
1. Жалпы ережелер 

 

1.1.Жас ғалымдар кеңесі (бұдан әрі - Кеңес) Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті (бұдан әрі-Университет) университеттің 

қоғамдық ұйымы болып табылады. Кеңестің қызметі университеттің жас 

ғалымдарының ғылыми белсенділігін қолдауға, жетекшілік етуге және 

дамытуға ықпал етуге, ғылыми іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге, 

түрлі ғылыми-инновациялық конкурстар мен жобаларды сүйемелдеуге, 

соның ішінде университеттің жас ғалымдарының ғылыми идеяларын іске 

асыруға қаржыландыруды тартуға бағытталған.  

1.2 Осы Ереже Кеңестің құқықтық мәртебесін анықтайды. Ереже Кеңестің 

жалпы жиналысында бекітіледі. Осы Ережеге барлық өзгерістер мен 

толықтырулар Кеңестің жалпы жиналысының шешімімен енгізіледі және 

университет ректоры бекітеді.  

1.3 Ереже Кеңес қызметінің мақсаттары мен міндеттерін, оның өкілеттігі мен 

құрамын, Кеңес мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін анықтайды және 

негізгі регламенттеуші құжат болып табылады.  

1.4 Кеңес құрамына университеттің барлық факультеттерінің жас ғалымдар 

кеңесінің төрағалары кіреді. Барлығы 22 адам.  

1.5 Кеңес қызметіне жалпы басшылықты ғылыми - зерттеу жұмысы 

жөніндегі проректор жүзеге асырады. Кеңестің қызметі Ғылым бөлімімен 

және университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерімен байланыста 

жүзеге асырылады.  

1.6 Кеңестің осы Ережемен анықталған мақсаттарға қол жеткізуге 

бағытталған қызметі кеңестің негізгі қызметінің мәнін құрайтын, оның 

ішінде университет ұсынатын міндеттерді шешуге мүдделі заңды және жеке 

тұлғалар ұсынатын қаражат есебінен жүзеге асырылады.  

1.7 Кеңестің университет WEB-сайтындағы беті бар. 

 

2. Нормативтік сілтемелер 

 

2.1 Осы ереже мынадай нормативтік құқықтық құжаттардың талаптарын 

ескере отырып әзірленді: Қазақстан Республикасының Ғылым туралы Заңы. 

"Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 

коммерцияландыру туралы"Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан 

Республикасының "Білім туралы" Заңы. 

 

3. Кеңестің мақсаты мен міндеттері 

 

3.1 Кеңес қызметінің негізгі мақсаты:: 

- жас ғалымдарды ғылыми-зерттеу жұмысына тарту; 

 - университеттің жас ғалымдарының кәсіби өсуіне ықпал ету, өзекті ғылыми 

мәселелерді әзірлеу және басым ғылыми міндеттерді шешу үшін олардың 

күшін біріктіру;  

- университеттің жас ғалымдарының инновациялық қызметін дамыту.  



3.2 кеңестің негізгі міндеттері:  

- университеттің жас ғалымдарын біріктіру және қойылған мақсаттарды 

орындау, жаңа білім алу үшін олардың қызметін жандандыру, сондай-ақ 

бірлескен ғылыми қызметті біріктіру; 

- университеттің жас ғалымдарына іргелі және қолданбалы зерттеулер 

жүргізуге көмектесу.  

 

3.3 Кеңес қызметінің мәні:  

 

- коммерцияландырудың барлық кезеңдерінде ғылыми әзірлемелердің 

мүдделерін білдіру және жағдай жасау, инновацияға мүдделі тараптарды 

тарту; 

 - университеттің Ғылыми кеңесінде, мемлекеттік органдарда, қоғамдық 

ұйымдарда және бұқаралық ақпарат құралдарында жас ғалымдардың 

мүдделерін білдіру;; 

- университеттің жас ғалымдары мен ғылыми ұйымдарының мамандары 

арасында ақпараттық алмасуды жолға қою: кәсіби ақпараттың баспа және 

электрондық көздері туралы, гранттар, қорлар, жас ғалымдар мен 

мамандарды қолдау бағдарламалары, конференциялар, мектептер, ғылыми-

практикалық семинарлар және т. б. туралы ақпаратпен алмасу және тарату . ;  

- университеттің жас ғалымдарының конференцияларын, семинарларды, 

жетекші ғалымдардың дәрістер циклдарын өткізуді ұйымдастыруға 

жәрдемдесу;  

-университетте жас ғалымдардың ғылыми-инновациялық жобаларын, 

сондай-ақ ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың басқа да нысандарын 

құруға ықпал ету;  

- университеттің жас ғалымдарының жұмысына қатысу үшін зияткерлік 

қызмет нәтижелерін практикалық қолдану (енгізу) қызметі болып табылатын 

шаруашылық қоғамдарды бастамашылық ету; 

 - жас ғалымдардың жаңа ақпараттық технологияларға толыққанды қол 

жеткізуін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар дайындау; 

 - шет елге шыққан университеттің жас ғалымдарының ақпараттық деректер 

базасын құру. Кеңес бірлескен жұмыстарды жүргізу, өзара тиімді 

ынтымақтастыққа жағдай жасау мақсатында олармен байланыс орнатады. 

