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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
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БУЙРУК 

ПРИКАЗ 
9 

Бишкек ш. 

Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденүүгө диссертацияларды коргоо 

боюнча диссертациялык кеңешти; диссертацияларды коргоого уруксат берилүүчү 

адистиктердин тизмесин; диссертациялык кеңештин курамын жана анын мучөлөрүнүн 

диссертацияларды кароо үчүн укуктуулугун, ошондой эле кеңештин иштөө мөөнөтүн 

бекитүү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 2-сентябрында Кыргыз 

Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия жөнүндө ПЖ 

№377 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Улуттук аттестациялык комиссия жөнүндө жобону, Кыргыз Республикасынын 

Президентинин 2022-жылдын 18-январында Кыргыз Республикасынын Президентине 

караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын маселелери жөнүндө ПЖ №12 Жарлыгы 

менен бекитилген Диссертациялык кеңеш жөнүндө жобону жетекчиликке алып, Кыргыз 

Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын 

президиумунун 2022-жылдын 30-сентябрындагы № 433 токтомунун (№ 7д/к-4/7 протоколу) 

негизинде буйрук кылам:  

1. Төмөнкү адистиктер боюнча диссертациялардын коргоосун өткөрүүгө укуктуу Ош 

мамлекеттик университети жана тең уюштуруучу Б. Сыдыков атьндагы Кыргыз-Өзбек эл 

аралык университетине караштуу экономика илимдери боюнча ________________________ 

диссертациялык кеңеш бекитилсин: 

экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн: 

 
№ Адистиктин шифры Адистиктин атальпны 

1 08.00.05 

- экономика жана эл чарбасын башкаруу (ишмердиктин 

тармактары жана чөйрөлөрү боюнча, анын ичинде: 

экономика, ишканаларды, тармактарды, комплекстерди 

уюштуруу жана башкаруу; инновацияларды башкаруу; 

логистика; регионалдык экономика; агрардык өнөр жай 

комплекса; эмгек экономикасы; калктын саны жана 

демографиянын экономикасы; жаратыльпп пайдалануунун 

экономикасы; ишкердиктин экономикасы; маркетинг; 

менеджмент; баа түзүү; экономикалык коопсуздук; 

продукцияны стандартташтыруу жана сапатын башкаруу; 

жер жайгаштыруу; рекреация жана туризм) 

2 08.00.12 
- бухгалтердик эсеп жана статистика 

 



I 

 

 

2. Диссертациялык кеңештин төмөнкү курамы бекитилсин: 
№ Фамилиясы, аты, атасынын 

аты 
Окумуштуулук 

даражасы, 

окумуштуулук 

наамы 

Илимий жана педагогикалык ишмердик 

орду, кызматы 

1 Кулуева Чинара 

Раимкуловна 

(төрага) 

Э.И.Д., 

проф. 

1 

Ош мамлекеттик университети, 

финансы жана банк иши кафедрасынын 

башчысы 

2 Райымбаев Чаткалбай 

Кенейбаевич (төраганын 

орун басары) 

Э.И.Д., 

проф. 
Б. Сыдыков атьгадагы Кыргыз-Өзбек эл 

аралык университети, ректор 

3 Исманалиев Курманбек 

Искандарович (окумуштуу 

катчы) 

э.и.к. Ош мамлекеттик университети, 

финансы жана банк иши кафедрасынын 

доценти 
4 Гыязов Айдарбек 

Токторович 

Э.И.Д., 

ДОЦ. 
Баткен мамлекеттик университети, 
ректор 

5 Джоробаева Муккадас 
Абдужалиловна 

Э.И.Д., 

доц. 
Ош мамлекеттик университети, 

«Экономика» багыты боюнча 

магистратура бөлүмүнүн башчысы 
6 Ержанова Алма Мухтаровна э.и.д., 

проф. 
«Туран» университети, эсеп жана аудит 

кафедрасынын профессору 

7 Нуралиева Чолпон 
Аскаровна 

э.и.д., 

доц. 

