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М.Қозыбаев  атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 

Жас ғалымдары кеңесі туралы 
ереже 

 
 

1. Жалпы  ережелер 
 
1.1. М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің (бұдан əрі - 
Университет)  Жас ғалымдар кеңесі (бұдан əрі - ЖҒК)   осы Университетте  жұмыс  
істейді жəне алқалық-кеңес органы болып табылады. ЖҒК  жас  ғалымдар мен 
мамандрдың мүдделерін қорғайтын саясатты қалыптастыратын жəне өткізетін 
Университеттің факультеттері, институтының өкілетті  өкілдерінің  жастар жиналысы 
болып табылады.   
1.2. ЖҒК өзінің қызметінде  Қазақстан Республикасының қолданыстағы  заңнамасын,  
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің  ғылыми, педагогикалық қызмет саласындағы қаулыларын, Университет  
Жарғысы мен басшының өкімдерін басшылыққа алады.   
1.3. Жас ғалымдар кеңесінің атауы – қазақ тілінде: Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК), орыс 
тілінде: Совет молодых ученых (СМУ); ағылшын тілінде: The Council of Young Scientists 
(CYS). 
1.4. ЖҒҚ қызметімен  жалпы басшылық етуді ғылыми жұмыс жəне сыртқы байланыстар 
жөніндегі  проректор жүзеге асырады. ЖҒҚ қызметі  ғылыми-зерттеу қызметі жəне  оның 
жұмысына жəрдемдесетін  Университеттің  басқа да бөлімшілерімен жүзеге асырылады.   
1.5.  ЖҒҚ ұйымдастырушылық жəне  техникалық тұрғыдан қамтамасыз етуді М.Қозыбаев 
атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жүзеге асырады.   
1.6. ЖҒҚ өзінің логотипі, Университет WEB-сайтында парағы болуы мүмкін.  
 

2. Жас ғалымдар кеңесінің мақсаттары мен міндеттері  
 

2.1. ЖҒК қызметінің мақсаттары:  
- Университеттің жас ғалымдарының  кəсіптік өсуін белсендету, өзекті ғылыми  
мəселелерді  əзірлеу  жəне басыңқы ғылыми  міндеттер, сондай-ақ  Университеттің жас 
ғалымдарының инновациялық дамуын шешу үшін олардың күштерін біріктіру болып 
табылады.    
2.2. ЖҒҚ негізгі  міндеттері:  
- алдыға қойылған мақсаттарды орындау,  жаңа білім алу жəне олардың бірлескен ғылыми 
қызметтерін  шоғырландыру болып табылады; 
- Университеттің жас ғалымдарына  іргелі жəне қолданбалы зерттеулер жүргізуде көмек 
көрсету.  
2.3. ЖҒҚ қызметінің мəні болып:  
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- Жас ғалымдардың мүдделерін Университеттің алқалық органдарында, мемлекеттік 
органдарда,  қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарына ұсыну; 
- Университеттің жас ғалымдарының қызметіне мониторинг жасау жəне талдау жүргізу;  
- Университеттің жас ғалымдары мен  ғылыми  ұйымдардың мамандары  арасында 
ақпаратпен  алмасу іс-шараларын жүргізу: кəсіби  ақпарат, гранттар, қорлар, жас 
ғалымдар мен мамандарды қолдау бағдарламалары, конференциялар, мектептер, ғылыми-
тəжірибелік семинарлар жəне т.б. туралы  ақпаратты тарату жəне алмасу;  
-  Университет форумдары, конференциялары, семинарлары, дөңгелек үстелдерін жəне 
т.б. өткізуді ұйымдастыруға жағдай жасау;   
- Университетте  жас ғалымдардың ғылыми-инновациялық жобаларын құру, ғылыми-
зерттеу қызметін ұйымдастыруда мүмкіндік жасау;  
-  ҒЗЖ нəтижелерін енгізу бойынша  іс-шаралар өткізу жəне ұйымдастыру;  
- Университеттің  жас ғалымдарының əлеуметтік жəне  тағы да басқа  мəселелерін шешуге 
қатысу;  
- шетелге кеткен  Университеттің  жас ғалымдарының  ақпараттық деректер базасын құру,  
бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, өзара тиімді ынтымақтастық 
жағдайларын құру; 
- Жас  ғалымдардың мəселелерін айқындау  мақсатында əлеуметтік зерттеулер жүргізу;  
- Басқа ЖОО жас ғалымдары кеңесімен ынтымақтастық;  
- ғылыми жастардың белсенді өкілдерін  мадақтау; 
- Университеттегі тарихи дəстүрлерді сақтау жəне қайта құру, сондай-ақ жаңаларын  
қалыптастыруға жəрдемдесу.  

