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2022-жылдын 4-ноябрында Бишкек шаарында Кыргыз 

Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын аянтчасында Кыргыз 

Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык 

комиссиясы тарабынан уюштурулган  «Кыргыз Республикасынын жогорку 

квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларын 

аттестациялоо системасына 30 жыл» аттуу эл аралык илимий конференциясы 

болуп өттү.  

Илимий конференция ийгиликтүү өтүп, Казакстан жана Армениянын 

мамлекеттик аттестациялоо органдарынын төрагалары, Россия 

Федерациясынын илимий коомчулугунун өкүлү, Кыргыз Республикасынын 

аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын 

жетекчилери, билим берүү уюмдарынын жетекчилери, илимий жана 

педагогикалык кызматкерлер, илимий коомчулуктун өкүлдөрүнөн турган 

300дөн ашык катышуучу болду. 

Конференцияда Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Улуттук аттестациялык комиссиясынын төрагасы Тыналиева Б.К., Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын орун басары Исаева 

Ж.К., Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын 

орун басары Байсалов Э.Ж., Евразия экономикалык комиссиясынын 

энергетика жана инфраструктура боюнча министри Кожошев А.О., Кыргыз 

Республикасынын билим жана илим министри  Мамбетакунов У.Э., Кыргыз 

Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти 

Тогусаков О.А., Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 

академиги Борубаев А.А. куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. 

Чыгып сүйлөгөндөр мамлекеттин илимий потенциалын түзүүдө жана 

бекемдөөдө бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзгөн жана максаттуу иш 

алып барган Кыргыз Республикасынын жогорку квалификациялуу илимий 

жана илимий-педагогикалык кадрларын аттестациялоо системасынын ролун 

жана 30 жыл ичинде ийгиликтүү калыптанып, коомдук-илимий чөйрөдө өз 

ордун ээлегенин баса белгилешти.  

 «Кыргыз Республикасынын жогорку квалификациялуу илимий жана 

илимий-педагогикалык кадрларын аттестациялоо системасына 30 жыл»  

конференциясынын программалык баяндамасында Кыргыз 

Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык 

комиссиясынын төрагасынын орун басары жана башкы окумуштуу катчысы 



Асизбаев Р.Э илимий жана илимий-педагогикалык кадрларын аттестациялоо 

системасынын калыптануу тарыхы жана өнүгүшү, республиканын илимий 

потенциалын калыптандырууга кошкон салымы тууралуу кеңири айтып 

берди. 

Пленардык отурумда Пленардык отурумда чет өлкөлүк коноктор: 

Казакстан Республикасынын билим жана илим чөйрөсүндөгү сапатты 

камсыздоо боюнча Комитетинин төрагасы Кобенова Г.И., Армения 

Республикасынын билим берүү, маданият жана спорт министрлигине 

караштуу Жогорку аттестациялык комитеттин төрагасы Керян Карен 

Александрович, Беларусь Республикасынын Кыргыз Республикасындагы 

Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси Страчко Андрей Сергеевич, А.С. 

Пушкин атындагы орус тили мамлекеттик Институтунун директору 

Щербаков Андрей Владимирович баяндамалары менен чыгып сүйлөштү.  

 Баяндамаларда илимдин өнүгүү маселелери, Көз карандысыз 

мамлекеттердин шериктештиги (КМШ) өлкөлөрүндөгү илимдин абалы жана 

келечектеги өнүгүшү тууралуу темалар камтылган. Ошону менен бирге 

Шериктештик мамлекеттердеги илимий элитаны жандандыруу, илимдин 

жана эл аралык илимий кызматташтыктын кадрдык потенциалын өнүктүрүү 

стратегияларын калыптандыруу, кыргыз илимин глобалык илимий-

мааылматтык коомчулукка эффективдүү бириктирүү жана илимий 

изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын эл аралык маалыматтык ресурстарга 

киргизүү  маселелери да каралган. 

Конференциянын катышуучулары Кыргыз Республикасынын жогорку 

квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларын 

аттестациялоо системасы 30 жыл ичинде мамлекет жана коомчулук муктаж 

болгон, орчундуу маселелерди чече алган жогорку квалификациялуу 

адистерди чыгаруу боюнча коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткарганы 

тууралуу бирдиктүү ойду колдошту. 

Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялык комиссиясы өзүнүн 

30 жылдык тарыхында азыркы дүйнөлүк өнүгүнүүнүн талаптарына жооп 

берген, ата мекендик жана чет элдик тажрыйбаны мыкты айкалыштырган, 

илимий жана кесиптик коомчулуктун чыгармачылык демилгесине өбөлгө 

түзгөн улуттук аттестациялык системаны өркүндөтүү ишинде, системанын 

калыптанышында  жогорку жыйынтыктарга жетишкен: 

- республикада илимий чөйрөнү жана анын кадрдык потенциалын 

өнүктүрүү боюнча максаттуу иштер жүргүзүлгөн; 

- илимди башкаруу системасы жакшыртылып, мыйзамдык жана 

ченемдик-укуктук база кеңейтилген жана бекемделген; 



- илимдин, технологиянын жана мамлекеттик маанилүү 

инновациялык долбоорлордун  алгылыктуу багыттарын 

өнүктүрөөдө талапка жооп берген жогорку квалификациялуу 

илимий кызматкерлерди даярдоо номенкулатурасына жана 

көлөмүнө ылайык камсыздоо механизми иштелип чыккан; 

- аспиранттардын жана докторанттардын контингентин 

пландаштыруу жана калыптандыруу системасын өркүндөтүү 

боюнча, илим менен техниканын артыкчылыктуу багыттарына 

ылайык аспиранттарды тармактык адистештируудө орун алган 

теңсиздиктерди жоюу боюнча  атайын иштер жүргүзүлгөн.  

Иш-чаранын катышуучулары конференциянын уюштурулушунун жана 

мазмунунун жогорку деңгээлин, алынган маалыматтардын практикалык 

иштер үчүн маанилүүлүгүн, баяндамаларды айтылган маалыматтардын 

илимий баалуулугун белгилешти.  

Эл аралык илимий конференциянын катышуучулары баяндамаларды 

угуп жана талкуулап төмөнкүдөй чечим кабыл алышты:  

1. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук 

аттестациялык комиссиянын өлкөнүн илимий жана илимий-педагогикалык 

потенциалын түзүү боюнча мамлекеттик саясатын колдоо; 

2. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук 

аттестациялык комиссиясынын илимий кадрларды аттестациялоо багыты, 

публикациялык активдүүлүгүн  жана цитата алуунун глобалдык көрсөткүчү 

боюнча илимий булактардан цитата келтирүүсүн, өлкөнүн илимий 

ишмердүүлүгүнүн эл аралык масштабда эффективдүүлүгүн  жогорулатууда  

мамлекеттик демилгелерди ишке ашыруу боюнча иштерин 

оптималдаштыруу; 

3. заманбап маалыматтык технологиялардын илимий изилдөө 

жыйынтыктарын көрсөтүү процессине активдүү кирип жаткан мезгилде  

жаңы редакциялык-басма саясаты жана  илимий басылмалардын жана 

публикациялардын дүйнөлүк илимий-маалыматтык мейкиндикте алдыга 

жылдыруу боюнча негизги принциптерди иштеп чыгуу; 

4. жогорку квалификациялуу илимий кызматкерлерди даярдоо боюнча эл 

аралык илимий-техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү жана бекемдөө. 

 

Резолюция конференциянын катышуучулары тарабынан бир добуштан 

кабыл алынды. 

 


