2-тиркеме
Диссертациялык кеңеш жөнүндө
ЖОБО
1. Жалпы жоболор
1. Ушул Жобо диссертациялык кеңешти түзүү жана анын ишин
уюштуруу тартибин аныктайт.
2. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук
аттестациялык комиссиянын илимдин доктору жана кандидаты
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды
коргоо боюнча диссертациялык кеңештери (мындан ары 
диссертациялык кеңештер) жогорку квалификациялуу илимий жана
илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо системасынын
негизги звеносу болуп саналат.
Диссертациялык кеңеш:
окумуштуулук даражаны изденип алуу үчүн коюлган
диссертациялардын Окумуштуулук даражаларды берүү тартиби
жөнүндө жободо белгиленген критерийлерге туура келерлигин
аныктайт;
илимдин
кандидаты,
илимдин
доктору
окумуштуулук
даражаларын берүү жөнүндө өтүнүчтү Комиссияга берет;
башка
диссертациялык
кеңештерде
корголуп
келген
диссертацияларга кошумча корутунду берет;
окумуштуулук даражаларды берүүдө диссертацияны коргоого
коюу жана коргоо тартибин бузуу жагындагы маселелер боюнча
апелляциялардын жыйынтыктары жөнүндө корутунду берет;
окумуштуулук даражаларды берүү тартиби жөнүндө жободо
белгиленген критерийлерди бузуу менен берилген окумуштуулук
даражалардан
ажыратуу
жөнүндө
арыздарды
кароонун
жыйынтыктары тууралуу корутундуларды берет;
корголгон диссертациялардын мазмунун кошуп, жыл сайын өз
ишине талдоо жүргүзөт жана Комиссияга отчет берет;
окумуштуулук даражаны изденүүчүнүн анык эмес маалымат
берүү фактысы аныкталган учурда илимдин кандидаты окумуштуулук
даражасын же илимдин доктору окумуштуулук даражасын берүү
жөнүндө чечимди жокко чыгарат;
окумуштуулук даражаларды берүү тартиби жөнүндө жободо
белгиленген башка ыйгарым укуктарды аткарат.
3. Диссертациялык кеңештер өз ишин Комиссиянын жетекчилиги
алдында жүргүзөт, Комиссия алардын ишин контролдойт жана
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук
аттестациялык
комиссиянын
(мындан
ары

