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И. К. Ахунбаев  атындагы Кыргыз мамлекеттик  медициналык  академиясы,  
Россия Федерациясынын  биринчи президенти Б. Н. Ельцин атындагы  Кыргыз-Россия  

Славян университети жана  Эл аралык жогорку медициналык мектебине  караштуу  
Д 14.21.637 диссертациялык  кецешти бекитуу женунде Кыргыз  Республикасынын  

ЖАКынын 2021-жылдын  10-майындагы № 22  буйругуна  
езгертуулерду  киргизуу  женунде  

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  женунде»  жобону,  Кыргыз  Республикасынын  вкметунун  2012-
жылдын 22-августундагы  №578 токтому  менен  (Кыргыз  Республикасынын  вкметунун  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  женунде  жобону  жетекчиликке  алып,  Кыргыз  
Республикасынын #  Президентине  караштуу  Улуттук  аттестациялык  комиссиясынын  
президиумунун  2021-жылдын  30-декабрындагы  №  283  токтомунун  (№  9д/с-4/19  протоколу)  
негизинде  буйрук  кылам:  

И.  К.  Ахунбаев  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик  медициналык  академиясы,  Россия  
Федерациясынын  биринчи  президенти  Б.  Н.  Ельцин  атындагы  Кыргыз-Россия  Славян  
университети  жана  Эл  аралык  жогорку  медициналык  мектебине  караштуу  Д  14.21.637  
диссертациялык  кецешти  бекитуу  женундегу  Кыргыз  Республикасынын  ЖАКынын  2021-
жылдын  10-октябрындагы № 22 буйругуна теменкудей  езгертуулер  киргизилсин:  

1.  И.  К.  Ахунбаев  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик  медициналык  академиясы,  Россия  
Федерациясынын  биринчи  президенти  Б.  Н.  Ельцин  атындагы  Кыргыз-Россия  Славян  
университети  жана  Эл  аралык  жогорку  медициналык  мектебине  караштуу  Д  14.21.637  
диссертациялык  кецешинин  курамынан  14.03.11  -  медициналык  калыбына  келтируу,  
спорттук  медицина,  дене-тарбия  менен  дарылоо,  курортология  жана  физиотерапия  адистиги  
боюнча м.и.к. Абдылдаева  Саламат Ормокеевна ез арызынын негизинде  чыгарылсын.  

2.  И.  К.  Ахунбаев  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик  медициналык  академиясы,  Россия  
Федерациясынын  биринчи  президенти  Б.  Н.  Ельцин  атындагы  Кыргыз-Россия  Славян  
университети  жана  Эл  аралык  жогорку  медициналык  мектебине  караштуу  Д  14.21.637  
диссертациялык  кецешинин  курамынан  03.03.01  -  физиология  (авторефераты  боюнча),  
14.03.03  -  патологиялык  физиология  (эмгектеринин жыйындысы боюнча) адистиктери  боюнча  
диссертациялык  кецештин  орун  басары  м.и.д.,  проф.  Какеев  Бакир  Аскарович  Кыргыз  
Республикасынын  Президентине  караштуу  УАКтын  биомедицина  жана  химия  илимдери  



боюнча  эксперттик  кецештин  курамына  киргизилгендигине  байланыштуу  диссертациялык  
кецештин орун басарлыгынан  бошотулсун жана курамынан  чыгарылсын.  

3.  И.  К.  Ахунбаев  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик  медициналык  академиясы,  Россия  
Федерациясынын  биринчи  президента  Б.  Н.  Ельцин  атындагы  Кыргыз-Россия  Славян  
университети  жана  Эл  аралык  жогорку  медициналык  мектебине  караштуу  Д  14.21.637  
диссертациялык кецешинин курамына теменку адистер  киргизилсин:  

-  14.03.11  -  медициналык  калыбына  келтируу,  спорттук  медицина,  дене-тарбия  менен  
дарылоо,  курортология  жана  физиотерапия  (авторефераты  боюнча)  адистиги  боюнча  
медицина  илимдеринин  кандидаты  окумуштуулук  даражасын  изденип  алуу  учун  жазылган  
диссертацияларды кароо укугу менен  Ош мамлекеттик университетинин  патология,  базистик  
жана  клиникалык  фармакология  кафедрасынын  доцентинин  милдетин  аткаруучу  м.и.к.  
Атабаев Ибрагим  Насырович.,  

-  03.03.01  -  физиология  (авторефераты  боюнча),  14.03.03  -  патологиялык  физиология  
(эмгектеринин  жыйындысы  боюнча)  адистиктери  боюнча  медицина  илимдеринин  доктору  
(кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган диссертацияларды  кароо  
укугу  менен  И.  К.  Ахунбаев  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик  медициналык  академиясынын  
патологиялык  физиология  кафедрасынын  башчысы  м.и.д.,  проф.  Тухватшин  Рустам  
Романович. 

4.  И.  К.  Ахунбаев  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик  медициналык  академиясы,  Россия  
Федерациясынын  биринчи  президента  Б.  Н.  Ельцин  атындагы  Кыргыз-Россия  Славян  
университети  жана  Эл  аралык  жогорку  медициналык  мектебине  караштуу  Д  14.21.637  
диссертациялык  кецештин  мучесу  м.и.д.  Атыканов  Арыстанбек  Орозалыевич  
диссертациялык кецештин торагасынын  орун басары болуп  дайындалсын.  

Терага Б. К.  Тыналиева 
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