“Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 2016жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары жөнүндө”
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын башкы
окумуштуу катчысы Н. К. Атабекованын отчеттук баяндамасы
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы 2016-жыл ичинде
илимдерди аттестациялоо бөлүмдөрүнүн жылдык пландарынын негизинде КР ЖАКынын
2016-жылга бекитилген иш планына ылайык өз ишмердүүлүгүн төмөнкү негизги багытта
жүргүздү:
- жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык
кадрларды
аттестациялоо,
- КР ЖАКынын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды
мониторингдөө, баалоо жана мыктылоо,
- аттестациялоо жаатындагы коррупциялык тобокелдерди кыскартуу жана жоюу.
- жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык
кадрларды
аттестациялоо жаатында эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү.

КР ЖАКынын ишмердүүлүгүнүн
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• Жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык
кадрларды аттестациялоо

• КР ЖАКынын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук
актыларды мониторингдөө, баалоо жана мыктылоо

• Аттестациялоо жаатындагы коррупциялык тобокелдерди алдын алуу,
кыскартуу жана жоюу

• Жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык
кадрларды аттестациялоо жаатында эл аралык кызматташтыкты
өнүктүрүү

Бул багыттардын ар бири боюнча бир катар милдеттер каралган, алар ишке
ашырылууда.
Аталган багыттын эң негизгиси – бул, албетте, жогорку квалификациялуу илимий
жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо болуп эсептелет. Бул багытта
отчетту КР ЖАКы бекиткен диссертациялык кеңештердин ишмердүүлүгү боюнча
анализден баштасак.
I. 2016-жыл ичинде 52 диссертациялык кеңеш иш жүргүздү. Алардын 15и
маалыматтык-компьютердик технологиялар, табигый, математикалык жана техникалык
илимдер боюнча, 21и медицина-биологиялык жана агрардык илимдер боюнча, 16сы
коомдук жана гуманитардык илимдер боюнча.
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I - табигый,
математикалык жана
техникалык илимдер:
докт. 178; канд. 36
II - медицинабиологиялык жана
агрардык илимдер:
докт. 366; канд. 44
III - коомдук жана
гуманитардык илимдер:
докт. 213; канд. 30

Диссертациялык кеңештердин ишмердүүлүгү отчеттук жыл ичинде бир топ өзгөчө
болду. Ачык-айкын иштөө, коррупциялык тобокелдердин алдын алуу алкагында
диссертациялык кеңештер түзүлгөн мекеменин сайтында өз баракчаларын ачышты. Бул
абдан түйшүктүү болгондугуна карабастан, диссертациялык кеңештин иши боюнча
маалымат толугу менен сайттарда жайгаштырылууда. Анда диссертациялык кеңешти
түзүү буйругу, анын курамы, иштөө тартиби, изденүүчүлөр жөнүндө маалымат, алардын
диссертация жана авторефераттары, расмий оппоненттердин пикирлери камтылуу менен
Интернет мейкиндигинде жарыяланууда. Учурда 43 диссертациялык кеңештин сайты
ачылган. 3 диссертациялык кеңештин ишмердүүлүгү убактылуу токтотулган. 5
диссертациялык кеңештин ыйгарым укук мөөнөтү аяктаган.
Мындан тышкары мурунку жылдары диссертациялык кеңештер диссертацияны
кошумча талкууга жөнөтүп, корутундусун жөн гана күтүп отурса, учурда диссертациянын
алдын ала коргоо процедуралары көрүлүп, диссертациялык кеңештин иши дагы
татаалданып, жоопкерчилиги жогорулады. Жыйынтыгында диссертанттардын да
жоопкерчилиги жогорулап, илимий иштердин сапаты жогорулашына өбөлгө түзүлүүдө.
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көрсөткүчтөрүнүн анализи көрсөтүлгөн.
Көрүнүп тургандай, алардын саны жылдан жылга азайууда, бул ЖАКтын
диссертациялык кенештерди оптимизациялоосунун алкагында болууда жана ал
Диссертациялык кеңеш жөнүндөгү Жобонун 5-пунктуна ылайык дисертациялык
кеңештин негиздөөчүсү катары экиден кем эмес мекеменин болуу талабына байланыштуу.
Табигый, физика-математика жана техника илимдери боюнча жалпысынан 15
диссертациялык кеңеште 45 адистиктен диссертацияларды коргоого укуктуу:
- физика-матматика илимдеринин доктору, кандидаты окумуштуулук даражасын изденип
алуу үчүн жазылган диссертацияларды коргоо үчүн 4 диссертациялык кеңеш (10 адистик
боюнча) түзүлгөн,
- информатика жана энергетика илимдери боюнча 2 диссертациялык кеңеш (5 адистик);
-техника илимдери боюнча – 6 диссертациялык кеңеш (18 адистик);
- геология-минералдык жана география илимдери боюнча 3 диссертациялык кеңеш (12
адистик боюнча ) иш жүргүздү.
Алардын ичинен мамлекет аралык Д 25.14.494 диссертациялык кеңешин өзгөчө
белгилеп кетүү керек. Ал КР ЖАКынын №43 от 26.09.2014 буйругу менен Кыргыз-Тажик
алакасынын алкагында КР УИАнын гидроэнергетика жана суу көйгөйлөрү институту,
Тажик Республикасынын УИАсынын гидроэнергетика, суу көйгөйлөрү жана экология
институту жана ТажУУга караштуу түзүлгөн, төрагасы академик Маматканов Д.М. Бул
мамлекет аралык диссертациялык кеңеш КР ЖАКынын пилоттук долбоору катары ишке
киргизилген эле. Ыйгарым укук мөөнөтүнүн ичинде ийгиликтүү ишмердүүлүк жүргүздү.
Диссертациялар оn-line режиминде корголуп, бир жагынан изденүүчүлөргө бир топ
жеңилдиктер жаралса, экинчи жагынан мамлекет аралык болгондуктан изилдөөлөрдүн
сапаты бир топ жогорулашына өбөлгө түзүлөрү байкалды. Аталган кеңештин мөөнөтүн
узартуу учурда кайрадан каралууда.
Тилекке каршы, жыл ичинде айрым адистиктер боюнча диссертация корголгон эмес.
Бул болсо аталган чөйрөдө боштуктун пайда болушу жөнүндө кабар берет жана
окумуштуу коомчулуктун бул жагдайга көңүл буруусун талап кылат.
Алардын ичинен К. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети
жана Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетине караштуу түзүлгөн Д
05.16.536 диссертациялык кеңеште отчеттук жыл ичинде бир да диссертация корголгон
эмес, төрагасы т.и.д., профессор Осмонов Ы.Дж.