Комиссия)
президиумунун токтому менен бекитилген Илимий кызматкерлердин

адистиктеринин номенклатурасына киргизилген өзгөрүүлөрдү эске
алуу менен ар бир илимий адистик боюнча диссертациялык
кеңештердин тармактарын кайра карап чыгат.
4. Диссертациялык кеңеш диссертациялардын сапаты жана
алардын экспертизасынын калыстыгы, кабыл алынуучу чечимдердин
негиздүүлүгү үчүн жооп берет жана Окумуштуулук даражаларды
берүү тартиби жөнүндө жободо белгиленген критерийлерге
диссертациялардын туура келерлигин аныктоодо талаптардын
жогорку деңгээлин камсыз кылышы керек.
2. Диссертациялык кеңештерди түзүү тартиби
5. Диссертациялык кеңештер Комиссия тарабынан билимдин
тийиштүү тармактарында өзүнүн жетишкендиктери менен кеңири
белгилүү болгон, аккредитациядан өткөн жогорку окуу жайларында,
академиялык жана тармактык илим-изилдөө институттарында
түзүлөт, мында демилгелөөчү уюмдардын штаттарында коргоого
кабыл алынуучу диссертациялардын профили боюнча илимдин
докторлорунун жалпы саны бештен кем эмес болушу керек.
Комиссия диссертациялык кеңештердин негиздөөчүлөрү катары
экиден кем эмес уюмду  жогорку окуу жайларын (мындан ары 
ЖОЖ) жана/же илим-изилдөө институттарын бекитет.
6. Диссертациялык кеңешти түзүү жөнүндө өтүнүч катта
диссертациялык кеңешти түзүүнүн зарылдыгынын негиздемеси жана
анын ошол уюмда иштешинин максатка ылайык экендиги жана анын
иши үчүн керектүү шарттарды камсыз кылуунун кепилдиктери
камтылышы керек. Өтүнүч катта мекеменин лицензиясы жана
тийиштүү аккредитациясы, аспирантуранын жана докторантуранын
бар экендиги көрсөтүлөт.
7. Өтүнүч катка диссертациялык кеңештин мүчөлөрү жөнүндө
маалыматтар ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча
диссертациялык
кеңештин
мүчөлөрүнүн
авторефераттары,
Комиссиянын буйругунун долбоору ушул Жобонун 2-тиркемесине
ылайык форма боюнча диссертациялык кеңеш коргоону өткөрө турган
илимий адистиктердин паспорттору, адистин паспорттору ушул
Жобонун 3-тиркемесине ылайык форма боюнча адистердин макулдук
каттары тиркелет.
8. Өтүнүч катка диссертациялык кеңеш ачыла турган мекеменин
жетекчиси кол коет. Эгер бир канча уюштуруучулар бар болсо, өтүнүч
катка бардык мекемелердин жетекчилери кол коюшат. Документтерди
тариздөөдө Комиссия тарабынан аныкталган негизги уюштуруучунун
бланктары жана мөөрү колдонулат.
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9. Диссертациялык кеңештер доктордук жана кандидаттык
диссертацияларды кароо үчүн бир нече, бирок бештен көп эмес
адистиктер боюнча түзүлөт.
Илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңеш коргоого
кандидаттык диссертацияларды да кабыл алат.
10. Диссертациялык кеңештин диссертацияларды коргоого кабыл
алуу укугу көрсөтүлгөн адистиктердин тизмеси Комиссиянын
президиумунун чечиминин негизинде Комиссиянын төрагасынын
буйругу менен бекитилет.
11. Диссертациялык кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтү
Комиссиянын президиумунун чечими менен аныкталат жана эки
жылды түзөт.
12. Адистиктердин тизмесин, диссертациялык кеңештин курамын
өзгөртүү диссертациялык кеңеш түзүлгөн уюмдун өтүнүч каттарынын
негизинде Комиссиянын президиумунун чечими менен жүргүзүлөт
жана Комиссиянын төрагасынын буйругу менен таризделет. Өтүнүч
катта бардык болжолдонгон өзгөрүүлөр саналып көрсөтүлөт да,
алардын зарылдыгы негизделип, жаңыдан киргизиле турган адистер
жөнүндө маалыматтар, адистердин паспорттору, диссертациялык
кеңешке жаңы киргизилип жаткан мүчөлөрүнүн макулдук каттары,
Комиссиянын буйругунун долбоору ушул Жобонун 4-тиркемесине
ылайык форма боюнча тиркелет. Диссертациялык кеңештин
адистиктеринин тизмеси өзгөрүлгөн учурда, киргизилип жаткан
илимий адистиктердин паспорту тиркелет.
13. Диссертациялык кеңештер күнүмдүк иш маселелери боюнча
аларды түзүүчү уюмдардын жетекчилерине отчет беришет.
Уюмдардын жетекчилери диссертациялык кеңештердин иштешине
зарыл шарттарды уюштуруу жана финансылык жактан камсыз кылуу
үчүн жоопкерчиликти жазуу жүзүндө өздөрүнө алышат; макулдук
каты диссертациялык кеңешти ачуу жөнүндөгү өтүнүч катка тиркелет.
Диссертациялык кеңеш иштеген уюм диссертацияларды алдын
ала рецензиялоо, окумуштуу катчылардын, расмий оппоненттердин
иштери үчүн эмгек акысын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык төлөйт.
14. Диссертациялык кеңештердин тизмеси Комиссиянын сайтына
жайгаштырылат, анда ар бир диссертациялык кеңеш өз кабинетин
ачып, диссертациялык кеңеш жана андагы өзгөртүүлөр жөнүндө
бардык маалыматтарды жайгаштырып турат.
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3. Диссертациялык кеңештин курамы
15.
Диссертациялык
кеңештин
курамы
Комиссиянын
президиумунун токтомунун негизинде Комиссиянын төрагасынын
буйругу менен таризделет жана бекитилет. Диссертациялык кеңештин
курамына диссертациялык кеңештин профили боюнча илимий ишти
активдүү жүргүзүп жаткан, тиешелүү адистиктер боюнча акыркы беш
жыл ичинде эл аралык системалар аркылуу индекстелүүчү чет
өлкөлүк жана ата-мекендик мезгилдүү илимий басылмаларда
жарыяланган эмгектери жана илимий макалалары бар адистер
киргизилет.
16. Диссертациялык кеңеш төрага, төраганын орун басары,
окумуштуу катчы жана диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнөн
турат.
17. Илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу
үчүн диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңештин
курамына илимдин докторлору киргизилет, ал эми окумуштуу катчы
илимдин кандидаты болушу мүмкүн.
18. Илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу
үчүн диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңеш айрым
адистиктер боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча
ыйгарым укукка ээ болушу мүмкүн, мындай учурда докторлук
кеңештин курамына илимдин кандидаттары киргизилиши мүмкүн,
бирок алардын докторлук диссертацияларды коргоо учурунда добуш
берүүгө укугу жок.
19. Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу
үчүн диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңештин
курамына илимдин докторлору жана кандидаттары киргизилет, мында
илимдин докторлорунун саны диссертациялык кеңештин жарымынан
көбүрөөк болушу керек.
20. Илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу
үчүн диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңештин
курамында, кеңешке диссертацияларды кабыл алуу жана алардын
коргоосун өткөрүү боюнча укук берилген ар бир адистик боюнча
бештен кем эмес илимдин доктору, анын ичинде автореферат боюнча
адистиктин шифрына туура келген илимдин үчтөн кем эмес
докторлору болушу керек.
21. Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу
үчүн диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңештин
курамында, кеңешке диссертацияларды кабыл алуу жана алардын
коргоосун өткөрүү боюнча укук берилген ар бир адистик боюнча
бештен кем эмес адистер болууга тийиш, анын ичинде үчтөн кем эмес
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илимдин доктору жана алардын экөө автореферат боюнча тийиштүү
адистиктин шифрына туура келиши керек.
Илимдин кандидаттары автореферат боюнча адистикке туура
келген адистиктин шифрине ээ болуусу керек.
22. Диссертациялык кеңештин курамындагы ар бир адис экиден
көп эмес адистик боюнча иш алып бара алат жана бир диссертациялык
кеңешке мүчө боло алат. Эгерде адис автореферат боюнча эки
адистиктеги шифрге ээ болсо, анда ал эки диссертациялык кеңешке
мүчө боло алат.
23. Диссертациялык кеңештин мүчөлөрү кеңештеги адистиктерге
(кошумча адистиктерге) илимий мазмуну боюнча жакын адистиктеги
адистер болушу мүмкүн. Диссертациялык кеңештин мүчөлөрү
диссертациялык кеңеште иш алып барган адистиктер адистин илимий
профилинин  адистин паспортунун негизинде аныкталат.
Диссертациялык кеңештин курамы ар эки жылда жаңыртылып турат.
24. Адисти диссертациялык кеңештин курамына киргизүү үчүн
анын макулдук каты зарыл.
25. Комиссиянын аппаратынын кызматкерлери, Комиссиянын
президиумунун жана Комиссиянын эксперттик кеңешинин мүчөлөрү
диссертациялык кеңештердин курамына киргизилбейт.
26. Диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн саны 13төн кем эмес
жана 25тен көп эмес болушу керек. Диссертациялык кеңеште чет
өлкөлүк мүчөлөрүнүн өкүлчүлүгү жалпы курамынын 40 пайызынан
ашпашы керек.
27. Диссертациялык кеңештин төрагасы илимдин докторлорунун
 ошол тармак боюнча белгилүү илимдин докторлорун же
кандидаттарын даярдаган, илимий журналдарга илимий макалаларды
жарыялап турган, окуу жана методикалык колдонмолорун чыгарган,
профессор окумуштуулук наамы бар адистердин ичинен дайындалат.
Диссертациялык кеңештин төрагасы диссертацияларды коргоого
диссертациялык кеңешке уруксат берилген адистиктердин бирөөсү
боюнча авторефераттагы шифрына туура келген адис болушу керек.
Комиссия диссертациялык кеңештин төрагасын эки жылга, бирок
бир жолкудан көп эмес мөөнөткө, диссертациялык кеңешке
диссертацияларды коргоо үчүн кабыл алууга уруксат берилген
адистиктердин жана диссертациялык кеңештин курамынын
өзгөрүшүнө карабастан дайындайт.
28. Диссертациянын темасы эки адистикти камтып, анын бирөөсү
боюнча диссертациялык кеңешке диссертацияларды коргоого кабыл
алуу укугу берилбесе, анын негизги мазмуну диссертациялык кеңешке
диссертацияларды коргоого кабыл алуу укугу берилген адистикке
туура келген шартта диссертациянын бир жолку коргоосуна
Комиссиянын президиумунун макулдугу менен уруксат берилет.
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Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу
үчүн диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңештин
докторлук диссертацияларды бир жолку коргоого кабыл алууга укугу
жок.
Илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңеш ага
кандидаттык диссертацияны коргоого кабыл алуу укугу берилген
адистиктер боюнча даярдалган докторлук диссертацияларды
диссертациялык кеңештин курамына диссертациялык иштин
тийиштүү адистиги боюнча кошумча адистерди киргизүү шарты
менен бир жолку коргоого кабыл алууга укуктуу.
29. Диссертациянын бир жолку коргоосун өткөрүүнү уюштуруу
үчүн диссертациялык кеңештин төрагасы алдын ала коргоону
өткөрүүгө чейин диссертацияны ушул диссертациялык кеңеште кароо
максатка ылайык экендигин негиздөө менен бир жолку коргоону
өткөрүүгө уруксат алуу жөнүндө өтүнүч катын Комиссияга жиберет.
Өтүнүч катка диссертациянын жана авторефераттын бирден нускасы,
алардын электрондук варианттар, ошондой эле диссертациялык
кеңештин курамына киргизилип жаткан адистер тууралуу маалымат
тиркелет.
Докторлук диссертация эки адистик боюнча коргоого кабыл
алынган учурда, анын бирөөсү боюнча диссертациялык кеңешке
докторлук
диссертацияны,
экинчиси
боюнча
кандидаттык
диссертацияларды кабыл алууга укук берилсе, диссертациялык
кеңештин курамына киргизилүүчү адистердин саны кандидаттык
диссертация корголуп жаткан адистик боюнча киргизилген
диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн эсебинен кыскартылышы
мүмкүн.
30. Докторлук диссертациянын бир жолку коргоосун өткөрүү
үчүн диссертациялык кеңештин курамына кошумча адистик же
илимдин тармагы боюнча чечүүчү добуш укугу менен илимдин беш
доктору (алардын үчөө  түз адистер), кандидаттык диссертация үчүн
 илимдин үч доктору (алардын экөө  түз адистер) жана илимдин эки
кандидаты (түз адистер) киргизилет. Киргизилген адистер
диссертациялык кеңештин жыйынына сөзсүз катышуусу керек.
Киргизилген адистердин бирөө жүйөлүү себептер менен келбей калса,
анын корголуп жаткан диссертацияга жазуу жүзүндөгү пикири керек.
31. Бир жолку коргоого киргизилген кеңештин адистеринин саны
анын курамындагы кошумча адистик боюнча иш алып бара ала турган
диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн эсебинен азайтылышы
мүмкүн.
32. Диссертациялык кеңештин иши ачык мүнөздө болот. Анын
жыйындары жөнүндө илимий коомчулукка, диссертациялык кеңеш
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иштеп жаткан мекеменин жамаатына жалпыга маалымдоо
каражаттары, Комиссиянын сайты, ошондой эле диссертациялык
кеңеш иштеп жаткан мекеменин сайты аркылуу маалымат берилет.
Диссертациянын коргоосуна башка адамдардын катышып отурушуна
эч кандай чектөөлөр жасалбайт.
4. Диссертациялык кеңештин иш тартиби
33. Изденүүчү даярдаган диссертациясын коргоо үчүн
диссертациялык кеңеш ага болушунча жакшы шарттарды түзүп
берүүгө көмөктөшүүсү керек. Изденүүчүгө диссертациялык
кеңештеги диссертацияны коргоого тиешелүү болгон бардык
материалдар менен таанышууга жана диссертацияны коргоого
байланышкан маселелер боюнча диссертациялык кеңештин
жетекчилеринен квалификациялуу жардам алууга мүмкүнчүлүк
берилиши керек.
34.
Диссертациялык
кеңештин
окумуштуу
катчысы
аттестациялык делолорду каттоо журналын жүргүзөт, анда
диссертациялык кеңештеги диссертацияларды кароонун бардык
этаптары катталышы керек.
Изденүүчүнүн диссертациясын жана аттестациялык делосун
кабыл алган күндөн баштап диссертациялык кеңеште диссертацияны
кароонун бардык этаптарына тиешелүү маалымат Комиссиянын
сайтында жайгаштырылат.
35. Диссертациялык кеңеш диссертацияны толук, ар тараптан
калыс кароо жана негизделген чечим чыгаруу үчүн зарыл болгон
материалдарды уюмдардан жана мекемелерден суратып алууга укугу
бар.
36. Изденүүчү Комиссиянын сайтына өзүнүн жекече кабинетин
ачат жана зарыл материалдары менен файлды жүктөйт, аларды ушул
Жобонун талаптарына ылайык келген учурда окумуштуу катчы
белгиленген тартипте кароого кабыл алышы керек.
37. Диссертацияларды коргоону июль-августта өткөрүүгө жол
берилбейт.
38. Календарлык жыл жана ыйгарым укуктарынын мөөнөтү
аяктары менен диссертациялык кеңеш эки жумалык мөөнөттө
Комиссияга өзүнүн иши жөнүндө ушул Жобонун 5-тиркемесине
ылайык форма боюнча отчет берет.
39. Эгер диссертациялык кеңештин мүчөсү отчеттук жыл ичинде
жыйындардын үчтөн бирине катышпаса, ал диссертациялык кеңештин
төрагасынын өтүнүч каты боюнча Комиссиянын президиумунун
чечими менен диссертациялык кеңештин курамынан чыгарылат.
