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Илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденууго 
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кецешти; диссертацияларды 
коргоого уруксат берилуучу адистиктердин тизмесин; диссертациялык кецештин 
курамын жана анын мучелерунун диссертацияларды кароо учун укуктуулугун, 

ошондой эле кецештин иштее моенетун бекитуу женундо

Кыргыз Республикасынын ©кмотунун 2011-жылдын 29-июлундагы № 425 токтому 
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы женундо 
жобонун (КР вкметунун 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, 2020-жылдын 9-мартындагы №137 
токтомдорунун редакцияларына ылайык) 14.3 пунктун, Кыргыз Республикасынын 
©кмотунун 2012-жылдын 22-августундагы №578 токтому менен (Кыргыз Республикасынын 
Окметунун 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 женундо жобону жетекчиликке 
алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын президиумунун 
2020-жылдын 26-ноябрындагы № 123 токтомунун (№8д/с-4/16 протоколу) негизинде буйрук 
кылам:

1. Томенку адистиктер боюнча диссертациялардын коргоосун еткерууге укуктуу Ж. 
Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университета жана И. Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университетине караштуу /3. £3, £ 3/ диссертациялык кецеш 
бекитилсин:

а) педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип 
алуу учун:

№ Адистиктин шифры Адистиктин аталышы
1 13.00.02 окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (физика)
2 13.00.02 окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (математика)

б) педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун:

№ Адистиктин шифры Адистиктин аталышы
1 13.00.02 окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (информатика)
2 13.00.02 окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (биология)



3 13.00.08 кесиптик билим беруунун теориясы жана методикасы

2. Диссертациялык кецештин теменку курамы бекитилсин:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы, 

окумуштуулук 
наамы

Илимий жана педагогикалык ишмердик 
орду, кызматы

1 Мамбетакунов Эсенбек 
(терага)

П.И.Д., 
профессор

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университети, физиканы окутуунун 
технологиясы жана табият таануу 
кафедрасынын башчысы

2 Чоров Маматкан
Жетимишович
(тераганын орун басары)

П.И.Д., 
профессор

И. Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик универ'ситети, биология 
жана химия факультетинин деканы

3 Чалданбаева Айгул 
Кушчубековна 
(окумуштуу катчы)

п.и.д., доцент Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университети, зоология, адамдардын 
жана жаныбарлардын физиологиясы 
кафедрасынын башчысы

4 Акматкулов Асылбек
Акматкулович

п.и.д., доцент И. Раззаков атындагы Кыргыз 
мамлекеттик техникалык университети, 
экономикадагы маалыматтык системалар 
кафедрасынын профессорунун милдетин 
аткаруучу

5 Алиев Шаршеналы
Алиевич

п.и.д., 
профессор

И. Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университети, математика 
жана аны окутуунун технологиялары 
кафедрасынын профессору

6 Алимбекова Гулыпахан 
Бершинбек кызы

п.и.д., 
профессор

Абай атындагы Казак улуттук 
педагогикалык университети, 
математика, физика жана информатиканы 
окутуунун методикасы кафедрасынын 
профессору

7 Бабаев Доолотбай
Бабаевич

п.и.д., 
профессор

Эл аралык Кувейт университети, 
педагогика, информатика жана табийгый 
дисциплиналар кафедрасынын башчысы

8 Байсеркеев Аскарбек 
Эсенович

п.и.д., доцент Эл аралык Кувейт университети, окуу 
жана илимий иштер боюнча проректор

9 Болджурова Ишенкуль 
Садыковна

п.и.д., 
профессор

Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия
Славян университети, ректордун 
кецешчиси

10 Керимбаев Нурасыл
Нурымулы

п.и.д., 
профессор

Л.Н. Гумилев атындагы Евразия улуттук 
университети, информатика 
кафедрасынын профессору

11 Мааткеримов Нурсапар 
Оролбекович

п.и.д., 
профессор

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университети, мектепке чейинки, мектеп 
педагогикасы жана билим беруу 
технологиялары кафедрасынын 
профессору



12 Сияев Таштанбек
Монолдорович

п.и.д., 
профессор

С. Нааматов атындагы Нарын 
мамлекеттик университети, педагогика 
жана окутуунун технологиялары 
кафедрасынын профессору

13 Син Елисей Елисеевич п.и.д., 
профессор

Кыргыз билим беруу академиясы, 
окутуунун теориясы жана технологиясы 
борборунун директору

