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комиссиясынын ишин жана жогорку квалификациялуу 

ил и ми и жана илимий-педагогикалык кадрларды 
аттестациялоо маселелерин женге салуучу Кыргыз 
Республикасынын ©кметунун айрым чечимдерине 

езгертуулорду киргизуу женундо

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 
ишин жана жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык 
кадрларды аттестациялоо маселелерин женге салуучу ченемдик укуктук 
актыларды жакшыртуу максатында, «Кыргыз Республикасынын 0кмету 
женундо» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10
жана -беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын 0кмету токтом 
кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 
ишин жана жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык 
кадрларды аттестациялоо маселелерин женге салуучу Кыргыз 

еспу ликасынын ©кметунун айрым чечимдерине тиркемеге ылайык 
езгертуулер киргизилсин.

’ ЫРГЫЗ Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги 
жана ыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы: 

ушул токтомдон келип чыгуучу тиешелуу чарапарды керушсун,
- оз чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин. 
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Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык 
комиссиясынын ишин жана жогорку квалификациялуу 

илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды 
аттестациялоо маселелерин женге салуучу Кыргыз 
Республикасынын ©кметунун айрым чечимдерине 

киргизилуучу езгертуулер

1. Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2011-жылдын 
29-июлундагы № 425 «Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык 
комиссиясынын маселелери женунде» токтомуна теменкудей езгертуулер 
киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз 
Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы женунде жободо:

- 1-пунктунун экинчи суйлему алып салынсын;
- 7-пунктунун бешинчи абзацы «жузеге ашыруу учун» деген 

сездерден кийин «жекече мунездегу» деген сездер менен толукталсын;
- 9-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын ©кмету тарабынан» 

деген сездер «Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйругу 
менен» деген сездер менен алмаштырылсын;

- 12-пунктунун биринчи абзацындагы «жана башкы окумуштуу 
катчысы (кызмат орду боюнча)» деген сездер алып салынсын;

2. Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2012-жылдын
22-августундагы № 578 «Кыргыз Республикасынын Жогорку
аттестациялык комиссиясынын ишин женге салуучу ченемдик укуктук 
актыларды бекитуу женунде» токтомуна теменкудей езгертуулер 
киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Окумуштуулук 
даражаларды беруу тартиби женунде жободо:

- 12 жана 13-пункттары теменкудей редакцияда баяндалсын:
«12. Медициналык илимдер боюнча илимдин доктору жана 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун диссертацияны 
коргоого адистин же магистрдин диплому менен ырасталган жогорку 
медициналык билими бар, ветеринардык илимдер боюнча - адистин же 
магистрдин диплому менен ырасталган жогорку ветеринардык билими бар, 
ал эми юридикалык илимдер боюнча - адистин же магистрдин диплому 
менен ырасталган жогорку юридикалык билими бар адамдарга жол 
берилет.

Кандидаттык диссертацияны коргоого аспирантураны окуп бутурген 
адамдарга, ошондой эле тиешелуу жогорку билимге ээ, кандидаттык 
экзамендерди беруу жана аларды андан ары ачык коргоого сунуштоо 
менен диссертацияны даярдоо учун илимий-изилдее жана эксперименттик



базасы бар жогорку окуу жайларына жана/же илимий уюмдарга 
бекитилген изденуучулерге уруксат берилет.

13. Диссертациянын ичинде жазылгандардын толуктугу жана 
жыйынтыктарынын аныктыгы учун изденуучу жеке езу, илимий жетекчи 
(консультант), ошондой эле диссертациялык кенештин мучелерунон 
тузулгон эксперттик комиссия жооп беришет.

Изденуучу кандидаттык диссертациясын коргогондо алып чыккан 
илимий жыйынтыктарын, макалапарын жана жоболорун докторлук 
диссертациясын коргоодо алып чыгууга болбойт.

Кандидаттык диссертациясында колдонулган материалдарды 
докторлук диссертациясында колдонууга уруксат берилет, бирок ал жалпы 
материалдын 20 пайызынан ашык болбошу керек.