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5. Диссертациялык кеңештин ишин токтото
туруу, кайра улантуу жана токтотуп коюунун
тартиби
40. Комиссия диссертациялык кеңештин ишин төмөнкү
учурларда токтото турат:
а. диссертациялык кеңештин ушул Жободо белгиленген
талаптарга туура келбегендиги аныкталса;
б. диссертациялык кеңеш түзүлгөн уюмдун жана диссертациялык
кеңештин мүчөлөрүнүн илимий ишинин натыйжалуулугу жөнүндө
анык эмес маалымат берилсе;
в. диссертацияны кеңеш ушул Жободо белгиленген
диссертациялык кеңештин ишин уюштуруунун тартибин бузгандыгы
аныкталса;
г. диссертацияларды коргоо боюнча электрондук кезектин
тартиби бузулса;
д. диссертациялык кеңештин корутундусун сапатсыз даярдаса;
е. диссертациялык кеңеш аттестациялык иштерди тариздөөгө
коюлуучу талаптарды бузса.
41. Диссертациялык кеңештин ишин кайра улантуу үчүн ал иш
алып барган уюм тарабынан өтүнүч кат берилет, анда диссертациялык
кеңештин ишин кайра улантуунун зарылдыгын негиздөө,
диссертациялык кеңештин ушул Жободо белгиленген талаптарга
ылайык келбестиктерин жойгондугу тууралуу документ аркылуу
тастыкталган маалыматтар, же диссертациялык кеңештин ишин
уюштуруунун тартибин диссертациялык кеңеш бузгандыгын, же
ишин токтотуп коюга негиз болгон жана ушул Жободо белгиленген
башка талаптарды бузгандыгын жоюу боюнча көрүлгөн чаралар
жөнүндө документ түрүндө тастыкталган маалыматтар камтылат.
Диссертациялык кеңештерге карата ушул Жободо белгиленген
талаптар же диссертациялык кеңештин ишин уюштуруунун тартибин
бузуулар диссертациялык кеңештин ишин токтотуп койгон күндөн
баштап алты айдын ичинде оңдолбосо, Комиссия диссертациялык
кеңештин ишин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алат.
42. Комиссия диссертациялык кеңештин ишин төмөнкү
учурларда токтотот:
а. ушундай эле бузуулар үчүн иши мурда токтотулган,
диссертациялык кеңеш тарабынан талаптар бузулганда;
б. илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын, илимдин
доктору окумуштуулук даражасын берүү жөнүндө эки чечим четке
кагылганда;
в. ишинин натыйжалуулугуна жараша диссертациялык
кеңештин ишин улантуу максатка ылайык келбей калганда;
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г. диссертацияны коргоого сунуш кылуунун ушул Жободо
белгиленген тартиби жана жол-жоболору бузулган учурда.
43. Иши ушул Жобонун 42-пунктунда каралган бузуулардын
натыйжасында токтотулган диссертациялык кеңешти ошол эле
илимий адистик жана илимдин тармагы боюнча уюмдун базасында
түзүүгө уруксат берүү жөнүндө уюмдун өтүнүч каты диссертациялык
кеңештин иши токтотулган күндөн баштап бир жылдан кийин гана
төрагасын, төраганын орун басарын жана окумуштуу катчысын
алмаштыруу менен берилиши мүмкүн.
44. Комиссиянын диссертациялык кеңештин ишин токтото туруу,
кайра улантуу жана токтотуп коюу жөнүндө буйруктары
Комиссиянын сайтына жайгаштырылат.
6. Диссертациялык кеңеште диссертациянын алдын ала
каралышы
45. Диссертациялык кеңеш Диссертацияны жана авторефератты
тариздөө боюнча нускаманын талаптарына ылайык таризделген,
ошондой эле иштин аткарылган жеринен талкуудан кийин ушул
Жобонун 6-тиркемесине ылайык форма боюнча документтердин
тизмеси болгондо, ошондой эле окумуштуулук даражаны изденүүчү
Комиссиянын сайтына зарыл документтерди жайгаштырган учурда
диссертацияны жана авторефератты алдын ала кароого кабыл алат.
46. Диссертация аткарылган уюм сунушталган диссертациянын
алдын ала экспертизасын жана талкуусун өткөрүп, жыйындын
протоколунун толук көчүрмөсү түрүндөгү ал боюнча корутунду
берет, анда төмөнкүлөр чагылдырылышы керек: диссертацияда
берилген жыйынтыктарды алуудагы автордун конкреттүү жеке
салымы;
жүргүзүлгөн
изилдөөлөрдүн
натыйжаларынын
ишенимдүүлүк даражасы, анын жаңылыгы жана практикалык
мааниси; изденүүчүнүн илимий иштеринин баалуулугу; диссертация
туура келген адистик; изденүүчү тарабынан жарыяланган
эмгектердеги
диссертациянын
материалдарынын
толук
чагылдырылышы; коргоого сунуш кылуу.
47. Изденүүчүнүн каалоосу боюнча диссертациялык ишти
“Антиплагиат” компьютердик программасы боюнча текшерүү
диссертацияны коргоого чейин акы төлөө негизинде жүргүзүлүшү
мүмкүн. Мында диссертациялык ишти “Антиплагиат” компьютердик
программасы боюнча текшерүүнүн коргоого чейинки алынган
натыйжасы маалыматтык мүнөздө гана болот.
48. Диссертациялык кеңеш диссертациянын алдын ала
каралышын уюштуруу жана өткөрүү үчүн диссертациялык кеңештин
мүчөлөрүнөн  каралып жаткан диссертациянын профили боюнча
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адистерден турган эксперттик комиссияны түзөт. Диссертациялык
кеңештин эксперттик комиссиясы зарыл учурда корутундунун
долбоорун даярдоого каралып жаткан диссертациянын профили
боюнча адистерди тарта алат.
49. Төмөндөгүлөр эксперт боло алышпайт:
 диссертациялык кеңештин төрагасы жана окумуштуу катчысы;
 илимий жетекчи (кеңешчи);
 изденүүчүнүн, илимий жетекчисинин же кеңешчисинин жакын
тууганы болгон адам;
 изденүүчүгө кызматы боюнча баш ийген адам.
50. Эксперттик комиссия диссертациянын алгачкы экспертизасын
жүргүзүп, жетектөөчү уюмду (ишкананы) жана расмий оппоненттерди
сунуш кылат, ошондой эле диссертациялык кеңештин корутундусунун
долбоорун даярдайт.
51. Эксперттик комиссия докторлук диссертацияны кароодо ага
кандидаттык диссертациясынын материалдары киргизилген эмеспи
аныкташы керек.
52. Диссертациялык кеңештин эксперттик комиссиясы
диссертациялык кеңешке бир айдын ичинде ушул Жобонун 7тиркемесине ылайык форма боюнча корутунду берет.
Эгер эксперттик комиссиянын мүчөлөрү диссертацияга оң пикир
берип, кийин ал диссертация Комиссиянын президиуму тарабынан
четке кагылса, алар диссертацияларды алдын ала экспертизалоо
укугунан бир жылдык мөөнөткө ажыратылат.
53.
Диссертациялык
кеңеш
эксперттик
комиссиянын
корутундусунун негизинде диссертациянын алдын ала коргоосун
өткөрөт. Диссертациялык кеңештин чечими протокол түрүндө
таризделет.
54. Алдын ала коргоо диссертациялык кеңеш тарабынан
кандидаттык диссертациялар боюнча документтерди тапшырган
күндөн баштап үч айдан жана докторлук диссертация боюнча төрт
айдан кечиктирилбеген мөөнөттө өткөрүлөт.
55. Диссертациялык кеңештин жыйыны, эгер анын ишине
тизмелик курамынын 2/3 кем эмес мүчөсү, ошондой эле
диссертациялык кеңешти негиздөөчүлөрдүн  уюмдардын өкүлдөрү
диссертациянын профили боюнча адистер катышкан учурда толук
укуктуу деп эсептелет.
56. Алдын ала коргоо ийгиликтүү өткөндө диссертациялык кеңеш
ачык добуш берүү менен диссертацияны коргоого кабыл алат жана
расмий оппоненттерин, жетектөөчү уюмду (ишкананы) дайындайт
жана Комиссиянын сайтына болжолдуу коргоо датасын көрсөтөт.
57. Диссертациянын жана авторефераттын таризделиши үчүн
жоопкерчилик диссертациялык кеңештин төрагасына жана төраганын
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орун басарына жүктөлөт. Диссертациянын авторефератынын
техникалык экспертизасын окумуштуу катчы жүргүзөт жана
авторефераттын белгиленген талаптарга ылайык таризделишине да
жооптуу болот.
58. Расмий оппоненттерди жана жетектөөчү уюмду белгиленген
талаптарды бузуу менен дайындаганда, жарыяланган эмгектер
Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө жобонун
талаптарына жооп бербеген учурларда, диссертациялык кеңештин
иши Комиссиянын президиуму тарабынан токтотулушу мүмкүн. Бул
учурда диссертация кайрадан коргоо үчүн жиберилет. Аталган
бузуулар кайталанса, Комиссиянын президиумунун чечими менен
диссертациялык кеңеш жабылат.
59.
Диссертациялык
кеңеш
эксперттик
комиссиянын
корутундусунун негизинде диссертацияны коргоого кабыл алуу
жөнүндө чечим чыгарат жана жыйынга катышкан диссертациялык
кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү ачык добуш берсе, ал оң чечилди
деп эсептелет.
60. Эгерде бул чечим үчүн жыйынга катышкан диссертациялык
кеңештин мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүгү добуш берсе,
диссертациялык кеңеш эксперттик комиссиянын корутундусунун
негизинде диссертацияны коргоого кабыл алуудан баш тартууга
укуктуу.
Диссертацияны коргоого кабыл алуудан баш тартуу үчүн негиз
болуп төмөнкүлөр эсептелет:
а) окумуштуулук даражаны изденүүчүнүн диссертациясы
коргоого коюу үчүн зарыл болгон ушул Жобонун 2-4-пункттарында
көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келбегендиги;
б) диссертациянын темасынын жана мазмунунун диссертациялык
кеңешке диссертацияларды коргоого кабыл алууга укук берилген
илимий адистиктерге жана илимдин тармактарына дал келбей
калгандыгы;
в) диссертациянын негизги илимий натыйжаларын жарыялоого
карата коюлган талаптардын аткарылбагандыгы;
г) диссертацияда бирөөнүн материалын авторуна шилтеме
жасабастан жана (же) алган булактарын көрсөтпөстөн, окумуштуулук
даражаны изденүүчү менен авторлоштукта аткарылган илимий
иштердин натыйжаларын авторлошторуна шилтеме жасабастан
колдонуу;
д) окумуштуулук даражаны изденүүчү диссертациясынын
негизги илимий жыйынтыктарын камтыган жарыяланган эмгектери
жөнүндө туура эмес маалыматтарды бергендиги;
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е) диссертациясын ушул диссертациялык кеңешке коргоого коюу
Окумуштуулук даражаларды берүү тартиби жөнүндө ушул жобонун
57, 58пункттарына ылайык тыюу салынган адам сунуштагандыгы;
ж) окумуштуулук
даражаны
изденүүчү
тарабынан
диссертациялык кеңешке алдын ала кароо үчүн берилген
диссертациянын тексти Комиссиянын сайтына жайгаштырылган
диссертациянын тексти менен дал келбестигин аныктоо;
з) окумуштуулук
даражаны
изденүүчү
тарабынан
диссертациялык кеңешке диссертациясын алдын ала кароо үчүн
берилген документтерде анык эмес маалыматтар айкындалгандыгы;
и) Диссертацияларды жана авторефераттарды тариздөө боюнча
нускаманын талаптары бузулгандыгы.
61. Диссертацияны коргоого кабыл алуудан баш тартууда
изденүүчүгө диссертациялык кеңештин жыйынынын протоколунан
көчүрмө баш тартуунун негиздемеси менен берилет, жана анын
диссертациясын жана авторефератын кошпогондо, башка ал
көрсөткөн документтери кайтарылып берилет, ошол диссертация жана
автореферат диссертациялык кеңеш иш алып барып жаткан мекемеде
5 жыл аралыгында сакталат.
62. Диссертациялык кеӊештин мүчөлөрүнө дассертациялардын
авторефераттарынын
электрондук
версиялары диссертацияны
коргоого бир ай калган убакыттан кечиктирилбей окумуштуу катчы
тарабынан жиберилет.
63. Корголуучу диссертация жөнүндө жарыя ушул Жобонун 8тиркемесине ылайык форма боюнча диссертациянын мамлекеттик
жана расмий тилдердеги авторефераты диссертацияны коргоого чейин
бир айлык убакыттан кечиктирилбей Комиссиянын сайтына
жайгаштырылат.
64. Расмий оппоненттердин пикири алардын негизги иштеген
жеринен же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүүгө тийиш, жана
диссертацияны коргоо күнүнө чейин он календардык күн мурун
диссертациялык кеңешке берилиши керек. Диссертациянын башка
шаарда жашаган же чет өлкөлүк расмий оппоненттери коргоого
онлайн катышса болот.
65. Жетектөөчү уюмдун пикирине диссертациянын талкуусу
өткөн бөлүмдүн жетекчиси кол коет, жетектөөчү уюмдун жетекчиси
же анын орун басары тарабынан бекитилет, уюмдун мөөрү басылат
жана диссертацияны коргоого чейин он календардык күн калганда
диссертациялык кеңешке берилиши керек.
66. Коргоонун датасын жана убактысын авторефератта
көрсөтүлгөн убактан мурунураак мөөнөткө жылдырууга жол
берилбейт.
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67. Эгер кворум болбой же расмий оппонентинин пикири жок
болуп, же жетектөөчү уюмдун пикири жок болуп, же диссертацияга
терс пикир берген расмий оппонент келбей, диссертациялык
кеңештин жыйыны белгиленген күнү өтпөй калса, диссертациялык
кеңеш Комиссиянын уруксаты менен диссертацияны коргоонун жаңы
датасын, бирок коргоонун мурдагы датасынан бир айдан эрте эмес
күнгө белгилейт. Мында диссертациялык кеңеш Комиссияга
диссертациянын коргоо датасын жылдыруунун себептерин жана жаңы
датаны көрсөтүү менен коргоону жылдыруу жөнүндө өтүнүч катын
жиберет. Мындай учурда диссертацияны коргоо датасын көрсөтүү
менен жаңы автореферат басылып чыгарылат.
Окумуштуулук даражаны изденүүчү диссертацияны коргоого
жөнү бар себептер боюнча (ден соолугуна же документ түрүндө
тастыкталган башка жана диссертациялык кеңеш тарабынан жөнү бар
деп табылган жагдайларга байланыштуу) келбей калган учурда
диссертациянын коргоо датасы алты айдан ашпаган мөөнөткө
жылдырылат. Окумуштуулук даражаны изденүүчү диссертацияны
коргоого кайрадан келбей калса (жөнү бар себептерге байланыштуу
болсо да) диссертациялык кеңеш ал диссертацияны коргоодон алып
салуу жөнүндө чечим кабыл алат.
68. Расмий оппоненттерди жана жетектөөчү уюмду алмаштыруу
диссертациялык кеңештин чечими боюнча Комиссиянын уруксаты
менен ишке ашырылат жана тиешелүү өзгөртүүлөр менен жаңы
автореферат басылып чыгарылат.
7. Диссертацияларды коргоо боюнча
диссертациялык кеңештин жыйынын
өткөрүү
69. Окумуштуулук даражаны изденүүчү диссертациянын
коргоосуна катышууга милдеттүү.
Диссертацияны коргоо боюнча диссертациялык кеңештин
жыйыны диссертациялык кеңештин төрагасынын, же ал жок болуп
калса, кеңештин төрагасынын орун басарынын жетекчилиги астында
өтөт. Жыйындын жүрүшү маалыматты сактаткычка (видео
жаздырууга) жазылып, аттестациялык делосу менен бирге
диссертациялык кеңеш иш алып барып жаткан мекемеде беш жыл
ичинде сакталат.
Диссертацияны коргоо боюнча диссертациялык кеӊештин
жыйыны Комиссиянын видеопорталын колдонуу менен онлайн
режиминде көрсөтүлөт.
70. Диссертациялык кеңештин төрагасы жана окумуштуу
катчысы, алар илимий жетекчилик (илимий кеңешчи) кылган же
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жакын тууганы болгон изденүүчүнүн диссертациясы каралган учурда
кеңештин жыйынына төрагалык кылуучунун жана окумуштуу
катчынын милдетин аткара алышпайт.
71. Эгер диссертациялык кеңештин төрагасы жана анын орун
басары өз милдеттерин аткара алышпаса, Комиссиянын уруксаты
менен диссертациялык кеңештин ошол жыйынына төрагалыкка
