
КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИНЕ  КАРАШТУУ  
УЛУТТУК  АТТЕСТАЦИЯЛЫК  

КОМИССИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АТТЕСТАЦИОННАЯ  КОМИССИЯ  
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БУЙРУК 
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К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университета  жана  
Кыргыз Республикасынын  Айыл чарба, тамак-аш енвр жайы жана  мелиорация  

министрлигинин Кыргыз  мал чарба жана жайыт илим-изилдее  институтуна  караштуу  
Д 06.20.621 диссертациялык  кецешти бекитуу женундв Кыргыз  Республикасынын  

ЖАКынын 2020-жылдын 30-октябрындагы  № 34  буйругуна  
езгертуулерду  киргизуу  жвнунде  

Кыргыз  Республикасынын  Президентинин  2021-жылдын  2-сентябрында  Кыргыз  
Республикасынын  Президентине  караштуу  Улуттук  аттестациялык  комиссия  женунде  №  377  
Жарлыгы  менен  бекитилген  «Кыргыз  Республикасынын  Президентине  караштуу  Улуттук  
аттестациялык  комиссия  женундо»  жобону,  Кыргыз  Республикасынын  ©кмотунун  2012-
жылдын  22-августундагы  №578  токтому  менен  (Кыргыз  Республикасынын  ©кмотунун  2014-
жылдын  30-июлундагы  №  425,  2015-жылдын  30-июлундагы  №  542,  2017-жылдын  28-
февралындагы  №  125,  2020-жылдын  9-мартындагы  №  137  токтомдорунун  редакцияларына  
ылайык)  бекитилген  Диссертациялык  кецеш  жонундо  жобону  жетекчиликке  алып,  Кыргыз  
Республикасынын  Президентине  караштуу  Улуттук  аттестациялык  комиссиясынын  
президиумунун  2021-жылдын  30-декабрындагы  №  291  токтомунун  (№  9д/с-4/27  протоколу)  
негизинде  буйрук  кылам:  

К.  И.  Скрябин  атындагы  Кыргыз  улуттук  агрардык  университети  жана  Кыргыз  
Республикасынын  Айыл  чарба,  тамак-аш  онор  жайы  жана  мелиорация  министрлигинин  
Кыргыз  мал  чарба  жана  жайыт  илим-изилдоо  институтуна  караштуу  Д  06.20.621  
диссертациялык  кецешти  бекитуу  жонундогу  Кыргыз  Республикасынын  ЖАКынын  2020-
жылдын 30-октябрындагы № 34 буйругуна томонкудой  ©згортуулор  киргизилсин:  

1.  К.  И.  Скрябин  атындагы  Кыргыз  улуттук  агрардык  университети  жана  Кыргыз  
Республикасынын  Айыл  чарба,  тамак-аш  онор  жайы  жана  мелиорация  министрлигинин  
Кыргыз  мал  чарба  жана  жайыт  илим-изилдоо  институтуна  караштуу  Д  06.20.621  
диссертациялык  кецешинин  курамынан  06.02.10  -  жеке  зоотехния,  мал  чарба  азыктарын  
ондуруунун  технологиясы  адистиги  боюнча  диссертациялык  кецештин  орун  басары  а.-ч.и.д.,  
проф.  Турдубаев  Таалайбек  Жээнбекович  Кыргыз  Республикасынын  Президентине  караштуу  
Улуттук  аттестациялык  комиссиясынын  биоагрардык  илимдер  боюнча  эксперттик  кецештин  
курамына  киргизилгендигине  байланыштуу  диссертациялык  кецештин  орун  басарлыгынан  
бошотулсун жана курамынан  чыгарылсын.  