Медицина-биологиялык жана агрардык илимдер боюнча 2016-жыл ичинде 21
диссертациялык кеңеш иш жүргүздү, алар:
- хирургия профилиндеги клиникалык медицина боюнча 7 диссертациялык кеңеш (13
адистик боюнча),
- терапиялык профилдеги клиникалык медицина, алдын алуу медицинасы жана
биомедицина боюнча 6 диссертациялык кеңеш (18 адистик боюнча),
- химия илимдери боюнча – 1 (3 адистик),
- биология илимдери боюнча – 3 (10 адистик),
- айыл чарба илимдери – 4 (11 адистик).
Диссертациялык кеңештер 55 адистик боюнча илимдин доктору, кандидаты
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн даярдалган диссертацияларды коргоого
кабыл алганга укуктуу. 2016-жылы 5 диссертациялык кеңештин ыйгарым укук мөөнөтү
аяктаган, ал эми 1 диссертациялык кеңештин ишмердүүлүгү убактылуу токтотулган, ал Д.03.16.524 КРУИАнын Биотехнология институту жана КР Саламаттык сактоо
министрлигинин Кардиология жана терапия улуттук борборунун акад. М. Миррахимов
атындагы Молекулярдык биология жана медицина иснтитутуна караштуу түзүлгөн
диссертациялык кеңеш.
5 диссертациялык кеңештин ыйгарым укук мөөнөтү аяктаган:
- Д.14.14.393 И.К. Ахунбаев атындагы КММА (11.07.2016);
- Улуттук онкология борбору жана Саламаттык сактоо министрлигинин Кыргыз
мамлекеттик кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо медициналык институтуна
(КГМИПиПК)
караштуу түзүлгөн Д.14.14.502 диссертациялык кеңеш (09.12.2016)
(расмий сайты жок);
- К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине караштуу түзүлгөн
Д.06.14.505 диссертациялык кеңеш (07.04.2016);
- К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети «Манас» Кыргыз-Түрк
университетине караштуу түзүлгөн Д.06.14.489 диссертациялык кеңеш (07.05.2016);
- КР УИАнын Биология-кыртыш институту жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук
университетине караштуу түзүлгөн Д.03.14.394 диссертациялык кеңеш (11.07.2016).
Диссертациялык кеңештердин ишмердүүлүгүн сыпаттап жатып, КР Саламаттык
сактоо министрлигинин Жүрөк хирургиясы жана органдардын трансплантациясы илим
изилдөө институту, РФнын Саламаттык сактоо министрлигинин А.Н. Бакулев атындагы
Жүрөк-кан тамырлары хирургиясынын илимий борбору жана Кыргыз мамлекеттик
кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо медициналык институтунун (КГМИПиПК)
караштуу түзүлгөн мамлекет аралык Д.14.16.529 диссертациялык кеңеш жөнүндө айтпай
кетүүгө болбойт. Бул - Кыргызстанда медицина илиминин абдан актуалдуу багыты
боюнча илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүү максатында түзүлгөн жана медицина илиминин
3 адистиги боюнча диссертацияларды коргоого кабыл алууга укук берилген:
14.01.26 – жүрөк-кан тамырлар хирургиясы;
14.01.05 – кардиология;
14.01.20 – анестезиология жана реаниматология. Курамында 16 окумуштуу, алардын 8и
Кыргызстандан, 8 Россиядан. Төрагасы м.и.д., проф. Батыралиев Т.А. Тилекке каршы,
отчеттук жыл ичинде эмнегедир бир дагы диссертация корголгон эмес жана электрондук
тизмекте учурда бир гана диссертант катталган.
Дагы бир диссертациялык кеңеш ачылып, ыйгарым укук мөөнөтү ичинде, башкача
айтканда 2 жыл ичинде, 4 гана диссертацияны коргоону уюштурган. Ал - К.И. Скрябин
атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана КР Улуттук илимдер
академиясынын Биология-жер кыртышы институтуна караштуу түзүлгөн Д 06.14.487
агрономия боюнча диссертациялык кеңеши. Төрагасы айыл чарба илим. д., проф.
Карабаев Н.А.
Бул тармактардагы кийинки маселе, бир жолку коргоону уюштуруу маселеси
боюнча талаптар күчөгөндүгүн белгилөө менен, И.К. Ахунбаев атындагы КММА жана

Б.Н. Ельцин атындагы КОСУнун алдында түзүлгөн Д14.16.535 диссертациялык
кеңешинен 4 диссертация боюнча сунуш кат келип түшүп, анын 2 диссертация боюнча
гана эксперттик кеңеш оң корутунду берип, 2өө боюнча терс чечим чыгарылгандыгын
айтуу керек. Терс чечим диссертация эки адистик боюнча берилген учурда бир гана
адистикке туура келегендигине байланыштуу. Маселен, хирургия жана урология боюнча
А. Мурзалиевдин диссертациясы бир гана урология адистигинин паспортуна туура келет
деп эксперттик кеңеш бүтүм чыгарган;
- Дауровдун диссертациясы боюнча диссертациялык кеңештин эки эксперти пикир
берип, эки пикир окшош болуп калгандыктан ЖАКтын эскперттик кеңешинде, албетте,
суроолор пайда болгон. Эксперттердин бири кол коюлган пикиринен баш таркан соң,
диссертациялык кеңеш бир жолку коргоо боюнча өтүнүч катын кайтарып алып,
диссертация бир эле адистик -урология боюнча корголуусу жөнүндө чечим кабыл алган.
Бул диссертациялык кеңештердин эксперттик комиссиясынын жоопкерчилигинин
жогору болуу зарылдыгын далилдейт. Анткени ал диссертацияны алдын ала
экспертизадан өткөрөт жана диссертациянын талаптарга жооп берүүсүн биринчилерден
болуп иликтейт.
Коомдук жана гуманитардык илимдер боюнча отчеттук жыл ичинде
2016-жыл ичинде 16 диссертациялык кеңеш иш жүргүздү:
- педагогика илимдери боюнча - 3 диссертациялык кеңеш (8 адистик боюнча);
- тарых илимдери боюнча 1 диссертациялык кеңеш (2 адистик боюнча);
- философия илимдери боюнча – 1 (4 адистик боюнча);
- юридика илимдери боюнча – 3 (9 адистик боюнча);
- филология илимдери боюнча - 3 диссертациялык кеңеш (8 адистик боюнча),
-экономика илимдери боюнча 4 диссертациялык кеңеш (6 адистик боюнча, анын 1и
тармактар боюнча),
- саясий жана социология илимдери боюнча 1 диссертациялык кеңеш (3 адистик боюнча).
Диссертациялык кеңештер 40 адистик боюнча илимдин доктору, кандидаты
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн даярдалган диссертацияларды коргоого
кабыл алганга укуктуу.
Диссертациялардын илимий адистиктер боюнча корголуусун анализдеп,
изилдөөлөрдүн басымдуу көпчүлүгү экономика илимдери боюнча болуп жатканын
көрүүгө болот. Бирок, тилекке каршы, бул аталган чөйрөдө олуттуу изилдөөлөр жүрүп
жаткандыгы жөнүндө кабар бербейт. Бир катар ийгиликтүү изилдөөлөр менен бирге
илимий жаңычылдыгы, илимий тыянактары республикабыздын айрым бир аймакатарын
(областтарын) изилдөө менен гана чектелип калган иштер учурайт. ЖАКтын президиуму
тарабынан экономика илимдери боюнча диссертациялык кеңештерге бул маселе боюнча
бир нече жолу эксертилгендигине карабастан, дагы деле илимий изилдөө темасы Чүй
областынын мисалында, Жалалабад областынын мисалында ж.б. деп даярдалган
диссертациялар корголуп жатат. Албетте, диссертациялык кеңешке мындай темадагы
диссертация даяр болуп, коргоого коюу үчүн келгенде гана диссертациялык кеңеш аны
факт катары гана кабыл алат. Бирок ал изилдөөлөр ошол эле диссертациялык кеңештин
мүчөлөрүнүн же алардын кесиптештеринин окуучулары тарабынан даярдалган да.
Ошондой тема ЖОЖдун же ИИМдин окумуштуулар кеңешинде бекитилип жатканда сын
пикирлердин айтылышы, изденүүчүнү туура багытка багыттоо абзел, бул ошол
тармактагы окумуштуулардын абийирине байланыштуу деп эсептейбиз.
2016-жылы педагогика илимдери боюнча диссертациялык кеңештердин усулдук
жактан тармактарга бөлүнүп түзүлүшү диссертациялардын талкуулануусун жана
корголуусун бир баскычка жогорулаткандай болду. Аткени, маселен, бир эле кеңеште
математиканы окутуу усулу жана кыргыз тилин окутуу усулу боюнча диссертациялардын
каралышы аларды туура баалоодо бир топ көйгөйлөрдү жаратаары шексиз. Бул багытта
педагогика илимдери боюнча 3 диссертациялык кеңештин түзүлүүсү мыйзам ченемдүү
жана туура болгондугун турмуш далилдеди десек жаңылышпайбыз.