Кеңес жас ғалымдардың проблемаларын анықтау мақсатында әлеуметтік 

зерттеулер жүргізеді;  

- басқа ғылыми ұйымдардың, жоғары оқу орындарының жас ғалымдар 

кеңестерімен байланыс желісін қалыптастыру және кеңейту; 

 - мектеп оқушылары мен жоғары оқу орындарының студенттерін 

академиялық ғылымға тарту бойынша іс-шаралар өткізу, ғылымды танымал 

етуге ықпал ету;  

- университетте тарихи дәстүрлерді сақтауға және қайта құруға, сондай-ақ 

жаңа дәстүрлерді қалыптастыруға ықпал ету;  

-кеңестің қызметін дамыту және университеттің жас ғалымдары үшін жаңа 

мүмкіндіктер ашу үшін түрлі ғылыми  



- зерттеу, білім беру, коммерциялық қорларды тарту;  

 

4. Кеңестің Өкілеттігі 

 

4.1 Кеңес өзіне жүктелген міндеттерді шешу мақсатында:  

1) университеттің әр түрлі құрылымдық бөлімшелері мен лауазымды 

тұлғаларынан консультациялар өткізу, ақпарат сұрату және алу.  

2) проблемалық мәселелерді талқылауға қатысу үшін университет 

мамандарын, ғалымдар мен сарапшыларын тарту. 

 3) ғылыми кеңес отырыстарының күн тәртібіне енгізу үшін жас 

ғалымдардың мәселелеріне қатысты мәселелерді ұсынуға міндетті.  

4) ғылыми және қоғамдық өмірдің әр түрлі мәселелері бойынша 

бастамалармен сөйлеуге және университеттің ғылыми жастарына қатысты 

шешімдерді әзірлеуге қатысуға құқылы. 

5) ЖОО деңгейінде жас ғалымдардың қатысуымен ғылыми іс-шаралар 

өткізуге бастамашылық жасау.  

6) ғылыми және кәсіптік салалардағы өзекті мәселелерді талқылауға қатысу 

үшін сыртқы сарапшыларды (көрнекті ғалымдар, лекторлар, 

жаттықтырушылар) тартуға құқылы.  

8) университеттің жас ғалымдарының ғылыми әзірлемелерін 

қаржыландыруға инвесторларды тарту бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген шараларды 

қолдану. 

 

5. Кеңестің құрамы және қызметін ұйымдастыру 

 

5.1 Кеңес құрамы университеттің 35 жасқа дейінгі жас ғалымдарынан, 

докторанттарынан, ғылым кандидаты немесе PhD дәрежесі бар, маңызды 

ғылыми жетістіктерге қол жеткізген, ғылым саласындағы сыйлықтардың 

лауреаттарынан, мемлекеттік ғылыми стипендиялардың иегерлерінен 

құралады. 

 5.2 Кеңесті төраға басқарады,Кеңес құрамына төрағаның екі орынбасары, 

хатшы және Кеңес мүшелері кіреді. Кеңес төрағасы болмаған жағдайда 

міндеттер кеңес төрағасының бірінші орынбасарына ауысады.  

5.2.1 төраға орынбасарлары Кеңес мүшелерінің арасынан сайланады. Бірінші 

орынбасары-жаратылыстану-ғылыми бағыт бойынша, екіншісі-гуманитарлық 

бағыт бойынша. 

5.3 кеңес төрағасы, Кеңестің сандық және дербес құрамы университет 

ректорымен бекітіледі. Кеңес төрағасы үш жыл мерзімге тағайындалады. 

 5.3.1 қажет болған жағдайда Кеңес құрамына Кеңес мүшесінің өз 

функцияларын орындаудан бас тартуына немесе тиісінше орындамауына, 

Кеңеспен байланысты жоғалтуына, оның осы Ереженің тармақтарын және т. 

б. бұзуына байланысты өзгерістер мерзімінен бұрын енгізілуі мүмкін.  

5.3.2 Кеңес мүшесін шығару немесе ауыстыру туралы шешім Кеңестің жалпы 

жиналысында қабылданады.  



5.3.3 кеңес құрамынан шығару екі ескертуден кейін және келесі 

бұзушылықтар болған кезде жүргізіледі: - ЖҒК отырыстарына қатыспау; - 

жоспар мен өкімдерге сәйкес жүктелген міндеттемелерді орындау 

мерзімдерін орындамау және бұзу; - кеңесте жұмысты орындауға қатысты 

салақтылық, формализм. 

 5.3.4 даулы мәселелер Кеңес Төрағасының дауысымен шешіледі.  

5.4 кеңес мүшелері оның жұмысына қоғамдық негізде қатысады,оның 

отырыстарына ауыстыру құқығынсыз қатысады. Кеңес отырыстары 

қажеттілігіне қарай өткізіледі.  

5.5 кеңес отырысы, егер оған Кеңестің бекітілген тізімдік құрамының кемінде 

2/3 мүшесі қатысса, заңды болып табылады.  

5.6 Кеңес шешімдері отырысқа қатысып отырған Кеңес мүшелерінің жалпы 

санының қарапайым көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы 

қабылданады. Талқыланатын мәселе бойынша дауыстар тең болған жағдайда 

Кеңес төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

 5.8 Кеңес шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Кеңестің Төрағасы мен 

хатшысы қол қояды.  

5.9 кеңестің қызметі университет басшылығының шешімі бойынша 

тоқтатылады. 


