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1 Жалпы ережелері 

1.1 Қ.И.Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық  техникалық  зерттеу университетінің  Жас  
ғалымдар  кеңесі туралы Ережесі  Қ.И.Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық  техникалық  зерттеу 
университетінің  Жас  ғалымдар  кеңесінің (бұдан әрі ЖҒК)  қызметін  жетекшілік етеді.  

1.2 Университеттің ЖҒК жас ғалымдардың ғылыми және инновациялық  
жұмыстарын белсендіру  үшін  және  оларды  республикамыздың  индустриалды- 
инновациялық  даму шешімдерін  шешуге  тарту үшін, мәселелерін шешу үшін  құрылады. 

1.3 Жас ғалым болып 40-тан аспаған ғылыми қызметкерлер, ізденушілер, 
магистранттар, PhD докторанттары, оқытушылар және ғылыми қызметпен 
айналысатын тұлғалар танылады. 

1.4 Университеттің ЖҒК  ҚазҰТЗУ-да қызмет жасайтын 35 жасқа дейінгі жас 
ғалымдар мен мамандарды қолдайтын қоғамдық орган болып табылады.  ҚазҰТЗУ-да  
ЖҒК құрамы ҒЗИ қоса құрылымдағы жас ғалымдар кеңесінің өкілдерінен тұрады. 

1.5 Университеттің ЖҒК  құрылуына жауапкершілік және оның қызметін 
үйлестіру  ғылыми  және инновациялық қызметтерге жетекшілік ететін  проректорға  
(бұдан әрі жетекші проректор)  жүктеледі. 

2 Нормативті сілтемелер 

 
2.1 ҒТК өз қызметінде Қазақстан Республикасының және құқықтық 

құжаттарды басшылыққа алады: 

 Қазақстан Республикасының  2011 жылғы 18 ақпандағы  № 407-1V  

«Ғылым туралы» Заңы, 2014 жылдың 29-шы қыркүйегіне дейінгі өзгертулермен; 

 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-111 «Білім 

беру туралы» Заңы, 2016 жылдың 9-шы наурызына дейінгі толықтырулар мен 
өзгертулермен;  

 Қазақстан Республикасының  2015 жылғы 31 қазанындағы №381-V 
«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтер нәтижесін коммерциялау 

туралы» Заңы;  

 Қазақстан Республикасының  2012 жылғы 09 қаңтардағы №534-IV 

«Мемлекеттік индустрия-инновациялық қызметін қолдау  туралы» Заңы, 2014 
жылдың 29-шы қыркүйегіне дейінгі толықтырулар мен өзгертулермен;  

 Қазақстан Республикасының  2004 жылғы 09 қарашадағы №603-ІІ 
«Техникалық реттеу туралы» Заңы, 2014 жылдың 29-шы желтоқсанына дейінгі 

толықтырулар мен өзгертулермен;  

 Қазақстан Республикасының  1999 жылғы 16 шілдедегі  №427 «Қазақстан 

Республикасының  Патентті заңы», 2015 жылдың 07-ші сәуіріне дейінгі 
толықтырулар мен өзгертулермен;  

 Қазақстан Республикасының  2015 жылғы 07 сәуірдегі №300-V 
«Интеллектуалды меншік мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгерістер 

мен толықтыруларды енгізу туралы» Заңы; 

 Қазақстан Республикасы  Үкіметінің 2014 жылғы 15 желтоқсандағы 

№520 Министрдің бұйрығымен бекітілген 2014-2018 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Стратегиялық 

жоспары; 
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 Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 01 тамыздағы               
№874 «2015-2019 жылдарға Қазақстан Республикасының индустриалды-

инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Жарлығы, 
ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген 2016 жылдың 6-шы қыркүйегіндегі 

№315 бұйрығына толықтырулар мен өзгертулер енгізумен;  

 Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің 

Даму Стратегиясы-2020, Университеттің Ғылыми кеңесінің 2012 жылғы 28 
қаңтардағы № 7 хаттамасымен бекітілді; 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамызындағы №1080 
«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы» Қаулысы; 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырындағы № 499 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң 
үлгiлiк қағидалары» Қаулысы; 

 Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2016 жылғы 16 қазанындағы №602 бұйрығымен бекітілген 

«Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» 
Коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысы; 

 Университет ректорының, жетекшілік ететін проректордың 
бұйрықтарымен, өкімдерімен және осы Ереженің талаптарымен жетекшілік етеді.  