Б. Ельцин атындагы Кыргыз-россия 

Славян университети, Бухгалтердик 

эсеп, анализ жана аудит кафедрасынын 

профессорунун м.а. 
8 Ташбаев Азизбек Мазанович Э.И.Д., 

доц. 
акад. М. Адышев атындагы Ош 

технологиялык университети, бизнес 

информатика жана маалыматтык 

экономика кафедрасынын башчысы 
9 Турдиев Талаай Исраилович Э.И.Д. 

Россия мамлекеттик социалдык 

университетинин Ош шаарындагы 

филиалы, директордун орун басары / Ош 

мамлекеттик университетинин финансы 

жана банк иши кафедрасынын доценти 
10 Турдубаев Салыжан 

Кадырович 

э.и.д., 

доц. 

Россия мамлекеттик социалдык 

университетинин Ош шаарындагы 

филиалы, директор / Б. Сыдыков 

атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык 

университетинин экономика, 

бухгалтердик эсеп, социалдык иш 

кафедрасынын профессору 
11 Абдуматов Кубанычбек 

Абдуматович 

э.и.к. И. Раззаков атындагы Кыргыз 

мамлекеттик техникалык университети, 

Инженердик- экономикалык 

факультеттин деканы 
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3. Диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн диссертацияларды кароо үчүн укуктуулугу 

аныкталсын: 

1) 08.00.05 - экономика жана эл чарбасын башкаруу (ишмердиктин тармактары жана 

чөйрөлөрү боюнча) адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын изденип алуу үчүн: 

 

 

2) 08.00.12 - бухгалтердик эсеп жана статистика адистиги боюнча экономика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн: 

  

12 Арзыбаева Менди 
Абдисалимовна 

э.и.к. акад. М. Адышев атьндагы Ош 

технологиялык университетинин 

гуманитардык технологиялык 

колледжинин информатика, байланыш 

жана программалоо кафедрасынын 

башчысы 
13 Исраилов Тимур 

Мурзабекович 

Э.И.К., 

доц. 

V 

Ош мамлекеттик университети, Бизнес 

жана менеджмент факультетинин 

деканы 

 

№ Фамилиясы, аты, атасынын 

аты 
Окумуштуулук 

даражасы, 

окумуштуулук 

наамы 

Адистиктин шифры 

1 
Гыязов А.Т. Э.И.Д., 

доц. 

08.00.05 

2 
Кулуева Ч.Р. Э.И.Д., 

проф. 

08.00.05 

3 Райымбаев Ч.К. Э.И.Д., 

проф. 

08.00.05 

4 Ташбаев А.М. Э.И.Д., 

доц. 

08.00.05 \ 

5 Турдиев Т.И. Э.И.Д. 08.00.05 

6 
Турдубаев С.К. Э.И.Д., 

доц. 

08.00.05' 

7 Арзыбаева М.А. Э.И.К. 08.00.05 

8 
Исманалиев К. И. э.и.к. 08.00.05 

 

№ Фамилиясы, аты, атасынын 

аты 
Окумуштуулук 

даражасы, 

окумуштуулук 

наамы 

Адистиктин шифры 

1 
Ержанова А.М. Э.И.Д., 

проф. 
08.00.12 

2 
Нуралиева Ч.А. Э.И.Д., 

доц. 
08.00.12 

3 Джоробаева М.А. Э.И.Д., 

доц. 

08.00.12 (эмгектеринин жыйындысы 

боюнча) 
 



 

 

5. Буйрукту аткарууну көзөмөлдөө коомдук-гуманитардык, табийгый, математика жана 

техника илимдерин аттестациялоо бөлүмүнүн коомдук-гуманитардык илимдер секторуна 

жүктөлсүн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Исраилов Т.М. Э.И.К., 

доц. 
08.00.12 

5 Абдуматов К.А. Э.И.К.' 08.00.12 

 
4. Диссертациялык кеңештин иштөө мөөнөтү 2 жылга белгиленсин. 
 

Төрага Б. К. Тыналиева 

» 
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