кеңештин мүчөсү  илимдин доктору дайындалат. Анын
дайындалышы Комиссиянын буйругу менен таризделет.
72. Эгер диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы өзүнүн
милдетин аткара албай калса, анын милдетин убактылуу аткаруу
диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн бирөөнө жүктөлөт жана
Комиссиянын буйругу менен таризделет.
73. Диссертациялык кеңештин төрагасы, төраганын орун басары
жана окумуштуу катчысы бир убакта жок болуп калганда, ошондой
эле алар өз милдетин аткара албаган учурда (эгер алар изденүүчүнүн
илимий жетекчиси, кеңешчиси же изденүүчү менен жакын туугандык
мамиледе болгондо) диссертациялык кеңештин жыйыны өткөрүлбөйт.
74. Төрага диссертациялык кеңештин жыйынын ачып жатканда
келүү барагынын негизинде ушул Жобонун 9-тиркемесине ылайык
форма боюнча кеңештин мүчөлөрүнө жыйындын толук укуктуулугу
жөнүндө билдирет жана жыйынды өткөрүү регламентин макулдашат.
75. Кеңештин мүчөлөрүнүн катышуусу, алардын окумуштуулук
даражасы, адистигинин шифры жана алар диссертациялык кеңеште
иш алып барган илимдин тармагы жыйындын келүү барагында
чагылдырылышы керек. Жыйын каралып жаткан диссертациянын
адистиги боюнча докторлук диссертациянын коргоосуна үчтөн кем
эмес илимдин доктору жана кандидаттык диссертациянын коргоосуна
экиден кем эмес илимдин доктору жана илимдин 1 кандидаты
катышкан учурда укуктуу деп эсептелет.
76. Төрага диссертациялык кеңештин жыйынын ачкандан кийин
изденүүчүнүн
диссертациясын
коргоосу
жөнүндө
айтып,
диссертациянын аталышын, расмий оппоненттердин аты-жөнүн жана
жетектөөчү уюмдун (ишкананын) аталышын жарыялайт. Андан кийин
сөз окумуштуу катчыга берилип, ал изденүүчү берген документтердин
негизги мазмуну жана алардын белгиленген талаптарга туура
келерлиги жөнүндө кыскача баяндайт.
77. Изденүүчү диссертациясынын негизги жоболорун айтып
берет, андан кийин изденүүчүгө оозеки же жазуу түрүндө суроолор
берилет.
78. Изденүүчүнүн жоопторунан кийин сөз илимий жетекчисине
(илимий
кеңешчисине)
берилет
жана
окумуштуу
катчы
диссертациялык иш аткарылган жердеги же изденүүчү бекитилген
уюмдун корутундусун, жетектөөчү мекеменин (уюмдун) пикирин,
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диссертацияга жана авторефератка карата диссертациялык кеңешке
келип түшкөн башка пикирлерди окуп берет.
79. Диссертацияга жана авторефератка пикир алуу милдеттүү
шарт болуп эсептелбейт.
80. Диссертацияга же авторефератка көп сандаган оң пикирлер
келген учурда, окумуштуу катчы диссертациялык кеңештин
мүчөлөрүнүн макулдугу менен алардагы айтылган сын-пикирлерди
көрсөтүү менен кыскача сереп жасайт.
81. Терс мүнөздөгү пикирлер толугу менен окулат.
Пикирлер окулуп бүткөндөн кийин, аларда айтылган сын
пикирлерге жооп берүү үчүн сөз изденүүчүгө берилет.
Андан кийин расмий оппоненттер чыгып сүйлөшөт. Башка
шаарда жашаган же чет өлкөлүк расмий оппоненттер жыйынга
катышпаган учурда оң пикирлер окумуштуу катчы тарабынан окулат.
Диссертацияга оң пикир берген оппоненттер жөнү бар себептер
боюнча (ден соолугу боюнча, эмгек өргүүсүндө, иш сапарында болгон
же диссертациялык кеңеш тарабынан жөнү бар деп табылган башка
себептерге байланыштуу) келбей калган учурда диссертациялык
кеңеш диссертациянын коргоосун өткөрүү жөнүндө чечим кабыл
алышы мүмкүн. Мындай учурда диссертациялык кеңештин
жыйынында келбей калган оппоненттин пикири толугу менен окулат.
Расмий оппоненттер сүйлөгөндөн кийин же алардын пикирин
окумуштуу катчы окуп бергенден кийин оппоненттердин пикиринде
айтылган сын пикирлерге жооп берүү үчүн сөз изденүүчүгө берилет.
82. Белгиленген тартипке ылайык окумуштуулук даражаны берүү
жөнүндөгү маселе боюнча жашырын добуш берүү өткөрүлөт. Добуш
берүү ушул Жобонун 10-тиркемесине ылайык форма боюнча
даярдалган бюллетендер аркылуу жүргүзүлөт.
83.
Окумуштуулук
даража
берүү
маселеси
боюнча
диссертациялык кеңештин чечими жыйынга катышып жаткан
диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн үчтөн экисинин добушуна ээ
болсо, оң чечилди деп эсептелет.
84. Андан кийин диссертациялык кеңештин кароосуна
өткөрүлгөн жыйындын жүрүшүн эске алуу менен эксперттик
комиссия тарабынан даярдалган диссертациялык кеӊештин
корутундусунун долбоору сунуш кылынат.
85. Ушул Жобонун 11-тиркемесине ылайык форма боюнча
таризделүүчү диссертациялык кеңештин корутундусунда изденүүчү
тарабынан жеке алынган эң олуттуу илимий жыйынтыктар, алардын
чындыгына жана жаңылыгына берилген баа, теория жана практика
үчүн мааниси, диссертациялык изилдөөнүн жыйынтыктарын
пайдалануу жөнүндө сунуштар чагылдырылат.
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86. Талкуудан кийин диссертациялык кеңештин корутундусунун
тексти диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн ачык добуш берүүсү
менен жөнөкөй көпчүлүк добуштарын алып кабыл алынат, андан соң
изденүүчүгө диссертациялык кеңештин чечими угузулат. Ушуну
менен диссертациялык кеңештин төрагасы диссертациялык кеңештин
жыйынын бүттү деп жарыялайт.
87. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча окумуштуулук даража
берүү жөнүндөгү маселеге терс чечим чыгарылган учурда, эгер ага
жыйынга катышкан диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн үчтөн
экисинен кем эмеси добуш беришсе, диссертациялык кеңештин
корутундусу кабыл алынбайт.
Мындай учурда изденүүчүгө дипломдорунун көчүрмөлөрү,
кандидаттык экзамендерди бергендиги тууралуу күбөлүгү, кадрларды
эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы, диссертация аткарылган же
изденүүчү бекитилген уюмдун корутундусу, илимий эмгектеринин
көчүрмөлөрү, диссертациясы жана авторефераты кайтарылып
берилет. Диссертациянын жана авторефераттын бир нускасы
китепкананын фондусунан алынып, диссертациялык кеңешке беш
жыл ичинде сактоо үчүн калтырылат.
88. Диссертацияга берилген пикирлер, автореферат, жыйындын
видео тасмасы жана добуш берүү боюнча чечим диссертациялык
кеңеште калтырылат жана суроо-талаптын негизинде кайра коргоо
өтчү жерге жиберилиши мүмкүн.
89. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча диссертациялык кеңеш
терс чечим чыгарганда диссертациялык кеңеш коргоо болгон күндөн
тартып бир айдын ичинде Комиссияга диссертациялык кеңештин
төрагасынын колу коюлган билдирүү кат жиберет.
90. Изденүүчү диссертациясын жашырын добуш башталганга
чейин жазуу жүзүндө берген арызы боюнча кароодон алдырып
салууга укугу бар.
91. Изденүүчү диссертациясын кароодон алып салууну өтүнүп,
диссертициялык кеңешке жазуу жүзүндө арыз бергенде, кеңештин
төрагасы изденүүчүгө анын арызынан, кеңеште калчу диссертациянын
жана авторефераттын бирден нускасынан башка документтерин берүү
жөнүндө көрсөтмө берет.
92. Диссертацияны кароо процессинде даярдалган документтер
диссертициялык кеңеште калтырылат жана кайрадан коргоо өтчү
жердин суроо-талабынын негизинде ошол жакка жиберилиши
мүмкүн.
93. Эгер диссертациялык кеңеш изденүүчү тарабынан бирөөнүн
материалын авторуна жана эмгегине шилтеме жасабай пайдаланганын
аныктаса анда, ал жашырын добуш берүү аркылуу жөнөкөй көпчүлүк
добуш менен диссертацияны кароодон алып салуу жана кайрадан
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коргоо укугунан ажыратуу жөнүндө чечим кабыл алат. Бул учурда,
изденүүчүнүн диссертациясын кароодон алып салуу жөнүндөгү арызы
кабыл алынбайт да, Комиссияга диссертациялык кеңештин чечими,
диссертациянын авторефераты, жыйындын стенограммасы жана
видео тасмасы кошо жиберилет.
94. Диссертацияны коргоонун жыйынтыктары боюнча оң чечим
чыгарылган учурда, диссертациялык кеңеш коргоодон кийин бир
айдын ичинде изденүүчүнүн диссертациясынын бир нускасын жана
аттестациялык делосун ушул Жобонун 12-тиркемесине ылайык форма
боюнча Комиссияга жиберилүүчү окумуштуулук даражаны берүү
боюнча
документтердин
тизмесине
ылайык,
докторлук
диссертациялар үчүн мамлекеттик, расмий жана англис тилдериндеги
аннотацияларды, электрондук версиясы менен Комиссияга жиберет.
95. Окумуштуулук даража берүү боюнча аттестациялык делонун
экинчи нускасы Комиссиянын президиуму бекиткен күндөн тартып
диссертациялык кеңеш иш алып барып жаткан мекемеде беш жыл
ичинде сакталат.
8. Жашырын добуш берүү жана эсептөө
комиссиясынын иши
96. Эсептөө комиссиясы жашырын добуш берүү башталганга
чейин жыйынга катышкан диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн
көпчүлүк ачык жөнөкөй добуш берүүсү менен 3 кишиден кем эмес
санда шайланат. Эсептөө комиссиясы өзүнүн төрагасын жана
катчысын шайлап алат.
97. Эсептөө комиссиясынын мүчөлүгүнө диссертациялык
кеңештин төрагасы, төраганын орун басары жана окумуштуу
катчысы, илимий жетекчилер же кеңешчилер, ошондой эле расмий
оппоненттер шайлана алышпайт.
98. Бир жолку коргоо үчүн диссертациялык кеңештин курамына
киргизилген илимдин докторлору жалпы негизде эсептөө
комиссиясынын мүчөлүгүнө шайлана алышат.
99.
Жашырын
добуш
берүүгө
жыйынга
катышкан
диссертациялык кеңештин мүчөлөрү гана катыша алышат, аларга
эсептөө комиссиясы даярдалган бюллетендерди тил кат жаздырып
берет. Онлайн добуш берүүгө уруксат берилет.
Диссертациялык кеӊештин жыйынына онлайн режиминде
катышып жаткан диссертациялык кеӊештин мүчөлөрү онлайн добуш
беришет, окумуштуу катчы алардын электрондук добуш берүү
жыйынтыктарын кагазга чыгарып, добуш берүү бюллетендерине
кошуп, тиркеп коюушу керек.
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100. Диссертация коргоп жаткан изденүүчү ошол диссертациялык
кеңештин мүчөсү болсо, өзүнүн коргоосунун жыйынтыгы боюнча
добуш берүүгө катышпайт, бирок диссертациялык кеңештин
мүчөлөрүнүн ошол жыйындагы тизмесинде эсепке алынат.
101. Добуш берүүчү “Добуш берүүнүн жыйынтыктары” деген
графадан кереги жогун сызып коет да, бюллетенди мөөр басып
чапталган урнага салат.
102. Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү урнаны ачып,
бюллетендерди санашат жана добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча
ушул Жобонун 13-тиркемесине ылайык форма боюнча протокол
түзүшөт.
103. Таратылбай калган бюллетендер жашырын добуш берүүнүн
башталышына чейин жасалган тийиштүү белгиси менен эсептөө
комиссиясынын мүчөлөрүндө калат, ал дагы эсептөө комиссиясынын
протоколунда белгиленет.
104. Добуш берүүгө катышкан диссертациялык кеңештин
мүчөсүнүн пикирин билүүгө мүмкүндүк бербеген бюллетендер
жараксыз деп табылат, ал дагы эсептөө комиссиясынын протоколунда
белгиленет.
105. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча протоколду
тириздөөдөн кийин эсептөө комиссиясы бардык бюллетендерди мөөр
басып чаптап, өзүнүн протоколуна тиркеп коет.
106. Эсептөө комиссиясынын төрагасы жашырын добуш
берүүнүн жыйынтыгын окуп берет.
107. Диссертациялык кеңеш жашырын добуш берүүгө калышкан
өзүнүн мүчөлөрүнүн ачык жөнөкөй көпчүлүк добушу менен эсептөө
комиссиясынын протоколун бекитет.
108. Эсептөө комиссиясынын протоколу бекитилбей калса,
диссертациянын каралышы улантыла берет же башка күнгө
жылдырылат. Эсептөө комиссиясы жаңы бюллетендерди даярдайт
жана диссертациялык кеңеш кайрадан жашырын добуш берүүнү
өткөрөт. Эсептөө комиссиясынын протоколу бекитилбей калгандыгы
жөнүндөгү маселе диссертациялык кеңеште диссертацияны коргоо
жол-жобосунда, жашырын добуш берүүдө же эсептөө комиссиясынын
ишинде бузуулар табылган учурда гана каралышы мүмкүн.
9. Комиссия тарабынан кошумча корутундуга
(жамааттык рецензияга) жиберилген
диссертацияны кароодо диссертациялык
кеңештин жыйынын өткөрүү
109. Кошумча корутундуга (жамааттык рецензияга) жиберилген
диссертация аттестациялык делосу менен бирге диссертациялык
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кеңеш тарабынан аны алган күндөн баштап эки айдан ашпаган
мөөнөттүн ичинде каралат.
110. Диссертациялык кеңеш диссертациянын каралышына чейин
диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн ичинен түзүлгөн комиссияга
изденүүчүнүн
диссертациясы,
аттестациялык
делосунун
материалдары менен таанышып чыгууну жана диссертация боюнча
корутундунун долбоорун диссертациялык кеңешке берүүнү тапшырат.
111.
Диссертациялык
кеңештин
жыйынына
изденүүчү
чакырылат, ал комиссиянын корутундусу менен алдын ала
таанышууга укуктуу.
112. Эгер чакырылган изденүүчү келүүдөн баш тартса, же
жыйынды анын катышуусуз эле өткөрө берүүсүн суранып кайрылса,
диссертациялык кеңеш анын катышуусуз эле жыйынды өткөрүү
жөнүндө чечим кабыл алат.
113. Диссертациялык кеңештин жыйынына зарыл учурларда,
анын чакыруусу боюнча изденүүчүнүн оппоненттери, жетектөөчү
уюмдун (ишкананын) өкүлдөрү жана башка адамдар катыша алышат.
114. Диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн катышуусу төрага
тарабынан алардын окумуштуулук даражасын, диссертациялык
кеңештеги көрсөткөн адистигин, илимдин тармагын көрсөтүү менен
жарыяланышы керек жана жыйындын видео тасмасына түшүрүлөт.
115. Төрага диссертациялык кеңештин жыйынын ачууда келүү
барагынын негизинде диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнө
жыйындын укуктуулугу жөнүндө билдирет.
116. Төрага диссертациялык кеңештин жыйыны ачылгандан
кийин изденүүчүнүн кошумча корутундуга (жамааттык рецензияга)
жиберилген диссертациясын кароо жөнүндө кулактандырат,
диссертациянын аталышын, диссертациянын коргоосу өткөн
диссертациялык кеңешти, расмий оппоненттердин аты-жөнүн жана
жетектөөчү уюмду (ишкананы) атайт.
Андан кийин сөз окумуштуу катчыга берилет, ал изденүүчүнүн
аттестациялык делосундагы документтердин негизги мазмунун
кыскача баяндап берет.
117. Изденүүчү диссертациялык кеңештин жыйынына катышып
отурган болсо, ага диссертациянын негизги жоболорун айтып жана
суроолорго жооп берүү үчүн сөз берилет. Талкуу диссертация жана
аттестациялык делонун материалдары менен таанышуу үчүн
тапшырылган комиссиянын мүчөлөрүнүн биринин чыгып сүйлөөсү
менен башталат. Андан аркы талкууда кеңештин жыйынына катышып
отургандардын бардыгы сүйлөөгө укуктуу.
118. Талкуу бүткөндөн кийин жыйынга катышып отурган
изденүүчүгө корутунду сөз берилет.
19

