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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ 

УЛУТТУК АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯНЫН  

президиумунун 2022-жылдын 30-сентябрындагы 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. Абзалов Марат Зайнутдиновичке 25.00.11 – геология, катуу кен 

байлыктарды издөө жана чалгындоо, минерагения адистиги боюнча 

геология – минералогия илимдеринин доктору окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.2. Едигенов Михаил Беккужиевичке 25.00.08 – инженерлик геология, 

көп жылдык тоӊтаануу жана жердин катуу кыртышын таануу 

адистиги боюнча геология – минералогия илимдеринин доктору 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.3. Керимов Улан Турсунбековичке 05.13.16 – илимий изилдөөлөрдө 

эсептөө техникаларын, математикалык моделдөөнү жана 

математикалык методдорду колдонуу адистиги боюнча техника 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

1.4. Кобоев Фарух Мизамидиновичке 08.00.01 – экономикалык теория 

адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.5. Андреева Гульнара Муратбековнага 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.6. Табышова Адилия Койчукеевнага 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.7. Кошокова Нуржана Жарматовнага 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.8. Сулайманкулов Заирбек Нишанбаевичке 08.00.10 – финансы, акча 

жүгүртүү жана кредит адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасы. 

бекитилсин 

1.9. Дүндар Мехмет Шүкрүгө 08.00.10 – финансы, акча жүгүртүү жана 

кредит адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.10. Ермекбаев Марат Амангелдиевичке 08.00.12 – бухгалтердик 

эсеп,статистика  адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.11. Капарова Чынара Абдылдаевнага 10.01.10 – журналистика 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 
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1.12. Шаршеева Камила Каныбековнага 10.02.01 – кыргыз тили 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.13. Сабиралиева Замира Маметовнага 10.02.19 – тилдин теориясы 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

кийинкиге 

калтырылсын 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

1.14. Калыкова Гүлбарчын Насирдинбековнага 06.01.07 – өсүмдүктөрдү 

коргоо адистиги боюнча биология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.15. Таалайбекова Мээрим Таалайбековнага 03.01.04 – биохимия 

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. Техника илимдеринин кандидаты Оторова Сайрагул Турсуновнага 

«Экология» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

2.2. Экономика илимдеринин доктору Жапаров Акылбек Усенбековичке 

«Экономика» адистиги боюнча профессор окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.3. Юридика илимдеринин доктору Токтобаев Болот Токтомышевичке 

«Укук таануу» адистиги боюнча профессор окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

2.4. Медицина илимдеринин доктору Садырбеков Нурбек 

Женишбековичке «Медицина (урология)» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.5. Медицина илимдеринин кандидаты Максут уулу Эрланга «Медицина 

(хирургия)» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.6. Медицина илимдеринин кандидаты Байсекеев Талайбек 

Абдыбековичке «Медицина (хирургия)» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.7. Медицина илимдеринин кандидаты Иманалиева Ализа 

Джекшеновнага «Медицина (стоматология)» адистиги боюнча 

доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 
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2.8. Медицина илимдеринин кандидаты Турганбаев Айбек Эркиновичке 

«Медицина (соттук медицина)» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.9. Медицина илимдеринин кандидаты Нарматова Каниза 

Каныбековнага «Медицина (кулак, тамак жана мурун оорулары)» 

адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.10. Медицина илимдеринин кандидаты Ибраимова Айгуль 

Джумадиловнага «Медицина (тери жана венерологиялык оорулар)» 

адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

2.11. Химия илимдеринин кандидаты Дюшеева Бегимжан 

Муканбетовнага «Химия» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

бекитилсин 

 

III. ИЛИМИЙ ЖАНА ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ КАЙРА 

АТТЕСТАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

3.1. Абдурахманов Бактыяр Омурбековичти 14.03.03 – патологиялык 

физиология 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. Машина куруу, курулуш, архитректура, технология жана мелиорация 