Диссертациялык кеңештердин ишмердүүлүгүн сыпаттап жатып, кээ бир учурда
актуалдуу деп белгиленип, зарылдыгы негизделип жатып, ачылган илимий адистиктер
боюнча жыл ичинде бир дагы диссертация корголбогону өкүнүчтүү. Маселен, КР
УИАнын акад. Дж. Алышбаев атындагы институту, КР Президентинин алдындагы МБА
жана БФЭАга караштуу Д. 08.15.520 диссертациялык кеңеште 08.00.07 – эмгек
экономикасы адистиги боюнча, И.Арабаев атындагы КМУ жана Кыргыз билим берүү
академиясына караштуу Д.13.15.522 диссертациялык кеңеште 13.00.04 – дене тарбия,
спорттук машыгуу, сергектик жана адаптивдүү дене тарбия теориясы жана методикасы
адистиги боюнча, И.Арабаев атындагы КМУ жана Ж. Баласагын атындагы КУУга
караштуу түзүлгөн Д.13.16.527 диссертациялык кеңеште 19.00.07 – педагогикалык
психология адистиги боюнча бир дагы диссертация коргоого коюлган эмес.
Албетте, адистиктер боюнча диссертациялык кеңеш ачылганда эле
диссертациянын даяр болуп калышын күтүү, балким, туура эместир, бирок
аталган факт бул багытта изилдөөлөрдү күчөтүү зарыл дыгын күбөлөндүрөт.
Педагогика илимдери боюнча диссертациялык кеңештердин жалпы отчеттук
чогулушунда бул маселе козголгон, азыр аталган адистиктер боюнча бир -эки
иш кабыл алынганы белгилүү болду.
Саясий жана социология илимдери боюнча диссертациялык кеңе ште
көбүнесе саясий илимдер боюнча даярдалган диссертациялар корголгон.
ЖАКтын эксперттик кеңеши мындай көрүнүштү жөнгө салуу керектигин
белгилейт.
Ошону менен
бирге
аталган
диссертациялык
кеңештин
диссертацияны коргоону уюштуруу процедурасы жана иш жүргүз үүсү боюнча
бир нече жолу ЖАК тарабынан эскертилгенин белгилеп кетүү зарыл.

Диссертациялык
кеңештер

Табигый,
физикаМедицинаКоомдук жана
математикалык биологиялык
гуманитардык
жана агрардык
жана
илимдер
илимдер
техникалык
илимдер

Бардыгы

15

21

15

51

Академиктер

10

12

2

24

Мүчөкорреспонденттер

4

6

11

21

Илимдин
докторлору

175

300

213

688

Илимдин
кандидаттары

36

44

30

110

Слайдда көрүнүп тургандай, диссертациялык кеңештердин курамында 2016-жыл
ичинде 798 окумуштуу эмгектенди.
Диссертациялык кеңештердин мүчөлөрүнүн сапаттык курамы жөнүндө айтсак, 688
илимдин доктору, алардын ичинде КР УИАнын 24 академиги, 21 мүчө-корреспонденти,
110 илимдин кандидаты кеңештердин ишине тартылган. Баса белгилеп кетүүчү нерсе,
2016-жылы ЖАК илим өлчөөнүн көрсөткүчү катары окумуштуулардын Хирш индексин
мониторинг жасады. Мониторингдин жыйынтыгы боюнча диссертациялык кеңештердин
мүчөлөрүнүн басымдуу көпчүлүгү Илимий цитациялоонун Россиялык индекси (РИНЦ)

системасында, айрымдары Scopus системасына катталганы белгилүү болду.
Диссертациялык кеңештердин мүчөлөрүнүн щилтеме келтирүү индексинин (Хирш
индексинин) эң жогорку көрсөткүчү – 14 болсо, орточо көрсөткүчү – 1ден жогору болду.
Жалпысынан диссертациялык кеңештердин мүчөлөрүнүн 75% РИНЦ системасында
катталган.
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илимдин кандидаттары

Слайдда көрсөтүлгөндөй, 2016-жыл ичинде 327 окумуштуулук даража
берилген, алардын ичинен 65 илимдин доктору, 262 илимдин кандидаты.
Диссертациялардын көпчүлүгү ЖОЖдордо даярдалган. Тагыраак айтканда, 97
диссертация илим изилдөө мекемелеринде даярдалса, 230 диссертация
ЖОЖдордо даярдалган. Бул жалпы сандын 73% түзөт.
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Көрүнүп тургандай, ЖАКтын жоболорунда илимий изилдөө иштерине
коюлган талаптардын күчөтүлгөндүгүнө карабастан
диссертацияларды
коргоого коюунун саны анчалык деле төмөндөгөн жок. Бул, биринчиден,
изденүүчүлөрдүн жана алардын илимий жетекчилеринин “амал көйлүгүнөн”
болсо, экинчиден, мыйзамдын өткөн мезгилге карата иштөөсүнө жол
берилбестигине ылайык, көп изденүүчүлөр Жоболордун жаңы талаптарына
эмес,
2014-жылдагы
редакциясына
ылайык
коргоого
чыккандыгына,
үчүнчүдөн, докторлук диссертацияга коюлган жалгыз талап “Илимдин

изилденип жаткан чөйрөсүндөгү жаңы багытты иштеп чыгуу”
практикада ишке ашуусунун күмөндүгү болууда деп эсептейбиз.






талабы

2016-отчеттук жыл ичинде Техника жана табигый илимдеринин жогоруда
аталган багыттары боюнча диссертациянын жазылуусу жана корголуусунун негизинде 58
изденүүчүгө окумуштуулук даража ыйгарылган. Алардын ичинде 8 илимдин доктору, 50
илимдин кандидаты окумуштуулук даражалары. Диссертациялардын илимдин тармактары
боюнча бөлүнүшүн айтсак:
физика-математика илимдеринен: 4 докторлук, 20 кандидаттык;
техника илимдеринен: 10 кандидаттык;
геология, тоо илимдери жана географиядан: 4 докторлук, 10 кандидаттык;
информатика жана энергетикадан: 10 кандидаттык диссертация.
Слайд

Доктор

Кандидат

20
10

10
5

4
Техникалык

Физ.-мат.

10

Информ. ж-а
энерг-ка

Геолог. ж-а
географ.

Көрүнүп тургандай, диссертациялардын басымдуу көпчүлүгү физика-математика
илимдери боюнча даярдалган (24). Илимдин бул багыты боюнча
көпчүлүк учурда
окумуштуулук даража 01.01.02-дифференциалдык барабардыктар адистиги боюнча
берилген: 2 илимдин доктору, 10 илимдин кандидаты.
Акыркы беш жылдыктын ичинде илимдин аталган тармактарында окумуштуулук
даражалардын ыйгарылуусуна саресеп салсак, ал төмөнкү слайдда берилген. 2016-жылы
мурунку жылдарга караганда докторлук диссертациялардын көрсөткүчү бир кыйла төмөн
болду. Мурунку жылдарда: 2013-ж. – 13, 2014-ж. – 13, 2015-ж. – 17 болсо, 2016-ж. 8 гана
болгон.