119. Диссертациялык кеңеш Окумуштуулук даражаларды
берүүнүн тартиби жөнүндөгү жобонун талаптарына диссертациянын
туура келерлиги жөнүндөгү маселе боюнча жашырын добуш берүүнү
өткөрөт. Добуш берүү бюллетендер аркылуу жүргүзүлөт.
120. Диссертациялык кеңештин чечими, эгер ага жыйынга
катышып отурган кеңештин мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүгү добуш
берген болсо, оң чечилди деп эсептелет.
121. Диссертациялык кеңеш эсептөө комиссиясынын протоколу
бекитилгенден кийин жыйынга катышкан диссертациялык кеңештин
мүчөлөрүнүн ачык добуш берүүдө жөнөкөй көпчүлүк добушун алуу
менен кошумча корутундунун (жамааттык рецензиянын) текстин
кабыл алат, анда бул диссертация Окумуштуулук даражаларды
берүүнүн тартиби жөнүндөгү жобого ылайык келгендиги же ылайык
келбегендиги көрсөтүлөт.
122. Кошумча корутундунун (жамааттык рецензиянын)
жыйынтыктары бекитилгенден кийин диссертациялык кеңеш аны
изденүүчүгө билдирет. Ушуну менен диссертациялык кеңештин
жыйыны аяктады деп эсептелет. Жыйындын видео тасмасы жана
диссертациялык кеңештин кошумча корутундусу изденүүчүнүн
диссертациясы жана анын аттестациялык делосу менен бирге бир
айлык мөөнөттө Комиссияга жиберилет.
10. Окумуштуулук даражалардан ажыратуу
(калыбына келтирүү) жөнүндө маселелерди
кароо боюнча диссертациялык кеңештин
жыйынын өткөрүү
123. Уюмдардан, жамааттардан же жеке адамдардан
окумуштуулук даражадан ажыратуу (калыбына келтирүү) жөнүндө
жана ошол маселени кароого негиз берүүчү себептер көрсөтүлгөн
өтүнүч кат диссертациялык кеңешке түшкөн учурда, диссертациялык
кеңеш өз мүчөлөрүнөн түзүлгөн комиссияга алардын негиздүүлүгүн
текшерүүнү тапшырат.
124. Зарыл болгон учурда диссертациялык кеңеш иштеп жаткан
уюмдун администрациясы аркылуу тийиштүү сурап-билүүлөр
жүргүзүлөт.
125. Комиссия текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча корутунду
жасайт, ал диссертациялык кеңештин кароосуна берилет.
126. Диссертациялык кеңеш комиссия даярдаган материалдарды
бир айлык мөөнөттө карап чыгат.
127. Диссертациялык кеңештин жыйыны окумуштуулук
даражасынан ажыратуу (калыбына келтирүү) жөнүндө маселеси
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коюлуп жаткан адамдын катышуусунда өткөрүлөт, ага жыйынга
чейин он күн калгандан кечиктирбей кабар берилет.
128. Эгер чакырылган адам диссертациялык кеңештин жыйынына
жүйөлүү себепсиз келбей койсо же аны чакырууга мүмкүнчүлүк
болбосо, диссертациялык кеңеш анын катышуусуз эле жыйынды
өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алат.
129. Чакырылган адам жыйынга жүйөлүү себептер боюнча
катыша албастыгы жөнүндө күн мурун билдирген учурда,
диссертациялык кеңештин жыйыны башка учурга жылдырылат.
130. Төрага диссертациялык кеңештин жыйынын ачууда
Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндөгү жобого
ылайык жыйындын укуктуулугу жөнүндө диссертациялык кеңештин
мүчөлөрүнө кабарлап, окумуштуулук даражасынан ажыратуу
(калыбына келтирүү) жөнүндө маселени кароо тууралуу жарыялайт.
131.
Андан
кийин
комиссиянын
курамына
кирген
диссертациялык кеңештин мүчөсү баяндама менен чыгып сүйлөйт. Ал
сүйлөп бүткөндөн кийин окумуштуулук даражасынан ажыратуу
(калыбына келтирүү) маселеси коюлуп жаткан адамга сөз берилет,
андан соң жыйынга катышкан диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнө
сөз берилет.
132. Диссертациялык кеңеш талкуудан кийин, ушул Жобонун 8главасында белгиленген тартипте окумуштуулук даражасынан
ажыратуу (калыбына келтирүү) жөнүндөгү маселе боюнча жашырын
добуш берүүнү өткөрөт.
133. Кеңештин окумуштуулук даражадан ажыратуу (калыбына
келтирүү) жөнүндөгү чечими жыйынга катышкан диссертациялык
кеңештин мүчөлөрүнүн үчтөн экисинен кем эмеси добуш берген
учурда кабыл алынды деп эсептелет.
134. Диссертациялык кеңеш эсептөө комиссиясынын протоколу
бекитилгенден кийин, жашырын добуш берүүнүн жыйынтыктарынын
негизинде ачык добуш берүү аркылуу жыйынга катышкан
диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу
менен чечим кабыл алат, анда каралган материалдардын
жыйынтыктары жана маңызы так аныкталып айтылышы керек жана
окумуштуулук даражадан ажыратуу (калыбына келтирүү) жөнүндө
Комиссияга өтүнүч кат жиберүү үчүн негиз бар же жок экендиги
тууралуу таянактар камтылышы керек.
135. Жашырын добуш берүүнүн жыйынтыктары жана
диссертациялык кеңештин чечими окумуштуулук даражасынан
ажыратуу (калыбына келтирүү) жөнүндө маселеси коюлуп жаткан
адамга билдирилет.
136. Эгер диссертациялык кеңеш Комиссияга адамды
окумуштуулук даражасынан ажыратуу (калыбына келтирүү) тууралу
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өтүнүч катын жиберүүнү чечсе, диссертациялык кеңештин төрагасы
жана окумуштуу катчысы кол койгон, мөөр басылган, жашырын
добуштун жыйынтыгы келтирилген өтүнүч кат бир айлык мөөнөттүн
ичинде Комиссияга жөнөтүлөт.
Көрсөтүлгөн материалдар Комиссияга, эгер диссертациялык
кеңешке окумуштуулук даражасынан ажыратуу (калыбына келтирүү)
жөнүндөгү маселени кароо боюнча тапшырма Комиссия тарабынан
берилген учурда да жиберилет.
11. Илимий доклад түрүндөгү диссертацияны
коргоо тартиби
137. Илим жана практика үчүн зор мааниси бар, билимдин
тийиштүү тармагы боюнча изденүүчү тарабынан мурда жарык көргөн
илимий
жана
тажрыйбалык-конструктордук
иштеринин
жыйындысынын негизинде даярдалган илимий доклад түрүндөгү
илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденүүгө даярдалган
диссертация адистердин чөйрөсүнө кеңири белгилүү болгон, анын
жүргүзгөн
изилдөөлөрүнүн
жана
иштеп
чыгууларынын
жыйынтыктарын жалпылап кыскача баяндап берүү болуп эсептелет.
138. Илимий доклад түрүндөгү докторлук диссертацияны коргоо
укугу, эрежеден тышкары, таанымал окумуштууларга, республиканын
эл чарбасынын өнүгүшүнө олуттуу илимий-практикалык салым
кошкон жана илимдин кандидаты окумуштуулук даражасы бар,
илимдин тийиштүү тармагында ири илимий жетишкендиктерге ээ
болгон өндүрүштүн көрүнүктүү адистерине берилет.
139. Илимий доклад түрүндөгү доктордук диссертацияны коргоо
Комиссиянын
эксперттик
кеңешинин
сунушунун
жана
диссертациялык кеңештин өтүнүч катынын негизинде Комиссиянын
президиумунун уруксаты менен өткөрүлөт.
140. Изденүүчүнүн илимий иштеринин баалуулугу жана илимий
доклад түрүндөгү диссертацияны коргоонун максатка ылайык
экендиги тууралуу корутунду негизги изилдөөлөр жана иштеп
чыгуулар аткарылган уюм тарабынан берилет.
141. Корутунду илимий доклад, ошондой эле ушул Жободо жана
Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө жободо
каралган башка документтер менен кошо диссертациялык кеңешке
берилет.
142. Илимий доклад түрүндөгү диссертациялар боюнча
автореферат катары илимий доклад ушул Жобонун 14-тиркемесине
ылайык форма боюнча таркатылат.
143. Илимий доклад түрүндөгү докторлук диссертацияны коргоо
жана бекитүү жол-жобосу ушул Диссертациялык кеңеш жөнүндө
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жободо жана Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндө
жободо аныкталат.
12. Диссертациялык кеңештин чечимине
түшкөн апелляцияларды кароонун тартиби
144. Аппеляция окумуштуулук даражаны берүү, андан ажыратуу
(калыбына келтирүү) маселелери боюнча терс чечим чыгарылган
учурда, диссертацияларды кабыл алуу, алдын ала кароо жана коргоо,
Комиссияда аттестациялык иштерди кароо жол-жоболору бузулуунун
кесепетинен изденүүчү тарабынан берилет. Бардык маселелер боюнча
апелляция Комиссиянын төрагасынын атына берилет.
145. Апелляция чечим чыгарылган күндөн тартып эки айдан
кечиктирбей изденүүчү тарабынан берилет.
146. Окумуштуулук даражаны берүү, андан ажыратуу (калыбына
келтирүү) маселелери боюнча диссертациялык кеңештин чечимине
Комиссияга келип түшкөн изденүүчүлөрдүн апелляциясы тиешелүү
диссертациялык кеңешке кароого жиберилет.
147. Диссертациялык кеңешке, анын чечимине апелляция түшкөн
учурда, кеңештин төрагасы зарыл материалдарды иликтеп жана
апелляция боюнча диссертациялык кеңештин корутундусунун
долбоорун даярдоо үчүн диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн
ичинен комиссия түзөт.
Апелляцияны диссертациялык кеңеште кароо, ал келип түшкөн
убакыттан баштап бир айдын ичинде, зарылдыкка жараша, кезексиз
жыйын өткөрүү менен жүргүзүлүшү керек.
148. Диссертациялык кеңештин жыйынына он күн мурун кабар
берүү менен изденүүчү жана диссертациялык кеңештин пикири
боюнча апелляцияда коюлган маселелердин мазмунуна түздөн-түз
катышы бар башка адамдар чакырылат.
149. Апелляциянын автору жүйөлүү себептер боюнча келбей
калса, диссертациялык кеңештин жыйыны жылдырылат.
150. Эгерде изденүүчү жана диссертациялык кеңештин пикири
боюнча апелляцияда коюлган маселелердин мазмунуна түздөн-түз
катышы бар башка адамдар жыйынды аларсыз өткөрүү жөнүндө
сураныч менен кайрылса, же диссертациялык кеңештин жыйынына
жүйөлүү себепсиз келбей койсо, диссертациялык кеңештин жыйыны
алардын катышуусуз эле өткөрүлөт.
151. Диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн катышуусу
(алардын адистиктерин көрсөтүү менен) жыйындын видео тасмасында
чагылдырылышы керек.
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152. Кворум болгон учурда төрага жыйындын толук укуктуулугу
жөнүндө диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнө кабарлайт жана
жыйынды ачат.
153. Диссертациялык кеңештин төрагасы келип түшкөн
апелляцияны кароо жөнүндө жарыялайт жана аны окуп бериш үчүн
окумуштуу катчыга сөз берет.
Андан кийин Комиссиянын бир мүчөсү иштин жыйынтыктары
жөнүндө баяндайт жана апелляция боюнча диссертациялык кеңештин
корутундусунун долбоорун окуп берет. Андан ары кеңештин
жыйынына катышып отургандардын бардыгы сүйлөөгө укуктуу.
154. Талкуу бүткөндөн кийин диссертациялык кеңеш апелляция
боюнча корутундуну жыйынга катышкан диссертациялык кеңештин
мүчөлөрүнүн ачык добуш берүүсү аркылуу жөнөкөй көпчүлүк
добушу менен кабыл алат.
155. Диссертациялык кеңештин жыйынынын видео тасмасы жана
добуш берүүнүн жыйынтыктары келтирилген апелляция боюнча
корутундуну каралган апелляция менен бирге жыйындан кийин он
күндүк мөөнөт ичинде Комиссияга жиберилет.
156. Диссертациялык кеңештин корутундусу жана апелляцияны
кароо боюнча башка материалдар изденүүчүнүн диссертациясы менен
бирге тиешелүү эксперттик кеңешке кароо үчүн өткөрүп берилет.
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Диссертациялык
жөнүндө жобого
1-тиркеме

