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Мамлекеттик тилде
1. Жалпы жоболор
1.1.Бул Жобо ОшМУнун (мындан ары - ОшМУ) Илимий студенттик
коомунун (мындан ары - ИСК) студенттердин жана магистранттардын
илимий-изилдөө иштерин уюштуруу боюнча ишин жөнгө салат.
1.2.ИСК өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз
Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ченемдик
укуктук актыларына, анын органдарынын жана уюмдарынын
сунуштарына, ОшМУнун Уставына жана ушул жобого ылайык
жүргүзөт.
1.3. ИСК жалпы кызыкчылыктардын негизинде түзүлгөн ОшМУнун
студенттеринин ыктыярдуу бирикмеси;
1.4. ИСК юридикалык жак болуп саналбайт жана мүлктүк жана
мүлктүк эмес укуктарга ээ боло албайт;
1.5. ИСКнын ишмердүүлүгүн ОшМУнун жаш окумуштуулар Кеңеши
(ЖОК) көзөмөлдөйт жана өз ишин илимий бөлүмү, факультеттин
декандарынын илим боюнча орун басарлары жана кафедралар
ж.б.ОшМУнун түзүмдүк бөлүмдөрү менен биргеликте курат.
2. ИСКнын ишинин максаттары жана милдеттери
2.1. ИСКнын негизги максаты студенттердин илимий ишмердүүлүгү,
ОшМУда жүргүзүлүп жаткан фундаменталдык жана прикладдык
изилдөөлөргө
катышуусу
аркылуу
изденүүчү
адистерди
калыптандыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана өнүктүрүү.

На официальном языке
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
регламентирует
деятельность
Студенческого научного общества (далее - СНО) Ошского
государственного университета (далее - ОшГУ) по организации
научно-исследовательской деятельности студентов и магистрантов.
1.2. СНО ведет свою работу в соответствии действующим
законодательством Кыргызской Республики, нормативными актами
Министерства образования и науки Кыргызской Республики,
рекомендациями его органов и организаций, Уставом ОшГУ и
настоящим положением.
1.3. СНО является добровольным объединением студентов ОшГУ,
созданным на основе общности интересов;
1.4. СНО не является юридическим лицом и не может приобретать
имущественные и неимущественные права;
1.5. Деятельность СНО курируется Советом молодых ученых (СМУ)
ОшГУ и строит свою работу во взаимодействии с научным отделом,
заместителями деканов факультетов по науке и кафедрами и другими
структурными подразделениями.

2. Цели и задачи деятельности СНО
2.1. Основной целью СНО является создание и развитие
благоприятных условий для формирования востребованных
специалистов
путем
научно-исследовательской
деятельности
студентов, участия их в фундаментальных и прикладных
исследованиях, проводимых в ОшГУ.
2.2. ИСКнын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:
2.2. Основными задачами СНО являются:
- студенттердин илимий даярдыгынын деңгээлин жана алган - содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и
билиминин сапатын жогорулатууга көмөк көрсөтүү;
качества приобретаемых знаний;
- обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности к
- студенттердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн, динамикалык, динамичной, социальной и профессиональной мобильности
социалдык
жана
кесиптик
мобилдүүлүгүнө
даярдыгын студентов;
калыптандырууну камсыз кылуу;
- повышение качества профессиональной подготовки молодых
- жаш адистердин кесиптик даярдоосунун сапатын жогорулатуу;
специалистов;
- помошь студентам в самостоятельном научном поиске и
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- студенттерге өз алдынча илимий изилдөө жүргүзүүдө жана алардын
илимий иштерин уюштурууда жардам көрсөтүү;
- студенттерди университет ичиндеги, аймактык, эл аралык
студенттик илимий иш-чараларга катышууга, ошондой эле ОшМУда
мындай иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү;
- ОшМУда илимий изилдөөлөрдүн приоритеттүү багыттары боюнча
студенттердин ишин уюштуруу жана координациялоо;
- студенттердин илимий изилдөөлөрүнүн натыйжаларын окуу
процессинде пайдаланууга көмөк көрсөтүү;
пландаштырылган
илимий
конференциялар,
конкурстар,
көргөзмөлөр жана аларга катышуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө
студенттерди өз убагында маалымдоо;
- башка ЖОЖдордун илимий студенттик коомдору менен
кызматташууну колдоо жана өнүктүрүү;
- массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда
ИСКнын ишмердүүлүгүн жайылтуу.

организационное обеспечение их научной работы;
- привлечение студентов к участию во внутривузовских,
региональных,
и
международных
студенческих
научных
мероприятиях, а также в организации и проведении подобных
мероприятий в ОшГУ;
- организация и координация работы студентов по приоритетным
направлениям научных исследований ОшГУ;
- содействие в использовании результатов студенческих исследований
в учебном процессе;
- своевременное информирование студентов о запланированных
научных конференциях, конкурсах, выставках и о возможности
участия в них;
- поддержка и развитие сотрудничества со студенческим научными
обществами других ВУЗов;
- популяризация деятельности СНО в средствах массовой
информации, социальных сетях.

