
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ВЫСШАЯ 
ЖОГОРКУ АТТЕСТАЦИЯЛЫК Ю Г ^ Ш АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

КОМИССИЯСЫ Щ ш % М КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Кыргыз Республикасынын ЖАКы) (ВАК Кыргызской Республики) 

БУЙРУК 

2019-ж.« » № ^ ^ 

Илимдин докторунун (кандидатынын) окумуштуулук даражасын изденууге 
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кецешти; диссертацияларды 
коргоого уруксат берилуучу адистиктердин тизмесин; диссертациялык кецештии 
курамын жана анын мучолерунуи диссертацияларды аныктаи кароо ыйгарым 
укуктуулугун, ошондой эле диссертациялык кецештии иштее меонетуи бекитуу 
жеиунде 

Кыргыз Республикасынын Экметунун 2012-жылдын 22-августунда № 578 токтому 
менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Экметунун 2014-жыл 30-июлундагы №425, 
2015-Э1Сылдын 30-июлундагы №542, 2017-э/сылдын 28-февралындагы №125 
токтомдорундагы взгвртуулвр жана толуктоолор менен) диссертациялык кецеш 
женундегу жобону жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 
Президиумунун 2019-жылдын 31-январындагы №004 токтомуна ылайык (протокол № 1д/с-
4/3) буйрук кылам: 

1. Теменку адистиктер боюнча ветеринария илимдеринин доктору (кандидаты) 
окумуштуулук даражасын изденип алуу учун диссертациялардын коргоосун еткерууге 
укуктуу К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине жана Кыргыз-
Турк «Манас» университетине караштуу УУ.У диссертациялык кенеш 
бекитилсин: 

а) ветеринария илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип 
алуу учун 

№ Шифр Адистиктердин аталышы 
1 06.02.02 ветеринардык микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология микотоксикология менен, иммунология 
2 03.02.11 паразитология 

б) биология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу 
учун 

№ Шифр Адистиктин аталышы 
1 06.02.02 ветеринардык микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология микотоксикология менен, иммунология 

2. Диссертациялык кецештин теменку курамы бекитилсин: 

№ 
п/п 

Фамилия, аты, 
атасынын аты 

Окумуштуулук 
даражасы, 

окумуштуулук 
наамы 

Илимий л<ана педагогикалык 
ишмердик орду, кызматы 

1 Нургазиев 
Рысбек 
Зарылдыкович 
(терага) 

в.и.д., 
проф., 

КР УИАнын 
муче-корр. 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университета, ректор 



2 Салыков 
Руслан 
Салыкович 
(тераганын 
орун басары) 

В.И.Д., 
проф. 

Кыргыз Республикасынын биотехнология 
институтунун биохимия лабораториясы, 
улук илимий кызматкер; 
Кыргыз-Турк «Манас» унивеситетинин 
ветеринария факультетинин ветеринардык 
факультети, профессор 

3 Крутская 
Екатерина 
Дмитриевна 
(окумуштуу 
катчы) 

В.И.к., 
доцент 

А. Дуйшеев атындагы Кыргыз ветеринардык 
илимий-изилдее институту, окумуштуу 
катчы 

4 Абдыкеримов 
Кудайберген 
Абдыкеримович 

В.И.Д., 
у.и.к. 

А. Дуйшеев атындагы Кыргыз 
ветеринардык илимий-изилдее институту-
нун эпизоотология лабораториясы, башкы 
адис 

5 Акматова 
Эльмира 
Казакбаевна 

б.и.д., 
проф. 

А. Дуйшеев атындагы Кыргыз ветеринардык 
илимий-изилдее институту, директор 

6 Акназаров 
Бекболсун 
Камчыбекович 

В.и.д., 
- проф. 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университетинин ветеринардык 
медицина жана биотехнология факультети, 
декан 

7 Арбаев 
Кубан 
Султанович 

В.И.Д., 
проф. 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университетинин ветеринардык-
санитардык экспертиза, гистология жана 
патология кафедрасы, профессор 

8 Джапаралиев 
Нурлан 
Тынчтыкбекович 

б.и.д., 
у.и.к. 

