
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ АТТЕСТАЦИЯЛЫК 

комиссиясы

ВЫСШАЯ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

Бишкек ш.

Илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденууго 
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кецешти; диссертацияларды 

коргоого уруксат берилуучу адистиктердин тизмесин; диссертациялык кенештин 
курамын жана анын мучолорунуи диссертацияларды кароо учун укуктуулугун, 

ошондой эле кенештин иштоо меонетун бекитуу жонундо

Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2011-жылдын 29-июлундагы № 425 токтому 
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы женунде 
жобонун (КР ©кметунун 2012-жылдын 22-августундагы № 578, 2013-жылдын 22- 
апрелиндеги № 213, 2014-жылдын 29-январындагы № 59, 2014-жылдын 30-июлундагы № 
425, 2017-жылдын 28-февралындагы № 125 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 14.3 
пунктун, Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2012-жылдын 22-августундагы №578 
токтому менен (Кыргыз Республикасынын дкмвтунун 2014-жылдын 30-июлундагы № 425, 
2015-жылды.н 30-июлундагы № 542, 2017-жылдын 28-февралындагы № 125. 2020-жылдын 
9-мартындагы № 137 токтомдорунун редакцияларына ылайык) бекитилген
Диссертациялык кенеш женунде жобону жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку аттестациялык комиссиясынын президиумунун 2020-жылдын 29-октябрындагы 
№ 091 токтомунун (№ 7д/с-4/7 протоколу) негизинде буйрук кылам:

I. Теменку адистиктер боюнча диссертациялардын коргоосун еткерууге укуктуу 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 цдим-изилдее институтуна караштуу -f
диссертациялык кенеш бекитилсин:

айыл чарба илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип 
ал у у учун:

№ Адистиктерди н ш ифры А ди сти ктерди н атал ы ш ы
J 06.02.07 айыл чарба малдарын естуруу, асылдандыруу жана 

генетикасы
2 06.02.10 жеке зоотехния, мал чарба азыктарын ендуруунун 

технологиясы

2. Диссертациялык кенештин теменку курамы бекитилсин:

№ Фамилиясы. аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы, 

окумуштуулук 
наамы

Илимий жана педагогикалык 
ишмердик орду, кызматы

1 Чортонбаев
Тыргоот 
Джумадиевич 
(терага)

а-ч.и.д., 
проф.

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети, илимий иштер 
боюнча проректор



7 Турдубаев
Таалайбек 
Жээнбекович 
(тераганын орун 
б ас ары)

а-ч.и.д., 
проф.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, 
тамак-аш онер жайы жана мелиорация 
министрлигинин Кыргыз мал чарба жана 
ждйыт илим-изилдее институту, директор

з Кадырова
Чынара
Тойчубековна 
(окумуштуу 
катчы)

а-ч.и.к. К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети. М. Н. Лущихин 
атындагы мал чарба азыктарын ендуруунун 
технологиясы кафедрасында доценттин
милдетин аткаруучу

| 4 Ажи беков
Асанбек
Сармашаев ич

а-ч.и.д..
проф.

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети. М. Н. Лущихин 
атындагы мал чарба азыктарын ендуруунун 
технологиясы кафедрасынын башчысы

5 Альмеев
Ирик
Абдуллаевич

а-ч.и.д., 
проф.

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

6 Деркенбаев
Советбек
Мусаевич

а.-ч.и.д..
проф.

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети. айыл чарба
азыктарын ендуруу жана кайра иштетуу 
технологиясы факультетинин деканы

7 Дуйшекеев
Омуркул
Дуйшекеевич

а-ч.и.д., 
проф.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, 
тамак-аш енер жайы жана мелиорация 
министрлигинин Кыргыз мал чарба жана 
жайыт илим-изилдее институту. ири
муйуздуу малдардын генетикалык
ресурстары белумунун башчысы

8 Кыдырмаев
Адашбек
Кыдырмаевич

а-ч.и.д., 
проф.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба. 
тамак-аш енер жайы жана мелиорация 
министрлигинин Кыргыз мал чарба жана 
жайыт илим-изилдее институту. ири
муйуздуу малдардын генетикалык
ресурстары белумунун улук илимий
кызматкери

9 Мусабаев
Бакитжан
Ибраимович

а-ч.и.д., 
проф.