2.2 Осы Ережеде келесі нормативті құжаттардың талаптары сақталған: 

 КЕАҚ «Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ» сапа бойынша нұсқаулығы; 

 ҚР СТ ИСО 9001:2009. Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар; 

 ҚР СТ 1157-2002 " Жоғары  кәсіптік білім. Білім беруді ұйымдастыруда 
сапа менеджменті жүйесі ";  

 КЕАҚ СТ 38944979-07-2015. Университеттің нормативтік құжаттары. 
Жасау, келісу, бекіту, тіркеу және жаңарту тәртібі.  

          3 Жас ғалымдар кеңесінің негізгі мақсаттары 

           3.1 Университеттiң ғылыми жастарының кәсiби өсуiне, жас ғалымдардың 

ҚазҰТЗУ-да iргелi, қолданбалы зерттеулер мен инновациялық өңдеулерге 

қатысуына жәрдемдесу, отандық және шетел дік ғылыми ұйымдар және жоғары 
оқу орындарында біріккен жобаларды жасауға Жас ғалымдар кеңесімен бірге 

қолдау. 
             3.2 Ғылыми кеңесте, ғылыми-техникалық кеңесте және ғылыми жастардың әр 
түрлі кәсіби қызмет аспекттері мен өмірдің әлеуметтік-тұрмыстық  шарттарына 
қатысты проблемалар бойынша  сұрақтарды шешетін ҚазҰТЗУ Акционерлері алдында 
ғылыми жастардың құқығын қорғайтын өкілдері болу.  
            

4  ҚазҰТЗУ Жас ғалымдар кеңесінің атқаратын қызметтері 

 
4.1 ҚазҰТЗУ-да ЖҒК өзінің мақсаттарын орындау үшін келесі  міндеттерді 

шешеді: 
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- талантты жас ғалымдарды әзірлеу және инновациялық және зерттеу 
қызметіне олардың қатысуын жандандыру; 

- кешенді ғылыми-техникалық мәселелерді шешу үшін, қазіргі заманғы 
ғылым және іс жүзінде маңызды ғылыми-техникалық проблемаларды 

Мемлекеттік индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының (ИИДМБ), 
Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық кластерлерді жас 

ғалымдардың күш-жігерін біріктіру бойынша іс-шаралар әзірлеу және оларды 
ынталандыру; 

- өндірістік кәсіпорындар, компаниялар, басқа да отандық және шетелдік 
ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарының жас ғалымдар кеңесімен іскерлік 

және шығармашылық байланыстарды орнату және дамыту; 
- маңызды ғылыми нәтижелерді немесе инновацияларды жұмыспен 

қамтылған талантты жас ғалымдардың әлеуметтік-тұрмыстық проблемаларды 
анықтау жолдарын іздеу және өндірістік мәселелерін шешу. 

 

5  ҚазҰТЗУ Жас ғалымдар кеңесінің атқаратын қызметтері 

 

ҚазҰТЗУ ЖҒК жұмыстарына: 
5.1 Жетекшілік ететін проректормен келісілген жылдық жұмыс жоспары 

негізінде қызметін жүзеге асыру.  
5.2 ЖҒК ҒЗИ байланыстарды қолдау және олардың қызметін үйлестіру 

бойынша мақсатты міндеттерін шешу, жаңа нысандарын дамытуға кәсіби өсуді 
ынталандыру және ғылыми жастар Қорын құру, жас ғалымдарды қолдау. 

