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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ 

УЛУТТУК АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯНЫН  

президиумунун 2022-жылдын 2-июнундагы жыйынынын 

КҮН ТАРТИБИ 

Президиумдун 

чечими 

I. ОКУМУШТУУЛУК ДАРАЖАЛАРДЫ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Табигый, математика жана техникалык илимдери сектору 

 

1.1. Бугубаева  Жыргалбүбү Тукеновнага 01.01.02 – дифференциалдык 

теӊдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруу 

адистиги боюнча физика-математика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.2. Камбарова Айсалкын Даминовнага 01.01.02 – дифференциалдык 

теӊдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруу 

адистиги боюнча физика-математика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.3. Мамытов Айтбай Омоновичке 01.01.02 – дифференциалдык 

теӊдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруу 

адистиги боюнча физика-математика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.4. Нарымбетов Талантбек Канатбековичке 01.01.02 – 

дифференциалдык теӊдемелер, динамикалык системалар жана 

оптималдык башкаруу адистиги боюнча физика-математика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.5. Байжарикова Марина Айтмухановнага 05.13.06 – технологиялык 

процесстерди жана өндүрүштөрдү (тармактар боюнча) 

автоматташтыруу жана башкаруу адистиги боюнча техника 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.6. Токонов Акиналы Тургуналиевичке 05.13.16 – илимий 

изилдөөлөрдө (илимдердин тармактары боюнча) эсептөө 

техникаларын, математикалык моделдөөнү жана математикалык 

методдорду колдонуу адистиги боюнча техника илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.7. Акишев Каршыга Максутовичке 05.13.06 – технологиялык 

процесстерди жана өндүрүштөрдү (тармактар боюнча) 

автоматташтыруу жана башкаруу адистиги боюнча техника 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.8. Калашникова Ольга Юрьевнага 25.00.27 – кургактыктын 

гидрологиясы, суу ресурстары жана гидрохимия адистиги боюнча 

география илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.9. Мадаева Марет Зайндиевнага 25.00.36 – геоэкология адистиги 

боюнча техника илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 
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Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

1.10. Макеева Светлана Болотовнага 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу; 08.00.10 – финансы, акча жүгүртүү жана насыя 

адистиктери боюнча экономика илимдеринин доктору 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.11. Арынбаев Жаныбай Токоевичке 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

доктору окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.12. Жума кызы Раизага 08.00.10 – финансы, акча жүгүртүү жана насыя 

адистиги боюнча экономика илимдеринин доктору окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.13. Туратбекова Чынара Акылбековнага 12.00.01 – укук жана 

мамлекеттин теориясы жана тарыхы; укук жана мамлекет жөнүндө 

окуулардын тарыхы; 12.00.03 – жарандык укук, үй-бүлө укугу, 

ишкердик укук, эл аралык жеке укук адистиктери боюнча юридика 

илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.14. Хасанов Навруз Баротовичке 13.00.02 – окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы менен методикасы (орус тили) адистиги 

боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.15. Есенов Уланбек Аскаралиевичке 23.00.02 – саясий институттар, 

процесстер жана технологиялар адистиги боюнча саясий 

илимдердин доктору окумуштуулук даражасын. 

четке 

кагылсын 

1.16. Токтакун кызы Гүлнурга 07.00.02 – Ата мекен тарыхы адистиги 

боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.17. Абдувапова Айнагүл Тешебаевнага 07.00.07 – этнография, 

этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.18. Кайыпова Кенжегүл Өмүровнага 10.01.01 – кыргыз адабияты 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.19. Ходос Дарья Денисовнага 12.00.01 – укук жана мамлекеттин 

теориясы жана тарыхы; укук жана мамлекет жөнүндө окуулардын 

тарыхы адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.20. Туребеков Биржан Анарбековичке 13.00.04 – дене тарбиянын, 

спорттук машыгуунун, саламаттыкты сактоо жана адаптивдик дене 

тарбиянын теориясы жана методикасы адистиктери боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.21. Абдыракунова Жылдыз Сатаровнага 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.22. Оралова Зауреш Мекенбаевнага 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.23. Кушчубек кызы Ширинге 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

 

 

бекитилсин 



02.06.2022 

3 
 

1.24. Исманова Нурлан Абдрасуловнага 22.00.04 – социалдык түзүлүш, 

социалдык институттар жана процесстер адистиги боюнча 

социология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.25. Шаршеева Аида Шеримбековнага 23.00.02 – саясий институттар, 