Илимий диссертациянын сапатын жогорулатуу максатында 
изденуучулор учун кандидаттык жана докторлук диссертацияларды 
коргоонун ортосуна 5 жылдан кем эмес убактылуу интервал белгиленет.»;

- 16-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«16. Докторлук диссертациянын негизги илимий жыйынтыктары 

Комиссиянын президиуму тарабынан бекитилуучу Илимий 
басылмалардын тизмегине кирген илимий мезгилдуу басылмаларда 
жарыяланышы керек. Баллдын тийиштуу елчему Комиссиянын 
президиумунун чечими менен белгиленет. Изденуучунун Scopus же Web of 
Science системалары аркылуу индекстелуучу илимий мезгилдуу 
басылмаларда 2ден кем эмес макаласынын болушу милдеттуу болуп 
саналат.»;

- 19-пунктунун биринчи абзацындагы «Кыргыз Республикасынын 
чегинен тышкары жарыяланган Scopus, Web of Science же РИНЦ» деген 
сездер «Scopus же Web of Science» деген сездер менен алмаштырылсын.

- 20-пунктунун экинчи абзацындагы «Кыргыз Республикасынын 
чегинен тышкары жарыяланган Scopus, Web of Science же РИНЦ» деген 
сездер «Нелден жогору импакт-фактору менен РИНЦ же Scopus, Web of 
Science» деген сездер менен алмаштырылсын;

- 23-пункту «интегралдык микросхемалардын топологиясы» деген 
сездерден кийин «, ошондой эле илимий конференцияларда, 
симпозиумдарда, форумдарда баяндалган жана толук келомде басылып 
чыккан докладдар» деген сездер менен толукталсын;

- 27-пунктунун:
экинчи абзацындагы «же илимдердин кошулушунда» деген сездер 

алып салынсын;
учунчу абзацындагы «коргоого коюлганга» деген сездер 

«диссертациялык кецешке тапшырганга» деген сездер менен
алмаштырылсын;

тертунчу абзацы кучун жоготту деп таанылсын;
- 29-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«29. Комиссиянын уруксаты менен (Комиссиянын эксперттик 

кецешинин чечиминин негизинде) илимий жетекчиликке илимий жана
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илимий-педагогикалык стажы, 5 жылдан кем эмес доцент же улук илимий 
кызматкер окумуштуулук наамы бар, Комиссиянын президиуму тарабынан 
бекитилуучу Илимий басылмалардын тизмегине кирген мезгилдуу илимий 
басылмаларда, Scopus же Web of Science системалары индекстеген 
мезгилдуу илимий басылмаларда жарыяланган макалалары болгон 
илимдин кандидаты тартылышы мумкун.

Илимий жетекчилик кылуу учун жарыялаган эмгектердин, баллдын 
тийиштуу елчему жана мезгилдуу илимий басылмалардын талап 
кылынуучу импакт-факторунун децгээли Комиссиянын президиумунун 
чечими менен белгиленет.»

- 30-пунктундагы «коргоого коюлганга» деген сездер
«диссертациялык кецешке тапшырылганга» деген сездер менен 
алмаштырылсын;

- 58-пунктундагы «жана мамлекеттик аттестация органдарынын, 
министрликтердин, ведомстволордун» деген сездер «, Комиссиянын 
аппаратынын» деген сездер менен алмаштырылсын;

- 66-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«66. Автореферат диссертациялык кецештин мучелеруне

диссертацияны коргоого чейин бир айдан кеч калтырылбай окумуштуу 
катчы тарабынан женетулет»;

- 67-пунктундагы «диссертациялык кецеш тузулген уюмдун 
китепканасына» деген сездер «диссертациялык кецеш тузулген 
уюмдардын китепканаларына» деген сездер менен алмаштырылсын;

- 71-пунктундагы «илимий жетекчинин же консультанттын жалпы 
жетекчилигинин алдында» деген сездер «изденуучунун илимий 
жетекчисинин же илимий консультантынын жетекчилигинин алдында» 
деген сездер менен алмаштырылсын;

- 74-пункту теменкудей мазмундагы экинчи абзац менен 
толукталсын:

«Эки диссертация боюнча он пикир берип, бирок алар Комиссиянын 
президиуму тарабынан четке кагылган учурда, Комиссиянын 
президиумунун чечими менен расмий оппоненттер диссертацияга 
оппоненттик кылуу укугунан эки жылдык меенетке убактылуу 
ажыратылат»;

- 82-пунктунун экинчи суйлему теменкудей редакцияда баяндалсын:
«Окумуштуу катчы, ошондой эле диссертациялык кецештин башка

мучелеру илимдин кандидаттары болушса, алар илимдин доктору 
окумуштуулук даражасын беруу, ажыратуу жана калыбына келтируу 
маселелер боюнча добуш берууге катышпайт.»;

- 87-пункту кучун жоготту деп таанылсын;
- 88-пунктундагы «Расмий оппоненттердин экее тец, же болбосо» 

деген сездер алып салынсын;
- 96-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«96. Диссертациялык кецеш диссертация боюнча езунун чечиминин 

сапаты жана калыстыгы учун жооп берет.»;
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- 102-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«102. Илимдин доктору окумуштуулук даражасын беруу боюнча 

диссертацияларды жана аттестациялык делолорду Комиссияда кароонун 
мееноту 4 айдан ашык эмес, ал эми илимдин кандидаты окумуштуулук 
даражасын беруу боюнча диссертацияларды жана аттестациялык 
делолорду кароонун мееноту 3 айдан ашык эмес убакытты тузот.»;

- 107-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«107. Диссертацияны коргоонун жол-жобосу бузулган учурда 

Комиссия диссертацияны кайрадан коргоого жиберет, ал Комиссиянын 
президиумунун чечими кабыл алынган меоноттон тартып 1 жылдан кийин 
еткорулушу мумкун.»;

- 110-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«110. Нострификациялоо учун Комиссияга берилген диссертация 

«Антиплагиат» компьютердик программасы боюнча текшерилет. 
Диссертациялык иште плагиат болбосо же дал келуулер Комиссиянын 
буйругу менен бекитилген Диссертациялык иштерде плагиаттын бар же 
жок экендигин компьютердик программадан текшеруу боюнча нускамага 
ылайык белгиленген жол берилуучу пайызда болсо, диссертация 
Комиссиянын эксперттик кецешинин кароосуна берилет.

Дал келуулер Комиссиянын буйругу менен бекитилген 
Диссертациялык иштерде плагиаттын бар же жок экендигин 
компьютердик программадан текшеруу боюнча нускамага ылайык 
белгиленген жол берилуучу чектен пайызы ашып кеткендиги аныкталган 
учурда диссертациянын ар бир барагы текшерилет, анын натыйжасы 
эксперттик кецештин кароосуна берилет. Эксперттик кецеш Комиссиянын 
жетекчилигине изденуучуну илимдин доктору же кандидаты 
окумуштуулук даражасына кайра аттестациялоо же кайра
аттестациялоодон баш тартуу боюнча сунушун даярдайт.»;

- 112-пунктунун экинчи абзацы теменкудей редакцияда баяндалсын:
«Комиссиянын президиуму менен бекитилген Диссертациялык

иштерде плагиаттын бар же жок экендигин компьютердик программадан 
текшеруу боюнча нускамага ылайык белгиленген жол берилуучу чектен 
дал келуу материалынын пайызы кыйла ашып кеткендиги аныкталган 
учурда диссертациянын ар бир барагы текшерилет, анын натыйжасы 
эксперттик кецештин кароосуна берилет.»;

- жогоруда аталган жобонун 2-тиркемесинин 4-пункту теменкудей 
редакцияда баяндалсын:

«4. Жогорку билими, окумуштуулук даражасы женунде 
дипломдордун же окумуштуулук наамы женунде аттестаттын, 
философиянын доктору (Ph.D) даражасы же хабилитацияланган доктор 
(Dr.Habil) даражасы берилгендиги женундо документтеринин нотариус 
аркылуу кубелендурулген кочурмолору жана алардын мамлекеттик же 
расмий тилдеги котормолору (1ден нуска).»;
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2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Диссертациялык 
кецеш женунде жободо:

- 7-пунктундагы «диссертациялык кецештин ар бир мучесуне 
адистик паспорту (ушул Жобонун 2-тиркемеси)» деген сездер 
«диссертациялык кецештин мучелерунун авторефераттарынын 
мукабасынын диссертациялык кецештин окумуштуу катчысы 
кубелендурген кечурмелеру» деген сездер менен алмаштырылсын;

- 28-пунктунун биринчи абзацындагы «же илимдин эки тармагын» 
деген сездер алып салынсын;

- 36-пункту кучун жоготту деп таанылсын;
- 37-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«37. Диссертацияларды коргоону еткеруунун кезеги диссертациялык 

кецештин жыйынында диссертацияларды кабыл алуу датасына ылайык 
коюлат жана электрондук кезекте чагылдырылат.

Диссертацияларды коргоо боюнча электрондук кезектин тартиби 
бузулган учурда диссертациялык кецештин иши Комиссия тарабынан 
токтотулат.

Диссертацияларды коргоону июль-августта еткерууге жол 
берилбейт.»;

- 40-пункту кучун жоготту деп таанылсын;
- 43-пункту теменкудей мазмундагы экинчи суйлем менен

толукталсын:
«Ошону менен катар диссертациялык ишти «Антиплагиат» 

компьютердик программасы боюнча текшеруунун коргоого чейинки 
алынган натыйжасы маалыматтык мунезде гана болот.»;

- 45-пунктунун тертунчу абзацы теменкудей редакцияда 
баяндалсын:

«изденуучунун, илимий жетекчисинин же консультанттын жакын 
тууганы болгон адам»;

- 60-пункту теменкудей мазмундагы экинчи суйлем менен
толукталсын:

«Диссертацияны коргоодо башка шаарда жашаган же чет елкелук 
расмий оппоненттери катышса жакшы болот, терс пикир берген 
оппоненттерди кошпогондо.»;

- 63-пунктундагы «расмий оппоненттери келбей калып» деген сездер 
«расмий оппонентинин пикири жок болуп» деген сездер менен 
алмаштырылсын;

- 65-пунктундагы «аудио же» деген сездер алып салынсын;
- 66-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«66. Диссертациялык кецештин терагасы жана окумуштуу катчысы, 

алар илимий жетекчилик (илимий консультант) кылган же жакын тууганы 
болгон изденуучунун диссертациясы каралган учурда кецештин 
жыйынына терагалык кылуучунун жана окумуштуу катчынын милдетин 
аткара алышпайт.»;

- 77-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
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«77. Терс мунездегу пикирлер толугу менен окулах.
Пикирлер окулуп буткенден кийин, аларда айтылган сын пикирлерге 

жооп беруу учун сез изденуучуге берилет.
Андан кийин расмий оппоненттер чыгып суйлешет. Башка шаарда 

жашаган же чет елкелук расмий оппоненттер жыйынга катышпаган учурда 
од пикирлер окумуштуу катчы тарабынан окулат.

Расмий оппоненттер суйлегендон кийин же алардын пикирин 
окумуштуу катчы окуп бергенден кийин оппоненттердин пикиринде 
айтылган сын пикирлерге жооп беруу учун сез изденуучуге берилет.»;

- 84-пунктундагы «стенограммасы» деген сез «видео тасмасы» деген 
сездер менен алмаштырылсын;

- 85-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«85. Добуш беруунун жыйынтыгы боюнча диссертациялык кецеш 

терс чечим чыгарганда диссертациялык кецеш коргоо болгон кунден 
тартып 1 айдын ичинде Комиссияга диссертациялык кецеш иштеп жаткан 
уюмдун бланкына диссертациялык кецештин терагасынын колу коюлган 
коштоочу катты жана ага четке кагылган диссертациянын эки нускадагы 
эсепке алуу карточкасын (ушул Жобонун 13-тиркемеси), авторефератты 
жана диссертациялык кецештин жыйынынын видео тасмасын тиркеп 
жиберет»;

- 89-пунктундагы «жана жыйындын стенограммасы» деген сездер 
«, жыйындын стенограммасы жана видео тасмасы» деген сездер менен 
алмаштырылсын;

- 110-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«110. Диссертациялык кецештин мучелерунун катышуусу терага 