5.3 Жас ғалымдардың арнайы әзірленген шаралар арқылы ғылыми-зерттеу 
жұмысын жандандыру, жаңа жабдықтар мен аппаратураға қол жеткізуіне 

жәрдемдесу. 
5.4 жас ғалымдар үшін пәнаралық кешенді ғылыми зерттеулерді дамытуға 

бағытталған өзекті мәселелерін шешу, қазіргі заманғы ғылым және іс жүзінде 
маңызды ғылыми-техникалық проблемаларды ИИДМБ және ұлттық 

инновациялық кластерлер арасында тікелей байланыстар дамытуға жәрдемдесу. 
5.5 жас ғалымдардың ғылыми іс-шаралар туралы халықаралық деңгейдегі 

өткізілетін отандық және шетелдік ұйымдар бойынша хабардар ету, қолдау 
көрсету және жетілдіру, тілдік дайындық, ғылыми конференциялар, семинарлар, 

көрмелер, форумдар, съездер, вебинарлар, тренингтер және басқа да бағытталған 
іс-шараларға жас ғалымдардың қатысуын ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізу. 

5.6 жас ғалымдарды өнертапқыштық және инновациялық қызметіне 
ынталандыру, қолдау, импакт-факторы жоғары басылымдарда ғылыми 

нәтижелерді жариялау. 
5.7 Жас ғалымдар әлеуетінің интеграциясының жаңа нысандарына іздеу 

жүргізу, ҚазҰТЗУ бөлімшелерінің, басқа да отандық және шетелдік жоғары оқу 
орындарының және ғылыми ұйымдардың әр түрлі ғылыми жұмысты 

ұйымдастырудың оң тәжірибесін қорыту және тарату.  
5.8 Шетелге кетіп, жас ғалымдардың ғылыми жобаларын және бірлескен 

жұмыстарды ілгерілетуін ұйымдастырған жас ғалымдармен демеушілік көмек 
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көрсету үшін отандық және шетелдік коммерциялық және коммерциялық емес 
ұйымдармен байланыстар орнату және қолдау. 

5.9  нысандары мен жас ғалымдардың зерттеу жобаларына, білім беруді 
ақпараттандыру, отандық және шетелдік қорлар мен бағдарламалар көрсететін 

жас ғалымдарға гранттық қолдау және тағылымдамадан өтуге белгілі ғылыми 
орталықтарында қатысуын жетілдіру. 

5.10  жас ғалымдардың ғылыми жетістіктерін насихаттау, жастар арасында 
ғылыми қызметтің беделін арттыруға ықпал ететін бұқаралық ақпарат 

құралдарында іс-шараларды әзірлеу, талантты жас ғалымдардың тұрғын үй және 
басқа да әлеуметтік мәселелерін шешуге жәрдемдесу. 

 

6 Жас ғалымдар кеңесінің құқықтары 

 

6.1 Өзінің негізгі қызметтерін орындауда ЖҒК мына құқықтарға ие: 
- талантты жас ғалымдардың Ғылыми кеңес, Ғылыми-техникалық кеңес, 

ректоратта құқықтарының қорғалуын жүзеге асыруға, әр түрлі аспектілері 
бойынша ғылыми-білім беру қызметінде олардың пікірін білдіруге;  

-  жас ғалымдар қолдау Қорының қаржы қаражатын бөлу, тұрғын үй және 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар, сараланған ақы төлеу жөніндегі комиссияның 

жұмысы,  санатория-курортта емделуге путевка бөлу кезінде шешуге қатысуға; 
- ҚазҰТЗУ ЖҒК мақсаттарымен байланысты барлық сұрақтар бойынша, 

сондай-ақ жас ғалымдардың ғылыми және инновациялық қызмет көрсету 
нәтижелерін деңгейін арттыру үшін ғылыми зертханалары мен орталықтарының 

жаңғырту жөніндегі ұсыныстарды дайындауға; 
- дарынды жас ғалымдардың жеткен жетістіктері үшін қолдау және 

