
1-тиркеме 

Ош мамлекеттик университетинин 

ректорунун 2021-жылдын 

« » №_ буйругу 

менен бекитилген.  

Приложение 1  

Утверждено приказом ректора 

Ошского государственного университета 

                    № от« » 2021г. 
 

 

 

Ош мамлекеттик университетинин    

жаш илимпоздор кеңеши жөнүндөгү 

жобосу 

 

Положение о “Совете молодых ученных ”  

Ошского государственного университета 

 

 

 

 

 

 
2021-ж. Ош ш.        

г.Ош 2021г. 

 
 

 

 

№ 2096-ФХД/21 28.06.2021



Мамлекеттик тилде На официальном языке 
 

1. Жалпы жоболор 
1.1. Ош мамлекеттик университетинин (мындан ары ОшМУ)илимий 

изилдөө бөлүмүнүн алдындагы жаш илимпоздор  кеңеши (мындан ары 

ЖОК) жаш окумуштуулар менен адистердин кесиптик өсүшүнө өбөлгө 

түзгөн туруктуу иштей турган коллегиялык кеңеш берүүчү орган болуп 

саналат. 

1.2. ЖОК ОшМУнун жаш окумуштууларынын  кызыкчылыгын коргогон, 

илимий-билим берүү чөйрөсүндө жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча 

функцияларды аткаруу менен бирге окутуучулардын тажрыйбаларын 

бөлүшүү максатында түзүлгөн. 

1.3. ЖОКнин иши ыктыярдуулук, бардык мүчөлөрүнүн тең укуктуулугу, 

өзүн-өзү башкаруу, мыйзамдуулук жана ачыктык принциптеринде жүзөгө 

ашырылат. ЖОК өзүнүн аталышындагы бланкка, ошондой эле 

символикага: эмблемага жана логотипке ээ болот. 

1.4. ЖОКнун  ишине жетекчиликти ОшМУнун илимий изилдөө 

бөлүмүнүн жана ректорунун координациясы менен кеңештин 

төрагасы жана президиуму жүзөгө ашырат. 

1.5. Университеттин веб-сайтында “Наука” бөлүгүндө ОшМУнун  

илимий-изилдөө бөлүмү алдында түзүлгөн жаш окумуштуулар  

кеңеши жөнүндө маалыматтары жүктөлөт. 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых учёных  при ОшГУ (далее – СМУ) является 

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 

содействующим профессиональному росту молодых учёных и 

специалистов. 

 

1.2. СМУ создан с целью обмена опытом преподавателей, а также  

осуществления функции по вопросам  развития молодежной 

политики в научно-образовательной сфере, представляющая  

интересы молодых ученых. 

1.3. Деятельность СМУ осуществляется на принципах 

добровольности, равноправия всех его членов, самоуправления, 

законности и гласности. СМУ может иметь бланк со своим 

наименованием, а также имеет право на символику: эмблему и 

логотип. 

1.4. Управление деятельностью СМУ осуществляется 

председателем  и президиумом совета, под координацией научно-

исследовательского отдела  или ректором ОшГУ. 

1.5. На отдельной странице веб-сайта университета в разделе 

“Наука” размещается   информация о совете молодых ученых, 

созданный при научно-исследовательском отделе ОшГУ. 
 

                                               2. Максаты: 

2.1. Илимий жаштардын кесиптик өсүшүнө көмөктөшүү, ошондой 

эле жаштардын илимий демилгелерин өркүндөтүү жана 

университетте жаш илимий жана кесипкөй кадрларды 

консолидациялоо; 

2.2. Университеттин жаш изидлөөчүлөрү  менен  эл аралык 

эксперттердин ортосунда билим, тажрыйба алмашуусуна көмөк 

көрсөтүү 

2. Цели: 

2.1. Содействие профессиональному росту научной молодежи,  а 

также развитие молодежных научных инициатив и закрепление 

молодых научных и профессиональных кадров в университете; 

 

 

2.2. Обмен опытом с международными экспертами, молодыми 

научными сотрудниками и специалистами университета; 
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2.3. Илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө, илимдин жана илимдин 

акыркы жетишкендиктерин жайылтууда жаш окумуштууларга  

жардам берүү; 

2.4. Жаш окумуштуулардын илимий чыгармачылыгын өнүктүрүү 

жана колдоо жаатында аймактарда, республикада жана чет 

өлкөлөрдө өткөрүлгөн илимий конференцияларга, симпозиумдарга, 

көргөзмөлөргө жана тематикалык жолугушууларга катышууга 

мүмкүнчүлүк түзүү; 

2.5. Жаш мугалимдерди кесиптик жалпы билим берүү иш-

аракеттерин адаптациялоого жардам берүү; 

2.6. Жаш окумуштуулардын  кызыкчылыгын колдонуудагы 

мыйзамга каршы келбеген финансылык ресурстарды кошумча 

изилдөө жана башка иш-чараларды жүргүзүү. 

 

2.7. ОшМУнун илимий жана билим берүүдөгү иш-чараларын 

уюштуруу. 