Доктор
65

Кандидат

62

50

50

48

21

7

9

13

13

17

2011

2012

2013

2014

2015

8
2016

Ал эми кандидаттык диссертациялардын корголуу динамикасы көп деле өзгөрүүгө
кабылган эмес. Бул болсо кандидаттык диссертациянын коргоого коюу үчүн 2ден кем
эмес Кыргызстандын чегинен сырткары Scopus, Web of Sciens, РИНЦ системалары
аркылуу индекстелүүчү илимий басылмаларда макала жарыялоо талабынын бар
экендигине карабастан болуп жаткан статистика. Демек, биздин изденүүчүлөр мындай
илимий басылмаларда оңой эле эмгектерин жарыялап, Кыргызстан илиминин чек арасы
кеңейди десек жаңылышпайбыз.
Диссертациялардын даярдалуу деңгээли эксперттер тарабынан негизинен жогорку
дэңгээлде – 86%, орто дэңгээлде - 14% деп бааланган. Бул болсо коргоого чынында эле
диссертациялык кеңештердин элегинен кылдаттык менен өткөн диссертациялар гана
ЖАКтын эксперттик кеңештеринин кароосуна келип түшөт деген ойду пайда кылат.
Бирок эмнегедир өлкөбүздөгү илимий-техникалык прогресс, нано-технологиялардын
өнүгүүсү анчалык байкалбай калууда. Кантсе да изденүүчүлөргө ийгилик каалап, илимий
изилдөө иштери өлкөбүздүн өнүгүүсүнө байкалаарлык салым кошкон эмгектерди
жаратышына тилектешпиз.
Белгилеп кетүүчү нерсе, бир катар адистиктер боюнча жыл ичинде бир да
диссертация коргоого коюлган эмес:
05.05.06 – тоо машиналары, 05.05.04 – жол, курулуш жана көтөрмө транспорт
машиналары адистиктери, ошондой эле 2015-жылы чоң үмүттөр менен
ачылган 05.23.21 - имараттар жана курулмалардын архитектурасы адистиги, 2016-жылы
ачылган 05.22.06 – темир жол, темир жолдорду изилдөө жана долбоорлоо адистиги
боюнча диссертацияларды коргоо болгон эмес.

Доктор

Кандидат

32
6

11
1

3

4

13

4
1

2

1

2016-отчеттук жыл ичинде медицина жана агрардык илимдердин аталган
багыттары боюнча диссертациянын жазылуусу жана корголуусунун негизинде 78
изденүүчүгө окумуштуулук даража ыйгарылган: 18 илимдин доктору, 60 илимдин
кандидаты окумуштуулук даражалары. Алардын ичинен 4 кош адистик боюнча
ыйгарылган. Диссертациялардын илимдин тармактары боюнча бөлүнүшүн айтсак:
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Илим тармагы жана
адистиги
Медицина илимдери
Биология
Химия
Айыл чарба
Ветеринария
Фармацевтика
Бардыгы

бекитилген
Докт.
Канд.
баары
11(1)
2
1
1
3
0
18 (1)

32(2)
13
4
6
4
1
60 (2)

45(3)
17
5
6
3
1
78 (3)

Терс чечим чыккан
Докт.
Канд.
баары
4 (1)
4 (1)
2(1)
2(1)
0
6 (2)
6 (2)
Баары: 84 (2 арыз боюнча)

Таблицада көрүнүп тургандай, илимий даража көбүнчө медицина тармагы боюнча
ыйгарылган, бул болсо медицина илимдери боюнча алгылыктуу изилдөөлөрдүн жүрүп
жаткандыгын айгинелейт. Бирок ошол эле учурда фармацевтикадан бир гана изденүүчүгө
окумуштуулук даража ыйгарылган. Дары-дармек маселеси республикада орчундуу болуп
турганда, бул багытта илимий изилдөөлөрдү сейрек болушу кейиштүү.
Акыркы беш жылдыктын ичинде илимдин аталган тармактарында окумуштуулук
даражалардын ыйгарылуусуна саресеп салсак, ал төмөнкү слайдда берилген. 2016-жылы
мурунку жылдарга караганда докторлук диссертациялардын көрсөткүчү бир кыйла төмөн
болду. Мурунку жылдарда: 2013-ж. -21, 2014-ж. – 16, 2015-ж. – 25 болсо, 2016-ж. - 18
болгон.
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Ал эми кандидаттык диссертациялардын корголуу динамикасы көп деле өзгөрүүгө
кабылган эмес. 2012-ж. 93, 2013-ж. – 84, 2014-ж. – 43, 2015-ж. - 66, 2016-ж. – 60.
Диссертация эң көп 2012-жылы корголгондугу көрүнүп турат.
Илимдин багыттары боюнча алсак, адаттагыдай эле илим изилдөө жаатында
медиктердин активдүүлүгү сакталууда. Кийинки орунда биологдор, анан химиктер жана
башка илимдин өкүлдөрү жайгашкан.
2016-жыл ичинде медицина илимдери боюнча бекитилген 30 адистиктин ичинен
14ү боюнча бир да диссертация корголгон эмес. Бул: 14.01.19 – балдар хирургиясы,
14.02.01 – гигиена, 14.01.09 – инфекциялык оорулар, 14.02.02 – эпидемиология, 14.01.03 –
кулак, тамак жана мурун оорулары, 14.01.14 – стоматология, 14.01.07 – көз оорулары,
14.03.01 – киши анатомиясы, 03.03.04 – клеткалык биология, цитология, гистология,
14.03.02.02 – патологиялык анатомия, 14.01.12 – онкология, 14.01.13 – нур диагностикасы,
нур терапиясы, 03.03.01 – физиология, 14.01.26 – жүрөк-кан тамырлар хирургиясы сыңары
элибиздин саламаттыгын сактоодо абдан чоң мааниге ээ болгон адистиктер.
Агрардык илимдер боюнча бекитилген 7 адистиктен 5өөнөн бир да диссертация
корголгон эмес: 06.01.04 – агрохимия, 06.01.09 - өсүмдүк өстүрүүчүлүк, 03.02.13 –
кыртыш таануу, 06.01.05 - айыл чарба ѳсүмдүктѳрүнүн селекциясы жана үрѳн
ѳстүрүчүлүк, 06.01.11 - өсүмдүктѳрдү коргоо адистиктери.
Химия илимдери, биологиялык жана ветеринардык илимдер боюнча 7
адистик боюнча коргоо уюштурулган эмес: 03.02.01 – ботаника, 03.01.06 –
биотехнология, 03.02.07 – генетика, - 02.00.01 – органикалык эмес химия,
02.00.04 – физикалык химия, 03.02.11 – паразиология, 06.02.05 – ветеринардык
санитария, экология, зоогигиена жана ветеринардык -санитардык экспертиза.
Кыргызстандын ЕврАзиялык экономикалык бирикмеге кирүүсү менен
аймактарда
логистика
борборлору
а чылып,
ветеринардык-санитардык
экспертизанын маани-маңызы абдан жогорулады. Бул өңүттөн алып караганда
өлкөбүз агрардык деп эсептелсе да, бул жааттагы илимий чабалдыгыбыз
мамлекетибиздин социалдык-экономикалык абалын жогорулатуудагы олуттуу
иш-аракеттеринин солгун жүрүп жатышына себепкер болууда.
Диссертациялардын даярдалуу деңгээли эксперттер тарабынан негизинен орто
дэңгээлде – 50%, жетишээрлик дэңгээлде -28%, жана жогорку деңгээлде деп 20%
белгиленген.

Коомдук жана гуманитардык илимдер боюнча жалпысынан 2016-жыл ичинде
191 окумуштуулук даража ыйгарылган. Алардын ичинен 39 илимдин доктору, 152
илимдин кандидаты.
№
пп

Илим тармагы жана
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1.
2.
3.

