
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОГОРКУ АТТЕСТАЦИЯЛЫК 

комиссиясы

ВЫСШАЯ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

Бишкек ш.

Илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденууго 
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кецешти; диссертацияларды 

коргоого уруксат берилуучу адистиктердин тизмесин; диссертациялык кецештин 
курамын жана анын мучолорунун диссертацияларды кароо учуй укуктуулугун, 

ошондой эле кецештин иштоо моонетун бекитуу жонундо

Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2011-жылдын 29-июлундагы № 425 токтому 
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы 
жонундо жобонун (КР ©кметунун 2012-жылдын 22-августундагы № 578, 2013-жылдын 
22-апрелиндеги № 213, 2014-жылдын 29-январындагы № 59, 2014-жылдын 30-июлундагы 
№ 425, 2017-жылдын 28-февралындагы № 125, 2017-жылдын 8-декабрындагы № 795 
токтомдорунун редакцияларына ылайык) 14.3 пунктун, Кыргыз Республикасынын 
©кметунун 2012-жылдын 22-августундагы №578 токтому менен (Кыргыз 
Республикасынын Окмвтунун 2014-жылдын 30-июлундагы № 425, 2015-жылдын 30- 
июлундагы № 542, 2017-жылдын 28-февралындагы № 125, 2020-жылдын 9-мартындагы 
№137 токтомдорунун редакцияларына ылайык) бекитилген Диссертациялык кецеш 
жонундо жобону жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык 
комиссиясынын президиумунун 2020-жылдын 30-апрелиндеги №029 токтомунун (№3д/с- 
4/2 протоколу) негизинде буйрук кылам:

1. Теменку адистиктер боюнча диссертациялардын коргоосун еткерууго укуктуу 
Кыргыз Республикасынын УИАнын Суу кейгойлеру жана гидроэнергетика институтуна, 
Таджикистан Республикасынын ИАнын Суу кейгойлеру, гидроэнергетика жана экология 
институтуна жана Таджик улуттук университетине караштуу & £ 
диссертациялык кецеш теменку ади.стиктер боюнча бекитилсин:

1) илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун:

№ Адистиктин шифры Адистиктин аталышы
1 25.00.07 гидрогеология (геология-минералогия жана техника 

илимдери)
2 25.00.08 инженердик геология, коп жылдык тоц таануу жана 

жердин катуу кыртышын таануу (геология-минералогия 
жана техника илимдери)



2) илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун:

№ Адистиктин шифры Адистиктин аталышы
1 25.00.27 кургактыктын гидрологиясы, суу ресурстары жана 

гидрохимия (техника жана география илимедри)

2. Диссертациялык кенештин теменку курамы бекитилсин:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы, 

окумуштуулук 
наамы

Илимий жана педагогикалык ишмердик 
орду, кызматы

1 Усупаев Шейшеналы
Эшманбетович
(терага)

г.-м.и.д., проф. Борбордук Азиядагы Жерди изилдее 
институту, «Геодинамика жана 
георисктер» белумунде жетектеечу 
илимий кызматкер

2 Кобулиев
Зайналобудин
Валиевич (тераганын 
орунбасары)

т.и.д., проф., 
РТ ИА муче.- 
корр.

Таджикистан Республикасынын ИАнын 
Суу кейгойлеру, гидроэнергетика жана 
экология институту, директор

3 Тузова Тамара 
Васильевна (илимий 
катчы)

ф.-м.и.д., у.и.к. Кыргыз Республикасынын УИАнын Суу 
кейгойлеру жана гидроэнергетика 
институту, б.и.к.

