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(Кыргыз Республикасынын ЖАКы)
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Илимдин докторунун (кандидатынын) окумуштуулук даражасын изденууге 
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кецешти; диссертацияларды 
коргоого уруксат берилуучу адистиктердин тизмесин; диссертациялык кецештин 
курамын жана анын мучелерунун диссертацияларды аныктап кароо учуй 
укуктуулугун, ошондой эле диссертациялык кецештин иштее меонетун бекитуу 
женунде

БУЙРУК

2018-ж.« 4 ^  » № S jP

Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2012-жылдын 22-августунда № 578 токтому 
менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Окмвтунун 2014-жыл 30-июлундагы №425, 
2015-жылдын 30-июлундагы №542, 2017-жылдын 28-февралындагы №125 
токтомдорундагы взгертуулер жана толуктоолор менен) диссертациялык кецеш женунде 
жобону жетекчиликке алый, Кыргыз Республикасынын ЖАКынын президиумунун 2018- 
жылдын 1-ноябрындагы №134 токтомуна ылайык (протокол № 8д/с-4/9) буйрук кылам:

1. Томенку адистиктер боюнча медицина илимдеринин доктору (кандидаты) 
окумуштуулук даражасын изденип алуу учун диссертациялардын коргоосун откерууге 
укуктуу И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына 
(КММА), Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине (КРСУ) жана 
0И9К Кыргыз Эл аралык университетине (КЭАУ) караштуу / 'У , f &. S Л Л  
диссертациялык кецеш бекитилсин:

а) медицина илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип 
алуу учун

№ Шифр Адистиктин аталышы
1 03.03.01 физиология (медицина илимдери боюнча)
2 14.03.03 патологиялык физиология (медицина илимдери боюнча)

б) медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун

№ Шифр Адистиктин аталышы
1 14.03.11 калыбына келтируучу медицина, спорт медицинасы, дарылоочу 

дене-тарбия, курортология жана физиотерапия (медицина 
илимдери боюнча)

2. Диссертациялык кецештин томенку курамы бекитилсин:

№
п/п

Фамилия, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук
даражасы,

окумуштуулук
наамы

Илимий жана педагогикалык 
ишмердик орду, 

кызматы

1 Кононец М .И .Д ., И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз
Ирина проф. мамлекеттик медициналык академиясы,
Евгеньевна фундаменталдык жана клиникалык
(терайым) физиология кафедрасынын башчысы



2 Какеев
Бакир
Аскарович
(терайымдын орун
басары)

М .И .Д .,

проф.
Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университета, патологиялык 
физиология кафедрасынын башчысы

3 Сайдылдаева
Аида
Бейшеналиевна
(окумуштуу
катчы)

м.и.к. И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик медициналык академиясы, 
фундаменталдык жана клиникалык 
физиология кафедрасынын доцента

4 Айдаралиев
Асылбек
Акматбекович

КР УИАнын 
акад.,

М .И .Д .,

проф.

ОИ0К Кыргыз Эл аралык университети, 
камкорчулар кецешинин терагасы; ЮНЕСКО 
«Тоолорду туруктуу онуктуруу» 
кафедрасынын башчысы

5 Алымкулов
Раушанбек
Добулбекович

М .И .Д .,

проф.
И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик медициналык академиясы, 
клиникалык реабилитология жана 
физиотерапия кафедрасынын башчысы

6 Атыканов
Арстанбек
Орозалиевич

М .И .Д .,

у.и.к.
ОИ0К Кыргыз Эл аралык университетинин 
Эл аралык жогорку медициналык мектеби, 
илимий-аналитикалык белумдун башчысы

7 Белов 
Г еоргий 
Васильевич

М .И .Д .,

проф.
Ош мамлекеттик университети, 
морфологиялык дисциплиналар 
кафедрасынын башчысы

8 Джунусова 
Г ульнар 
Султановна

М .И .Д .,

у.и.к.
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер 
академиясынын Бийик тоо физиологиясы 
жана медицина институту, директор

9 Куттубаев
Омурбек
Ташибекович

М .И .Д .,

проф.
И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик медициналык академиясы, 
медициналык биология, генетика жана 
паразитология кафедрасынын башчысы

10 Ниязов
Батырхан
Сабитович

М .И .Д .,

проф.
Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин Кыргыз мамлекеттик 
медициналык кайра даярдоо жана адистикти 
жогорулатуу институту, хирургия 
кафедрасынын башчысы

11 Султанмуратов
Махмуд
Темирбекович

М .Н .Д .,

проф.
Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин курортология жана 
калыбына келтируучу илим-изилдее 
институту, курорттук ресурстар белумунун 
башчысы

12 Усупбекова
Бактыгуль
Шаршекеевна

м.и.д. Евразия остеопатикалык медицина 
институту, директор

13 Шаназаров
Алмаз
Согомбаевич

М .И .Д .,

проф.
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер 
академиясынын Бийик тоо физиологиясы 
жана медицина институту, физиология жана 
иш-аракеттердин психологиясы 
лабораториясынын жетектеечу илимий 
кызматкери



3. Диссертациялык кецештин мучолерунун диссертацияларды аныктап кароо учун 
укуктуулугу аныкталсын:

а) 03.03.01 - физиология адистиги боюнча медицина илимдеринин доктору (кандидаты) 
окумуштуулук даражасын изденип алуу учун

1 Айдаралиев А. А. м.и.д. 03.03.01
2 Джунусова Г. С. м.и.д. 03.03.01
3 Кононец И. Е. м.и.д. 03.03.01
4 Шаназаров А. С. м.и.д. 03.03.01
5 Какеев Б. А. м.и.д. 03.03.01 (илимий эмгектеринин топтому менен)
6 Сайдылдаева А. Б. м.и.к. 03.03.01

б) 14.03.03 - патологиялык физиология адистиги боюнча медицина илимдеринин 
доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун

1 Атыканов А. О. м.и.д. 14.03.03
2 Какеев Б. А. м.и.д. 14.03.03
3 Куттубаев О. Т. м.и.д. 14.03.03
4 Ниязов Б. С. м.и.д. 14.03.03
5 Шаназаров А. С. м.и.д. 14.03.03 (илимий эмгектеринин топтому менен)

в) 14.03.11 - калыбына келтируучу медицина, спорт медицинасы, дарылоочу дене- 
тарбия, курортология жана физиотерапия адистиги боюнча медицина илимдеринин 
кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун

1 Белов Г. В. м.и.д. 14.03.11
2 Усупбекова Б. Ш. м.и.д. 14.03.11
3 Алымкулов Р. Д. м.и.д. 14.03.11 (илимий эмгектеринин топтому менен)
4 Султанмуратов М. Т. м.и.д. 14.03.11 (илимий эмгектеринин топтому менен)
5 Джунусова Г. С. м.и.д. 14.03.11 (илимий эмгектеринин топтому менен)

3. Диссертациялык кецештин иштее меенету 2 жылга бекитилсин.

4. Кыргыз Республикасынын ЖАКынын Д 03.16.535 диссертациялык кецешин бекитуу 
женундегу 2016-жылдын 11-майындагы №23 буйругу кучун жоготту деп эсептелсин.

Терайым Б. К. Тыналиева