кеңеш

Форма
Илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденүүгө
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңештин мүчөлөрү
тууралуу
МААЛЫМАТТАР
____________________________________________
(уюмдун толук аталышы, почта индекси)
________________________________________________________ караштуу
уюмдун дареги, телефону, электрондук почтасынын дареги)
________________________________________ диссертациялык кеңеш
(адистиктердин, илимдин тармагынын шифры жана аталышы)
Фамили
ясы,
аты,
атасыны
н аты

2

Туулга
н
жылы,
жаранд
ыгы

Негизги
иштеген
жери,
(уюмун,
министр
лигин,
ведомствос
ун, шаарын
көрсөтүү
менен)
кызмат
орду

Окумуштуу
лук
даражасы
(диссертаци
я корголгон
адистиктин
шифрын
көрсөтүү
менен)

4

5

3

Окуму
штуул
ук
наамы

6

Адистиктин шифры
жана
диссертациялык
кеңештеги илимдин
тармагы

автор
ефер
аты
боюн
ча

эмгек
тери
боюн
ча

чекте
ш
адист
иктер
боюн
ча

7

8

9

Акырк
ы5
жыл
ичинде
ги
негизг
и
иштер
и

10

Уюмдун жетекчиси
___________________
(колу)

_________________
Датасы

____________________
Уюмдун мөөрү

Эскертүүлөр:
1. Тизмеде диссертациялык кеңештин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар
алфавит тартибинде берилет.
2. 5 жана 7-9-графаларда адистиктин шифры белгиленген тартипте
бекитилген илимий кызматкерлердин адистиктеринин колдонулуп жаткан
номенклатурасы боюнча көрсөтүлөт.
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3. 10-графада 7-9-графаларда көрсөтүлгөн адистик боюнча анын
квалификациясын күбөлөндүрө турган, колдонулуп жаткан МАМСТка ылайык
таризделген диссертациялык кеңештин мүчөсүнүн акыркы 5 жыл ичиндеги 3төн
кем эмес негизги эмгектери келтирилет.
4. Диссертациялык кеңештин ар бир мүчөсү жөнүндө толугураак маалымат
диссертациялык кеңештин мүчөсүнүн адистик паспортунда көрсөтүлөт.
5. Сызыктар жана сызык алдындагы түшүндүрмөлөр басылбайт.
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
2-тиркеме
Форма
Илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын
изденүүгө диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык
кеңешти; диссертацияларды коргоого уруксат берилүүчү
адистиктердин тизмесин; диссертациялык кеңештин курамын
жана анын мүчөлөрүнүн диссертацияларды аныктап кароо үчүн
укуктуулугун, ошондой эле кеңештин иштөө мөөнөтүн бекитүү
жөнүндө
БУЙРУК
20__ж “___” _______________________
1. Төмөнкү адистиктер боюнча диссертациялардын коргоосун өткөрүүгө
укуктуу_______________________________________________________караштуу
(уюмдун  негизги уюштуруучунун толук аталышы)

тең уюштуруучу_______________________________________________________
(уюмдун  тең уюштуруучунун толук аталышы)

___________________________________диссертациялык кеңеш бекитилсин.
(кеңештин шифры)

1)

_________ илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук

(илимдин тармагы)

даражасын изденип алуу үчүн
№
1
2

Шифр

Адистиктин аталышы

2)__________ илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип
(илимдин тармагы)

алуу үчүн
№
1

Шифр

Адистиктин аталышы

2. Диссертациялык кеңештин төмөнкү курамы бекитилсин:
№

Фамилия, аты,
атасынын аты
(алфавит
тартибинде)

Окумуштуулук даражасы,
окумуштуулук наамы
(дипломуна жана аттестатына
ылайык)

Илимий жана
педагогикалык
ишинин орду,
кызматы

1
3. Диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн диссертацияларды аныктап
кароо үчүн укуктуулугун аныктоо:
1) адистиги боюнча(илимдин тармагы) ____________ илимдеринин доктору
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн (кандидаты)
27

№ Фамилиясы, аты, атасынын
аты
1

Окумуштуулук
даражасы

Адистиктин шифры

2) адистиги боюнча ____________ илимдеринин кандидаты окумуштуулук
даражасын изденип алуу үчүн (илимдин тармагы)
№

Фамилиясы, аты,
атасынын аты

Окумуштуулук даражасы

Адистиктин шифры

1
4. Диссертациялык кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2 жылга
белгиленсин.
УАКтын төрагасы_____________________ аты-жөнү, колу
Эскертүү:
1. Сызыктар жана сап алдындагы түшүндүрмөлөр жазылбайт.
2. Буйруктун номери жана датасы, диссертациялык кеңештин шифры, анын
ыйгарым укугунун мөөнөтү Комиссияда коюлат.
3. Диссертациялык кеңештин буйругунун долбоору жана курамы
Комиссияга 2 нускада берилет.
4. Буйруктун акыркы барагынын аркы бетине (астынан 10-15 см аралыкта)
уюмдун толук аталышы, почталык индекси, дареги, электрондук почтасынын
дареги жана телефонунун номери көрсөтүлөт.
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Диссертациялык
кеңеш жөнүндө
жобого
3-тиркеме

АДИСТИН ПАСПОРТУ
──────────

───────────

1. Фамилиясы _________________________________
2. Аты _______________________________________
3. Атасынын аты ______________________________
4. Жынысы ___________________________________
5. Туулган күнү _______________________________
6. Туулган жери _______________________________
7. Улуту _____________________________________
8. Жарандыгы ________________________________

Билими_______________________________________________________________
1. Билим алган окуу жайынын аталышы___________________________________
2. Окуу жайды бүтүргөн жылы___________________________________________
Учурда иштеген жери
1. Мамлекети _________________________________________________________
2 Уюму ______________________________________________________________
3. Кызматы ___________________________________________________________
Окумуштуулук даражасынын болушу
1. Даражасы (К) _______________________________________________________
Илим тармагы _________________________________________________________
Адистигинин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы боюнча)
______________________________________________________________________
Берилген күнү _________________________________________________________
2. Даражасы (Д) _______________________________________________________
Илим тармагы _________________________________________________________
Адистигинин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы боюнча)
______________________________________________________________________
Берилген күнү _________________________________________________________
Окумуштуулук наамынын болушу
1. Окумуштуулук наамы (доцент/аик) _____________________________________
Адистиги _____________________________________________________________
Ыйгарылган күнү ______________________________________________________
2. Окумуштуулук наамы (профессор) _____________________________________
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Адистиги _______________________________________________________________
Ыйгарылган күнү ______________________________________________________
Академиялык наамынын болушу
1. Наамы __________________________ Академия ___________________________
2. Наамы __________________________ Академия __________________________
1. Эмгектеринин саны ______________ анын ичинен илимий _________________,
монографиялары________________, окуу-методикалык ______________________,
ачылыштары ________________________, ойлоп табуулары___________________.
Илимий эмгектери
Негизгилери: илимий адистигинин шифры ________________________________
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Негизги чектеш: илимий адистигинин шифры _____________________________
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Кошумча чектеш: илимий адистигинин шифры ___________________________
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Илимий кызматкер диссертациялык кеңештин курамына кире ала турган
адистик (шифр)
1. Негизги _______ 2. Чектеш ________ 3. Кошумча ________
Толтурулган күнү 20__ -ж. «___» _________________
Диссертациялык кеңештин курамына кирүүгө жазуу жүзүндөгү макулдугу:
«Макул»
Колу
Эскертүү: толтурууда кыскартуулар колдонулбашы керек.
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
4-тиркеме
Форма
______________________________диссертациялык кеңешин бекитүү тууралуу
____________-жылдын ________ №____ буйрукка өзгөртүү киргизүү жөнүндө
20____-ж. «___» ______ № __________
БУЙРУК
1._____________________________________________________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы,
адистигинин шифры)

_____________________ диссертациялык кеңештин курамынан чыгарылсын
2._____________________________________________________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы,
адистигинин шифры)

___________________________ диссертациялык кеңештин курамына киргизилсин
Негиз: УАКтын президиумунун
20__-ж. «___» ______________ № _________ токтому,
УАКтын президиумунун
20__-ж. «___» _______________
жыйынынын № _______ протоколу
УАКтын төрагасы ___________________ ФАА
колу

Аткаруучу:
Эскертүү:
1. Сызыктар жана сап алдындагы түшүндүрмөлөр жазылбайт.
2. Буйруктун номери жана датасы Комиссияда коюлат.
3. Диссертациялык кеңештин буйругунун долбоору жана курамы
Комиссияга 2 нускада берилет.
4. Буйруктун акыркы барагынын аркы бетине (астынан 10-15 см аралыкта)
уюмдун толук аталышы, почталык индекси, дареги, электрондук почтасынын
дареги жана телефонунун номери көрсөтүлөт.
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
5-тиркеме
Форма
Диссертациялык кеңештин 20__- жылдагы иши жөнүндө
ОТЧЕТУ
______________________________________________________________караштуу
(уюмдун толук аталышы, шаар)
___________________________________________________диссертациялык кеңеш
(кеңештин шифры)
УАКтын 20___-жылдын «___» ___________ №____ буйругу менен бекитилген.
Диссертациялык кеңешке төмөнкү адистиктер боюнча диссертация коргоого
кабыл алууга уруксат берилген:

________________________________________________________________________
(адистиктин аталышы жана шифры)
_______________________________________________________________________
(илимдин тармагы)
илимдери боюнча.
Отчет төмөнкүдөй маалыматтарды камтышы керек:
1. Өткөрүлгөн жыйындардын саны жөнүндө маалыматтар.
2. Жыйындардын жарымынын азына катышкан кеңештин мүчөлөрүнүн атыжөнү.
3. Отчеттук жылдын ичинде диссертациялык кеңеште каралган
диссертациялардын кыскача талдоосу, төмөнкү бөлүмдөрдү бөлүп көрсөтүү
менен:
- каралган иштердин тематикасынын талдоосу;
- каралган иштердин илимий жыйынтыктарын пайдалануунун деңгээлин
талдоо, конкреттүү иштердин жыйынтыктарын пайдалануу боюнча сунуштар.
4. Илимдин докторунун окумуштуулук даражасын изденүүгө каралган
диссертациялар жөнүндө маалыматтар.
Иштердин
мүнөздөмөсү

1
Изденүүчүнүн
арызы боюнча
кароодон
алынып
салынган
иштер

Адистиктин
шифры

Адистиктин
шифры

Адистиктин
шифры

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

2

3

4

5

6

7
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Коргоонун
жыйынтыгы
боюнча
оң
чечим менен,
анын ичинде
башка
уюмдардан
Коргоонун
жыйынтыгы
боюнча терс
чечим менен,
анын ичинде
башка
уюмдардан
Кошумча
корутундулар
берилген
20__ жылдын
1-январына
карата
кароодо турат
5. Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденүүгө каралган
диссертациялар жөнүндө маалыматтар
Иштердин
мүнөздөмөсү

1

Адистиктин
шифры

Адистиктин
шифры

Адистиктин
шифры

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

Илимдин
тармагы

2

3

4

5

6

7

Изденүүчүнүн
арызы боюнча
кароодон
алынып
салынган
иштер
Коргоонун
жыйынтыгы
боюнча
оң
чечим менен,
анын
ичинде
башка
уюмдардан
Коргоонун
жыйынтыгы
боюнча
терс
чечим менен,
анын
ичинде
башка
уюмдардан
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Кошумча
корутундулар
берилген
20__ жылдын
1-январына
карата кароодо
турат

