
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУ>7 УЛУТТУК 

АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

/о  - Бишкек ш.

Илимдин докгору (кандидаты) окумуштлулук даражасын изденуүго 
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңешти; диссертацияларды 
коргоого уруксат берилүүчү адистиктердин тизмесин; диссертациялык кеңештин 
курамын жана аиын мүчөлорүнүн диссертацияларды кароо үчүн укуктуулугуп, 

ошондон эле кеңештин иштөө мөөнөтүн бекитуү жөнүндө

Кыргыз Реепубликасынын Президентинин 2021-жылдын 2-сентябрында Кыргыз 
Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия жөнүндө ПЖ 
Ж377 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 
Улуттук атгестациялык комиссия жөнүндө жобону, Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 2022-жылдын 18-январында Кыргыз Республикасынын Президентине 
караштуу Улутгук атгестациялык комиссиянын маселелери жөнүнде ПЖ №12 Жарлыгы 
менен бекитилген Диссертациялык кеңеш жонүндө жобону жетекчиликке алып, Кыргыз 
Республикасынын 11резидентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын 
президиумунун 2022-жылдын 28-апрелиндеги № 255 токтомунун (№ 4д/с-4/5 протоколу) 
негизиңде бунрук кылам:

1. Төмөнкү адистиктер боюнча диссертациялардын коргоосун өткөрүүгө укуктуу Ош 
мамлекеттик уииверситети жана тең уюштуруучу Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетине караштуу филология илимдери боюнча !< / 1& . (■’ /3
диссертациялык кеңеш беки гилсин.

филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн:

№ Адистиктин шпфры Адистиктин аталышы

1 10.02.01 кыргыз тили
2

_____

10.02.20 тектештирме-тарыхый, типологиялык жана 
салыштырма тил илими

2. Диссертациялык кеңештин төмөнкү курамы бекитилсин:

№ Фамнлиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы, 

о куму штуулук 
паамы

Илимий жана педагогикалык 
ишмердик орду, кызматы

1 Зулпукаров Капар ф.И.Д., Ош мамлекеттик университети,
Зулпукарович проф. Лингвистикалык изилдөөлөр
(төрага) борборунун директору



2 Тагаев Мамед 
Джакыпович 
(төраганын орун басары)

ф.и.д.,
проф.

Б. Ельцин атьшдагы Кыргыз-Россия 
Славян университети, Орус тили 
институтунун директору

3 Ибраимова Г ульсайра 
Озгонбаевна 
(окумуштуу катчы)

ф.и.к.,
ДО Ц .

И. Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университети, котормо 
таануу кафедрасынын башчысы

4 Абдувалиев Ибраим Ф .И .Д .,

проф.
Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад 
мамлекеттик университети, кыргыз 
тили жана адабияты кафедрасынын 
профессору

5 Абдуллаев Сайфулла 
Нурмухаммедович

ф .И .Д .,

проф.
К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл 
мамлекеттик университети, орус 
тили жана адабияты кафедрасынын 
профессору

6 Джаманкулова Кульжамал 
Тологоновна

ф .И .Д .,

доц.
Ж. Баласагыи атындагы Кыргыз 
улуттук универсигети, кыргыз тил 
илими кафедрасынын профессорунун 
м.а.

7 Дербишева Замира 
Касымбековна

ф .И .Д .,

проф.
Кыргыз-Түрк «Манас» университети, 
чыгыш тилдер болүмүнүн 
профессору

8 Кадьтрбекова Памира 
Кадырбековна

ф .И .Д .,

проф.
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз 
улуттук университети, чет тилдер 
факультетинин деканы

9 Кадырова Шарыйпа 
Кадыровна

ф .И .Д .,

проф.
И. Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университети, англис 
тилинин технологиясы, теориясы 
жана практикасы кафедрасынын 
профессору

10 Лазариди Милана 
Исааковна

ф.и.д.,
проф.

Б. Ельцин атьшдагы Кыргыз-Россия 
Славян университети, «ЭЛЛАС» грек 
тили жана маданияты борборунун 
директору

11 Мадмарова Г  улипа 
Араповна

ф .И .Д .,

доц.
Ога мамлекеттик университети, орус 
филологиясы факультетинин деканы

12 Саматов Кубатбек ф.и.д.,
доц.

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

13 Элчиев Жаанбай ф .И .Д .,

ДО Ц .

Ош мамлекетгик университети, 
кыргыз тил илими кафедрасынын 
башчысы

3. Диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн диссертацияларды кароо үчүн укуктуулугу 
аныкталсын:

илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн



1) 10.02.01 -  кыргыз тили адистиги боюнча:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук
даражасы,

окумуштуулук
наамы

Адистиктин шифры

1 Абдувалиев И. ф.и.д.,
проф.

10.02.01

2 Джаманкулова К.Т. ф.и.д.,
доц.

10.02.01

3 Саматов К. ф .И .Д .,

доц.
10.02.01

4 Тагаев М.Дж. ф .И .Д .,

проф.
10.02.01

5 Элчиев Ж. ф .И .Д .,

доц.
10.02.01

2) 10.02.20 - тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими 
адистиги боюнча:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук
даражасы,

окумуштуулук
наамы

Адистиктин шифры

1 Дербишсва З.К. ф .И .Д .,

проф.
10.02.20

2 Зулпукаров К.З. ф .И .Д .,

проф.
10.02.20

3 Кадырбекова П.К. ф.и.д.,
проф.

10.02.20

4 Кадырова Ш.К. ф .И .Д .,

проф.
10.02.20

5 Тагаев М.Дж. ф .И .Д .,

проф.
10.02.20

6 Абдуллаев С.Н. ф.и.д.,
проф.

10.02.20 (эмгектеринин 
жыйындысы боюнча)

7 Лазариди М.И. ф .И .Д .,

проф.
10.02.20 (эмгектеринин 
жыйындысы боюнча)

8 Мадмарова Г.А. ф .И .Д .,

ДО Ц .

10.02.20 (эмгектеринин 
жыйындысы боюнча)

4. Диссертациялык кеңештин иштөө мөөнөтү 2 жылга белгиленсин.

Төрага Б.К. Тыналиева