Педагогика
Тарых
Экономика

4.
5.
6.
7
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Социология
Бардыгы
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3
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13
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1
(PhD)

0

1

1
1

3

2

3

3

3

Баары: 100
Акыркы беш жылдыктын ичинде илимдин аталган тармактарында окумуштуулук
даражалардын ыйгарылуусуна саресеп салсак, ал төмөнкү слайдда берилген. 2016-жылы
диссертациялардын коргоо динамикасы мурунку жылдардан өзгөчө болгон эмес. Мунун
эң негизги себеби болуп мыйзамдын артка кайтарып иштөөсүнө жол берилбей турган
эреженин болушу. Бир топ изденүүчүлөр диссертациялык кеңешке документтерин
Жоболорго өзгөртүү киргизилгенге чейин катталгандыктан, диссертациясын 2014жылдагы редакцияга ылайык коргошкон.
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Окумуштуулук даражаларды алуу үчүн мурунку жылдардагыдай эле экономика
илимдери боюнча диссертациялар сунушталган. Бул жаатта илим изилдөө ишинин
активдүүлүгүн көрсөтөт, бирок ошол эле убакта өтө маанилүү, Кыргызстандын
экономикасын көтөрүүгө зор салым кошкон изилдөөлөрдүн жокко эсе болушу кейиштүү.
Кийинки орунда юридика, педагогика жана башка илимдер жайгашкан.
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Кандидат

39
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13
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3

4

4
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Диссертациялардын дарядалуу деңгээли эксперттер тарабынан негизинен орто
жана жетишээрлик дэңгээлде деп 85% диссертацияга баа берилген. Эң төмөнкү чекте деп
10% белгиленген. Жогорку дэңгээлде деп 4% гана диссертацияга баа берилген. Жогорку
деңгээлде жазылган диссертациялардын арасында Көлбаева Мээрим Курманбековнанын
10.01.09 – фольклористика (манас таануу), 10.01.01 – кыргыз адабияты
адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип
алуу үчүн жазылган “Айтыш өнөрүнүн табияты (эволюция, жанр, поэтика)” темасындагы
диссертациясы;
Нургазина Айман Бекеновнанын 10.02.19 – тил теориясы боюнча филология
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган
“Концепты “жизнь” и “смерть” в поэтической картине мира (на материале лирики
А.Блока)” темасындагы диссертациясы аталган.
Диссертацияларга баа берип жатып, КР ЖАКынын эксперттери тилдик эмес
илимдерден мамлекеттик тилде даярдалган диссертациялардын төмөнкү дэңгээлде
болуусун белгилешкен. Чынында эле мындай диссертацияларды окуганда, кыргыз
тилинин илимий стилинин өнүгүшүнө эмес, анын талкаланышына салым кошулуп
жаткандай туюлат. Айрым тексттерди окуганда, орус тилинен сөзмө-сөз которулуп
калгандыгына байланыштуу маанисиз эле сүйлөмдөр жаралып калганына күбө
болуудабыз.
Ал эми мамлекеттик тилде даярдалган диссертациялардын авторефераттары эки
тилде болуу талабына ылайык авторефераттардын расмий тилиндеги редакциялары да
орус тилинин тилдик мыйзамдары такыр эле сакталбай даярдалып калганын эксперттер
белгилешет.
Ошондой эле мүчүлүштүктөр авторефераттын англис тилиндеги аннотациясын
даярдоодо кезигет

Мындай которуулар компьютердин жардамы менен гана автоматтык түрдө
жасалып жаткандай. Ал эми илимий эмгек, өзүнүздөргө белгилүү болгондой, так, туура,
адабий тилдин нормаларына жооп берген лексиканы колдонуп, аргументтер жана
фактыларга таянуу менен жаралуусу абзел.
Мындан сырткары, Жобого ылайык авторефераттардын таризделишине окумуштуу
катчы толук жооптуу. Ал эми авторефераттарда
изденүүчүнүн жарыяланган
эмгектеринин тизмеси мамлекеттик стандарттарга ылайык берилбей калышы, алардын
жарыялануу фактысын текшерүүдө (Интернет мейкиндигинен, РИНЦ системасынан
табууда) көптөгөн кыйынчылыктар жаралып, ЖАКтын кызматкерлерин иш убактысын
ашыкча жумушка сарптоого мажбур кылып жатат.
Ошондой эле айрым диссертациялык кеңештин төрагалары расмий оппонеттерди
дайындоодо талаптарга көңүл бурбай, бул маселеге кайдыгерлик менен мамиле
жасалгандыктан, кошумча такташтырууну талап кылууда жана процедуралык эреже
бузуулар тастыкталган учурда диссертациянын кайра коргоого коюлуусуна аргасыз
кылууда.
Жалпылап айтканда, илимий кадрларды аттестациялоо тутумунда диссертациялык
кеңештер негизги ролду ойнойт жана төрагалардын, орун басарларынын жана окумуштуу
катчыларынын жоопкерчилигине, эксперттик комиссиянын мүчөлөрүнүн кесипкөйлүгүнө
изденүүчүлөрдүн тагдыры гана эмес илимий эмгектердин сапаты да көбүнесе
байланыштуу болоору шексиз.
Чет мамлекеттерден Кыргызстанга келип, окумуштуулук даража алуу
үчүн жазылган диссертациясын коргоого койгон изденүүчүлөрдүн саны 2016 жылы 73 адамды түздү, алардын ичинен 23 илимдин доктору, 50 илимдин
кандидаты.
Чет
мамлекеттин
жарандарынын
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Ошону менен бирге 2016-жылдын июнь айынан баштап, чет мамлекеттин
жарандары диссертациясын КР ЖАКынын уруксаты жок эле түздөн түз