3. ИСКнын түзүмү жана башкаруусу

3. Структура и управление СНО

3.1. ИСКнын түзүмү, ага мүчөлүктүн тартиби жана айрым түзүмдүк
бирдиктерди түзүү принциби студенттердин илимий-изилдөө иштерин
(мындан ары - СИИИ) уюштуруунун негизинде ушул Жобо менен
аныкталат.
3.2. ИСКнын түзүмдүк бирдиктери:
3.2.1. ИСКнын негизги түзүмдүкбирдиги болуп кафедралардагы студенттик
илимий ийримдер (мындан ары - СИИ) саналат;
3.2.2. Ар бир факультетте студенттердин илимий иштерин уюштуруп,
факультеттин ичиндеги бардык студенттик ийримдерди бириктирген
ИСКнын бөлүмү;
3.2.3. ОшМУдагы ИСКнын бардык бөлүмдөрүнүн ишин координациялоочу
ИСКнын Кеңеши.
3.3.СИИни башкаруу кафедра башчысы же кафедранын тажрыйбалуу
окутуучуларынын ичинен жетекчи катары ишке ашырат.
ИСКнын бөлүмүнүн жетекчиси факультеттин декандары тарабынан
ОшМУнун эң демилгелүү студенттеринин же магистранттарынын арасынан
дайындалат.
ИСКнын кеңешинин төрагасы ачык добуш берүү менен ОшМУнун

3.1. Структура СНО, порядок членства в нем и принцип формирования
отдельных структурных единиц определяется настоящим Положением, на
основе организации научно-исследовательской работы студентов (далее НИРС).
3.2. Структурные единицы СНО:
3.2.1. Студенческий научный кружок (далее - СНК) при кафедрах, который
является первичной структурной единицей СНО;
3.2.2. Отделение СНО, организующее научную работу студентов на каждом
факультете и объединяющее все студенческие кружки в рамках факультета;
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3.2.3. Совет СНО, координирующий деятельность всех подразделений СНО
ОшГУ.
3.3. Руководство СНК осуществляется руководителем, являющимся
заведующим кафедрой или из числа опытных преподавателей кафедры.
Руководители отделений СНО назначаются деканами факультетов из
числа наиболее инициативных студентов или магистрантов ОшГУ.
Председатель совета СНО выбирается открытым голосованием на
общем собрании членов наиболее инициативных студентов ОшГУ простым

эң демилгелүү студенттеринин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда жөнөкөй
көпчүлүк добуш менен шайланат.
3.4. ИСКнын кеңешинин курамына: төрага, төраганын орун басары, катчы,
бөлүм башчылары, студент активисттер кирет. ИСКнын курамын ОшМУнун
илимий иштер боюнча проректору бекитет.
3.5. ИСКнын факультеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин контролдоо
декандын илимий иштер боюнча орун басарлары тарабынан жүзөгө
ашырылат.
3.6. МККнын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иши тиешелүү бөлүмдөрдүн
жетекчилери тарабынан бекитилген жылдык иш пландарынын негизинде
жүзөгө ашырылат. ИСКнын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иш-аракетинде окуу
жылынын аягында алардын иши жөнүндө жылдык отчетту даярдоо
милдеттүү болуп саналат.

4. ИСКнын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери
4.1. ИСКнын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:
- ИСКнын иш-чараларына катышууга;
- ИСКнын жалпы чогулушуна катышууга;
- ИСКнын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүүгө;

большинством голосов.
3.4. В состав совета СНО входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь, руководители отделений, студенческий актив. Состав СНО
утверждается Проректором по научной работе ОшГУ.
3.5. Контроль за работу факультетских структурных подразделений СНО
осуществляют заместители деканов по научной работе.
3.6. Деятельность всех структурных подразделений СНО осуществляется на
основе ежегодных планов работы, утверждаемых руководителями
соответствующих
подразделений.
Обязательным
в
деятельности
структурных подразделений СНО является составление ежегодного отчета о
своей деятельности в конце академического года.