2.3. Оказание содействия молодым учёным и специалистам 

университета в проведении научных исследований, пропаганде 

новейших достижений науки и научных знаний; 

2.4.  Предоставление возможностей к участию в научных 

конференциях, симпозиумах, выставках и тематических встречах в 

регионах, республике и за рубежом в сфере развития и поддержки 

научного потенциала молодых ученых; 

 

2.5. Оказание помощи в адаптации молодых преподавателей в 

профессиональной и общеобразовательной деятельности; 

2.6.  Осуществление различной деятельности в целях 

дополнительных изысканий финансовых средств  в интересах 

молодых ученых, не противоречащая действующему 

законодательству. 

2.7. Организация научно - образовательных мероприятий в ОшГУ. 
 

                                 3. Жоопкерчилиги 

3.1. Берилген эрежелерди сактоого жана ушул Жободо аныкталган 

ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган ЖОКнын чечимдерин 

ишке ашырууга; 

3.2. ЖОКнын компетенциясына байланыштуу кандай гана иш-

аракеттер болбосун,   ЖОКнин чечимдерин так сактоого; 

3.3. ЖОКнин ишинин алкагында ага жүктөлгөн милдеттерге жана 

жоопкерчиликке ылайык жүргүзүү; 

3.4. Жаш илимпоздордун көйгөйлөрү жана ЖОКнин жана бардык 

маселелер боюнча  ЖОКнин сунуштарын, документтеринин 

долбоорлорун жана маалыматтык-аналитикалык материалдарын 

даярдоо; 

3.5. ОшМУнун жаш илимпоздорунун көйгөйлөрүнө байланыштуу 

документтерди даярдоого катышуу; 
 

3. Обязанности 

3.1. Соблюдать настоящее Положение и выполнять решения СМУ, 

принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим 

Положением;   

3.2. В любой деятельности молодого ученого, касающейся 

компетенции СМУ, строго придерживаться решений СМУ . 

3.3. Выполнять работу в соответствии с возложенными на него 

задачами и функциями в рамках деятельности СМУ;   

3.4. Готовить предложения, проекты документов и 

информационно аналитические материалы СМУ по всем вопросам, 

связанные с проблемами молодых ученых и работой СМУ; 

 

3.5. Участвовать в подготовке документов, связанных с 

проблемами в научной деятельности молодых ученых ОшГУ; 
 

                                 4. Функциялары 

4.1. Жаш илимпоздорду илимий ишмердүүлүккө тартуунун жаңы 
4. Функции 

4.1. Разработка и реализация новых предложений по улучшению 
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формаларын  жана өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууну 

жүзөгө ашыруу. 

4.2. ОшМУнун жаш илимпоздорунун дисциплиналар аралык 

илимий-изилдөө иштерин колдоо, биргелешкен долбоорлорду, 

илимий конференцияларды, тегерек столдорду, семинарларды, 

конкурстарды, көргөзмөлөрдү жана жаш окумуштуулардын, 

аспиранттардын жана студенттердин интеграцияланышына өбөлгө 

түзгөн башка иш-чараларды уюштуруу. 

4.3. Жаш илимпоздорду илимий конференцияларга, семинарларга, 

гранттар боюнча долбоорлорго, аймактык, республикалык жана эл 

аралык олимпиадаларга катышууга тартуу. 

 

4.4. Жаш илимпоздорго гранттык долбоорлор боюнча  колдоо 

көрсөткөн окутуулар, тажрыйба алмашууларды көмөктөшкөн 

фонддор жөнүндө маалыматтарды жарыялаганга көмөк көрсөтүү. 

 

существующих форм привлечения молодых ученых к научной 

деятельности. 

4.2. Поддержка  междисциплинарных  исследований  молодых  

ученых  ОшГУ, организация совместных проектов, научных 

конференций, круглых столов, семинаров, конкурсов,  выставок  и  

других  мероприятий,  способствующих  интеграции  молодых 

ученых, аспирантов и студентов. 

 

4.3. Привлечение  молодых  ученых  к  участию в научных  

конференциях,  семинарах,  грантах,  конкурсах  регионального, 

республиканского и международного уровня. 

 

4.4. Содействие  распространению  информации  о  конференциях,  

семинарах,  фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым 

ученым. 
 

                                   5. Укуктары 

ЖОК төмөнкүлөргө укуктуу: 

5.1. ЖОКнын курамы  тиешелүү  жүргүзүлүп жаткан бардык иш-

чараларга катышууга; 

5.2. ЖОКнин  ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча 

сунуштарды киргизүүгө; 

5.3. ОшМУнун түзүмдүк бөлүмдөрүнөн ЖОКнын ишине 

байланыштуу маалымдама маалыматтарды жана башка керектүү 

материалдарды сурап алууга; 

5.4. ОшМУдагы жаш илимпоздордун көйгөйлөрүнө байланыштуу 

документтерди жана материалдарды экспертизага, баалоого жана 

даярдоого катышууга; 

5.5. ОшМУнун илимий изилдөө бөлүмүнө айрым жаш илимпоздорду 

илимий ишиндеги ийгиликтери үчүн, жеке стипендияга көрсөтүүгө 

колдоо  сунуштарын киргизүүгө. 