процесстер жана технологиялар адистиги боюнча саясий 

илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

1.26. Токтобаева Асел Аскербековнага 14.01.18 – нейрохирургия, 

14.01.07 – кɵз оорулары адистиктери боюнча медицина 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.27. Терехова Оксана Игоревнага 14.01.08 – педиатрия адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.28. Козубаев Уланбек Усенбековичке 14.01.18 – нейрохирургия 

адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.29. Качиев Нурлан Толобековичке 14.01.18 – нейрохирургия адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

1.30. Ершебулов Закир Джапаровичке 03.01.06 – биотехнология 

адистиги боюнча биология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

 

II. ОКУМУШТУУЛУК НААМДАРДЫ ЫЙГАРУУ ЖӨНҮНДӨ 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Табигый, математика жана техникалык илимдери сектору 

2.1. Физика-математика илимдеринин кандидаты Сейдакмат кызы 

Эркеаимга «Математика» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.2. Техника илимдеринин кандидаты Кудуев Алтынбек 

Жалилбековичке   «Информатика, эсептөө техникасы жана 

башкаруу» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.3. Философинын доктору (PhD) Дуйшѳнакунов Мураталы 

Турганалиевичке «География» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

 

 



02.06.2022 

4 
 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

2.4. Экономика илимдеринин кандидаты Нусупова Назира 

Куралбековнага «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.5. Экономика илимдеринин кандидаты Бигалиева Асмат 

Наматбековнага «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.6. Техника илимдеринин кандидаты Атаходжаев Шухратходже 

Хаятиллаевичке «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.7. Экономика илимдеринин кандидаты Маматова Назира 

Абдиллаевнага «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.8. Филология илимдеринин кандидаты Сулайманкулова Мээрим 

Бекболотовнага «Адабият таануу» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.9. Филология илимдеринин кандидаты Кулалиева Калия Одесовнага 

«Адабият таануу» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын 

ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.10. Филология илимдеринин кандидаты Абдыгазиева Назира 

Каныметовнага «Тил илими» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

2.11. Медицина илимдеринин доктору Мусаев Улан Салтанатовичке 

«Медицина (хирургия)» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.12. Медицина илимдеринин кандидаты Ашырбаев Айбек Арсымовичке 

«Медицина (анестезиология жана реаниматология)» адистиги 

боюнча доцент окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.13. Медицина илимдеринин кандидаты Кожоназарова Гульсара 

Кенжебаевнага «Медицина (педиатрия)» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.14. Медицина илимдеринин кандидаты Чапыев Мыктыбек 

Бусурмановичке «Медицина (хирургия)» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

2.15. Биология илимдеринин доктору Калдыбаев Бакыт 

Кадырбековичке «Экология» адистиги боюнча профессор 

окумуштуулук наамын ыйгаруу. 

бекитилсин 

2.16. Биология илимдеринин кандидаты Асанова Элиза Ишембековнага 

«Биология» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын 

ыйгаруу. 

бекитилсин 
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III. ИЛИМИЙ ЖАНА ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ КАЙРА 

АТТЕСТАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

3.1. Султанова Жыпар Оморовнаны 10.01.10 – журналистика адистиги 

боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук 

даражасында.  

бекитилсин 

3.2. Мамырбаева Зульфия Анарбековнаны 12.00.14 – 

административдик укук; каржы укугу; маалымат укугу адистиги 

боюнча юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасында. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

3.3. Сулайманова Жанара Денизовнаны 14.01.20 – анестезиология 

жана реаниматология адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасында. 

бекитилсин 

3.4. Кадырова Асель Ширдакбековнаны 14.01.08 – педиатрия 

адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасында. 

бекитилсин 

3.5. Умарбаева Дильноза Абдувалиевнаны 14.01.01 – акушерлик жана 

гинекология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасында. 

бекитилсин 

 

IV. ТҮРДҮҮ МАСЕЛЕЛЕР 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Табигый, математика жана техникалык илимдери сектору 

4.1. Физика-математика жана техника илимдери боюнча эксперттик 

кеңештин курамына айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.2. Информатика, компьютердик технологиялар, автоматика жана 

энергетика боюнча эксперттик кеңештин курамына айрым 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.3. Ош мамлекеттик университетине жана тең уюштуруучу Б. Осмонов 

атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетине караштуу 

физика-математика жана техника илимдери боюнча 

диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.4. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 

Математика институтуна жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз 

улуттук университетине караштуу Д 01.22.647 диссертациялык 

кеңешинин курамына айрым ѳзгѳртүүлөрдʏ киргизүү жөнүндө. 

