задеятельностью СНК; 

3.2.4. Информировать членов СНК о мероприятиях научного 

характера, в которых могутучаствовать студенты, и обеспечить их 

участие; 

3.2.5. Организовывать и проводить заседания научного СНК; 
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3.2.6. Кафедрада СИИнин иштеринин номенклатурасын жүргүзүү; 

3.3. СИИнин илимий жетекчиси төмөнкүлөргө укуктуу: 

3.3.1. Студенттер катыша турган илимий мүнөздөгү иш-чаралар 

жөнүндө маалымат алууга; 

3.3.2. Кафедранын окутуучуларын СИИнин ишине тартууга. 

3.4. СИИнин старостасы төмөнкүлөргө милдеттүү: 

3.4.1. СИИнинкурамына студенттерди тартууга; 

3.4.2. Студенттер катыша ала турган илимий иш-чаралар жөнүндө 

СИИнин мүчөлөрүнө маалымдоого; 

3.4.3. СИИнин жыйындарын уюштурууга; 

3.4.4. СИИнин протоколдорун жүргүзүүгө. 

3.3. СИИнин старостасы төмөнкүлөргө укуктуу: 

3.5.1. Студенттер катыша турган илимий иш-чаралар жөнүндө 

маалымат алууга; 

3.5.2. ОшМУнун студенттик илимий коому жана анын структуралык 

бөлүмдөрү менен мамилелерде СИИнин атынан чыгууга. 

3.6. СИИнин мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү: 

3.6.1. СИИнин жыйындарына үзгүлтүксүз катышуу (катышуу 

деңгээли 50% дан кем эмес) жана анын ишине активдүү катышуу. 

 

4. СИИнин уюштуруу иштери 

4.1. СИИни башкаруу кафедра башчысы же кафедранын тажрыйбалуу 

окутуучуларынын ичинен жетекчи катары ишке ашырат. 

4.2. СИИнин жыйыны айына жок дегенде бир жолу өткөрүлөт 

(окутуунун күндүзгү формасы үчүн). СИИнин жыйындары укуктуу 

болуп саналышы үчүн анын мүчөлөрүнүн кеминде 50% катышуусу 

керек. Эгерде ага катышкан СИИнин мүчөлөрүнүн жарымынан көбү 

добуш берсе, талкууланып жаткан маселе боюнча чечим кабыл 

алынды деп эсептелет. Каралып жаткан ар бир маселе боюнча добуш 

берүүнүн формасы ачык добуш берүү менен аныктайт.  

4.3. Ийримдин старостасы СИИнин мүчөсү болгон студенттердин 

арасынан ачык добуш берүү жолу менен шайланат. СИИнин 

жыйынында катышкан мүчөлөрүнүн добуштарынын эң көп санын 

алган талапкер шайланды деп эсептелет. СИИнин старостасы бир 

3.2.6. Вести номенклатуру дел СНК на кафедре; 

3.3. Научный руководитель СНК вправе: 

3.3.1. Получать информацию о мероприятиях научного характера, в 

которых могутучаствовать студенты; 
3.3.2. Привлекать преподавателей кафедры к работе СНК. 

3.4. Староста СНК обязан: 

3.4.1. Вовлекать студентов в члены СНК; 

3.4.2. Информировать членов СНК о мероприятиях научного 

характера, в которых могутучаствовать студенты; 

3.4.3. Организовывать заседания СНК; 

3.4.4. Вести протоколы СНК.  

3.5. Староста СНК вправе: 

3.5.1. Получать информацию о мероприятиях научного характера, в 

которых могутучаствовать студенты; 

3.5.2. Представлять СНК в отношениях со Студенческим научным 

обществом ОшГУ иего структурными подразделениями. 

3.6. Члены СНК обязаны: 

3.6.1. Постоянно посещать заседания СНК (уровень посещаемости не 

менее 50%) и активноучаствовать в его работе. 
 

4. Организационная работа СНК 

4.1.Руководство СНК осуществляется руководителем, являющимся 

заведующим кафедрой или из числа опытных преподавателей кафедры; 

4.2. СНК проводит заседания не реже одного раза в месяц (для 

дневной формы обучения).Заседания СНК являются правомочными, 

если на них присутствует не менее50% его членов. Решение по 

обсуждаемому вопросу считается принятым, если за 

негопроголосовало более половины присутствующих членов СНК. 

Форму голосования по каждому рассматриваемому вопросу 

определяет СНК открытым голосованием; 

4.3. Староста кружка избирается из числа студентов, являющихся 

членами СНК, путём открытого голосования. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов 

присутствующих членов СНК. Староста СНК избирается сроком на 

один год; 
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жылдык мөөнөткө шайланат. 

4.4. СИИнин иши жөнүндө документтер кафедрада сакталат. 

4.5. СИИ жыйындары окуу жылына бекитилген планга ылайык 

өткөрүлөт. Жыйындардын графигин СИИнин старостасы түзөт жана 

илимий жетекчи тарабынан бекитилет; 

4.6. Окуу жылына карата СИИнин жыйындарынын бекитилген 

графиги ИСКгатапшырылат. 
 

 

4.4. Документы о деятельности СНК хранятся на кафедре; 

 

4.5. Заседания СНК проводятся в соответствии с 

планом,утверждаемым на учебный год.График заседаний СНК 

составляется старостой СНК и утверждается научным руководителем; 

4.6. Утвержденный график заседаний СНК на учебный год 

представляется в СНО. 

 

 

 

 

 

 