14 Субанова Мейлкан
Субановна

п.и.д.,
профессор

И. Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университети, жалпы 
биология жана аны окутуунун 
технологиялары кафедрасынын 
профессору

15 Сыдыхов Бахыт
Дикамбаевич

п.и.д., доцент Абай атындагы Казак улуттук 
педагогикалык университети, окутуунун 
маалыматтык системасы кафедрасынын 
доценти

16 Торогель  диева
Конуржан Макишевна

п.и.д.,
профессор

И. Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университети, математика 
жана аны окутуунун технологиялары 
кафедрасынын башчысы

17 Чилдибаев Джумадил 
Байдильдаевич

п.и.д.,
профессор

Абай атындагы Казак улуттук 
педагогикалык университети, ботаника 
жана жалпы биология кафедрасынын 
профессору

18 Касымалиев Муратбек П.И.К., 
доцент

профессор А. Молдокулов атындагы 
Улуттук инновациялык технологиялар 
мектеп-лицейи, директор

19 Нуржанова Сабира 
Акматбековна

П.И.К., 
доцент

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университети, компыотердик 
технологиялар жана интернет 
кафедрасынын башчысы

20 Сатыбекова Майрамкул
Абдыкуловна

П.И.К., 
доцент

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук
университети, жогорку мектептин 
педагогикасы кафедрасынын доценти

3. Диссертациялык кецештин мучолорунун диссертацияларды кароо учун укуктуулугу 
аныкталсын:

илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун
1) 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) 

адистиги боюнча:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы

Адистиктин шифры

1. Бабаев Д.Б. п.и.д. 13.00.02
2. Байсеркеев А.Э. п.и.д. 13.00.02
3. Мааткеримов Н.О. п.и.д. 13.00.02
4. Мамбетакунов Э. п.и.д. 13.00.02
5. Сияев Т.М. п.и.д. 13.00.02



2) 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) 
адистиги боюнча:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы

Адистиктин шифры

1. Акматкулов А. А. п.и.д. 13.00.02
2. Алиев Ш.А. п.и.д. 13.00.02
3. Син Е.Е. п.и.д. 13.00.02
4. Торогельдиева К.М, п.и.д. 13.00.02
5. Мааткеримов Н.О. п.и.д. 13.00.02 (эмгектеринин жыйындысы

боюнча)

илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу учун: •
1) 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы

(информатика) адистиги боюнча:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы

Адистиктин шифры

1. Керимбаев Н.Н. п.и.д. 13.00.02
2. Сыдыхов Б.Д. п.и.д. 13.00.02
3. Акматкулов А.А. п.и.д. 13.00.02 (эмгектеринин жыйындысы 

боюнча)
4. Нуржанова С.А. п.и.к. 13.00.02
5. Касымалиев М. п.и.к. 13.00.02

2) 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (биология) 
адистиги боюнча:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы

Адистиктин шифры

1. Субанова М.С. п.и.д. 13.00.02
2. Чилдибаев Дж.Б. П.И.Д. 13.00.02
3. Чалданбаева А.К. п.и.д. 13.00.02 (эмгектеринин жыйындысы 

боюнча)
4. Чоров М.Ж. п.и.д. 13.00.02 (эмгектеринин жыйындысы 

боюнча)
5. Сатыбекова М.А. п.и.к. 13.00.02

3) 13.00.08 - кесиптик билим беруунун теориясы жана методикасы адистиги боюнча:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы

Адистиктин шифры

1. Алимбекова Г.Б. п.и.д. 13.00.08
2. Сыдыхов Б.Д п.и.д. 13.00.08
3. Болджурова И.С. п.и.д. 13.00.08 (эмгектеринин жыйындысы 

боюнча)
4. Бабаев Д.Б. п.и.д. 13.00.08 (эмгектеринин жыйындысы 

боюнча)
5. Мамбетакунов Э. п.и.д. 13.00.08 (эмгектеринин жыйындысы 

боюнча)



4. Диссертациялык кецештин иштее меенету 2 жылга белгиленсин.

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын Д 13.18.577 
диссертациялык кецешин бекитуу женундегу 2018-жылдын 14-майындагы № 35 буйругу 
кучун жоготту деп табылсын.

6. Буйрукту аткарууну кеземелдое терайымдын орун басары Насбекова Саткынай 
Калыбековнага жана коомдук жана гуманитардык илимдерди аттестациялоо белумуне 
жуктолсун.

Торайым Б. К. Тыналиева