диссертациялык кеңештин чечими менен корогоого кабыл алынып
жаткандыгына да көбүнесе байланыштуу. Аткени ЖАК чет мамлекеттен келген
изденүүчүлөрдү кеңештердеги кезектин бар -жогуна,
Кыргызстандын
жарандары менен болгон катышында азыраак болушун көзөмөлдөп турган.
Азыр болсо кээ бир диссертациялык кеңештерде диссертациясын коргоого
койгон изденүүчүлөрдүн басымдуу көпчүлүгү чет мамлекеттин жарандары
болсо, маселен, Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жана Ош
мамлекеттик юридикалык институтуна караштуу Д. 12.15.516 диссертациялык кеңеште
диссертациясын жактаган 17 адамдан 9у чет мамлекеттин жараны, И.Арабаев атындагы
КМУ жана Кыргыз билим берүү академиясына караштуу түзүлгөн
Д.13.15.522
диссертациялык кеңеште диссертациясын жактаган 18инен 8и чет мамлекеттин
жараны болсо, ал эми
КР УИАнын гидроэнергетика жана суу көйгөйлөрү институту, Тажик Республикасынын
УИАсынын гидроэнергетика, суу көйгөйлөрү жана экология институту жана ТажУУга
карашуу мамлекет аралык Д 25.14.494 диссертациялык кеңешинде диссертациясын
коргогондордун дээрлик баары Тажик Республикасынын жарандарды.
Чет мамлекеттердин жарандарынын көбү Казакстан, Тажикстан жана
Түркия Республикасынан болууда. 2016-жылы 1 изденүүчү Россия
Федерациясынан келген (25.00.36 – геоэкология боюнча Екатеринбург шаарынан
келген).
Чет мамлекеттин жарандары көбүнесе коомдук жана гум анитардык
багыттарда илим изилдөө иштерин жүргүзүүдө (25). Ошону менен бирге
отчеттук жыл ичинде техника жана табигый илимдер боюнча да бир топ
активдешүү байкалууда (19).
Репутациялык (бедел ) жоопкерчилик жөнүндө айтсак, ж ыл ичинде
бир топ изденүүчүгө окумуштуулук даража ыйгаруу боюнча ЖАКтын
президиуму терс чечим чыгарган:
- медицина илимдери боюнча 4 изденүүчү, алардын ичинен 3өө
процедуралык
ченемдердин
бузулгандыгына
байланыштуу
болсо,
1
диссертациянын
мазмуну коргоого
сунушталган
илимий
адистикти н
паспортуна туура келбегендигине байланыштуу болгон. Ал эми 2 изденүүчү өз
каалоосу менен диссертациясын кароодон алдырган;
-коомдук жана гуманитардык илимдер боюнча 3 изденүүчү, алардын
ичинен диссертациясынын “Антиплагиат” компьютердик программасынан
текшерүү жыйынтыгы боюнча 2, документтери ЖАКтын талаптарына ылайык
даярдалбагандыгына байланыштуу 1 изденүүчү. Мындан сырткары 3
изденүүчүнүн диссертациясы “Антиплагиат” компьютердик программасынан
текшерүү жыйынтыгы боюнча Окумуштуулук даражаларды ыйгаруу тартиби
жөнүндөгү Жобонун 33-пунктуна ылайык Комиссия тарабынан кароодон
алынган, 3 изденүүчү өз каалоосу менен диссертациясын кароодон алдырган.
ЖАКтын президиуму терс чечим чыгарган диссертациялар боюнча
маалымат ЖАКтын расмий сайтында жалпы коомчулукк а жарыяланат.
Жалпы эле илимдин ар тармактары боюнча диссертациялык кеңештердин
ишмердүүлүгү жөнүндө айтып жатып, диссертациялык кеңештерде диссертация жана
авторефераттардын таризделишине, авторефераттардын орусчадан кыргызчага,
кыргызчадан орусчага которулуусунда бир катар мүчүлүштүктөргө жол берилип
жаткандыгын айтпай коюуга болбойт. Сапаттуу диссертациянын даярдалышы, анын
ийгиликтүү корголушу жана изденүүчүнүн илимий чөйрөдөгү тагдырын чечүүдө
диссертациялык кеңештин ролу абдан чоң. Анткени, так ошол диссертациялык кеңеште
сабаттуу деп эсептелген 13төн 25ке чейинки курамдагы окумуштуулар отурат. Так ошол
мыкты адистер диссертацияларды электен өткөргөндөй алгачкы экспертизадан

өткөрүшөт. Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы авторефераттын
таризделишин түздөн түз контролдойт жана жетектейт.
Ошентип, сабаттуу жана илимий изилдөөлөргө коюулуучу талаптарга жооп берген
диссертациянын КР ЖАКына келип түшүүсү диссертациялык кеңештердин иштөөсүнө,
мүчөлөрүнүн кесипкөйлүгүнө жана абийирине көз каранды.
2016-жыл ичинде 24 изденүүчү кайра аттестациялоодон жана
дипломдорун нострификациялоодон өткөрүштү. Слайдда көрүнүп тургандай,
кайра аттестациялоого келип түшкөн диссертациялардын басымдуу көпчүлүгү
Россия Федерациясында корголгон. Алардын ичинде 3 докторлу к, 21
кандидаттык диссертация бар.
Ошону менен бирге 4 изденүүчүнүн чет мамлекеттерде берилген философия
доктору (PhD) дипломдору нострификацияланды.

Акыркы беш жылдыктын ичинде чет мамлекеттерде берилген илимий
даражалар жана академиялык даражалар жөнүндөгү маалымат кийинки слайдда
берилген.

Чет мамлекетте берилген илимий даражалар көбүнчө гуманитардык жана
коомдук илимдерден болууда. Бул тенденциянын сакталып келүүсү
ааламдашуу доорунда гуманисттик принциптердин актуалдашуусу менен
түшүндүрүлөт деп ойлойбуз.
Илимий
жана
илимий-педагогикалык
кадрларды
аттестациялоо
маселелери эксперттик кеңештер тарабынан каралат.
КР ЖАКынын эксперттик кеңештери, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жогорку
квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана
аттестациялоого байланыштуу маселелерди кароо үчүн илимдин белгилүү тармагынын
көрүнүктүү окумуштууларынан түзүлөт. 2016-жыл ичинде КР ЖАКында илимийкоомдук эксперттик орган катары 14 эксперттик кеңеш иш жүргүздү.

Слайдда эксперттик кеңештер илимдин кайсы тармактары боюнча жана кайсы
адистиктер боюнча түзүлгөндүгү жөнүндө маалымат берилген.
Эксперттик кеңештердин сапаттык курамы жөнүндө айтсак, жалпысынан 106 окумуштуу
эксперттик кеңештин ишине катышкан. Алардын ичинде КР УИАнын 3 академиги, 4
мүчө-корреспонденти, 94 илимдин доктору, 12 илимдин кандидаты. Экперттик кеңештин
мүчөлөрүнө да илимий публикациялык активдүүлүгү жогору болуу талабы коюлган.
Учурда эксперттик кеңештердин мүчөлөрүнүн басымдуу көчпүлүгү РИНЦ системасында
катталанган – 66%. Илимий шилтеме жасоо индексинин (Хирш индекси) орточо
көрсөткүчү бирден жогору.

ЭКСПЕРТТИК КЕҢЕШТЕРДИН
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математикал биологиялык
гуманитардык
ык жана жана агрардык
илимдер
техникалык
илимдер
илимдер

Бардыгы

2

1

-

3

1
Мүчөкорреспондент
тер

1

2

4

29

36

94

2

6

12

Академиктер

Илимдин
докторлору

29

Илимдин
4
кандидаттары

Эксперттик кеңеш илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо
маселеси боюнча КР ЖАКынын түзүмүндөгү негизги орган болуп эсептелет. ЖАКтын
президиуму изденүүчүлөргө окумуштуулук даражаларды жана наамдарды ыйгаруу
боюнча чечимди эксперттик корутундунун негизинде гана, эксперттик кеңештин сунушу
менен чыгарат.
Медицина адистиктери боюнча эксперттик корутундулардын кылдаттык менен
даярдалганын белгилейбиз. Бирок айрым учурда медициналык илимдер боюнча
эксперттик кеңештин баасы жогорку/канааттандыраарлык деп бааланып калган учурлар
кездешет. Бул болсо, диссертация жогорку деңгээлдеби же канааттандыраарлыкбы деген
суроону пайда кылаары шексиз.
Бул тармактагы эксперттик кеңештер ошону менен бирге изилдөөлөрдүн адистиктин
паспортуна туура келүү маселесине абдан чоң маани берүүсү жана процедуралык
мүчүлүштүктөргө көңүл буруусу сөзгө алаарлык.
Педагогика илимдери боюнча эксперттик кеңеште диссертацияга корутунду
жазууда анын эң төмөнкү чектеги деңгээли белгиленип, бирок
президиумга
окумуштуулук даража берүүгө сунушталат. Сапаты төмөн болсо, илимий жаңычылдыгы
шек туудурса, адистикке туура келбей жатса да терс корутунду эмнегедир берилбейт.
Албетте, Кыргызстан кичинекей мамлекет болгондуктан баары эле бири-бирине тааныш,
сураша келсе тууган да болуп чыга келет. Менталитетибизге ылайык, диссертацияга оң
баа берүү салттуу түрдө кала берүүдө. Бирок чыныгы илим өнүгүшү үчүн, чынында
мамлекетибизде өнүгүү болуш үчүн илимде принципиалдуулуктун болуусу зарыл.

