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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ 

УЛУТТУК АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯНЫН  

президиумунун 2022-жылдын 30-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. Бакиров Айзек Асанбековичке 25.00.01 – жалпы жана аймактык 

геология адистиги боюнча геология–минералогия илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.2. Толобаева Нургуль Темирбековнага 25.00.11 – геология, катуу кен 

байлыктарды издөө жана чалгындоо, минерагения адистиги боюнча 

геология–минералогия илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

1.3. Капалбаев Октябрь Эркиновичке 07.00.07 – этнография, 

этнология жана антропология адистиги боюнча тарых 

илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.4. Зулпуев Ашим Зулпуевичке 13.00.02 – окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы жана методикасы (кыргыз адабияты) 

адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.5. Алымкожоев Өмүрбек Жумадиловичке 07.00.02 – Ата мекен 

тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.6. Парпиева Фатима Сааталыевнага 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.7. Акунжанов Элдос Акунжановичке 08.00.05 – экономика жана эл-

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.8. Эралиева Ырыс Сагынбековнага 10.01.01 – кыргыз адабияты 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.9. Эшмамбетова Нурайым Мукамбетовнага 10.01.01 – кыргыз 

адабияты адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.10. Капарова Чынара Абдылдаевнага 10.01.10 – журналистика 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

 

 

кийинкиге 

калтырылсын 
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1.11. Исаева Турсун Таалайбековнага 12.00.01 – укуктун жана 

мамлекеттин теориясы жана тарыхы; укук жана мамлекет 

жөнүндө окуулардын тарыхы адистиги боюнча юридика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.12. Ахматова Назира Искандарбековнага 12.00.01 – укуктун жана 

мамлекеттин теориясы жана тарыхы; укук жана мамлекет 

жөнүндө окуулардын тарыхы адистиги боюнча юридика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.13. Айтмамат кызы Айгүлгө 12.00.02 – конституциялык укук; 

муниципалдык укук адистиги боюнча юридика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.14. Истамкулов Жапар Ибайдуллаевичке 12.00.06 – жаратылыш 

ресурcтары укугу; агрардык укук; экологиялык укук адистиги 

боюнча юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.15. Эргешова Кундуз Абдылаковнага 13.00.01 – жалпы 

педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы 

адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.16. Чолпонкулова Назгуль Турдукалыевнага 19.00.05 – социалдык 

психология жана 19.00.07 – педагогикалык психология адистиги 

боюнча психология илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

1.17. Тилеманбетова Кайырниса Туголбаевнага 14.01.26 – жүрөк-кан 

тамыр хирургиясы адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

кийинкиге 

калтырылсын 

1.18. Макенжанова Мээрим Макенжановнага 14.01.01 – акушерлик 

жана гинекология адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.19. Файзуллаева Гулира Ахунбековнага 14.01.18 – нейрохирургия 

адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.20. Семетей кызы Айгүлгɵ 14.01.12 – онкология адистиги боюнча 

медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.21. Топчубаева Тынаргул Мадаминовнага 14.03.03 – патологиялык 

физиология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

1.22. Джунушалиева Айнур Калычбековнага 02.00.04 – физикалык 

химия адистиги боюнча химия илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

 

бекитилсин 
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1.23. Ражапбаев Муслим Кудусовичке 06.03.02 – токой таануу, 

токойчулук, токой чарбасын жөнгө салуу, токой таксациясы, 

03.02.08 – экология адистиктери 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 доктору Исманов Юсупжан 

Хакимжановичке  «Физика» адистиги боюнча профессор 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.2. Техника илимдеринин кандидаты Айдаралиев Жанболот 

Качкынбаевичке «Физика» адистиги боюнча профессор 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.3. Физика-математика илимдеринин кандидаты  Аблабекова Чынара 

Азисовнага  «Математика» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

бекитилсин 

2.4. Техника илимдеринин кандидаты  Хмелёва Ирина Владимировнага 

«Информатика, эсептөө техникасы жана башкаруу» адистиги 

боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

2.5. Экономика илимдеринин доктору Райымбаев Чаткалбай 

Кенейбаевичке «Экономика» адистиги боюнча профессор 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.6. Биология илимдеринин кандидаты Абдырахманова Джипаркуль 

Омушевнага «Дене тарбия жана спорт» адистиги боюнча 

профессор окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.7. Экономика илимдеринин кандидаты Бобушева Динара 

Сейтказиевнага «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.8. Экономика илимдеринин кандидаты Абдукадырова Гульназ 

Токтосуновнага «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.9. Экономика илимдеринин кандидаты Рыспаева Нази 

Сыдыкбековнага «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.10. Экономика илимдеринин кандидаты Парпиева Нуржамал 

Ракпаровнага «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.11. Экономика илимдеринин кандидаты Чортонбаева Асель 

Тыргоотовнага «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.12. Филология  илимдеринин кандидаты Исмаилова Бактыгүл 

Таштемировнага «Адабият таануу» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 
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2.13. Филология илимдеринин кандидаты Сарыков Сыргак 

Токтосуновичке «Адабият таануу» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.14. Юридика илимдеринин кандидаты Осмонбаева Камелия 

Маликовнага «Укук таануу» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.15. Педагогика илимдеринин кандидаты Асанбекова Джамиля 

Жекшеналиевнага «Укук таануу» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.16. Педагогика илимдеринин кандидаты Нуркулова Марыйпа 

