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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ 

УЛУТТУК АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯНЫН 

президиумунун 2022-жылдын 27-октябрындагы 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. Асанбекова Нурзат Орозобековнага 05.13.16 – илимий 

изилдөөлөрдө эсептөө техникаларын, математикалык моделдөөнү 

жана математикалык методдорду колдонуу адистиги боюнча 

физика-математика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

1.2. Омуралиева Арина Камчыбековнага 08.00.10 – финансы, акча 

жүгүртүү жана кредит адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.3. Карагулова Айгерим Мурзапаязовнага 08.00.12 – бухгалтердик 

эсеп, статистика адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.4. Сагындык кызы Жанарга 10.01.09 – фольклористика адистиги 

боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.5. Битурсын Галымжан Шамшидинулыга 12.00.02 – конституциялык 

укук, муниципалдык укук адистиги боюнча юридика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

Четке 

кагылсын 

1.6. Чинибаева Гульнар Дуйсековнага 13.00.01 – жалпы педагогика, 

билим берүүнүн жана педагогиканын тарыхы адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.7. Шербаева Жыпаргүл Рахманбердиевнага 13.00.02 – окутуунун 

жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) 

адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.8. Акматова Чынара Асановнага 13.00.02 – окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) 

адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.9. Абдуллаева Гульнара Мукашевнага 13.00.08 – кесиптик билим 

берүүнүн теориясы жана методикасы адистиги боюнча педагогика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук  даражасын. 

бекитилсин 

1.10. Камчибекова Саипжамал Молдошовнага 22.00.04 – социалдык 

түзүлүш, социалдык институттар жана процесстер адистиги боюнча 

социология илимдеринин кандидаты  окумуштуулук даражасын. 

 

бекитилсин 
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1.11. Эгамбердиева Джумагүлгѳ 23.00.02 – саясий институттар, 

технологиялар жана процесстер адистиги боюнча саясий 

илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.12. Темирбекова Асель Темирбековнага 23.00.02 – саясий институттар, 

технологиялар жана процесстер адистиги боюнча саясий 

илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдери боюнча  

аттестациялык бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

1.13. Айыпова Динара Аалыевнага 14.01.04 – ички оорулар адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.14. Чазымова Залина Магамедовнага 14.01.05 – кардиология адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.15. Мурзабаева Эльвира Болотбековнага 14.04.03 – фармацевтикалык 

ишти уюштуруу адистиги боюнча фармацевтика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.16. Эрмекова Динара Урматовнага 14.04.03 – фармацевтикалык ишти 

уюштуруу адистиги боюнча фармацевтика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.17. Ахметова Аида Алдановнага 14.03.06 – фармакология, клиникалык 

фармакология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

четке 

кагылсын 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

1.18. Кенжебаева Айгуль Викторовнага 03.02.08 – экология адистиги 

боюнча биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

кийинкиге 

калтырылсын 

 

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 Кабаева Зарина 

Сарыгуловнага «Математика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.2. Физика-математика илимдеринин кандидаты Беделова Нургуль 

Салибаевнага «Математика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.3. Техника илимдеринин кандидаты Алтыбаев Аманбек 

Шаршенбековичке «Транспорт» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.4. Техника илимдеринин кандидаты Курманбек уулу Нурланга 

«Курулуш» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

http://teacode.com/online/vak/p14-04-03.html
http://teacode.com/online/vak/p14-04-03.html
http://teacode.com/online/vak/p14-03-06.html


27.10.2022 

3 
 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

2.5. Экономика илимдеринин доктору Садыралиев Жандаралыга 

«Экономика» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.6. Юридика илимдеринин доктору Кадырова Чолпон Айзабековнага 

«Укуктануу» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

четке 

кагылсын 

2.7. Педагогика илимдеринин кандидаты Школьный Владимир 

Александровичке «Тарых» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

четке 

кагылсын 

2.8. Экономика илимдеринин кандидаты Субанов Турсун Тажибаевичке 

- «Экономика» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.9. Педагогика илимдеринин кандидаты Юсупова Гульшара 