Болбосо, өзүң кылган иш – өз башыңа муш болуп, чаласабат илимий кадрлар бир топ
мезгилден кийин кайра илимдин туура өнүгүүсүнө жаңы дем менен өз кедергисин
тийгизүүдө.
Жалпысынан, эксперттик корутундулардын басымдуу көпчүлүгү үстүртөн гана
сыпатталып, шаблон менен даярдалууда. Анда илимий көйгөйдүн туура белгилениши,
илимий анализдин деңгээли, илимий изилдөө усулдарынын колдонулуусунун тууралыгы
жана толуктугу, илимий тыянактардын жана практикалык жыйынтыктардын так
формулировакалануусу белгилениши керек. Мунун баары эксперттик кеңешке илимий
изилдөө ишинин илимий баалуулугун туура жана принципиалдуу баалоого,
диссертациялардын даярдалуу деңгээлин туура аныктоого жардам берет. Тилекке каршы,
бул көрсөткүчтөр көпчүлүк эксперттик корутундуларда жокко эсе. Бул болсо төмөнкү
деңгээлде жазылган диссертациялар боюнча изденүүчүлөргө илимий даражалардын
берилип калыш себептеринин бири болуп саналат. Илимий кадрларды аттестациялоодо
эксперттердин кесипкөйлүгүнө, чынчылдыгына жана абийирине көп нерсе байланыштуу
болот.
Эксперттик
кеңештердин
милдеттеринин
бири
болуп
корголгон
диссертацияларды тематикасы боюнча сыпаттап, номенклатурадагы илимий адистиктер
боюнча актуалдуу жана перспективалуу багыттарды белгилеп берүү болуп эсептелет.
Мындай аналитикалык саресеп зор маалыматтык жана практикалык мааниге ээ деп
эсептейбиз. Тилекке каршы, эксперттик кеңештер корголгон диссертациялардын
тематикасын статист катары гана сыпаттап, кайсы багытта изилдөө иштери жүргүзүлүп
жатканын белгилөөдө.
Айрым гана эксперттик кеңештер: педагогика илимдери боюнча, философия,
саясий жана социалдык илимдер боюнча эксперттик кенештер гана диссертациялардын
даярдалуусу жана корголуусу боюнча бир катар сын-пикирлерди белгилеп, айрым
перспективдүү багыттарды белгилөөгө аракет жасаган.
Илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо жөнүндө айтсак, отчеттук
жыл ичинде 67 изденүүчү илимдин ар тармагы боюнча профессор окумуштуулук наамын,
88 доцент окумуштуулук наамын, 18 улук илимий кызматкер окумуштуулук наамын
алган.
Төмөнкү слайдда акыркы беш жылдагы окумуштуулук наамдардын берилиши
жөнүндө маалымат берилген. Көрүнүп тургандай, отчеттук жыл ичинде профессор
окумуштуулук наамын алгандардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу бир кыйла
өскөн.

Бул болсо 2015-жыл Окумуштуулук наамдарды берүү тартиби жөнүндөгү Жободо
профессор окумумуштуулук наамын алуу үчүн 2 ден кем эмес окуучулардын болуу
талабынын жоюлгандыгы менен түшүндүрүлөт. Ошону менен бирге изденүүчүлөрдүн 2
ден кем эмес илимий макаласынын жана окуу-усулдук эмгектерге басым коюлбагандык
ушул сандардын пайда болуусуна өбөлгө түздү. Албетте, былтыркы отчеттук жыйында
айтылган сын-пикирлерди, бул жааттагы коомдук мамилелерди эске алуу менен аталган
Жобого бир катар толуктоолор киргизилүүдө. Анын максаты -окумуштуулук наамдарды
изденүүчүлөрдүн даярдалуу сапатын жогорулатуу болуп эсептелет да, алардын
ишмердүүлүгүнө болгон талаптарды күчөтөт.
Отчеттук жыл ичинде аттестацияланган илимий жана илимий-педагогикалык
кадрлардын социалдык өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берсек.
2016-жыл ичинде
окумуштуулук даража алгандардын ичинен 180 айымдар, 147 мырзалар. Бул
Кыргызстанда гендер саясаты жакшы жолго коюлгандыгы жөнүндө кабарлайт.
Изденүүчүлөрдүн орточо жашы - 46, алардын ичинен айымдардын
жана
мырзалардын орточо жашы 45.

Окумуштуулук наамдарды изденүүчүлөрдүн ичинен 94 айымдар, 79 мырзалар.
Изденүүчүлөрдүн орточо жашы - 51, алардын ичинен айымдардын профессор
окумуштуулук наамын изденүүчүлөрдүн орточо жашы 57, доцент жана улук илимий
кызматкер окумуштуулук наамын изденүүчүлөрдүн орточо жашы – 47. Мырзалардын
жана айымдардын орточо жашы 50-51.

II. Жыйындын урматтуу катышуучулары, КР ЖАКынын ишмердүүлүгүн жөнгө
салуучу ченемдик укуктук актыларды мониторингдөө, баалоо жана мыктылоо боюнча
маалымдасак, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-мартындагы №139
«Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн
ченемдик
укуктук
актыларынын
эффективдүүлүгүн баалоо жана мониторингин өткөрүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө»

токтомуна ылайык, КР ЖАКынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларынын
эффективдүүлүгүн баалоо жана мониторинги боюнча план иштелип чыккан.

Аталган планга ылайык аттестациялык бөлүмдөр тарабынан КР ЖАКынын
эксперттик кеңештерине талкуу үчүн: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012жылдын 22-августундагы №578 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-июлундагы №542 токтомунун редакциясында)
Окумуштуулук даражаларды берүү тартиби жөнүндө жобо, Окумуштуулук наамдарды
ыйгаруу тартиби жөнүндө жобо, Диссертациялык кеңеш жөнүндө жобо, Эксперттик
кеңеш жөнүндө жобо, Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы
жөнүндө жоболор алынып чыккан; КР ЖАКынын 2016-жылдын 22-мартындагы №16
буйругуна ылайык, жумушчу топ түзүлүп, алар эксперттердин сын пикирлерин жана
сунуштарын эске алуу менен Жоболого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү үчүн
Өкмөттүн токтомунун долбоорун иштеп чыккан.
Аталган долбоор коомчулукта кеңири талкууланган, т.а.
-2016-жылдын 16-июнунда Бишкек шаарындагы ЖОЖдордун өкүлдөрүнүн катышуусу
менен КР ЖАКы жана КМЮАнын биргелешип өткөргөн «Кыргыз Республикасындагы
жогорку
квалификациялуу
илимий
жана
илимий-педагогикалык
кадрларды
аттестациялоону андан ары жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө» темасындагы тегерек
столдун чегинде;
-2016-жылдын 17-июнунда Ж.Баласагын атындагы КУУнун окумуштуулар кеңешинин,
юридикалык илимдер боюнча Ж.Баласагын атындагы КУУ жана МУКка караштуу
түзүлгөн диссертациялык кеңештин өкүлдөрүнүн катышуусу менен юридикалык
институттун жыйынында;
- 2016-жылдын 17-июнунда Нарын мамлекеттик университетинде профессордукокутуучулук курам менен өткөрүлгөн жыйында;
-2016-жылдын 23-июнунда Ош шаарындагы ЖОЖдордун өкүлдөрүнүн катышуусу менен
ОшМУда өткөрүлгөн жыйында;
- 2016-жылдын 24-июнунда
Жалалабат шаарындагы ЖОЖдордун өкүлдөрүнүн
катышуусу менен ЖАМУда өткөрүлгөн жыйында талкууланды. Аталган долбоор
ЖАКтын расмий сайтында сентябрь айынан бери, ошондой эле эки айдан бери КР Билим
берүү жана илим министрлигинин, КР Өкмөтүнүн расмий сайттарында коомдук талкуу

