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ЖОБО

1. Жалпы жобо

И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин жаш 
окумуштууларынан жана студенттеринен түзүлгөн Кеңеш коомдук уюм болуп саналат 
жана анын курамын университеттин бар дык тармагынан 35 жашка чейинки 
окутуучулар, илимий кызматкерлер, аспиранттар, магистранттар, студенттер түзүшөт.

Жаш окумуштуулар кеңешинин курамын КМУнин ректору бекитет.
Жаш окумуштуулар кеңешинин илимий ишмердүүлүгүнө мекемелер, уюмдар, башка 
юридикалык жана физикалык жактар демөөрчү болушат жана ошонун эсебинен 
каржыланат. Ал эми КМУнун өзүнө тааандык "Илимий иштер" тууралуу чыккан 
статьялардын кирешелерин жана чыгашаларын университет өзү көзөмөлдөйт.

2. Жаш окумуштуулар кеңешинин максаттары жана милдеттери

И. Арабаев атындагы КМУнин жаш окумуштуулар кеңеши университеттин жаш 
окумуштууларынын жана окутуучуларынын чыгармачылык илимий потенциалын 
көтөрүү максатын көздөйт.

Жаш окумуштуулар кеңеши (ЖОК) жаш окумуштуулардын илимий изилдео 
иштеринин жыйынтыгы илимий чөйрөдө татыктуу орун алуусу үчүн приоритеттик 
багыттарды жана илимий изилдөөлөрдү иштеп чыгат.

ЖОК жаш окумуштуулардын жана окутуучулардын илимий-методикалык жана 
педагогикалык иштерде мыкты тажрыйба алып, аны демилге менен окуу процесстерин 
иштеп чыгуусуна жана жайылтышына колдоо көрсөтөт.

ЖОК илимий тармактар арасында изилдөөлөрдү активтештирүүгө колдоо көрсөтөт. 
Бул максат менен республикадагы, чет өлкөдөгү мыкты жогорку окуу жайлардын, 
илимий мекемелердин жаш илимпоздору менен байланыш түзүүнү жана оз ара 
иштешүүсүн иш жүзүнө ашырат.



3. Жаш окумуштуулар кеңешинин структурасы жана иштөө тартиби

3.1. ЖОКтун төрагасын университеттин окуу иштери боюнча проректордун сунушу 
менен ректор приказ чыгарат.

3.2. ЖОКтун структуралык бөлүнүшү боюнча мүчөлөрүн университеттен 
тандашып, белгиленген 3 жылдык квота менен шайлашат. Кеңештин курамын 
университеттин ректору бекитет.

3.3. ЖОКтун мүчөлөрү структуралык бөлүнүшү боюнча илимий багытына карап, 
секциялардын төрагаларын, орун басарларын жана катчыларын шайлашат.

3.4. Кеңештин курамында илимий багыт боюнча дал келген секциялар түзүлөт. 
Секциянын торагасы бир эле убакта Кеңештин төрагасынын орун басары да болуп 
саналат.

3.5. Кеңештин курамында университеттин Жаш окумуштуулар секциясы жана 
Студенттердин илимий чөйрөсү (СИЧ) деген секциялар түзүлөт. Секциялар 
студентерди жана жаш окумуштууларды илимий ишмердүүлүгүнө ылайык окутуу жана 
кызматташуу байланыштарын Кецешке тапшыруу кызматын аткарат.

3.6. ЖОК жана СИЧ эки айда бир жолу чогулуш өткөрүп турат. Эгерде кворумду 
камсыз кылып, катышуучулардын жарымынан көбүнүн добушун алса, Кеңеш кабыл 
алуу чечимин чыгарат.

3.7. Оперативдүү маселелерди чогулуштардын аралыгында ЖОКтун катчысы чечет.