Казак мал чарба жана тоют ендуруу илим- 
изилдее институтунун К. У. Медеубекова 
атындагы кой чарбачылыгы боюнча
филиалдын директору

10 Омбаев
Абдирахман
Молданазарович

а-ч.и.д., 
проф.

Шериктештик жоопкерчилиги чектелген 
Казак улуттук агрардык университети. мал 
чарба азыктарын ендуруунун технологиясы 
кафедрасынын башчысы

11

1

Самыкбаев
Амайбай 
Калканович

а-ч.и.д..
проф.

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети. гидромелиорация, 
экология жана жерге жайгаштыруу
факультетинин деканы

1 12 Черткиев
Шарапидин

а-ч.и.д.,
доп.

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университети. М. Н. Лущихин 
атындагы мал чарба азыктарын ендуруунун 
технологиясы кафедрасында профессордун 
милдетин аткаруучу



13 Шер газ и ев а-ч.и.д.. К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук
Уранбек доц. агрардык университети, административдик
Адиевич жана чарбалык иштер боюнча проректор

3. Диссертациялык кенештин мучелерунун диссертацияларды кароо учун 
укуктуулугу аныкталсын:

1) 06.02.07 - айыл чарба малдарын естуруу, асылдандыруу жана генетикасы адистиги 
боюнча айыл чарба илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип 
алуу учун:

№ Фамилиясы, аты.
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы

Адистиктин шифры

1 Ажибеков А. С. а-ч.и.д. 06.02.07
2 Альмеев И. А. а-ч.и.д. 06.02.07
э Деркенбаев С. М. а-ч.и.д. 06.02.07
4 Дуйшекеев О. Д. а-ч.и.д. 06.02.07
5 Кыдырмаев А. К. а-ч.и.д. 06.02.07
6 Самыкбаев А. К. а-ч.и.д. 06.02.07
7 Чортонбаев Т. Ж. а-ч.и.д. 06.02.07
8 Шергазиев У. А. а-ч.и.д. 06.02.07
9 Кадырова Ч. Т. .а-ч.и.к. 06.02.07

2) 06.02.10 - жеке зоотехния, мал чарба азыктарын ендуруунун технологиясы 
адистиги боюнча айыл чарба илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын 
изденип алуу учун:

№ Фамилиясы.аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы

Адистиктин шифры

1 Мусабаев Б. И. а-ч.и.д. 06.02.10
2 Омбаев А. М. а-ч.и.д. 06.02.10
п Турдубаев Т. Ж. а-ч.и.д. 06.02.10
4 Черткиев Ш. а-ч.и.д. 06.02.10
5 Ажибеков А. С. а-ч.и.д. 06.02.10 (эмгектеринин жыйындысы боюнча)
6 Альмеев И. А. а-ч.и.д. 06.02.10 (эмгектеринин жыйындысы боюнча)
*7
/ Чортонбаев Т. Ж. а-ч.и.д. 06.02.10 (эмгектеринин жыйындысы боюнча)

Ц5»==у'

4. Диссертациялык кенештин иштее меенету 2 жылга белгиленсин.

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын Д 06.17.566 
диссертациялык кецешин бекитуу женундегу 2017-жылдын 11 -ноябрындагы № 95 буйругу 
кучун жоготтудеп табылсын.

6. Буйрукту аткарууну коземелдее терайымдын орун басары С. К. Насбековага жана 
медицина-биология жана агрардык илимдерди аттестациялоо белумуно жуктелсун.

Терайым Б. К. Тыналиева