6. Адистиктердин кошулушунда аткарылган диссертациялар жөнүндө
маалыматтар
Диссертациянын түрү
(докторлук, кандидаттык)

Адистиктин
шифры

Адистиктин
шифры

Илимдин
тармагы

Диссертациялык кеңештин төрагасы __________________ Ф.А.А.
(колу)
Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы __________________ Ф.А.А.
(колу)
Датасы

Мөөрү

Эскертүү:
1. Маалыматтар бөлчөк түрүндө келтирилет, алымында  каралган
диссертациялардын саны, ал эми бөлүмүндө болсо  докторантурада (илимдин
кандидатынын окумуштуулук даражасын изденүүчүлөр үчүн) же аспирантурада
(илимдин кандидатынын окумуштуулук даражасын изденүүчүлөр үчүн) түрүнө
жана бүткөн мезгилине карабай даярдыктан өтүшкөн изденүүчүлөрдүн
диссертациясынын саны.
2. Адистиктердин кошулушунда аткарылган диссертациялар үчүн 4 жана
5-таблицаларда Комиссиянын буйругуна ылайык диссертациялык кеңешке
диссертацияларды коргоону өткөрүү укугу берилген адистиктер гана көрсөтүлөт.
3. Отчет Комиссияга бир нускада берилет.
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
6-тиркеме
Форма
Окумуштуулук даражаны изденүүчүлөрдүн диссертациялык
кеңешке берүүчү документтеринин
ТИЗМЕСИ
1. Изденүүчүнүн арызы.
2. Сүрөтү менен, иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн кадрлардын эсепке
алуу боюнча өздүк баракчасы (2 нуска).
3. Илимдин кандидатынын окумуштуулук даражасын изденүүчү үчүн
жогорку кесиптик билими жөнүндө белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн
документтин көчүрмөсү (чет өлкөдө билим алгандар үчүн, КМШ мамлекеттерине
катышуучулардын жарандарын кошкондо  кошумча Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилген эквиваленттүүлүк
жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү 2 нускада), илимдин докторунун
окумуштуулук даражасын изденүүчү үчүн илимдин кандидатынын дипломунун
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.
4. Илимдин кандидатынын окумуштуулук даражасын изденүүчү үчүн
кандидаттык экзамендерин тапшыргандыгы жөнүндө протоколдон көчүрмө
(2 нуска).
5. Диссертациялык кеңеш түзүлгөн уюмдун китепканасына, оппоненттерге
жана жетектөөчү уюмга (ишканага) берүү үчүн керектүү нускада мамлекеттик
жана расмий тилдерде диссертациянын авторефераты жана диссертация.
6. Диссертация аткарылган же изденүүчү бекитилген уюмдун корутундусу,
диссертациялык иштин темасы качан жана ким тарабынан бекитилгендигин
көрсөтүү менен (2 нуска). Корутунду кафедранын (лабораториянын, сектордун,
бөлүмдүн) жыйынынын протоколунан көчүрмө катары таризделет, уюмдун
жетекчиси тарабынан бекитилип, мөөр коюу менен ырасталат.
7. Илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденүүчүлөр үчүн
кандидаттык диссертациянын авторефераты.
8. Илимий жетекчисин (илимий кеңешчисин) жана диссертациянын темасын
бекитүү жөнүндө окумуштуулар кеңешинин протоколунан көчүрмө (2 нуска).
9. Илимий жетекчисинин же илимий кеңешчисинин пикири (2 нуска).
10. Өндүрүшкө киргизүү актысы (2 нуска).
11. Иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн илимий эмгектеринин тизмеси
(2 нуска).
12. Жарыяланган эмгектеринин түп нускалары же диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы тарабынан күбөлөндүргөн алардын көчүрмөлөрү (1 нуска)
13. Идентификациялык картасынын (паспортунун) көчүрмөсү
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
7-тиркеме
Форма
Диссертациялык кеңештин экспертинин корутундусу
______________________________________________________________ караштуу
(диссертациялык кеңеш түзүлгөн уюмдун аталышы)

______________________________________________________________________
(кеңештин шифры)
эксперттин ФАА _________________________________________________________

___________________________________________________диссертациясы боюнча
(изденүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты)

______________________________________________________________ темасына
(диссертациянын темасынын аталышы)

_________________________________________илимдеринин доктору(кандидаты)
(илимдин тармагы)

окумуштуулук даражасын изденүүгө ______________________________________
_______________________________________________________ адистиги боюнча
(адистигинин шифры жана аталышы)

___________________________________________________ изденүүчү тарабынан
(изденүүчүнүн ФАА)
берилген диссертацияны карап чыгып, төнөнкүдөй корутундуга келди:

1. Диссертациялык кеңешке диссертацияларды коргоого кабыл алуу
укугу берилген адистикке иштин дал келиши.
Сунуш кылынган докторлук (кандидаттык) диссертация диссертациялык
кеңештин профилине туура келет (туура келбейт).
Иште ___________________________________________адистигинин паспортуна,
(адистигинин шифры жана аталышы)

адистиктин паспортунун пункттарын көрсөтүү менен толук жооп берүүчү
_____________________________________________________изилдөө жүргүзүлөт.
(диссертациянын проблемасы)

2. Иштин максаты катары_________________________________________
________________________________________________________эсептелет.
Коюлган максат диссертацияда төмөндөгү милдеттерди аткаруу менен
чечилген:
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1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
(милдеттер саналып берилет)

__________________________________________________________________
Коюлган милдеттерге (милдеттерге жетүүнүн этаптары, каражаттары жана
методдору ж.б.у.с.) ылайык максатка жетүү мүмкүнчүлүгүн баалоо.
Диссертациянын изилдөө объектисинин диссертациянын максаттарына жана
милдеттерине
ылайык
келиши
______________________________________________________________________
Изилдөө
методдорунун
диссертациянын
милдеттерине
(заманбап
аппараттарды колдонуу, лабораториялардын сертификаттарынын, шайкеш
статистикалык иштеп чыгуулардын болушу) ар бир милдети боюнча ылайык
келиши________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Диссертациянын темасынын актуалдуулугу
__________________________________________________________________
(фундаменталдык жана колдонмо илимдердин милдеттерин чечүү, мындан
мурунку чет өлкөлүк жана атамекендик изилдөөчүлөр тарабынан изилденип
жаткан жаатта эмне аткарылган жана эмне изилдене элек)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Диссертацияда коюлган милдеттердин ар бирин чечүү зарылдыгын
негиздөөдө илимий адабияттагы маалыматтарды сындап талдоо жүргүзүүнүн
даражасы жана толуктугу:
Жогоруда айтылгандардын негизинде изденүүчү тарабынан жүргүзүлгөн
илимий изилдөө абдан (актуалдуу/актуалдуу эмес) жана (өз убактысында/өз
убактысында эмес) (ким үчүн/эмне үчүн) деп корутундулоого болот.
3. Илимий натыйжалар
Иште _______________________________________илимдеринин өнүгүшү
(илимдин тармагы)

үчүн бир кыйла мааниге ээ төмөндөгүдөй илимий негизделген жаңы теориялык
натыйжалар келтирилген:
3.1. Алынган натыйжалардын азыркы илимдин алкагында илимий
жаңылыгы барбы, болсо ал эмнелерден турат (илимий ачылыш, жаңы идея,
гипотеза, диагностиканын жана дарылоонун жаңы методу, проблеманын жаңыча
берилиши ж.б.)
3.2. Илимий натыйжалардын ишенимдүүлүгүн негиздөө (материалды
жыйноо ыкмалары жана илимий жыйынтыктарды аргументтөө):
3.3. Иштин теориялык мааниси (жаңы теория же колдонуудагы илимий
теорияны же концепцияны байытуу):
3.4. Квалификациялык белгилерге туура келиши
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4. Алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү (тармак,
өлкө, дүйнө үчүн)
Докторлук (кандидаттык) диссертацияда алынган илимий натыйжалар
төмөнкүлөрдө ишке ашырылды:
Диссертациянын материалдары төмөнкү документтерде, материалдарда
жана иштелмелерде колдонулду, конкреттүү санап берүү керек (патенттер,
методикалык сунуштар, ишке киргизүүлөр, министрликтердин, Министрлер
Кабинетинин токтомдору жана тескемелери):
-______________________________________________________________________
-______________________________________________________________________
Диссертациянын материалдарын ишке ашыруу (ишке киргизүү)
(диссертанттын аты-жөнү): сыркоолоп калууну төмөндөттү, дарылоо сапатын
жакшыртты, пайда табууга алып келди, баасын төмөндөттү ж.б.:
-______________________________________________________________________
(санап берүү керек)

5. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна дал келиши
Автореферат толугу менен диссертациянын мазмунуна, анда коюлган
изилдөөнүн максаттарына жана милдеттерине (дал келет/же дал келбейт).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Эскертүүлөр:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Сунуштар:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Сунуштамалар:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Корутунду:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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10. Диссертациялык кеңештин эксперти сунуш кылынган документтерди
карап чыгып,
______________________________________________________________караштуу
(диссертациялык кеңеш түзүлгөн уюмдун аталышы)

__________________ диссертациялык кеңешине _____________________________
(кеңештин шифры)

адистиги боюнча _______________________________________________________
(адистиктин шифры жана аталышы)

___________________________ илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук
(илимдин тармагы)

даражасын изденип алуу үчүн _______________________________________ деген
(диссертациянын темасынын аталышы)

темадагы диссертацияны кабыл алууну (албоону) сунуш кылат. Кабыл албаганда
аргументтүү негиздөө керек.
Эксперт _____________ ________________
колу
датасы
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
8-тиркеме
Форма
Илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын алуу
үчүн диссертацияны коргоо жөнүндө
жарыя
20__-жылдын
«___»______________саат___________________________________________
____________________________________________________дареги боюнча
_________________________________________ караштуу (кеңештин шифры)
(уюмдун толук аталышы)

диссертациялык кеңештин жыйынында
_______________________________________________________________
(фамилиясы, аты атасынын аты)

«___________________________________________________» деген темада
____________адистиги боюнча_________илимдеринин доктору (кандидаты)
(адистиктин аталышы)

(илимдин тармагы)

окумуштуулук даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо өткөрүлөт.
Илимий жетекчиси:
__________________________________________________________________
фамилиясы, аты, атасынын аты, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы)

Расмий оппоненттер:
__________________________________________________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы)

Жетектөөчү уюм:
__________________________________________________________________
(аталышы, дареги)

Диссертация менен китепканада таанышууга болот
__________________________________________________________________
(диссертациялык кеңеш түзүлгөн уюмдун аталышы, дареги)

.
Диссертациялык кеңештин төрагасы
_____________ ________________________________
(колу)
(ф.а.а.)
Датасы

Мөөрү
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
9-тиркеме
Форма
_______________________________________________________ адистиги боюнча
(адистиктин шифры жана аталышы)

___________________________________________________илимдеринин доктору
(илимдин тармагы)
(кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн
_________________________________________ диссертациясын коргоо боюнча
(фамилиясы, аты, атасынын аты)
______________________________________________________________________
(кеңештин шифры, уюмдун аталышы)

диссертациялык

кеңештин

мүчөлөрүнүн

диссертациялык

кеңештин

_____________________________________________________________жыйынына
(протоколдун датасы жана номери)

КЕЛҮҮ БАРАГЫ
Фамилиясы,
аты, атасынын
аты

Окумуштуулук
даражасы, адистигинин
шифры

Жыйынга
келгендиги
(колу)

Бюллетенди
алгандыгы
(колу)

Диссертациялык
кеңештин окумуштуу катчысы ___________ ___________________________
(колу)
(Ф.А.А.)
Эскертүү:
1. «Фамилиясы, аты, атасынын аты» графасында диссертациялык кеңештин
бардык мүчөлөрүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты алфавит тартибинде
жазылат.
2. Сызыктар жана сап алдындагы түшүндүрмөлөр басылбайт.
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
10-тиркеме
Форма
_____________________________________________ диссертациялык кеңештин
(кеңештин шифры)

_____________________________________ жыйынына диссертациялык кеңештин
(протоколдун датасы жана номери)

БЮЛЛЕТЕНИ
Изденүүчүнүн фамилиясы,
аты, атасынын аты

Окумуштуулук даража
берүүгө татыктуу

Добуш берүүнүн
жыйынтыгы
Макулмун
Каршымын

Эскертүү:
1. «Окумуштуулук даража берүүгө татыктуу» графасында окумуштуулук
даражасы жана илимдин тармагы көрсөтүлөт.
2. Бюллетендерге кол коюлбайт. «Добуш берүүнүн жыйынтыгы»
графасында кереги жогун сызып салуу керек.
3. «Макулмун» жана «каршымын» деген сөздөрдүн экөө тең сызылса же жөн
эле калтырылса, ал бюллетень жараксыз деп табылат.
4. Сызыктар жана сап алдындагы түшүндүрмөлөр басылбайт.
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
11-тиркеме
Форма
______________________________________________________________________
(изденүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты)

«_______________________________________________________» деген темадагы
(диссертациянын аталышы)

_______________________________________________________ адистиги боюнча
(адистиктин шифры жана аталышы)

______________________________________ окумуштуулук даражасын алуу үчүн
(илимдин тармагы)

коргоого коюлган диссертациясы боюнча
______________________________________________ диссертациялык кеңешинин
(кеңештин шифры, уюмдун аталышы)

КОРУТУНДУСУ
1. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу

_______________________________________________________________________
2. Иште төмөнкүдөй жаңы жана илимий анык натыйжалар алынды
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Изденүүчү тарабынан алынган натыйжалар
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(иштелген же изделген теориялык жана колдонмоо милдеттердин жана
башка белгилеринин алкагында натыйжалардын өз ара байланышта ички
биримдигинен же ички биримдигинин жоктугунан...)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
мүнөздөлөт.
4. Алынган натыйжалар
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(тийиштүү артыкчылыктуу теориялык же колдонмоо милдеттин чечилиши
катары квалификацияласа болот)
______________________________________________________________________
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5. Практикага киргизүү үчүн сунуш кылынат
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.Диссертация__________________________________________________________
(изденүүчүнүн фамилиясы, а.а.)