4. Жаш окумуштуулар кеңешинин негизги багыттары

4.1. Жаш окумуштуулардын жана мугалимдердин чыгармачылык потенциалына 
жардам берүү үчүн илим жана билимдеги көптөгөн акіуалдуу маселелер боюнча жаш 
окумуштуулар кецеши жана студенттердин илимий чөйрөсү ар кандай 
конференцияларды, тегерек столдорду, илимий мектептерди ж.б. иш-чараларды 
уюштуруп жана өткөрүп турат.

4.2. Жаш окумуштуулар кецеши И. Арабаев атындагы КМУнун жаш 
окумуштууларын Билим жана Илим министрлиги, жаштар иштери боюнча 
Комитеттери өткөргөн конкурстарга катыштырууга жардам көрсөтөт.



4.3. ЖОКи КГУнун жаш окумуштууларынын илимий уюштуруучулук жана 
коомдук фонддор, уюмдар уюштурган илимий конкурстарга жана проектилерге 
катышуусу үчүн алдын ала маалыматтарды билдирет жана уюштуруучулук 
колдоолорду көрсөтөт. Илимий конференцияларга катышуу үчүн жаш окумуштууларга 
командировкага жиберүү жөнүндө ректорго, институттардын директорлоруна жана 
факультеттердин декандарына өтүнүчтөрдү билдиришет, лекцияларды окууга жана 
илимий стажировкалардан өтүүгө, жаш окумуштууларга иштөөнүн жаңы формаларын 
издөөгө, демилгечи өткөргөн практикаларды жайылтууга, жаш окумуштууларды 
илимий иштер боюнча башка ЖОЖдын, чет өлкөдөгү жана КРдагы илимий окуу 
жайлар жана мекемелерде тажрыйбаларын жогорку денгээлде жайылтууга жана 
жалпылоого, университеттин Интернет сайтына активдүү катышып, өзүнүн илимий 
иштерин, электрондук басылмаларын жайгаштырууга колдоо көрсөтөт.

4.4. И. Арабаев атындагы КМУнин "Кабар" журналынын Башкы редакциялык 
коллегиясына университеттин жаш окумуштуларынын илимий актуалдуу 
жыйынтыктары тууралуу чыккан басылмалары жөнүндө Редакциялык-басылмаларга 
Кеңеш билдирүүлөрдү жасайт.

Кеңеш Башкы редакциялык коллегияга өзү төрага дайындайт.

4.5. КМУнун ЖОКи жаш окумуштуулардын илимий-изилдөө ишмердүүлүгүнүн 
билим берүү процесстери жана уюштуруучулук иштери боюнча Окумуштуулук, 
Илимий-техникалык, Окуу-методикалык, Редакциялык-басылмаларга ж.б. сунуштарды 
жана рекомендацияларды чогулуштарга киргизе алышат.

4.6. КМУнун ЖОКи жаш окумуштуулардын инновациондук ишмердүүлүгүн, 
инвестициондук программаларды жана проектилерди иштеп чыгууну, иш-чараларды 
уюштурууну жана иш жүзүнө ашырууну колдойт жана стимул берет.

4.7. ЖОКи жаш окумуштуулардын илимий-педагогикалык чеберчилик децгээлин 
жогорулатуу үчүн ачык лекцияларды эки айда бир жолу өтүшөт. Тематикасы жарым 
жылга кайрадан иштетилип бекитилет. Ачык лекцияларды окуу үчүн И. Арабаев 
атындагы КМУнин алдыцкы академиктери, профессорлору, доценттери, "И. Арабаев 
атындагы КМУнин мыкты лектору " наамын алган алган окутуучулар жана Кыргыз 
Республикасынын алдыцкы окумуштуулары чакырылат. Ачык лекциялар И. Арабаев 
атындагы КМУнин бардык окутуучулары үчүн да ачык.

4.8. Жаш окумуштуулар кецеши илимий иштер боюнча Конкурстарды уюштурат' 
жана өткөрөт.

4.9. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин, Жаш 
окумуштуулар кеңешинин жобосундагы пунктарды өзгөртүү зарылчылыкка жараша 
кайрадан каралып жана толукталып турат.


