
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ АТТЕСТАЦИЯЛЫК 

комиссиясы 

ВЫСШАЯ 
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БУЙРУК 
ПРИКАЗ 

/ У - ^ № Бишкек ш. 

Илимдин докторунун (кандидатынын) окумуштуулук даражасын изденууге 
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кецешти; диссертацияларды 
коргоого уруксат берилуучу адистиктердин тизмесин; диссертациялык кецештин 
курамын жана анын мучелерунун диссертацияларды аныктап кароо ыйгарым 
укуктуулугун, ошондой эле диссертациялык кецештин иштее меенвтун бекитуу 
жвнунде 

Кыргыз Республикасынын вкмотунун 2012-жылдын 22-августунда № 578 токтому 
менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Окметунун 2014-жыл 30-ыюлундагы №425, 
2015-жылдын 30-июлундагы №542, 2017-жылдын 28-февралындагы №125 
токтомдорундагы езгвртуулвр э/сана толуктоолор менен) диссертациялык кецеш 
женундегу жобону жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 
Президиумунун 2019-жылдын 31-октябрындагы №153 токтомуна ылайык (протокол №8д/с-
4/6) буйрук кылам: 

1. Томенку адистиктер боюнча айыл чарба илимдеринин доктору (кандидаты) 
окумуштуулук даражасын изденип алуу учун диссертациялардын коргоосун ©ткорууго 
укуктуу К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз 
Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Биология институтуна караштуу 
^ О б . 6 * 4 _ диссертациялык кецеш бекитилсин: 

а) айыл чарба илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип 
алуу учун 

№ Шифр Адистиктердин аталышьт 
1 06.01.04 агрохимия 
2 06.01.09 осумдук остуруучулук 

б) айыл чарба илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

№ Шифр Адистиктин аталышы 
1 03.02.13 топурак таануу 
2 06.01.05 айыл чарба осумдукторунун селекциясы жана урончулук 
3 06.01.07 осумдукторду коргоо 

2. Диссертациялык кецештин томонку курамы бекитилсин: 

№ 
п/п 

Фамилия, аты, 
атасынын аты 

Окумуштуулук 
даражасы, 

окумуштуулук 
наамы 

Илимий жана педагогикалык 
ишмердик орду, кызматы 

1 Ахматбеков 
Мусахун 
Ахматбекович 
(торага) 

а-ч.и.д., 
проф. 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети, топурак таануу, 
агрохимия жана дыйканчылык кафедрасынын 
башчысы 



2 Касиев 
Кубанычбек 
Сапашевич 
(тераганын 
орун басары) 

б.и.д., 
у.и.к. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер 
академиясыньтн Биология институту, 
геоботаника лабораториясынын башчысы 

3 Тургунбаев 
Кубанычбек 
Токтоназарович 
(окумуштуу катчы) 

а-ч.и.д., 
доцент 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети, топурак таануу, 
токойчулук жана моме-жемиш естуруучулук 
кафедрасынын башчысы 

4 Асаналиев 
Абдыбек 
Жекшеевич 

а-ч.и.д., 
доцент 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети, 
окумуштуу катчы 

5 Джунусов 
Кубат 
Кушубакович 

б.и.к., 
доцент 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети, есумдук 
естуруучулук жана есумдуктерду коргоо 
кафедрасында профессордун милдетин 
аткаруучу 

6 Дуйшембиев 
Нурдин 

а-ч.и.д., 
доцент 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети, топурак таануу, 
агрохимия жана дыйканчылык кафедрасында 
профессордун милдетин аткаруучу 

7 Исаева 
Венера 
Карабековна 

а-ч.и.к. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университети, ботаника жана физиология 
кафедрасынын башчысы 

8 Исин 
Магжан 
Малгеждарович 

б.и.д., 
проф., 

КР ИА акад. 

Казак илим-изилдее всумдуктерду коргоо 
жана аларга карантин коюу институту, 
энтомология белумунун башчысы 

9 Карабаев 
Нурудин 
Абылаевич 

а-ч.и.д., 
проф. 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети, топурак таануу, 
агрохимия жана дыйканчылык кафедрасынын 
профессору 

10 Сакбаева 
Зульфия 
Исраиловна 

б.и.д., 
доцент 

Жалал-Абад мамлекеттик университети, 
окуу белумунун башчысы 

11 Сарбаев 
Амангельды 
Таскалиевич 

а-ч.и.д., 
доцент 

Казак илим-изилдее Дыйканчылык жана 
есумдук естуруучулук институту, 
есумдуктердун иммунитета 
лабораториясынын башчысы 

12 Тен 
Анатолий 
Григорьевич 

а-ч.и.д., 
проф. 