______________________________________________________________ темадагы
(диссертациянын аталышы)

илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган
диссертациясы Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндөгү
жобонун 9-пунктунун талаптарына жооп берет же төмөндөгү квалификациялык
белгилери боюнча докторлук диссертацияларга коюлган талаптарга жооп
бербейт:
1. Диссертациянын жыйынтыктарынын мүнөзү
1.1. Жаңы илимий багытты иштеп чыгуу же жыйындысы тиешелүү илимдин
тармагындагы ири жетишкендик катары эсептеле турган актуалдуу илимий
багыттын бирин жана негизинен жаңы натыйжалардын мазмунун концептуалдуу
өнүктүрүү.
1.2. Тиешелүү илим тармагындагы илим чөйрөсүнө жана тематикасына
жараша өнүгүүгө жана илимий-техникалык прогрессти тездетүүгө зор салым
кошо турган илимий жактан жаңы негизделген техникалык, социалдыкэкономикалык жана технологиялык методдорду иштеп чыгуу жолу менен илимий
ири проблемаларды чечүү.
2. Диссертациянын жыйынтыктарынын жаңылыгынын деңгээли
2.1. Жыйынтыктары жаңы деп эсептелет.
2.2. Айрым жыйынтыктары жаңы эмес.
2.3. Жыйынтыктарынын кыйла бөлүгү жаңы эмес.
3. Диссертациянын жыйынтыктарынын баалуулугу
3.1. Өтө жогору.
3.2. Жогору.
3.3. Канааттандырарлык.
4. Диссертациянын темасынын пландуу изилдөөлөр менен байланышы
4.1. Тема мамлекеттик программага же эл аралык изилдөөлөрдүн
программасына кирет.
4.2. Тема тармактык программага, Кыргыз Республикасынын Улуттук
илимдер академиясынын планына же уюмдун тематикалык планына кирет.
4.3. Демилгелүү иш.
5. Колдонмо мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын пайдалануу
деңгээли:
5.1. Мамлекеттер аралык деңгээлде (лицензиялар сатылган).
5.2. Тармактар аралык деңгээлде.
5.3. Тармактын масштабында.
5.4. Уюмдун (ишкананын) алкагында.
6. Колдонмо мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын кеңири
пайдалануу боюнча сунуштар:
6.1. Кеңири пайдаланууну талап кылат.
6.2. Кеңири пайдаланууну талап кылбайт.
Кандидаттык диссертациялар үчүн:
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______________________________________________________________________
(изденүүчүнүн фамилиясы, а.а.)

____________________________________________________________ темадагы
(диссертациянын аталышы)

илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган
диссертациясы Окумуштуулук даражаларды берүүнүн тартиби жөнүндөгү
жобонун
10-пунктунун
талаптарына
жооп
берет
же
төмөндөгү
квалификациялык белгилери боюнча кандидаттык диссертацияларга коюлган
талаптарга жооп бербейт:
1. Диссертациянын жыйынтыктарынын мүнөзү:
1.1. Илимдин тийиштүү тармагы үчүн олуттуу мааниге ээ маселенин жаңы
чечилиши.
1.2. Илим чөйрөсүнө жана темасына жараша өлкөнүн экономикасы үчүн
олуттуу мааниге ээ илимий жактан негизделген техникалык, социалдык
экономикалык же технологиялык иштеп чыгууларды баяндап берүү.
2. Диссертациянын жыйынтыктарынын жаңылыгынын деңгээли:
2.1. Жыйынтыктары жаңы деп эсептелет.
2.2. Айрым жыйынтыктары жаңы эмес.
3. Диссертациянын жыйынтыктарынын баалуулугу:
3.1. Өтө жогору.
3.2. Жогору.
3.3. Канааттандырарлык.
4. Диссертациянын темасынын пландуу изилдөөлөр менен байланышы:
4.1. Тема мамлекеттик программага же эл аралык изилдөөлөрдүн
программасына кирет.
4.2. Тема тармактык программага, илимдер академиясынын же уюмдун
тематикалык планына кирет.
4.3. Демилгелүү иш.
5. Колдонмо мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын пайдалануу
деңгээли:
5.1. Мамлекеттер аралык деңгээлде (лицензиялар сатылган).
5.2. Тармактар аралык деңгээлде.
5.3. Тармактын масштабында.
5.4. Уюмдун (ишкананын) алкагында.
6. Колдонмо мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын кеңири
пайдалануу боюнча сунуштар
6.1. Кеңири пайдаланууну талап кылат.
6.2. Кеңири пайдаланууну талап кылбайт.
Эскертүү:
1. Диссертациялык кеңештин корутундусу ушул Жобонун 90-пунктунун
талаптарына ылайык изденүүчүгө окумуштуулук даража берүү жөнүндө маселе
оң чечилгенде кабыл алынат.
2. Сызыктар жана сап алдындагы тексттер басылбайт.
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
12-тиркеме
Форма
Окумуштуулук даража берүү боюнча
Комиссияга тапшырылуучу документтердин
ТИЗМЕСИ
Аттестациялык делого салынган документтердин тизмеси (ушул Жобонун
15-тиркемеси) делонун мукабасынын ички бетине чапталат.
Коштомо кат.
1. Окумуштуу катчынын иши үчүн нускамасында көрсөтүлгөн форма
боюнча окумуштуулук даража берүү жөнүндө маалым кат.
2. Иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн, сүрөтү менен кадрлардын эсепке
алуу боюнча өздүк баракчасы (1 нуска), паспорттун көчүрмөсү.
3. Диссертация (1 нуска), диссертациянын мамлекеттик тилдеги (5 нуска),
расмий тилдеги (5 нуска) авторефераты жана алардын CD–дискте электрондук
варианты (1 нуска).
4. Келүү барагы.
5. Эсептөө комиссиясынын жыйынынын протоколу.
6. Илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденүүчүлөр үчүн
кандидаттык диссертациясынын авторефераты (1 нуска).
7. Диплом үчүн төлөмдөр жөнүндө квитанциянын көчүрмөсү.
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Диссертациялык кеңеш жөнүндө
жобого 13-тиркеме
Форма
_____________________караштуу ________________
(уюмдун аталышы)
(кеңештин шифры)
диссертациялык кеңеш шайлаган эсептөө
комиссиясынын жыйынынын
№ _________ ПРОТОКОЛУ
20__ ж. «___»______________
Шайланган эсептөө комиссиясынын курамы
______________________________________________________________________
(фамилиясы,а.а., окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Комиссия «____________________________________________» адистиги боюнча
(адистин шифры жана аталышы)

________________________________________илимдеринин доктору (кандидаты)
(илимдин тармагы)

окумуштуулук даражасын изденүү үчүн корголгон
______________________________________________________________________
(изденүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты)

диссертациясы боюнча жашырын добуш берүүдөгү добуштарды эсептеп чыгуу
үчүн шайланды.
Диссертациялык кеңештин курамы ______ кишиден ________ жылга
шайланды.
Диссертациялык кеңештин курамына кошумча чечүүчү добуш укугу менен
__________ мүчө киргизилди.
Жыйынга диссертациялык кеңешинин __________ мүчөсү катышты, анын
ичинен каралып жаткан диссертациянын профили боюнча илимдин докторлору
______________________________________________________________________
Таратылган бюллетендер ________________________________________________
Таратылбай калган бюллетендер __________________________________________
Урнада болгон бюллетендер ______________________________________________
_____________________ илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук
(илимдин тармагы)

даражасын _________________________________ берүү жөнүндө өтүнүч каттын
(фамилиясы, аты, атасынын аты)

маселеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары:
макулмун
____________________________________________________________________
каршымын
____________________________________________________________________
жараксыз деп табылган бюллетендер ____________________________________
Эсептөө комиссиясынын төрагасы _______________ ______________________
(колу)
(Ф.А.А.)
Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү:
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___________ _____________________
(колу)
(Ф.А.А.)
___________ _____________________
(колу)
(Ф.А.А.)
«эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн колдорун тастыктайм»
Диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы ___________ ______________________
(колу)
(Ф.А.А.)
Дата:
Мөөр
Эскертүү:
1. Сызыктар жана сап алдындагы түшүндүрмөлөр басылбайт.
2. Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн колдору фамилияларын көрсөтүү
менен берилет.
3. Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн колдору окумуштуу катчы
тарабынан тастыкталат жана мөөр коюлат.
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
14-тиркеме
Форма
Илимий доклад түрүндөгү диссертациянын мукабасы
Диссертацияны коргоого кабыл алган диссертациялык кеңештин, уюмдун
аталышы
Кол жазма укугунда
УДК
Фамилиясы, аты, атасынын аты
ДИССЕРТАЦИЯНЫН АТАЛЫШЫ
адистиктин шифры жана аталышы
(Илимий кызматкерлердин адистиктеринин номенклатурасы боюнча)
________________________________________ илимдеринин доктору
(илимдин тармагы)

окумуштуулук
даражасын
үчүн илимий доклад түрүндөгү диссертация

изденип

алуу

Шаар, жыл
Илимий доклад түрүндөгү диссертациянын сыртынын ички бети
Иш___________________________________________________ аткарылган.
(уюмдун аталышы)

Илимий кеңешчи: _________________________________________________
(окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы)

______________________________________________________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты)

Расмий оппоненттери:
______________________________________________________________________
(окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы)
______________________________________________________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты)
______________________________________________________________________
(окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы)
______________________________________________________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты)
______________________________________________________________________
(окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы)
______________________________________________________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты)
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Жетектөөчү (оппонент болгон) уюм: _____________________________________
(аталышы, дареги)

Коргоо_________________
(датасы, убагы)

_____________________________________ караштуу
(диссертациялык кеңеш түзүлгөн

______________________________________________________________________
(уюмдун аталышы, дареги)
_____________________________ диссертациялык кеңештин жыйынында болот.
(кеңештин шифры)

Диссертация менен _____________________________________________________
(диссертациялык кеңеш түзүлгөн

______________________________________________________________________
( уюмдун аталышы, дареги)
китепканасынан таанышууга болот.
Автореферат ________________________________________________ таркатылды.
(датасы)
Диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы, окумуштуулук
даражасы, окумуштуулук наамы ____________________ _____________
Ф.А.А.
колу
Эскертүү:
1. Илимий доклад түрүндөгү диссертацияда чыгуу маалыматтары
колдонулуп жаткан МАМСТка ылайык көрсөтүлүшү керек.
2. Сызыктар жана сап астындагы эскертүүлөр басылбайт.
3. Илимий доклад түрүндөгү диссертациянын нускаларынын аягына
изденүүчү колун коет.
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Диссертациялык кеңеш
жөнүндө жобого
15-тиркеме
Форма
Аттестациялык делосундагы документтердин
ТИЗМЕСИ
_________________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты)
N

Документтердин аталышы

Барактардын
саны

Беттери
(_________ ден
_______ чейин)

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы _____________ _______________
(колу)

(Ф.А.А.)

Документтерди Комиссияга жиберген күнү
20__ ж. «___ » ____________________________
Эскертүү. Аттестациялык делонун бардык документтеринин беттерине катар
номерлер коюлушу керек.
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