 

бекитилсин 
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4.5. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 

академик Ж.Жеенбаев атындагы Физика институтуна жана 

Б.Ельцин атындагы Кыргыз–Россия Славян университетине 

караштуу Д 01.21.633 диссертациялык кеңешинин курамына айрым 

ѳзгѳртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.6. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 

Машина таануу жана автоматика институтуна жана Б.Ельцин 

атындагы Кыргыз–Россия Славян университетине караштуу 

Д 05.21.631 диссертациялык кеңешинин курамына айрым 

ѳзгѳртүүлөрдʏ киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

4.7. Ош мамлекеттик университетин жана Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-

Өзбек эл аралык университетине караштуу экономика илимдери 

боюнча диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө. 

кароодон 

алынсын 

4.8. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 

Б.Жамгерчинов атындагы тарых, археология жана этнология 

институту жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетине караштуу Д 07.21.628 диссертациялык кеңешине 

Табалдиев Кубатбек Шакиевичтин 07.00.06 – археология 

адистиги боюнча тарых илимдеринин доктору окумуштуулук 

даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын бир 

жолку коргоосун өткөрүүгө уруксат берүү жөнүндө  

бекитилсин 

4.9. Акунжанов Элдос Акунжановичтин 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу берилген 

аттестациялык делосун жана диссертациясынын кароонун 

мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

4.10. Ермекбаев Марат Амангелдиевичтин 08.00.10 – финансы, акча 

жүгүртүү жана насыя адистиги боюнча экономика  илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу берилген 

аттестациялык делосун жана диссертациясынын кароонун 

мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

4.11. Чолпонкулова Назгүл Турдукалыевнанын 19.00.07 – 

педагогикалык психология жана 19.00.05 – социалдык психология 

адистиктери боюнча психология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу берилген аттестациялык 

делосун жана диссертациясынын кароонун мөөнөтүн узартуу 

жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

4.12. Темирбекова Асел Темирбековнанын 23.00.02 – саясий 

институттар, процесстер жана технологиялар адистиги боюнча 

саясий илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип 

алуу берилген аттестациялык делосун жана диссертациясынын 

кароонун мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 
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Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

4.13. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 

С. Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра 

даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту жана тең 

уюштуруучу И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

медициналык академиясына караштуу травматология жана 

ортопедия, нейрохирургия адистиктери боюнча медицина 

илимдери боюнча диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.14. И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы жана тең уюштуруучу Кыргыз Республикасынын 

Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук хирургия борборуна 

караштуу хирургия, жаш балдар хирургиясы, анестезиология жана 

реаниматология адистиктери боюнча медицина илимдери боюнча 

диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.15. И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы, Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян 

университети жана С.Б.Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик 

медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу 

институтуна караштуу Д 14.20.620 диссертациялык кеңештин 

курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.16. И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы жана Россия Федерациясынын биринчи Президенти 

Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине 

караштуу Д 14.21.636 диссертациялык кеӊешине Бодыков Гани 

Жандияровичтин 14.02.03 – коомдук ден соолук жана саламаттык 

сактоо, 14.01.01 – акушерлик жана гинекология адистиктери 

боюнча медицина илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын 

изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын бир жолку 

коргоосун өткөрүүгө уруксат берүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.17. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 

«Алдын алуучу медицина» илимий өндүрүштүк бирикмеси жана 

ОИӨК Кыргыз Эл аралык университетине караштуу Д 14.21.635 

диссертациялык кеӊешине Каргабаев Естуре Жайтуреевичтин 

14.02.02 – эпидемиология, 14.02.03 – коомдук ден соолук жана 

саламаттык сактоо адистиктери боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

диссертациясынын бир жолку коргоосун өткөрүүгө уруксат берүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

4.18. Биоагрардык илимдер боюнча эксперттик кенештин курамына 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.19. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 

Биология институту жана К.Тыныстанов атындагы Ыссык-Кɵл 

мамлекеттик университетине караштуу Д 03.21.638 диссертациялык 

кеңештин курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 
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УАК боюнча 

4.20. Кыргыз Республикасынын ЖАКынын президиумунун 2017-жылдын 

25-декабрындагы (токтом № 129 § 2) чечимине карата Арыстан 

Лейла Ибатуллакызынын апелляциясы жɵнүндɵ. 

бекитилсин 

 