Ниязовнага «Экономика» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

бекитилсин 

2.10. Филология илимдеринин кандидаты Калыбекова Зияда 

Садыковнага «Тил илими (орус тили) » адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.11. Филология илимдеринин кандидаты Шакирова Мавлюда 

Рысбаевнага «Тил илими (кыргыз тили) » адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.12. Педагогика илимдеринин кандидаты Байышова Гулайым 

Жакышовнага «Педагогика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.13. Педагогика илимдеринин кандидаты Турдубаева Кандалатхан 

Ташполотовнага «Педагогика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.14. Юридика илимдеринин кандидаты Матисакова Зульфия 

Усоновнага «Укук таануу» адистиги боюнча доцентк 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдери боюнча 

 аттестациялык бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

2.15. Медицина илимдеринин доктору Джумалиева Гульмира 

Артыкбаевнага «Медицина (эпидемиология)» адистиги боюнча 

профессор окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.16. Медицина илимдеринин доктору Касымбеков Жаркынбек 

Орозбековичке «Медицина (гигиена)» адистиги боюнча улук 

илимий кызматкер окумуштуулук наамын. 

четке 

кагылсын 

 

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. Камбаров Чынгыз Сапарбековичти 12.00.01 – укук жана 

мамлекеттин тарыхы жана теориясы, укуктун жана мамлекеттин 

кийинкиге 

калтырылсын 
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окууларынын тарыхы адистиги боюнча юридика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасында. 

3.2. Борбиев Болотбек Ибраимовичти 12.00.14 – административдик 

укук; административдик процесс адистиги боюнча юридика 

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. Жер жөнүндөгү илимдери боюнча эксперттик кеңештин курамына 

айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

4.2. Тарых, философия илимдери, искусство таануу жана маданият таануу 

боюнча эксперттик кеӊешин бекитүү жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын УАКынын президиумунун 2021-жылдын 2-

декабрындагы №181 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.3. Юридика, саясий жана социология илимдери боюнча эксперттик 

кеӊешин бекитүү жөнүндө  Кыргыз Республикасынын УАКынын 

президиумунун 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 097 токтомуна 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.4. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 

А.Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий 

изилдөөлөр институту жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетине караштуу философия илимдери, искусство таануу 

жана маданият таануу боюнча диссертациялык кеңешти бекитүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 

4.5. Мураталиева Мира Алымбековнанын 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогика жана билим берүү тарыхы адистиги боюнча педагогика 

илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн 

келип түшкөн аттестациялык ишинин жана диссертациясынын кароо 

мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдери боюнча  

аттестациялык бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

4.6. Фармакология, клиникалык фармакология, фармацевтикалык ишти 

уюштуруу жана дарыны өндүрүү технологиясы адистиктери боюнча 

И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы жана тең уюштуруучу Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-

Россия Славян университетине караштуу медицина жана 

фармацевтика илимдери боюнча диссертациялык кеңешти бекитүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 
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4.7. Б.  Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жана 

И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясына караштуу Д 14.21.636 диссертациялык кеӊешине 

Арстанбекова Мира Арстанбековнанын 14.02.03 – коомдук 

саламаттык жана саламаттыкты сактоо, 14.01.30 – геронтология 

жана гериатрия адистиктери боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

диссертациясынын бир жолку коргоосун өткөрүүгө уруксат берүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 

 

УАК боюнча 

4.8. Диссертациянын негизги илимий жыйынтыктарын жарыялоо үчүн 

рецензияланган илимий мезгилдүү басылмалардын тизмесин түзүү 

эрежелери жөнүндө Жобого айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 

4.9. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук 

аттестациялык комиссияда диссертациялык иштерди кароо 

Регламентин бекитүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.10. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук 

аттестациялык комиссиянын президиумунун Регламентин бекитүү 

жөнүндө. 

кийинкиге 

калтырылсын 

4.11. Кыргыз Республикасынын ЖАКынын президиумунун 2021-жылдын 

30-декабрындагы (токтом № 208) чечимине карата Дехконов 

Улугбек Абдухалиловичтин апелляциясы жɵнүндɵ. 

бекитилсин 

 