тарабынан алардын окумуштуулук даражасын, кецештеги адистигин, 
илимдин тармагын керсетуу менен жарыяланышы керек жана жыйындын 
видео тасмасына тушурулет.»;

- 1 18-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«118. Кошумча корутундунун (жамааттык рецензиянын) 

натыйжалары бекитилгенден кийин диссертациялык кецеш аны 
изденуучуге билдирет. Ушуну менен диссертациялык кецештин жыйыны 
бухту деп эсептелет. Жыйындын видео тасмасы жана диссертациялык 
кецештин кошумча корутундусу изденуучунун диссертациясы жана анын 
аттестациялык делосу менен бирге бир айлык меенетте Комиссияга 
жиберилет.»;

- 147-пунктундагы «стенограммасында» деген сез «видео 
тасмасында» деген сездер менен алмаштырылсын;

- 151-пунктундагы «Диссертациялык кецештин терагасы жана 
окумуштуу катчысы кол койгон, мекеменин мееру басылган стенограмма» 
деген сездер «Диссертациялык кецештин жыйынынын видео тасмасы» 
деген сездер менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган жобонун 1-тиркемесинин эскертуусундегу 
6-пункту кучун жоготту деп таанылсын;
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- жогоруда аталган жобонун 2-тиркемеси кучун жоготту деп 
таанылсын;

- жогоруда аталган жобонун 3-тиркемесинин 5-пункту кучун жоготту 
деп таанылсын;

- жогоруда аталган жобонун 4, 7 жана 8-тиркемелери кучун жоготту 
деп таанылсын;

- жогоруда аталган жобонун 14-тиркемеси теменкудей редакцияда 
баяндалсын:

«
Диссертациялык 
кецеш женунде жобого 
тиркеме

Окумуштуулук даражасын беруу боюнча 
Комиссияга тапшырылуучу документтердин 

тизмеси

Аттестациялык делого салынган документтердин тизмеси (1 нуска, 
ушул Жобонун 19-тиркемеси). Делонун мукабасынын ички бетине 
чапталат.

1. Окумуштуулук даражасын беруу женунде маалым кат (ушул 
жобонун 17-тиркемеси) (1 нуска).

2. Комиссиянын президиумунун чечими менен бекитилуучу 
диссертациялык кецештин окумуштуу катчысынын кызматтык 
нускамасында керсетулген форма боюнча окумуштуулук даражасын беруу 
женунде маалым кат, коштоочу кат.

3. Иштеген жеринен кубелендурулген, сурету менен кадрлардын 
эсепке алуу боюнча жеке баракчасы (1 нуска), паспорттун кечурмесу.

4. Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденуучулер учун 
жогорку кесиптик билими женунде документтин кубелендурген 
кечурмесу (чет елкеде билим алган адамдар учун КМШга катышкан 
мамлекеттердин жарандарын кошкондо, Кыргыз Республикасынын билим 
беруу жана илим тармагындагы ыйгарым укуктуу органы берген 
эквиваленттуулук женундегу кубелуктун кечурмесу (1 нуска) же илимдин 
доктору окумуштуулук даражасын изденуучулер учун илимдин 
кандидатынын дипломунун кубелендурген кошумча кечурмесу (чет 
елкеде окумуштуулук даража алган адамдар учун КМШга катышкан 
мамлекеттердин жарандарын кошкондо, эквиваленттуулук женундегу 
документтин кошумча кечурмесу (1 нуска).

5. Алдын ала коргоонун протоколу (1 нуска).
6. Диссертациянын темасын жана илимий жетекчини (илимий 

консультантты) бекитуу женунде окумуштуулар кецешинин протоколунун 
кечурмесу (1 нуска).