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети, есумдук 
естуруучулук жана есумдуктерду коргоо 
кафедрасынын кецешчиси 

13 Тентиева 
Батмабубу 
Тентиевна 

а-ч.и.к., 
у.и.к. 

Кыргыз илим-изилдее Мал чарбачылык жана 
жайыттар институту, селекция жана беде 
уренчулугу лабораториясынын башчысы 

14 Упенов 
Айбек 
Шерипбекович 

а-ч.и.к., 
доцент 

Талас мамлекеттик университети, 
ректор 



15 Чакаев а-ч.и.к., Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер 
Джалил у.и.к. академиясынын Биология институту, 
Шакенович микология жана фитопатология 

лабораториясында улук илимий кызматкер 

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

а) 06.01.04 - агрохимия адистиги боюнча айыл чарба илимдеринин доктору 
(кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

№ 
к/н 

Фамилиясы, аты, 
атасынын аты 

Окумуштуулук 
даражасы 

Адистиктердин шифры 

1 Ахматбеков М. А. а-ч.и.д. 06.01.04 
2 Карабаев Н. А. а-ч.и.д. 06.01.04 
3 Дуйшембиев Н. а-ч.и.д. 06.01.04 
4 Тен А. Г. а-ч.и.д. 06.01.04 (илимий эмгектеринин топтому менен) 
5 Тургунбаев К. Т. а-ч.и.д. 06.01.04 (илимий эмгектеринин топтому менен) 

б) 06.01.09 - есумдук остуруучулук адистиги боюнча айыл чарба илимдеринин доктору 
(кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

№ 
к/н 

Фамилиясы, аты, 
атасынын аты 

Окумуштуулук 
даражасы 

Адистиктердин шифры 

1 Асаналиев А. Ж. а-ч.и.д. 06.01.09 
2 Тен А. Г. а-ч.и.д. 06.01.09 
3 Тургунбаев К. Т. а-ч.и.д. 06.01.09 
4 Сакбаева 3. И. б.Й.Д. 06.01.09 (илимий эмгектеринин топтому менен) 
5 Исин М. М. б.и.д. 06.01.09 (илимий эмгектеринин топтому менен) 

в) 03.02.13 - топурак таануу адистиги боюнча айыл чарба илимдеринин кандидаты 
окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

№ 
к/н 

Фамилиясы, аты, 
атасынын аты 

Окумуштуулук 
даражасы 

Адистиктердин шифры 

1 Карабаев Н. А. а-ч.и.д. 03.02.13 
2 Сакбаева 3. И. б.и.д. 03.02.13 
3 Ахматбеков М. А. а-ч.и.д. 03.02.13 (илимий эмгектеринин топтому менен) 
4 Дуйшембиев Н. а-ч.и.д. 03.02.13 (илимий эмгектеринин топтому менен) 
5 Упенов А. Ш. а-ч.и.к. 03.02.13 

г) 06.01.05 - айыл чарба есумдуктерунун селекциясы жана урончулук адистиги 
боюнча айыл чарба илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

№ 
к/н 

Фамилиясы, аты, 
атасынын аты 

Окумуштуулук 
даражасы 

Адистиктердин шифры 

1 Асаналиев А. Ж. а-ч.и.д. 06.01.05 
2 Сарбаев А. Т. а-ч.и.д. 06.01.05 
3 Касиев К. С. б.и.д. 06.01.05 (илимий эмгектеринин топтому менен) 
4 Исаева В. К. а-ч.и.к. 06.01.05 
5 Тентиева Б. Т. а-ч.и.к. 06.01.05 



д) 06.01.07 - есумдуктерду коргоо адистиги боюнча айыл чарба илимдеринин 
кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

№ Фамилиясы, аты, Окумуштуулук Адистиктердин шифры 
к/н атасынын аты даражасы 
1 Исин М.М. б.и.д. 06.01.07 
2 Сарбаев А.Т. а-ч.и.д. 06.01.07 
3 Касиев К.С. б.и.д. 06.01.07 (илимий эмгектеринин топтому менен) 
4 Джунусов К. К. б.и.к. 06.01.07 
5 Чакаев Дж.Ш. б.и.к. 06.01.07 

3. Диссертация лык кецештин иштее моонету 2 жылга белгиленсин. 

4. Кыргыз Республикасынын ЖАКынын Д 06.17.545 диссертациялык кецешин бекитуу 
жонундегу 2017-жылдын 3-февралындагы №54 буйругу кучун жоготту деп эсептелсин. 

Терайым Б. К. Тыналиева 