үчүн жайгаштырылган. Учурда ал малекеттик органдар арасында талкуудан өтүп, КР
Өкмөтүндө каралууда.
Мындан сырткары 2016-жыл ЖАК тарабынан иштелип чыккан
“Чет өлкөлөрдө берилген хабилитация доктору жогорку
академиялык
квалификациясынын дипломдорун Кыргыз Республикасында нострификациялоо жөнүндө
жобо” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы токтому
менен бекитилди. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы бул
жобону ааламдашуу процесстеринин улам барган сайын өнүгүүсү менен мүнөздөлгөн
XXI кылымда билим жөнүндө жана илимий даражалар жана наамдар жөнүндөгү
дипломдорду өз ара таануу жана эквиваленттүүлүгүн тактоо көйгөйү чоң мааниге ээ
экендигин эске алып, чет өлкөлөрдө берилген жогорку академиялык квалификация
жөнүндөгү документтерди таануунун эрежелерин аныктоо максатында иштеп чыккан.
Хабилитация доктору (Dr. Habil.) жогорку академиялык квалификациясынын
дипломдорун
Кыргыз Республикасында таануу жана алардын илимдин доктору
окумуштуулук даражасына эквиваленттүүлүгүн аныктоого багытталган бул документ
академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүүгө, адам укуктарынын сакталуусуна, жогорку
академиялык квалификациялуу чет өлкөлүктөрдү жана чет мамлекетте жогорку
академиялык квалификацияга ээ болгон кыргызстандык жарандарды ишке кабыл алууда
убакытты үнөмдөөгө түрткү болот деген ишеничтебиз.
КР Билим берүү жана илим министрлиги, КР УИАсы менен биргеликте
ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлүп, 1995-жылы аталган ведомстволор тарабынан
бекитилген “Кыргыз Республикасындагы илимий-педагогикалык жана илимий кадрларды
даярдоо жөнүндөгү” жобо кайра иштелип чыгып, заманбап ченемдерди киргизүү, укуктук
боштуктарды жоюу боюнча
иш чаралар жасалды. Учурда бул жобо министрлик
тарабынан КР Өкмөтүнөн токтому менен бекитилүүгө даярдалууда.
Мындан сырткары КР ЖАКы диссертациялардын даярдалуусунун жана аларды
талкуулоонун сапатын жогорулатуу максатында бир катар актыларды иштеп чыкты:
- “Окумуштуулук даражаны изденип алуу үчүн жазылган диссертацияны алдын ала
кароону уюштуруу жөнүндөгү нускама” КР ЖАКынын 2016-жылдын 22-октябрындагы
чечими менен бекитилген. Анда диссертациянын темасы жана илимий жетекчисин
бекитүү, диссертация аткарылган мекемеде талкуудан өтүүсү, диссертациялык кеңеште
алдын ала талкуудан өтүүсү, расмий оппоненттер тарабынан, жетектөөчү мекеме
тарабынан каралуусу регламентацияланган;
- Окумуштуулук даражаны изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын темасын
кайра бекитүү регламенти ж.б.
III. Жыйындын урматтуу катышуучулары, КР ЖАКынын иш планында дагы бир
чоң бөлүм аттестациялоо жаатындагы коррупциялык тобокелдерди кыскартуу жана
жоюуга арналган. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2февралындагы №26 жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын
антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу максатында,
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы №215 «Бийлик
органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча
чаралар жөнүндө» жарлыгына ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык
комиссиясындагы системалык коррупцияны демонтаждоо боюнча кыска мөөнөттүү
деталдуу план бекитилген, ал КР Коопсуздук кеңеши жана КР Улуттук коопсуздук
комитетинин Коррупцияга каршы кызматы бөлүмү тарабынан макулдашылган.
Бул планга шайкеш келген жана анын айрым пункттарын деталдаштырган
ведомстволук коррупцияга каршылык көрсөтүү боюнча иш планы иштелип чыгып
бекитилген. Андагы коюлган милдеттердин аткарылышы ай сайын КР Өкмөтүнүн
Аппараты жана КР Башкы прокуратурасына маалымдалып жатты. Ал эми квартал сайын
жасалган иш аракеттер боюнча отчет КР Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтүлүп жатты. Бул

жааттагы аткарылган чаралар боюнча кийинки баяндамада кененирээк маалымдалат деп
ойлойм.
IV. Жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды
аттестациялоо жаатында эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында КР ЖАКы
мурунку жылдарда Беларусь Республикасы, Түркмөн Республикасы менен илимий жана
илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо жаатында өз ара алака жүргүзүү боюнча
Жогорку аттестациялык комиссиялары менен макулдашууга жетишсе, 2016-жылы Тажик
Республикасынын Президентинин алдындагы Жогорку аттестациялык комиссиясы менен
өз ара алака жүргүзүү боюнча макулдашууга жетишкен.

ЖОГОРКУ КВАЛИФИКАЦИЯЛУУ
ИЛИМИЙ, ИЛИМИЙПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ
АТТЕСТАЦИЯЛОО ЖААТЫНДАГЫ
ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫКТЫ
ӨНҮКТҮРҮҮ
• Жогорку квалификациялуу илимий жана илимийпедагогикалык кадрларды аттестациялоо жаатында
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык
комиссиясы жана Тажикстан Республикасынын
Жогорку аттестациялык комиссиясынын ортосундагы
кызматташтык жөнүндө ведомстволор аралык
макулдашуусу

Жыйынтыктап айтканда, КР ЖАКы өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын
илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо жаатындагы ченемдик
укуктук актылардын негизинде жүргүздү.
КР ЖАКы мындан ары да аталган областтардагы көйгөйлөрдү чечүүгө бүт
аракетин жумшайт. Бирок, илим чөйрөсүндөгү маселелер бир гана ЖАКтын
кызматкерлери тарабынан чечилиши мүмкүн эмес. Окумуштуулук даража жана
наамдарды изденүүчүлөр, алардын илимий эмгектери белгиленген талаптарга жооп
берүүсү үчүн илимий коомчулук өз салымын кошпосо, ЖАКтын модернизациялоо
демилгелеринен, талыкпаган аракетинен майнап чыкпайт. Аталган областта эң негизги
субъект - эл, биздин шартта илимий коомчулук болуп эсептелет. Ошондуктан ушул залда
отурган ар бир инсан жана башка биздин мекендештерибиз өз деңгээлинде илим
маселерин кароодо: теманын жана илимий жетекчинин бекитилүүсү, жыл сайын аспирант,
изденүүчүлөрдүн илимий иши боюнча отчету, диссертациянын даярдалган жерден
алгачкы экспертизадан өтүүсү, диссертациялык кеңеште экспертизадан өтүүсү, алдын ала
корголуусу расмий оппоненттер жана жетектөөчү мекеме тарабынан сыпатталуусу ж.б.
маселелерге кылдаттык менен мамиле жасап, жогорку деңгээлде талкулануусун жана
аткарылуусун колго алса, Кыргызстандагы илимдин өнүгүүсүнө өз салымын кошмок. Бул
болсо биздин келечек муундарыбыздын алдындагы ыйык милдетибиз болуп эсептелет.
Анткени өлкөбүздүн социалдык-экономикалык өнүгүүсү, дүйнөлүк аренадагы орду,
геосаясий маселелердин чечилүүсү дал ушул илимдин өнүгүшүнө түздөн-түз
байланыштуу экенине макул болсоңуздар керек.

Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат!