 

5. Права 

СМУ имеет право: 

5.1. Участие состава СМУ во всех мероприятиях научного 

характера;  

5.2. Вносить предложения по повышению эффективности 

организации и деятельности СМУ; 

5.3. Запрашивать  у  структурных  подразделений  ОшГУ  

справочные  данные  и  другие необходимые материалы, 

относящиеся к деятельности СМУ; 

5.4. Участвовать в экспертизе, оценке и подготовке документов и 

материалов, связанных с проблемами молодых ученых  ОшГУ; 

 

5.5. Вносить предложения в научно – исследователький отдел 

ОшГУ о поддержке и поощрении отдельных молодых ученых за 

успехи в научной работе, в том числе выдвигать их на соискание 

именных  стипендий. 
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6. Жоопкерчиликтери 

6.1. Университеттин Уставынын жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарынын негизинде илимий-изилдөө иштерин уюштуруу 

жана өткөрүү жаатында илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү; 

 

6.2. ЖОКтин мойнуна алган милдеттенмелердин чегинде жана 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, изилдөөлөрдүн 

натыйжаларынын купуялуулугун сактоо; 

6.3. Материалдык чыгымдарды алдын алуу үчүн өрт жана 

санитардык коопсуздук эрежелерин сактоо. 

 

6. Ответственность 

6.1. Осуществление научно-исследовательской деятельности в 

области организации и проведении научно-исследовательской 

деятельности на основании Устава Университета и законодательства 

Кыргызской Республики; 

6.2. Соблюдение конфиденциальности результатов исследований в 

рамках взятых на себя обязательств и в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

6.3. Соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности для 

предотвращения материального ущерба. 
 

7. Уюштуруу иши 

7.1  ЖОКнун түзүмү,  мүчөлөрү жана төрагасы тарабынан аныкталат, 

илимий изилдөө бөлүмү менен макулдашылат жана университеттин 

ректору тарабынан бекитилет. 

7.2. ЖОК жыл сайын университеттин илимий-изилдөө бөлүмүнө 

илимий изилдөөлөрдүн планын жана отчетун берет. 

7.3. ЖОКнин төрагасы жана президиуму айрым маселелерди өз 

алдынча чече алышат жана өз компетенциясынын чегинде өз ишинин 

натыйжалары үчүн илимий - изилдөө бөлүмүнүн алдында жооп 

беришет. 

7.4. Ушул Жободо каралбаган жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу башка маселелер 

илимий изилдөөлөрдүн тиешелүү жетекчилери менен биргеликте 

чечилет. 

7.5. Бул жобо, ошондой эле ага киргизилген бардык өзгөртүүлөр 

жана толуктоолор белгиленген тартипте университеттин ректору 

тарабынан бекитилет. 

7.6. ЖОКнин   жыйыны жыл ичинде 2 айда 1 жолу же зарылчылыкка 

7.Организационная работа 

7.1 Структура и члены СМУ  определяется преседателем совета, 

согласовывается с научно- исследовательским отделом и 

утверждается ректором Университета. 

 

7.2. СМУ ежегодно представляет план, отчет работы  

исследований научно-исследовательскому отделу  университета. 

7.3. Председатель и президиум СМУ  могут самостоятельно 

решать отдельные вопросы и несут ответственность перед научно 

исследовательским отделом за результаты своей работы в пределах 

своей компетенции. 

 

7.4. Иные вопросы, связанные с деятельностью СМУ, не 

предусмотренные настоящим Положением, решаются совместно с 

соответствующими руководителями научных исследований. 

 

7.5. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к 

нему утверждаются ректором Университета в установленном 

порядке. 

 

7.6. Общее собрание СМУ  созывается 1 раз в два месяца течение 
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жараша бир жолудан ашык чакырылат. ЖОКнин жалпы 

чогулушунун чечимдери көпчүлүк добуш менен,  ЖОКи жөнүндө 

жобону кабыл алуу, өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү,  

жыйынга катышкан адамдардын кеминде ¾ добушу менен кабыл 

алынат.  

7.8.  ЖОКнин аткаруу органына төмөнкүлөр кирет: төрага, анын 

орун басары, катчы жана ЖОКнин жалпы чогулушунун чечими 

менен аныкталган башка мүчөлөр жалпысынан 20 кишиден ашпаган 

мүчөлөр . 

 

года или  более  1  раза  по  мере  необходимости.  Решения общего  

собрания молодых ученых  принимаются большинством голосов, в 

том числе по принятию, внесению изменений и дополнений в 

Положение о СМУ  числом голосов, не менее ¾ участвовавших на 

заседании общего собрания молодых ученых , а в остальным –  

большинством голосов. 

7.8.  В  состав исполнительного органа СМУ  входят: председатель,  

его  заместитель,  секретарь и  другие члены численностью, 

определяемой решением общего собрания молодых ученых, но не 

более 20 человек. 
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