 
3. Жас ғалымдар кеңесінің өкілеттігі 

  
ЖҒК, оған артылған  мақсаттарды шешу мақсатында келесіге:  
3.1. кеңес жүргізу, кез келген бөлімшелер мен Университеттің лауазымдық тұлғаларынан 
ақпарат алуға сұрау салуға жəне алуға құқылы. 
3.2. Университет мамандары, ғалымдары мен білім алушыларының  келелі мəселелерін  
талқылауға қатысу үшін тарттыру.   
3.3. Университеттің Ғылыми кеңесі отырысының күн тəртібіне енгізу үшін  жас 
ғалымдарға тиесілі  мəселелерді ұсыну.  
3.4. Жас ғалымдардың қатысуымен ғылыми іс-шараларды ЖОО деңгейінде өткізуге  
ынталандыру.  
 

4. Жас ғалымдар кеңесінің құрамы мен ұйымдастырылуы 
 

4.1. ЖҒК құрамы Университеттің жас ғалымдарынан, яғни 40 жасқа толмаған, доктор, 
ғылымдар кандидаты, магистр дəрежесі бар, маңызды ғылыми нəтижелерге қол жеткізген, 
ғылым саласында сыйлықтардың лауреаттары болып табылатын, мемлекеттік ғылыми 
шəкіртақылардың иегерлері, сондай-ақ ғылыми зерттеулермен айналысатын 
докторанттардан құралады.  
4.2.  Құрамына ЖҒК төрағасы, төрағаның орынбасары, хатшы жəне мүшелері енеді. 
Төраға болмаған жағдайда, оның орнын орынбасары басады.  
4.3.  Құрам Университет ректорымен бекітіледі.  
4.4.  Төраға оқу жылының соңында ЖҒК соңғы отырысында есеп береді.  
4.5. ЖҒК мүшелері кеңестің жұмысына қоғамдық бастамасында, оның отырыстарында 
ауысу құқығынсыз қатысады. Отырыстар Жоспар бойынша бір тоқсанда кем дегенде 1 рет 
өткізіледі.  
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4.6. ЖҒК отырысы бекітілген тізім бойынша құрамының 2/3 мүшелері қатысқанда ғана 
құзыретті  деп саналады.  
4.7. ЖҒК шешімдері отырысқа қатысқан мүшелерінің жалпы санының ашық дауыс беруі 
арқылы қабылданады. Талқыланатын мəселе бойынша дауыстардың саны бірдей болса, 
төрағалық етушінің дауысы шешуші болады. ЖҒК мүшесі немесе мүшелері қабылданған 
шешімге қарсы болған жағдайда, өзінің пікірімен жазбаша түрде бөлісуге құқылы. 
4.8. Шешімдер төраға жəне ЖҒК хатшысы қолдары қойылған хаттамамен ресімделеді. 
  

5. Жас ғалымдар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 
 

5.1. ЖҒК мүшелері келесілерге:  
- ЖҒК істерін басқаруда қатысуға, ЖҒК басқарушы органына сайлануға жəне сайлауға;  
- ЖҒК қызметі туралы ақпарат алуға; 
- ЖҒК отырыстарының күн тəртібіне ұсыныстар енгізуге;  
- ЖҒК басшылығына кеңестің қызметіне қатысты барлық мəселелер бойынша жүгінуге 
құқылы.  
5.2. ЖҒК мүшелері:  
- осы Ережені бұзбауға жəне ЖҒК шешімдерін орындауға; 
- ЖҒК қызметіне қатысуға міндетті. 
 

6. Өзгертулер мен толықтыруларды енгізу тəртібі 
 

6.1. Осы Ережеге енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту тəртібі ПРО СКГУ 
401-14 Ішкі нормативтік құжаттама процедурасымен анықталды. 
6.2. Осы Ережеге өзгертулер мер толықтырулар бойынша ұсыныстарды енгізуді 
инновациялық даму жəне патенттік-лицензиялық жұмыс секторының жетекшісі, Ережені 
жүзеге асыруда тартылған Ғылыми кеңес, Жас ғалымдар кеңесі  іске асырады. 
6.3. Ережеге өзгертулерді енгізу университет ректоры бұйрығының негізінде жүзеге 
асырылады. 
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Положение  
о Совете молодых ученых Северо-Казахстанского государственного 

университета им. М. Козыбаева 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет молодых ученых (далее - СМУ) Северо-Казахстанского государственного 
университета им. М.Козыбаева (далее – Университет) функционирует при данном 
Университете и является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом. СМУ представляет собой молодежное собрание полномочных представителей 
факультетов, института Университета, формирующее и проводящее политику, 
защищающую интересы молодых ученых и специалистов.  
1.2. СМУ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан и постановлениями 
Правительства Республики Казахстан в области научной, педагогической деятельности, 
Уставом и распоряжениями руководства Университета.  
1.3. Наименование Совета молодых ученых – на казахском языке: Жас ғалымдар кеңесі 
(ЖҒК), на русском языке: Совет молодых ученых (СМУ); на английском языке: The 
Council of Young Scientists (CYS). 
1.4. Общее руководство деятельностью СМУ осуществляет проректор по научной работе 
и внешним связям. Деятельность СМУ осуществляется в контакте с научно-
исследовательской службой и другими подразделениями Университета, которые 
оказывают содействие в его работе.  
1.5. Организационное и техническое обеспечение СМУ осуществляется Северо-
Казахстанским государственным  университетом им. М. Козыбаева.  
1.6. СМУ может иметь свой логотип, страницу на WEB-сайте Университета.  
 