А. Дуйшеев атындагы Кыргыз 
ветеринардык илимий-изилдее институту-
нун вирусология жана биотехнология 
лабораториясы, жетектеечу илимий 
кызматкер 

9 Доолоткельдиева 
Тинатин 

б.и.д., 
проф. 

Кыргыз-Турк «Манас» унивеситетинин 
есумдуктерду коргоо белуму, белум башчы 

10 Керималиев 
Жаныбек 
Калканович 

В.И.Д., 
у.и.к. 

Айыл чарба жана мелиорация министрлиги, 
министрдин орун басары 

11 Кошеметов 
Жумагали 
Каукарбаевич 

б.и.д. Казахстан Республикасынын мамлекеттик 
ишканасы, Биологиялык коопсуздуктун 
кейгейлеру. илимий-изилдее институтунун 
жугуштуу ооруулар диагностикасы 
лабораториясы, лаборатория башчысы 

12 Раимбеков 
Доктурбек 
Раимбекович 

в.и.д., 
проф. 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университетинин жаныбарлардын 
жугуштуу жана мите ылацдары кафедрасы, 
профессор 

13 Турсунов 
Талгат 
Туракунович 

В.И.Д., 
у.и.к. 

А. Дуйшеев атындагы Кыргыз ветеринар-
дык илимий-изилдее институтунун 
паразитология лабораториясы, лаборатория 
башчысы 



3. Диссертациялык кецештин мучелерунун диссертацияларды аныктап кароо ыйгарым 
укуктуулугу аныкталсын: 

а) 06.02.02 - ветеринардык микробиология, вирусология, эпизоотология, микология 
микотоксикология менен, иммунология адистиги боюнча ветеринария илимдеринин доктору 
(кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

№ 
к/н 

Фамилиясы, аты, 
атасынын аты 

Окумуштуулук 
даражасы 

Адистиктердин шифры 

1 Абдыкеримов К. в.и.д. 06.02.02 
2 Акназаров Б. К. в.и.д. 06.02.02 
3 Арбаев К. С. в.и.д. 06.02.02 
4 Нургазиев Р. 3. в.и.д. 06.02.02 
5 Раимбеков Д. Р. в.и.д. 06.02.02 
6 Крутская Е. Д. в.и.к. 06.02.02 

б) 06.02.02 - ветеринардык микробиология, вирусология, эпизоотология, микология 
микотоксикология менен, иммунология адистиги боюнча биология илимдеринин доктору 
(кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

№ 
к/н 

Фамилиясы, аты, 
атасынын аты 

Окумуштуулук 
даражасы 

Адистиктердин шифры 

1 Акматова Э. К. б.и.д. 06.02.02 
2 Джапаралиев Н. Т б.и.д. 06.02.02 
3 Кошеметов Ж. К. б.и.д. 06.02.02 
4 Доолоткельдиева Т. Д. б.и.д. 06.02.02 
5 Нургазиев Р. 3. в.и.д. 06.02.02 (илимий эмгектеринин топтому 

боюнча) 

в) 03.02.11 - паразитология адистиги боюнча ветеринария илимдеринин доктору 
(кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

№ 
к/н 

Фамилиясы, аты, 
атасынын аты 

Окумуштуулук 
даражасы 

Адистиктердин шифры 

1 Керималиев Ж. К. в.и.д. 03.02.11 
2 Салыков Р. С. в.и.д. 03.02.11 
3 Турсунов Т. Т. в.и.д. 03.02.11 
4 Арбаев К. С. в.и.д. 03,02.11 (илимий эмгектеринин топтому 

боюнча) 
5 Раимбеков Д. Р. в.и.д. 03.02.11 (илимий эмгектеринин топтому 

боюнча) 

3. Диссертациялык кецештин иштее меенету 2 жылга бекитилсин. 

4. Кыргыз Республикасынын ЖАКынын Д 06.16.538 диссертациялык кенешин бекитуу 
женундогу 2016-жылдын 14-октябрындагы №38 буйругу кучун жоготту деп эсептелсин. 

Терайым Б. К. Тыналиева 