7. Диссертация (1 нуска), диссертациянын авторефераты (10 нуска) 
жана алардын электрондук варианты (2 нуска).
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8. CD-дисктерге кечурулген электрондук турдегу документтер:
- алдын ала коргоонун, коргоонун видео тасмасы;
- расмий оппоненттердин пикирлери;
- жетектеечу уюмдун пикири;
- келуу барагы (10-тиркеме);
- эсептое комиссиясынын жыйынынын протоколу (ушул жобонун 

15-тиркемеси);
- кандидаттык экзамендерди тапшыргандыгы женунде кубелук;
- диссертация аткарылган уюмдун корутундусу;
- диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кецештин 

эксперттик комиссиясынын корутундусу;
- диплом учун телемдер женунде квитанциянын кечурмесу.»;
- Диссертациялык кецеш женунде жобонун 17, 18 жана

20-тиркемелери кучун жоготту деп таанылсын;
3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Окумуштуулук 

наамдарды ыйгаруу тартиби женунде жободо:
- 1'-пункту «жогорку окуу жайларынын жана илимий мекемелердин 

кызматкерлерине» деген сездерден кийин «илимий кызматкерлердин 
адистиктеринин номенклатурасына ылайык» деген сездер менен 
толукталсын;

- 7-пунктунун:
«а» пунктчасы «диссертациясын коргогондон кийин» деген 

сездерден кийин «наамга сунушталган жери боюнча» деген сездер менен 
толукталсын;

«в» пунктчасы теменкудей редакцияда баяндалсын:
«в) окуу-методикалык жана/же окуу китептери, ошондой эле Scopus 

же Web of Science системапары аркылуу индекстелуучу илимий мезгилдуу 
басылмаларда жарыяланган макалалары болсо.

Профессордун окумуштуулук наамын алуу учун талап кылынуучу 
илимий эмгектердин, баллдын саны жана импакт-фактордун децгээли 
Комиссиянын президиумунун чечими менен белгиленет.

Эмгектери докторлук диссертациясын коргогондон кийин 
жарыяланышы керек.»;

теменкудей мазмундагы «е» пунктчасы менен толукталсын:
«е) илимий жетекчи катары окумуштуулук даражалар берилген 2ден 

кем эмес окуучу даярдаган болсо»;
- 8-пунктунун:
биринчи абзацы «ошондой эле» деген сездерден кийин «сурап 

жаткан адистикке туура келуучу» деген сездер менен толукталсын;
«г» пунктчасы теменкудей редакцияда баяндалсын:

«г) окуу-методикалык жана/же окуу китептери, ошондой эле Scopus 
же Web of Science системалары аркылуу индекстелуучу илимий мезгилдуу 
басылмаларда жарыяланган макалалары болсо.
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Профессордун окумуштуулук наамын алуу учун талап кылынуучу 
илимий эмгектердин, баллдын саны жана импакт-фактордун децгээли 
Комиссиянын президиумунун чечими менен белгиленет.

Эмгектери кандидаттык диссертациясын коргогондон кийин 
жарыяланышы керек.»;

- 11-пунктунун:
«в» пунктчасы теменкудей редакцияда баяндалсын:
«в) окуу-методикалык жана/же окуу китептери, ошондой эле Scopus 

же Web of Science системалары аркылуу индекстелуучу илимий мезгилдуу 
басылмаларда жарыяланган макалалары болсо.

Профессордун окумуштуулук наамын алуу учун талап кылынуучу 
илимий эмгектердин, баллдын саны жана импакт-фактордун децгээли 
Комиссиянын президиумунун чечими менен белгиленет.

Эмгектери докторлук диссертациясын коргогондон кийин 
жарыяланышы керек.»;

теменкудей мазмундагы «е» пунктчасы менен толукталсын:
«е) илимий жетекчи катары окумуштуулук даражалар берилген 2ден 

кем эмес окуучу даярдаган болсо.»;
- 13-пунктунун:
«в» пунктчасынын биринчи абзацы теменкудей редакцияда 

баяндалсын:
«в) окуу-методикалык жана/же окуу китептери, ошондой эле Scopus, 

Web of Science же РИНЦ системалары аркылуу индекстелуучу илимий 
мезгилдуу, импакт-факторлуу басылмаларда жарыяланган макалалары 
болсо.

Доцент окумуштуулук наамын алуу учун талап кылынуучу илимий 
эмгектердин, баллдын саны жана импакт-фактордун децгээли 
Комиссиянын президиумунун чечими менен белгиленет.

