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Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык 

комиссиянын президиумунун 2022-жылдын 29-декабрындагы 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. Сатаев Лесбек Орынгалиевичке 01.04.07 – конденсирленген абалдын 

физикасы адистиги боюнча физика-математика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

1.2. Толобаева Элида Анарбековнага 07.00.02 – Ата мекендин тарыхы 

адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.3. Элчибаева Айзуура Замирбековнага 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.4. Медетбекова Иннаят Тургунбековнага 08.00.10 – финансы, акча 

жүгүртүү жана кредит адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.5. Утирова Бермет Болотовнага 08.00.10 – финансы, акча жүгүртүү 

жана кредит адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.6. Омуров Эрмек Кайыровичке 08.00.10 – финансы, акча жүгүртүү 

жана кредит  адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.7. Ток Невзатка 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.8. Молдоисаева Ирима Камчыбековнага 13.00.02 – окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы жана методикасы (математика) адистиги 

боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.9. Окенаева Майрамкуль Жокеновнага 22.00.04 – социалдык 

түзүлүш, социалдык институттар жана процесстер адистиги 

боюнча социология илимдеринин кандидаты  окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.10. Абдыкеримова Алия Алмазбековнага 23.00.02 – саясий 

институттар, технологиялар жана процесстер адистиги боюнча 

саясий илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.11. Хамидова Зульфия Толибовнага 23.00.02 – саясий институттар, 

технологиялар жана процесстер адистиги боюнча саясий 

илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

кийинкиге 

калтырылсын 
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Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

1.12. Курманбеков Нурсултан Осмонкуловичке 14.01.14 – стоматология 

адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.13. Залова Тазагул Байышбековнага 14.01.05 – кардиология адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

1.14. Кудайбергенова Динара Сабыровнага 05.16.08 – нанотехнологиялар. 

Наноструктуралык материалдар адистиги боюнча химия 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.15. Аламанова Элмира Азисбековнага 02.00.01 – органикалык эмес 

химия адистиги боюнча химия 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. География илимдеринин кандидаты Аламанов Саламат 

Кулембековичке «География» адистиги боюнча профессор 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.2. География илимдеринин кандидаты Камилова Лола Токтомуратовнага 

«Экология» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 
четке 

кагылсын 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

2.3. Экономика илимдеринин доктору Асизбаев Рустам Эмилжановичке 

«Экономика» адистиги боюнча профессор окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.4. Тарых илимдеринин кандидаты Атаханов Шавкат Талипжановичке 

“Этнология” адистиги боюнча улук илимий кызматкер окумуштуулук 

наамын. 

четке 

кагылсын 

2.5. Экономика илимдеринин кандидаты Затравина Светлана 

Владимировнага «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.6. Филология илимдеринин кандидаты Болотакунова Гульзат 

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

окумуштуулук наамын.. 

бекитилсин 

2.7. Педагогика илимдеринин кандидаты Жутанова Гульмира 

Атанбековнага «Педагогика» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

бекитилсин 
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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. Касымалиева Кайркул Эсенгуловнаны 10.02.01 – орус тили адистиги 

боюнча филология 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. И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети 

жана Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине 

караштуу архитектура боюнча диссертациялык кеңешти бекитүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 

4.2. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын алдындагы 

Машина-таануу жана автоматика институтуна жана Ош мамлекеттик 

университетине караштуу Д 05.21.641 диссертациялык кеңештин 

мүчөлөрүнүн курамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

4.3. Педагогика илимдери боюнча эксперттик кеӊештин курамына 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

бекитилсин 

4.4. Кыргыз билим берүү академиясына жана И. Арабаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик университетине караштуу педагогика илимдери боюнча 

диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

4.5. Салиева Сабира Тургунбаевнанын 14.01.09 – жугуштуу оорулар 

адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын алуу үчүн жазылган диссертациялык иши жана 

аттестациялык көктөмөсүнүн кароо мөөнөтүн узартуу жɵнүндɵ. 

мөөнөтү 

узартылсын 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

4.6. Ɵсүмдүктѳрдү коргоо, энтомология, экология, ѳсүмдүктѳрдү 

ѳстүрүүчүлүк жана токой таануу адистиктери боюнча М. М. Адышев 

атындагы Ош технологиялык университети жана тең уюштуруучу Ош 

мамлекеттик университети, Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл 

аралык университетине караштуу биология илимдери боюнча 

диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө. 

бекитилсин 
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УАК боюнча 

4.7. Диссертациянын негизги илимий жыйынтыктарын жарыялоо үчүн 

рецензияланган мезгилдүү илимий басылмалардын Тизмесин бекитүү 

жөнүндө. 

бекитилсин 

4.8. А. Медеровдун апелляциялык арызы жөнүндө. бекитилсин 

 