боюнча эксперттик кеңештин курамына айрым өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.2. Информатика, компьютердик технологиялар, автоматика жана 

энергетика боюнча эксперттик кеңешке өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 

4.3. И. Арабаев ат. Кыргыз мамлекеттик университетине, Ош мамлекеттик 

университетине жана С. Нааматов ат. Нарын мамлекеттик 

университетине караштуу Д 25.21.634 диссертациялык кеңешин 

бекитүү жѳнүндѳгү Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 2021-

жылдын 12-апрелиндеги № 17 буйругуна ѳзгѳртүү жана толуктоо 

киргизүү жѳнүндѳ. 

кийинкиге 

калтырылсын 

4.4. КР УИАсынын машинатаануу жана автоматика институту жана 

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык 

университетине караштуу Д 05.21.642 диссертациялык кеңешин 

бекитүү жѳнүндѳгү Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 2021-

жылдын 20-декабрындагы № 40 буйругуна ѳзгѳртүү жана толуктоо 

киргизүү жѳнүндѳ. 

бекитилсин 

https://vak.kg/diss_sovety/d-05-21-631/
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4.5. Адистик дисциплиналар боюнча кандидаттык экзамендердин 

программа-минимумдарын бекитүү жөнүндө  

физика-математика илимдери боюнча: 

05.13.16 – илимий изилдөөлөрдө эсептөө техникаларын, 

математикалык моделдөөнү жана математикалык 

методдорду колдонуу. 

техника илимдери боюнча: 

05.13.06 – технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү 

(тармактар боюнча) автоматташтыруу жана башкаруу;  

05.13.16 – илимий изилдөөлөрдө эсептөө техникаларын, 

математикалык моделдөөнү жана математикалык 

методдорду колдонуу. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

4.6. Экономика илимдери боюнча эксперттик кеңештин курамына 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

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

Өзбек эл аралык университетине караштуу экономика илимдери 

боюнча диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.8. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана Б. Н. Ельцин 

атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу экономика 

илимдери боюнча Д 08.20.622 диссертациялык кеңештин курамына 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.9. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 

А.Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий 

изилдөөлөр институту, Кыргыз-Россия Славян университети жана Эл 

аралык башкаруу, укук, финансы жана бизнес академиясына караштуу 

Д  12.20.617 диссертациялык кеңешине Осмоналиева Назикгүл 

Жетигеновнанын 12.00.01 – укук жана мамлекеттин теориясы жана 

тарыхы; укук жана мамлекет жөнүндө окуулардын тарыхы; 12.00.03 – 

жарандык укук; бизнес укугу; үй-бүлөлүк укук адистиктери боюнча 

юридика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип 

алуу үчүн жазылган диссертациясынын бир жолку коргоосун 

өткөрүүгө уруксат берүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.10. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Кыргыз билим 

берүү академиясына караштуу Д 13.20.618 диссертациялык кеңешине 

Коптев Олег Владимировичтин 13.00.04 – дене тарбия, спорттук 

машыгуу, ден соолукту чыңдоо жана адаптивдик дене тарбиясынын 

теориясы жана методикасы адистиги боюнча педагогика илимдеринин 

доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

диссертациясынын бир жолку коргоосун өткөрүүгө уруксат берүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 

 

УАК боюнча 

4.11. Четке кагууга сунуш кылынган диссертацияларды кароо регламенти.  бекитилсин 

4.12. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу УАКтын 

президиумунун 2021-жылдын 30-декабрындагы (токтом № 201) 

чечимине карата Торогелдиева Акталина Бегимкуловнанын 

апелляциялык арызы жөнүндө. 

четке 

кагылсын 
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4.13. Кыргыз Республикасынын ЖАКынын президиумунун 2019-жылдын 25-

декабрындагы (токтом № 180 § 2) чечимине карата Азамат 

Мансурдун апелляциясы жɵнүндɵ. 

четке 

кагылсын 

 