4 Кодиров Анвар
Саидкулович

т.и.к. Таджикистан Республикасынын ИАнын 
Суу кейгейлеру, гидроэнергетика жана 
экология институту, улук илимий 
кызматкер

5 Валиев Шариф 
Файзуллоевич

г.-м.и.д., проф. Тажик Улуттук университета, геология 
факультетинин деканы

6 Кожобаев Канатбек 
Асекович

т.шд., проф. Кыргыз-Турк «Манас» университети, 
«Экологиялык инженерия» 
кафедрасынын профессору

7 Литвак Рафаэль
Григорьевич

т.и.д. Кыргыз Республикасынын УИАнын Суу 
кейгейлеру жана гидроэнергетика 
институту, Жер астындагы сууларды 
рационалдуу пайдалануу жана коргоо 
лабораториянын жетекчиси

8 Маматканов Дюшен т.и.д., КР
УИАнын жана 
РТ ИАнын - 
академиги

Кыргыз Республикасынын УИАнын Суу 
кейгейлеру жана гидроэнергетика 
институту, директордун кецешчиси, 
илимий консультант

9 Муртаз аев Уктам
Исматович

г.и.д., проф. С. Айни атындагы Таджик Мамлекеттик 
педагогикалык университети, 
«Физикалык география» кафедрасынын 
профессору.



2) илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун:

№ Адистиктин шифры Адистиктин аталышы
1 25.00.27 кургактыктын гидрологиясы, суу ресурстары жана 

гидрохимия (техника жана география илимедри)

2. Диссертациялык кецештин теменку курамы бекитилсин:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук 
даражасы, 

окумуштуулук 
наамы

Илимий жана педагогикалык ишмердик 
орду, кызматы

1 Усупаев Шейшеналы
Эшманбетович
(терага)

г.-м.и.д., проф. Борбордук Азиядагы Жерди изилдее 
институту, «Геодинамика жана 
георисктер» белумунде жетектеечу 
илимий кызматкер

2 Кобулиев
Зайналобудин
Валиевич (тераганын 
орунбасары)

т.и.д., проф., 
РТ ИА муче,-
корр.

Таджикистан Республикасынын ИАнын 
Суу кейгойлеру, гидроэнергетика жана 
экология институту, директор

3 Тузова Тамара 
Васильевна (илимий 
катчы)

ф.-м.и.д., у.и.к. Кыргыз Республикасынын УИАнын Суу 
койгейлеру жана гидроэнергетика 
институту, б.и.к.

4 Кодиров Анвар
Саидкулович

т.и.к. Таджикистан Республикасынын ИАнын 
Суу кейгойлеру, гидроэнергетика жана 
экология институту, улук илимий 
кызматкер

5 Валиев Шариф 
Файзуллоевич

г.-м.и.д., проф. Тажик Улуттук университета, геология 
факультетинин деканы

6 Кожобаев Канатбек 
Асекович

т.шд., проф. Кыргыз-Турк «Манас» университета, 
«Экологиялык инженерия» 
кафедрасынын профессору

7 Литвак Рафаэль
Григорьевич

т.и.д. Кыргыз Республикасынын УИАнын Суу 
кейгойлеру жана гидроэнергетика 
институту, Жер астындагы сууларды 
рационалдуу пайдалануу жана коргоо 
лабораториянын жетекчиси

8 Маматканов Дюшен т.и.д., КР
УИАнын жана
РТ ИАнын 
академиги

Кыргыз Республикасынын УИАнын Суу 
койгейлеру жана гидроэнергетика 
институту, директордун кецешчиси, 
илимий консультант

9 Муртазаев Уктам
Исматович

г.и.д., проф. С. Айни атындагы Таджик Мамлекеттик 
педагогикалык университета, 
«Физикалык география» кафедрасынын 
профессору.



10 Мухаббатов
Холназар 
Мухаббатович

г.и.д., проф. С. Айни атындагы Таджик Мамлекеттик 
педагогикалык университети, 
«Физикалык география» кафедрасынын 
профессору

11 Оролбаева Лидия
Эргешевна

г.-м.и.д. Ак. У Асаналиев атындагы Геология, 
тоо-кен иштери жана жаратылыш 
ресурстарын оздештуруу Кыргыз 
мамлекеттик университети, проф. м.а.

12 Садыбакасов Ильяс
Садыбакасович

г.-м.и.д.■V Ак. У Асаналиев атындагы Геология, 
тоо-кен иштери жана жаратылыш 
ресурстарын оздоштуруу Кыргыз 
Мамлекеттик университети, 
«Гидрогеология, инженердик геология, 
нефть жана газ геологиясынын» 
кафедрасы, илимий кецешчи

13 Саидов Мирзо
Сибгатуллович

г.-м.и.д. Тажик Республикасынын Жерди 
башкаруу жана геодезия боюнча 
Мамлекеттик комитетинин Илим- 
изилдеечу борбор, директор, г-м.и.д.