көтермелеу туралы ұсыныстар енгізуге; 
-  жас ғалымдардың ең жақсы конкурстық жұмыстарын іріктеу жөніндегі 

комиссияның жұмысына қатысуға; 
- жас ғалымдардың даярлаған монографиялар, кітаптар мен ғылыми 

еңбектер жинағын ҚазҰТЗУ кеңесінің қарауына дайындауға; 
- жас ғалымдардың кандидатураларын белгіленген тәртіппен ҚР тұрғын үй 

бағдарламаларына қатысу үшін ұсынуға; 
- мемлекеттік құрылымдар мен ірі компанияларда өткізілетін конкурстарға 

қатысуға арналған жас ғалымдардың жұмыстарын ұсынуға. 
 

7  ЖҒК қызметінің ұйымдастырушылық принциптері 

 
7.1 ҚазҰТЗУ Жас ғалымдардың жоғарғы өкілетті органы болып жас 

ғалымдардың Жалпы жиналысы болып табылады. ҚазҰТЗУ Жас жұмысына 
жетекшілік ететін орындаушы орган. 

           7.2 Жалпы жиналыстың ерекше құзырларына мыналар жатады:  
- Жас ғалымдар кеңесінің Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу, 

қабылдау; 
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- жас ғалымдар кеңесінің ҚазҰТЗУ (ЖҒК)  атқарушы орган мүшелері 
сайлау және бекіту; 

- ҚазҰТЗУ (ЖҒК)  төрағасының жылдық есебін бекіту. 
7.3 ҚазҰТЗУ (ЖҒК)  жалпы жиналысы қажет болған жағдайда Жас 

ғалымдар кеңесінің қажеттілігі бойынша шақырылады, бірақ бір жылда бір реттен 
кем емес. Жас ғалымдар кеңесі қажеттілік бойынша жиналады, бірақ айына бір 

реттен көп емес.Жас ғалымдар кеңесінің ережесін қабылдау мен өзгерту, қайта 
ұйымдастыру, жою туралы шешім білікті көпшілікпен қабылданады, яғни Жалпы 

жиналыста сайлаушыларды кем дегенде үштен екі бөлігі дауыс бергенде ғана, ал 
қалған шешімдер қарапайым көпшілік дауыс бойынша қабылданады. 

7.4 ҚазҰТЗУ  жас ғалымдарының жалпы жиналысының күн тәртібінде және 
олар бойынша шешімдер жобалары ҚазҰТЗУ (ЖҒК)  Атқарушы органның 

отырысында алдын ала талқыланады. 
7.5 Жиналысты енгізу реті мендауыс беру түрі (ашық немесе жабық) 

қарапайым көпшілік дауыс беру негізінде ашық дауыс беру арқылы жалпы  
жиналыста қабылданады. 

7.6 Құрамында төрағасы, оның орынбасары, хатшысы және басқа да Жас 
ғалымдар кеңесінің мүшелерімен құрылған жас ғалымдарды басқарудың 

атқарушы органы болып Жас ғалымдар Кеңесі болып танылады, олардың саны 
жалпы жиналыста қаралады, бірақ олар 20 адамнан аспауы тиіс, яғни 

институттан, ҒЗИ-нан, жас ғалымдар арасынан және Ғылым  департаментінен бір 
адам.  

7.7 Атқарушы органның мүшелері ҚазҰТЗУ ЖҒК мүшелерінің арасынан 
сайланады, ЖҒК барлық заңды тіркелген және тіркелмеген университет 

бөлімшелерінің жалпы отырысына жас ғалымдар үш жыл мерзімге ашық дауыс 
беру арқылы бекітіледі. Жалпы жиналысының отырысында жас ғалымдар  

көпшілік дауыспен қабылданады. ҚазҰТЗУ ЖҒК  Атқарушы органның отырысы 
3/4 Кеңесінің мүшелері болған кезде заңды деп есептеледі. 