2.  К.  И.  Скрябин  атындагы  Кыргыз  улуттук  агрардык  университети  жана  Кыргыз  
Республикасынын  Айыл  чарба,  тамак-аш  онор  жайы  жана  мелиорация  министрлигинин  
Кыргыз  мал  чарба  жана  жайыт  илим-изилдоо  институтуна  караштуу  Д  06.20.621  
диссертациялык  кецешинин  курамына  06.02.10  -  жеке  зоотехния,  мал  чарба  азыктарын  
ондуруунун  технологиясы  (авторефераты  боюнча)  адистиги  боюнча  айыл  чарба  илимдеринин  



доктору  (кандидаты)  окумуштуулук  даражасын  изденип  алуу  учун  жазылган  
диссертацияларды  кароо  укугу  менен  К.  И.  Скрябин  атындагы  Кыргыз  улуттук  агрардык  
университетинин  М.  Н.  Лущихин  атындагы  мал  чарба  азыктарын  ондуруунун  технологиясы  
кафедрасынын  профессору  а.-ч.и.д.,  проф.  Абдыкеримов  Асанбек  Абдыкеримович  
киргизилсин. 

3.  К.  И.  Скрябин  атындагы  Кыргыз  улуттук  агрардык  университета  жана  Кыргыз  
Республикасынын  Айыл  чарба,  тамак-аш  енер  жайы  жана  мелиорация  министрлигинин  
Кыргыз  мал  чарба  жана  жайыт  илим-изилдоо  институтуна  караштуу  Д  06.20.621  
диссертациялык  кецешинин  мучосу  а.-ч.и.д.,  проф.  Кыдырмаев  Адашбек  Кыдырмаевич  
диссертациялык  кецештин торагасынын  орун басары болуп  дайындалсын.  

Терага Б. К.  Тыналиева 
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К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш енер жайы жана мелиорация 

министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдео институтуна 
караштуу Д 06.20.621 диссертациялык кецешти бекитуу жонундо Кыргыз 

Республикасынын ЖАКынын 2020-жылдын 30-октябрындагы
№ 34 буйругуна озгортуулорду киргизуу жонундо

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 2-сентябрында Кыргыз 
Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия женунде ПЖ 
№ 377 Жарлыгы менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 
Улуттук аттестациялык комиссия женунде» жобону, Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 2022-жылдын 18-январында ПЖ № 12 Жарлыгы менен бекитилген 
Диссертациялык кецеш женунде жобону жетекчиликке алый, Кыргыз Республикасынын 
Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын президиумунун 2022- 
жылдын 31-мартындагы № 200 токтомунун (№ Зд/с-4/10 протоколу) негизинде буйрук 
кылам:

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз 
Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш енер жайы жана мелиорация министрлигинин 
Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдее институтуна караштуу айыл чарба илимдери 
боюнча Д 06.20.621 диссертациялык кецешти бекитуу женундегу Кыргыз Республикасынын 
ЖАКынын 2020-жылдын 30-октябрындагы № 34 буйругуна теменкудей езгертуулер 
киргизилсин:

1. К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз 
Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш енер жайы жана мелиорация министрлигинин 
Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдее институтуна караштуу Д 06.20.621 
диссертациялык кецешинин курамынан 06.02.07 - айыл чарба малдарын естуруу, 
асылдандыруу жана генетикасы адистиги боюнча диссертациялык кецештин орун басары 
а.-ч.и.д., проф. Кыдырмаев Адашбек Кыдырмаевич мезгилсиз дуйнеден кайткандыгына 
байланыштуу чыгарылсын.

2. 06.02.07 - айыл чарба малдарын естуруу, асылдандыруу жана генетикасы 
(авторефераты боюнча) адистиги боюнча айыл чарба илимдеринин доктору (кандидаты) 
окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган диссертацияларды кароо укугу менен



Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Биотехнология институтунун 
генетика жана биотехнология лабораториясынын башкы илимий кызматкери а-ч.и.д., у.и.к. 
Лущихина Евгения Михайловна Д 06.20.621 диссертациялык кецешинин курамына 
киргизилсин.

3. К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз 
Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш енер жайы жана мелиорация министрлигинин 
Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдее институтуна караштуу Д 06.20.621 
диссертациялык кецештин мучесу, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш енер 
жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдее 
институту, койлор жана эчкилерди естуруу жана асылдандыруу белумунун улук илимий 
кызматкери а.-ч.и.д., проф. Альмеев Ирик Абдуллаевич диссертациялык кецештин 
терагасынын орун басары болуп дайындалсын.

Торага Б. К. Тыналиева
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