14 Фазылов Али 
Рахматджанович

г.-м.и.д., проф. Тажик Республкасынын ИАнын Суу 
кейгейлер, гидроэнергетика жана 
экология институту, Суу ресурстары 
жана гидрофизикалык процесстер 
лабораториясынын жетекчиси,

3. Диссертациялык кецештин мучелерунун диссертацияларды кароо учун 
укуктуулугу аныкталсын:

илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун

а) 25.00.07 - гидрогеология (геология-минералогия жана техника илимдери) 
адистиги боюнча:

№ Фамилиясы, аты, атасынын аты Окумуштуулук
даражасы

Адистиктин шифры

1,. Кожобаев Канатбек Асекович т.и.д. 25.00.07
2. Литвак Рафаэль Григорьевич т.и.д. 25.00.07
о 
Э. Оролбаева Лидия Эргешевна г.-м.и.д. 25.00.07
4. Садыбакасов Ильяс Садыбакасович г.-м.и.д. 25.00.07 (эмгектеринин 

жыйындысы боюнча)
5. Саидов Мирзо Сибгатуллович г.-м.и.д. 25.00.07 (эмгектеринин 

жыйындысы боюнча)
6. Усупаев Шейшеналы Эшманбетович г.-м.и.д. 25.00.07 (эмгектеринин 

жыйындысы боюнча)
7. Тузова Тамара Васильевна ф.-м.и.к. 25.00.07 (эмгектеринин 

жыйындысы боюнча)



б) 25.00.08 - инженер  дик геология, кеп жылдык тоц таануу жана жердин катуу 
кыртышын таануу (геология-минералогия жана техника илимдери) адистиги боюнча:

илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу yhyh

№ Фамилиясы, аты, атасынын аты Окумуштуулук 
даражасы

Адистиктин шифры

1. Валиев Шариф Файзулоевич г.-м.и.д. 25.00.08
2. Кожобаев Канатбек Асекович т.и.д. 25.00.08
3. Усупаев Шейшеналы Эшманбетович г.-м.и.д. 25.00.08
4. Маматканов Дюшен т.и.д. 25.00.08 (эмгектеринин 

жыйындысы боюнча)
5. Садыбакасов Ильяс

Садыбакасович
г.-м.и.д. 25.00.08 (эмгектеринин 

жыйындысы боюнча)

в) 25.00.27 - кургактыктын гидрологиясы, суу ресурстары жана гидрохимия 
(техника жана география илимдери) адистиги боюнча:

№ Фамилиясы, аты, атасынын аты Окумуштуулук 
даражасы

Адистиктин шифры

1. Муртазаев Уктам Исматович г.и.д. 25.00.27
2. Фазылов Али Рахматджанович т.и.д. 25.00.27;

3. Кобулиев Зайналобудин Валиевич т.и.д. 25.00.27 (эмгектеринин 
жыйындысы боюнча)

4. Маматканов Дюшен т.и.д. 25.00.27 (эмгектеринин 
жыйындысы боюнча)

5. Мухаббатов Холназар Мухаббатович г.и.д. 25.00.27 (эмгектеринин 
жыйындысы боюнча)

6. Кодиров Анвар т.и.к. 25.00.27

4. Диссертациялык кецештин иштее меонету 2 жылга белгиленсин.

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын Д 25.17.544 
диссертациялык кецешин бекитуу жонундегу 2017-жылдын 2-февралындагы №53 буйругу 
кучун жоготту деп табылсын.

6. Буйрукту аткарууну -кезомолдое терайымдын орун басары С. К. Насбековага 
жана женунде маалыматтык-компьютердик технологиялар, табигый, математика жана 
'техника илимдерин аттестациялоо белумуне жуктелсун.

Терайым Б. К. Тыналиева

Терайымдын орун басары С.К. Насбекова