4. Права и обязанностичленов СНО
4.1. Члены СНО имеют право:
- участвовать в деятельности СНО;
- участвовать в общем собрании СНО;
- выступать с предложениями по совершенствованию деятельности
СНО;
- ИСКнын шайлануучу башкаруу органдарын шайлоого жана - избирать и быть избранными в выборные руководящие органы СНО;
шайланууга;
- ИСКнын иши жөнүндө толук маалымат алууга;
- получать полную информацию о деятельности СНО;
- илимий-изилдөө иштерин өз алдынча же ИСКнын түзүмдүк - вести научно-исследовательскую работу самостоятельно или
бөлүмүнүн ишине катышуу аркылуу жүргүзүүгө;
участвуя в деятельности структурного подразделения СНО;
- изилдөө иштерин жаштардын илимий жыйнактарында жана башка - публиковать свои исследовательские работы в молодежных научных
илимий басылмаларда чыгарууга.
сборниках и других научных изданиях.
4.2. ИСКнын мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:
4.2. Члены СНО обязаны:
- ИСКнын уюштуруу иштерине катышууга;
- участвовать в организационной работе СНО;
- студенттер арасында ИСКнын кадыр-баркын жана беделин - способствовать повышению престижа и авторитета СНО в
көтөрүүгө;
студенческой среде;
- азыркы Жобону сактоого.
- соблюдать настоящее Положение.
4.3. ИСКнын кенешинин төрагасы:
4.3. Председатель совета СНО:
- кызматы боюнча ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин, Жаш
- является членом Ученого совета ОшГУ, Совета молодых ученых по
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окумуштуулар кеңешинин мүчөсү;
- иш пландардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышы үчүн
жоопкерчиликтүү;
- ИСКнын бөлүмдөрүнүн ишин көзөмөлдөйт;
- бөлүмдөрдүн жетекчилерин дайындоо боюнча сунуштарды
киргизет;
- ИСКнын кеңешинин төрагасынын орун басарларын, бөлүмдөрдүн
башчыларын дайындайт;
- эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү, ИСКнын статусун
жакшыртуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт.
4.4. ИСКнын бөлүмүнүн башчысы:
- факультеттин Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү;
- иш пландардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышы үчүн
жоопкерчиликтүү;
- ИСКнын бөлүмүнүн курамын түзөт;
- ИСКнын бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт;
- СИИнин башчысын дайындоо боюнча сунуштарды киргизет.

должности;
- отвечает за своевременное и качественное выполнение планов
работы;
- курирует деятельность отделений СНО;
- вносит предложения по назначению руководителей отделений;

5. ИСКнын ишинуюштуруу
5.1. ИСКнын баштапкы түзүмдүк бөлүмү – СИИнин иши кафедранын
илимий ишинин багыттарын, анын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен
ийримдин илимий жетекчиси тарабынан түзүлгөн иш планы жана
ИСКнын милдеттеринин негизинде түзүлөт.
5.1.1. СИИнин иш формалары:
- кафедрадагы окутуучулардын жана илимий кызматкерлердин
жетекчилиги астында студенттердин ар кандай изилдөө ыкмаларын,
технологиялык процесстерди аппараттык долбоорлоо принциптерин
өздөштүрүү боюнча өз алдынча иштөөсү, студенттердин
кафедраларишин
уюштуруу,
кафедралар
аралык
илимий
конференцияларга катышуу ж.б.
- ар кандай илимий мекемелердин, илимий топтордун иштери менен
таанышуу ж.б.
5.1.2. СИИнин мүчөлөрү үчүн милдеттүү болуп ИСКнын ишчараларына активдүү катышуу жана өз иши жөнүндө отчетторду
ийримдин отурумунда баяндама түрүндө берүү саналат.

5. Организация работы СНО
5.1. Деятельность первичной структурной единицы СНО – СНК
строится исходя из соновных задач СНО с учетом направлений
научной работы кафедры, ее специфики и осуществляется на основе
плана работы, составляемого научным руководителем кружка.
5.1.1. Формы работы СНК:
- самостоятельная работа студентов под руководством преподавателей
и научных сотрудников по освоению различных методов
исследования, принципов аппаратного оформления технологических
процессов на кафедре, участие в кафедральных и межкафедральных
научных конференциях и пр.
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- назначает заместителей председателя совета СНО, руководителей
отделов;
- осуществляет мероприятия по развитию международного
сотрудничества, по повышению статуса СНО.
4.4. Руководитель отделения СНО:
- является членом Ученого совета факультета;
- отвечает за своевременное и качественное выполнение планов
работы;
- формирует состав отделения СНО;
- курирует деятельность отделения СНО;
- вносит предложения по назначению руководителя СНК.

- ознакомление с деятельностью различных научно-исследовательских
учреждений, научных коллективов и т.п.
5.1.2. Обязательным для членов СНК является активное участие в
мероприятиях СНО и представление отчетов о своей работе в виде
доклада на заседании кружка.

5.2 СИИнин ыкчам ишин уюштуруу жана ага контролдук кылуу
аталган багыттар боюнча ИСКнын бөлүмү тарабынан ишке
ашырылат.
5.2.1. ИСКнын бөлүмдөрү студенттердин эмгегинин негизинде
илимий-изилдөө фондусун түзүүнү уюштурат.
5.3.ИСКнын ишмердүүлүгү окуу жылынын пландарынын негизинде
түзүлөт. Коом өз иши боюнча ОшМУнун илимий-техникалык
кеңешине системалуу түрдө отчет берип турат. ИСКнын ишине
учурдагы көзөмөлдү илим бөлүмү ишке ашырат.
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5.2 Организация оперативной работы СНК и контроль за ней, по
указанным напрвлениям, осуществляется отделением СНО.
5.2.1. Отделения СНО осущетсвляют организацию по формированию
фонда научно-исследовательских работ на базе студенческих работ.
5.3. Деятельность СНО строится на основе планов на учебный год.
Общество систематически отчитывается о своей работе перед научнотехническим советом ОшГУ. Текущий контроль за работой СНО
осуществляет отдел науки.