Рыскельдиевнага «Педагогика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.17. Саясий илимдердин кандидаты Ибрахим Конжакка «Саясат таануу» 

адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.18. Философиянын доктору (PhD) Базаркулов Сайфилла 

Өнөрбаевичке «Философия» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

четке 

кагылсын 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

2.19. Медицина илимдеринин доктору Изаева Тамара Асенеевнага 

«Медицина (кулак, тамак жана мурун оорулары)» адистиги боюнча 

доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.20. Медицина илимдеринин кандидаты Двумаров Абдула Адановичке 

«Медицина (хирургия)» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

четке 

кагылсын 

 

III. ИЛИМИЙ ЖАНА ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ КАЙРА 

АТТЕСТАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Табигый, математика жана техникалык илимдери сектору 

3.1. «Структуралык геология» багыты боюнча философиянын доктору 

(PhD) Сатыбаев Максатбек Мундусовичти 25.00.01 – жалпы 

жана аймактык геология адистиги боюнча геология-минералогия 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасында. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

3.2. Макиева Кыял Болотбековнаны 14.01.12 – онкология адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасында. 

бекитилсин 
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Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

3.3. Усубалиев Биржан Кубатовичти – «Айыл чарба (ѳсүмдүк 

ѳстүрүүчүлүк)» багыты боюнча философиянын доктору (Phd) 

академиялык даражасында. 

бекитилсин 

 

IV. ТҮРДҮҮ МАСЕЛЕЛЕР 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Табигый, математика жана техникалык илимдери сектору 

4.1. Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине жана 

тең уюштуруучу И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университетине караштуу физика-математика 

илимдери боюнча диссертациялык кеңешти түзүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.2. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана 

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык 

университетине караштуу Д 05.21.640 диссертациялык кеңешинин 

курамына ѳзгѳртүүлөрдʏ киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.3. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы 

Ж.Жеенбаев атындагы Физика институтуна жана Б. Ельцин 

атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 

01.21.633 диссертациялык кеңешинин курамына ѳзгѳртүүлөрдʏ 

киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.4. Асанбекова Нурзат Орозобековнанын 05.13.16 – илимий 

изилдөөлөрдө эсептөө техникаларын, математикалык моделдөөнү 

жана математикалык методдорду колдонуу адистиги боюнча 

физика-математикалык илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын изденип алуу үчүн келип түшкөн диссертациясы жана 

аттестациялык көктөмөсүнүн жана диссертациясынын кароо 

мѳѳнѳтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

4.5. Экономика илимдери боюнча эксперттик кеңештин курамына 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.6. Тарых, философия илимдери, маданият таануу жана искусство 

таануу боюнча эксперттик кеңештин курамына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.7. Филология илимдери боюнча эксперттик кеңештин курамына 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.8. Педагогика илимдери боюнча эксперттик кеңештин курамына 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.9. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы жана тең 

уюштуруучулар Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык 

университети, И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университетине караштуу педагогика илимдери 

боюнча диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.10. Сулайманкулов Заирбек Нишанбаевичтин 08.00.10 – каржы, акча 

жүгүртүү жана насыя адистиги боюнча экономика  илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн берилген 

мөөнөтү 

узартылсын 
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аттестациялык делосун жана диссертациясын кароо мөөнөтүн 

узартуу жөнүндө. 

4.11. Ермекбаев Марат Амангельдиевичтин 08.00.12 – бухгалтердик 
эсеп, статистика адистиги боюнча экономика  илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн берилген аттестациялык 

делосун жана диссертациясын кароонун мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

4.12. Эгамбердиева Джумагүлдүн 23.00.02 – саясий институттар, 

процесстер жана технологиялар адистиги боюнча саясий 

илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу 

үчүн берилген аттестациялык делосун жана диссертациясын кароо 

мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

4.13. Темирбекова Асел Темирбековнанын 23.00.02 – саясий 

институттар, процесстер жана технологиялар адистиги боюнча 

саясий илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип 

алуу үчүн берилген аттестациялык делосун жана диссертациясын 

кароо мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

4.14. Терапиялык профилдеги клиникалык медицина жана алдын алуучу 

медицина боюнча эксперттик кеңештин курамына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө 

бекитилсин 

4.15. Хирургиялык профилдеги клиникалык медицина боюнча эксперттик 

кеңештин курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

бекитилсин 

4.16. Педиатрия адистиги боюнча Эл аралык жогорку медицина мектеби, 

тең уюштуруучулар И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

медициналык академиясы жана Кыргыз Республикасынын 

Саламаттык сактоо министрлигинин Энени жана баланы коргоо 

улуттук борборуна караштуу медицина илимдери боюнча 

диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.17. Онкология, нур диагностикасы, нур терапиясы адистиктери боюнча 

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 

Улуттук онкология жана гематология борбору жана тең 

уюштуруучу И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

медициналык академиясына караштуу медицина илимдери боюнча 

диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө 

бекитилсин 

4.18. Урология, тери жана венерологиялык оорулар адистиктери боюнча 

И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык 

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

университетине караштуу Д 14.20.625 диссертациялык кеңештин 

курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

бекитилсин 

4.19. Фтизиатрия, ревматология, гематология кан алмаштыруу 

адистиктери боюнча Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 

министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору жана Ош 

мамлекеттик университетине караштуу Д 14.21.630 

диссертациялык кеңештин курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 

 