Эмгектери кандидаттык диссертациясын коргогондон кийин 
жарыяланышы керек.»;

- 17-пунктунун:
«а» пунктчасы «керсетулген» деген сезге чейин «кандидаттык 

диссертациясын коргогондон кийин» деген сездер менен толукталсын;
«в» пунктчасы теменкудей редакцияда баяндалсын:
«в) окуу-методикалык жана/же окуу китептери, ошондой эле Scopus, 

Web of Science же РИНЦ системалары аркылуу индекстелуучу илимий 
мезгилдуу, импакт-факторлуу басылмаларда жарыяланган макалалары 
болсо.

“Улук илимий кызматкер” окумуштуулук наамын алуу учун талап 
кылынуучу илимий эмгектердин, баллдын саны жана импакт-фактордун 
децгээли Комиссиянын президиумунун чечими менен белгиленет.

Эмгектери кандидаттык диссертациясын коргогондон кийин 
жарыяланышы керек.»;

- 35-пунктундагы «он» деген сез «уч» деген сез менен 
алмаштырылсын;

9



I

- 38-пунктунун экинчи абзацы кучун жоготту деп таанылсын;
- 40-пунктундагы «каралып жаткан маселе боюнча» деген сездер 

алып салынсын;
Окумуштуулук наамдарды ыйгаруунун тартиби женунде жобонун 

тиркемесинде:
- 3-пункту «окумуштуулук» деген сезге чейин «Комиссиянын 

президиумунун чечими менен бекитилуучу Окумуштуу наамдарды 
ыйгаруу учун тапшырылуучу аттестациялык документтерди тариздее 
боюнча нускамада керсетулген форма боюнча» деген сездер менен 
толукталсын;

- 10-пунктундагы «туп нускалары же» деген сездер алып салынсын;
эскертуу теменкудей мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
«Ушул тизмекте керсетулген документтер CD-дискке кечурулуп,

электрондук турде да тапшырылышы керек».
4) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Эксперттик кецеш 

женунде жободо:
- 5-пунктунун он биринчи абзацындагы «(Кыргыз Республикасынын

Улуттук аттестациялык комиссиясынын президиумунун 2008-жылдын 
4-декабрындагы № 182 токтому менен бекитилген)» деген сездер
«Комиссиянын президиумунун токтому менен бекитилген)» деген сездер 
менен алмаштырылсын»;

- 6-пунктунун тогузунчу абзацы кучун жоготту деп таанылсын;
- 3 О-пунктундагы «изденуучу менен биргеликте чыгарган эмгектери 

болушса» деген сездер алып салынсын;
- 36-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«36. Жашыруун добуш экспертизанын журупгунде терс пикирлер 

тушкен учурда же эксперттик кецештин бир эле мучесунун сунушу 
боюнча еткерулет»;

- 46-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«46. Комиссия тарабынан диссертацияны жана авторефератты кароо 

учурунда табылган кемчиликтерди оццоого жол берилбейт.»;
- 49-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«49. Комиссиянын аттестациялык белуму жыйындын датасын 

аныктайт жана эксперттик кецештин терагасы менен макулдашат, 
эксперттик кецештин жыйынынын кун тартибин тузет. Эксперттик кецеш 
окумуштуулук даражаларды жана наамдарды изденуучулердун 
аттестациялык делолору жана диссертациялары боюнча пикир жана 
корутундуларды даярдоо учун эксперттерди дайындайт, эксперттик 
кецештин мучелеруне адистиктердин паспортун экспертизалоону жана 
зарыл болгон учурда толуктап келууну, ошондой эле эксперттик кецештин 
жыйынында кароо учун пландаштырылган башка маселелерди даярдоону 
тапшырат.»;

- 50-пунктундагы «корутундунун долбоорун» деген сездер 
«корутунду» деген сез менен алмаштырылсын;
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- 53-пунктундагы «же илимдин тармактарынын» деген сездер алып 
салынсын;

- 58-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«58. Диссертация тышкы экспертизага Кыргыз Республикасынын 

жогорку окуу жайларына жана илим-изилдее мекемелерине, же КМШга 
катышкан мамлекеттердин жогорку (улуттук) аттестациялык 
комиссияларына, же болбосо диссертациянын багыты боюнча чет елкелук 
алдыцкы илимий мекемелерге теменку учурларда жиберилет:

1) эгер Комиссиянын эксперттери 26-30-пункттарда керсетулген 
негиздер боюнча диссертациянын экспертизасын жургузе алышпаса,

2) эгер эксперттик кецеште диссертациянын экспертизасын жургузуу 
учун авторефераттын адистигинин шифри боюнча, чектеш адистиги 
боюнча, эмгектеринин жыйындысы боюнча ыйгарым укуктуу адистер жок 
болсо.».