2. Цели и задачи Совета молодых ученых 
 

2.1. Целями деятельности СМУ являются:  
- активизация профессионального роста молодых ученых Университета, объединение их 
усилий для разработки актуальных научных проблем и решения приоритетных научных 
задач, а также развития инновационной деятельности молодых ученых Университета.  
2.2. Основными задачами СМУ являются:  
- объединение молодых ученых Университета и активизация их деятельности для 
выполнения поставленных целей, получения новых знаний и интеграция их совместной 
научной деятельности;  
- содействие молодым ученым Университета в проведении фундаментальных и 
прикладных исследований.  
2.3. Предметом деятельности СМУ являются:  
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- представление интересов молодых ученых в коллегиальных органах управления 
Университета, в государственных органах, общественных организациях и средствах 
массовой информации;  
- мониторинг и анализ деятельности молодых ученых Университета; 
- налаживание информационного обмена среди молодых ученых и специалистов научных 
организаций Университета: распространение и обмен информацией о печатных и 
электронных источниках профессиональной информации, грантах, фондах, программах 
поддержки молодых ученых и специалистов, конференциях, школах, научно-
практических семинарах и т.д.;  
- способствование организации проведения форумов, конференций, семинаров, круглых 
столов Университета и др.;  
- способствование созданию в Университете научно-инновационных проектов молодых 
ученых, организации научно-исследовательской деятельности;  
- проведение и организация мероприятий по внедрению результатов НИР;  
- участие в решении социальных и других проблем молодых ученых Университета;  
- создание информационной базы данных молодых ученых Университета, выехавших за 
рубеж, проведение совместных научно-исследовательских работ, создание условий 
взаимовыгодного сотрудничества; 
- проведение социологических исследований с целью выявления проблем молодых 
ученых;  
- сотрудничество с Советами молодых ученых других вузов;  
- поощрение активных представителей научной молодежи; 
- содействие сохранению и воссозданию исторических, а также формированию новых 
традиций в Университете.  

 
3. Полномочия Совета молодых ученых 

  
СМУ, в целях решения возложенных на него задач, вправе:  
3.1. Проводить консультации, запрашивать и получать информацию от различных 
подразделений и должностных лиц Университета.  
3.2. Привлекать для участия в обсуждении проблемных вопросов специалистов, ученых и 
обучающихся Университета.  
3.3. Предлагать для включения в повестку дня заседаний Ученого совета Университета 
вопросы, касающиеся проблем молодых ученых.  
3.4. Инициировать на вузовском уровне проведение научных мероприятий с участием 
молодых ученых.  
 

4. Состав и организация деятельности Совета молодых ученых 
 

4.1. Состав СМУ формируется из молодых ученых Университета, возраста до 40 лет, 
имеющих степень доктора, кандидата наук, магистра, добившихся значимых научных 
достижений, лауреатов премий в области науки, обладателей государственных научных 
стипендий, а также докторантов, занимающихся научными исследованиями.  
4.2. В состав входят председатель СМУ, заместитель председателя, секретарь и члены. В 
случае отсутствия председателя его замещает заместитель.  
4.3. Состав утверждается ректором Университета.  
4.4. Председатель отчитывается в конце учебного года на последнем заседании СМУ.  
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4.5. Члены СМУ принимают участие в его работе на общественных началах, участвуют в 
его заседаниях без права замены. Заседания проводятся по Плану, не реже 1 раза в 
квартал.  
4.6. Заседание СМУ правомочно, если присутствует не менее 2/3 членов от утвержденного 
списочного состава.  
4.7. Решения СМУ принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
от общего числа членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов по 
обсуждаемому вопросу, голос председательствующего является решающим. В случае 
несогласия с принятым решением, член или члены СМУ вправе выразить свое особое 
мнение письменно.  
4.8. Решения оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 
СМУ.  

5. Права и обязанности членов Совета молодых ученых 
 

5.1. Члены СМУ вправе:  
- участвовать в управлении делами СМУ, избирать и быть избранными в руководящий 
орган СМУ;  
- получать информацию о деятельности СМУ; 
- вносить предложения в повестку дня заседаний СМУ;  
- обращаться к руководству СМУ по любым вопросам, связанным с его деятельностью.  
5.2. Члены СМУ обязаны:  
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения СМУ; 
- принимать участие в деятельности СМУ. 
 

6. Порядок внесения изменений и дополнений 
 

6.1. Порядок утверждения изменений и дополнений к данному Положению определен 
процедурой ПРО СКГУ 401-14 Внутренняя нормативная документация. 
6.2. Внесение предложений по изменениям и дополнениям данного Положения 
осуществляет руководитель сектора инновационного развития и патентно-лицензионной 
работы, задействованные в исполнении Положения, Научный совет, Совет молодых 
ученых. 
6.3. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании приказа Ректора 
университета. 
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