7.8 ҚазҰТЗУ ЖҒК Атқарушы орган қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына 
бір реттен кем емес жиналады. ЖҒК-нің төрағасы жұмыс нәтижелері бойынша 

жиынтық жылдық есепті бекітуге жалпы жиналысында, содан кейін – Ғылыми 
кеңесінің қарауына ұсынады. 

7.9  ҚазҰТЗУ ЖҒК  Атқарушы орган өзінің жұмысын  біржылдық 
жоспарлау жұмысының негізінде жүргізеді: 

- ҚазҰТЗУ жас ғалымдардың жалпы жиналысын шақырады; 
-  ЖҒК төрағасының орынбасары және хатшысын сайлайды;  

- ЖҒК жұмыс жоспарларын үйлестіреді (бейінді институттары мен ҒЗИ, 
тыңдайды, олардың орындалуы туралы ақпаратты әзірлейді) ҚазҰТЗУ ЖҒК  

жиынтық жоспарын дайындайды; 
- ғылымды дамыту  мәселесі бойынша жас ғалымдармен бірге 

(конференциялар, семинарлар, симпозиумдар ұйымдастырып,  конкурстар мен 
көрмелер)  өткізуге қатысады; 

- Университеттің ЖҒК туралы Ережесі бойынша орындалуын қадағалайды; 
- ҚазҰТЗУ ЖҒК  жылдық есебін дайындайды. 
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7.10  ҚазҰТЗУ ЖҒК  төрағасы  ҚазҰТЗУ  Ғылыми кеңес және Ғылыми-
техникалық кеңесінің  құрамына кіреді. ҚазҰТЗУ ЖҒК  өкілдері ҚазҰТЗУ 

Ғылыми-әдістемелік кеңес және тұрғын үй-тұрмыстық комиссия құрамына кіреді. 
7.11 ҚазҰТЗУ ЖҒК мүшелері институттардың жас ғалымдары ішінен 

сайланады, сайлану кезінде  төрағаның жасы 35-тан аспауы тиіс, ол жас ғалымдар 
тізімінің құрамымен көпшілік ашық саулау арқылы 3 жылға сайланады. Егер 

жиналаста ЖҒК құрамының жартысынан астамы қатысқан жағдайда ғана заңды 
күшке ие болады 

7.12 ЖҒК Атқарушы органның құрамына бейінді институттары мен ҒЗИ 
кіреді: төраға, оның орынбасары, хатшысы және мүшелері саны бейінді 

институттары мен ҒЗИ жас ғалымдарының жалпы жиналысының шешімімен 
айқындалады. 

7.13  Бейінді институттары мен ҒЗИ ЖҒК Атқарушы органның мүшелері 
бейінді институттары мен ҒЗИ жас ғалымдар арасынан жалпы жиналысының 

отырысында жас ғалымдар үш жыл мерзімге ашық дауыс беру арқылы сайланады, 
Жалпы жиналысының отырысында бейінді институттары мен ҒЗИ жас ғалымдар 

көпшілік дауыспен қабылданады, бекітіледі.  бейінді институттары мен ҒЗИ ЖҒК 
Атқарушы органның отырысында 3/4 Кеңесінің мүшелері болған кезде заңды деп 

есептеледі. Бейінді институттары мен ҒЗИ жас ғалымдар Кеңесінің төрағасы 
бейінді институттары мен ҒЗИ Ғылыми кеңесінің және жас ғалымдардың жалпы 

жиналысының отырыстарында жылдық есепті жыл сайын ұсынады.. 
7.14 бейінді институттар мен ҒЗИ ЖҒК Атқарушы орган өз отырысын 

жылына кемінде 1 рет өткізеді және одан да көп қажеттілік бойынша, егер оның 
құрамы отырысқа кемінде 3/4 болған жағдайда шешімдер қабылдауға құқылы. 

Шешім ашық дауыс беру арқылы және жай көпшілік дауыспен қабылданады. 
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