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Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 

(ЖАК) Жалпы жыйыны Кыргыз Республикасынын ЖАКынын төрайымы 

м.и.д., профессор Б. К. Тыналиеванын «Кыргыз Республикасынын Жогорку 

аттестациялык комиссиясынын 2020-жылдагы ишмердиги, 2021-жылга 

карата милдеттери жана пландары жөнүндө»баяндамасын, ф.-м.и.д., 

профессор Б.И. Бийбосуновдун «Электрондук ЖАК программасынын 

иштөөсү жөнүндө»баяндамасын, «Антиплагиат» ЖАКынын аткаруучу 

директору, ф-м.и.к. Ю.В. Чеховичтин «Антиплагиат системасы – текст 

документтерин өздөштүрүүгө текшерүүнүн стандарты» баяндамасын, 

экономика илимдери боюнча эксперттик кеӊештин төрайымы, э.и.д., 

профессор В.И. Гусеванын,  машина куруу, курулуш, архитектура, 

технологиялар жана мелиорация боюнча эксперттик кеӊештин төрагасы, 

т.и.д., профессор Болотбек Темирдин аналитикалык баяндамаларын угуп, 

Жалпы жыйындын катышуучуларынын жарыш сөздөрүндөгүсын-

пикирлерин, сунуштарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын 

ЖАКы2020-жыл ичинде бекитилген иш пландарына ылайык алгылыктуу 

ишмердүүлүк жүргүзгөнүн белгилейт. 

Жылдык отчеттук жыйын Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 

илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо 

чөйрөсүндөгү, өлкөнүн илимий потенциалын жогорулатуудагы ишмердигин 

оӊ баалоо менен төмөнкү олуттуу чараларды ишке ашырууну белгилейт: 

–Кыргыз Республикасынын ЖАКынын ишмердигин жөнгө салуучу 

ченемдик укуктук актыларды жана жогорку квалификациялуу илимий жана 

илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо маселелеринжакшыртуу 

максатындаКыргыз Республикасынын ЖАКынын ишмердигин жөнгө 

салуучу ченемдик укуктук актыларына жана жогорку квалификациялуу 

илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо маселелерине 

өзгөртүү жана толуктоолор киргизилген; 

Кыргыз Республикасынын ЖАКынын ишмердигинде инновациялык 

технологияларды кеӊири колдонуу - диссертациялык кеӊештердин 

иштеринин ачык жана айкындуулугун камсыз кылууга мүмкүндүк түздү; 

– макалаларга карата талапты жогорулатуу Кыргыз Республикасынын 

илимий кадрларынын таанылышына оӊ таасирин берип, окумуштуулардын 

рейтингин жогорулатууга жана изилдөөлөрдүн натыйжаларын жайылтууга 

мүмкүнчүлүк жаратты; 



– илимий адистиктердин паспортун кайрадан карап чыгуу, аларды 

мамлекеттик тилге которуу Ата Мекендик илимдин андан ары өнүгүшүнө 

салым кошот; 

– «Антиплагиат» компьютердик программасынын учурдагы 

жетишкендиктерин диссертацияларды экспертизалоонун жападан жалгыз 

инструменти катары эмес инструменттеринин бири катары колдонуу 

экспертиза жүргүзүүнү жакшыртууга жана диссертациялык иштердин 

сапатын жогорулатууга мүмкүндүк түзөт; 

– Кыргыз Республикасынын ЖАКынын уюштуруучулук-методикалык 

активдүү ишмердигин жүргүзүү - илимий, илимий-педагогикалык кадрларды 

даярдоого зор салым кошот жана сапаттуу илимий иштерди даярдоого 

мүмкүнчүлүк берет; 

–Диссертациялардын негизги натыйжаларын жарыялоо үчүн 

басылмалардын Кыргыз Республикасынын ЖАКы сунуш кылган тизмеси 

жаӊы талаптарга ылайык каралып чыкты, Ата Мекендик журналдардын 

илимий цитирлөөнүн эл аралык системасына кирүүсүн өбөлгөлөө боюнча 

иштер жүргүзүлүп жатат; 

– Кыргыз Республикасынын ЖАКы аттестациялоо системасындагы 

коррупциялык тобокелчиликтердин алдын алуу, кыскартуу жана жоюу 

боюнча чараларды көрүүнү улантууда; 

–диссертациялык кеӊештерге тапшырылуучу документтердин саны 

кыскартылды жана Кыргыз Республикасынын ЖАКы аларды андан ары да 

кыскартуу боюнча чараларды улантууда; 

Муну менен отчеттук баяндама, кошумча баяндамалар, ошондой эле 

жыйындын катышуучуларынын сөздөрү илимий, илимий-педагогикалык 

кадрларды даярдоо жана аттестациялоо чөйрөсүндө аттестациялоо 

системасын андан ары өнүктүрүү үчүн чечүү зарыл болгон көйгөйлөр дагы 

деле бар экендигин күбөлөндүрдү. Алардын ичинен төмөнкүлөр: 

1) изденүүчүлөрдүн илимий иштери ири илимий программалар 

(долбоорлор), мамлекеттик программалар жана экономиканын, башкаруунун 

тигил же бул тармактары менен, мамлекеттик ишмердиктин тигил же бул 

багытында реформалоо концепцияларыменен жетиштүү деӊгээлде 

байланышта эместигин көрсөттү; 

2) айрым диссертациялык изилдөөлөр изилденип жаткан көйгөйдү 

теориялык жалпылоого жана концептуалдаштырууга гана багытталып, 

практикалык сунуштарды иштеп чыгуу, аларды өндүрүшкө киргизүү ишке 

ашырылбаган бойдон калууда; 

3) мазмунунун (тексттин) негизги бөлүгүндө теориялык жана (же) 

экспертименттик изилдөөлөрдүн жүрүшү жана шарттары көрсөтүлбөгөн 



жана алынган илимий натыйжаларды баяндап бербеген диссертациялар да 

кездешет; 

4) колдонмо багытындагы диссертациялык изилдөөлөрдө киришүүдө 

жана мазмунунун (тексттин) негизги бөлүгүндө көп учурда автордук идеялар 

жана илимий гипотезалар эксперименттик жактан тастыкталбайт; 

5) диссертацияларда жана авторефераттарда редакциялык-техникалык 

мүнөздөгү көптөгөн кемчиликтер кетирилет; 

6) техникалык, табийгый, агрардык илимдер чөйрөсүндө мамлекеттин 

социалдык-экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошо турган илимий-

изилдөө ишмердигинин төмөндөшү байкалат. 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 

жылдык отчеттук жыйыны токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 2020-

жылдагы иши канааттандырарлык, жана «жакшы откорулду» деген баа менен 

табылсын;  

2. Кыргыз Республикасынын илимий жана илимий-педагогикалык кадрларын 

аттестациялоо системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу 

боюнча иштер улантылсын; 

3. Окумуштуулук даражаларды изденүүүчүн жазылган диссертациялардын 

сапатын жогорулатуу максатында коргоо өткөрүү жол-жобосу белгиленген 

ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык жүргүзүлсүн, 

диссертациялык кеӊештердин жоопкерчилиги күчөтүлсүн; 

4. Кыргыз Республикасынын ЖАКы аттестациялоо чөйрөсүндөгү 

уюштуруучулук-методикалык ишмердигин улантсын; 

5. Аттестациялоо органынын ишмердигинде инновациялык технологияларды 

колдонуу жана андан ары жакшыртуу улантылсын. 

 