- 60-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«60. Диссертация жазылган адистикке туура келбей калган учурда 

эксперттик кецеш изденуучуге окумуштуулук даража беруу женунде 
етунуч катты четке кагуу тууралуу корутундуну же сунушту Комиссиянын 
президиумуна берет»;

- 61-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«61. Эгер эки адистик боюнча керсетулуп жаткан диссертация бир 

гана адистик боюнча илимий жацылыкка ээ болсо, эксперттик кецеш 
изденуучуге окумуштуулук даража беруу женунде етунучту четке кагуу 
сунушу менен Комиссиянын президиумуна негизделген корутунду 
даярдайт.»;

- 63-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«63. Эгер тышкы эксперттин корутундусу Комиссиянын эксперттик 

кецешинин экспертинин корутундусу менен дал келбей калса, диссертация 
кошумча тышкы экспертизага женетулет. Кошумча кароо Комиссиянын 
эксперттик кецешинин жыйынында Комиссиянын жетекчилеринин 
биреесунун же Комиссиянын президиумунун мучесунун катышуусу менен 
еткерулет.»;

- 64-пунктундагы «Эгер эксперттин же кошумча экспертизалоонун 
натыйжасында диссертация боюнча пикирде» деген сездер «Эгер 
эксперттин диссертация женунде корутундусунда же кошумча 
экспертизалоонун натыйжасында алынган корутундуда» деген сездер 
менен алмаштырылсын;

- 75-пунктундагы «езунун корутундусунун долбоорун» деген сездер 
«корутундуну» деген сез менен алмаштырылсын;

- 80-пунктундагы «же анын ыйгарым укугунун меенетун узартуу» 
деген сездер алып салынсын;

- 92-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«92. Эксперттик кецештин иши женунде бардык маалымат купуя 

мунезде болушу керек. Эксперттик кецештин мучелеру, ошондой эле 
чакырылган эксперттер окумуштуулук даражаларды беруу жана

и



окумуштуулук наамдарды ыйгаруу боюнча аттестациялык делолорду 
кароонун журушу женунде маалыматтын жайылып кетишине белгиленген 
тартипте жооп беришет.»;

- жогоруда аталган жобонун 1-тиркемесиндеги «Негизги ишинин 
профили» деген сездер «Паспорттук жана байланыш маалыматы» деген 
сездер менен алмаштырылсын;

-жогоруда аталган жобонун 3-тиркемесиндеги:
«Диссертацияны жана анын материалдарын баалоо» белуму:
- теменкудей мазмундагы тертунчу сап менен толукталсын:

_____ «__________________________________________________________
Окумуштуулук даражаларын беруунун тартиби женунде жобонун 
пунктун, пунктчаларын керсетуу менен диссертациянын квалификациялык
белгилерге ылайык келиши_________________________________________

»;
теменкудей мазмундагы алтынчы сап менен толукталсын:
_«______________________________________________________________
Адистиктин паспортунун пункттарын керсетуу менен иштин коргоого
коюлган адистикке ылайык келиши_________________________________

»;
жетинчи сап теменкудей редакцияда баяндалсын:

_«_______________________________________________________________
Диссертациянын мазмуну адистикке дал келиши_____________________

»;
- жогоруда аталган жобонун 6-тиркемеси теменкудей мазмундагы 

7-пунктча менен толукталсын:
«7. Диссертациялары кайра аттестациялоого тапшырылган, 

окумуштуулук даражалары бар адамдар женунде маалыматгар

Изденуучунун Даражасы Наамы Адистиги
аты-жену

».
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