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Ұсыныс 

 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Ғылыми кеңесшінің 

аты-жөні, ғылыми 

дәрежесі 

Шетелдік ғылыми 

кеңесшінің аты- жөні 

(толық), ғылыми 

дәрежесі, 

университеттің толық 

атауы, мемлекеті 

Докторлық диссертация тақырыптары Зерттеу нысаны 

Қазақ тілінде Орыс 

тілінде 

Ағылшын 

тілінде 

 

        

Филология факультеті 

8D02305-«Филология» 

1 Алшабаева 

Айгерим 

Бахитжанкызы 

Маликов Қуанышбек 

Тұрарбекұлы  

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, 

қауымдастырылған 

профессор 

Профессор, доктор Зеки 

Каймаз 

Еге университеті Түркі 

әлемін зерттеу институты 

(Измир қ., Түркия) 

Қазіргі қазақ тіліне 

шетел тілдерінен енген 

сөздердің 

функционалдық 

аспектісі 

Функциональны

й аспект 

иностранных 

слов в 

современном 

казахском языке 

 

Functional 

aspect of 

foreign words 

in the modern 

Kazakh 

Language 

 XX ғасырдың 

соңы мен  XXI 

ғасырдың 

аралығында Қазақ 

тіліне шетел 

тілдерінен енген 

сөздер, олардың 

қолданысы, 

ерекшеліктері, 

функционалдық 

аспектісі. 

2 Әбдімәулен 

Гульмира 

Абдимауленқызы 

Сәрсеке Гүлнәр 

Әдебиетқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, профессор 

м.а. 

Доцент, доктор Ибрахим 

Шахин 

Еге университеті Түркі 

әлемін зерттеу институты 

(Измир қ., Түркия) 

 

 

Компьютерлік 

коммуникацияның 

гендерлік аспектісі: 

мәдениаралық зерттеу 

 

Гендерные 

аспекты 

компьютерно-

опосредованной

коммуникации: 

межкультурное 

исследование 

Gender 

Aspects of 

Computer-

mediated 

communicatio

n: Intercultural 

Study 

Қазіргі қоғамда 

әлеумет пен оның 

барлық 

салаларына енген 

жаңа диалог және 

қарым-қатынас 

формалары, 



 интернет-

коммуникация 

түсінігі, оның 

қызметі, 

ерекшелігі және 

түрлерін анықтап, 

хабарлама мен 

ақпарат тілін 

зерттеу.  

3 ТемирбековаАсель

Тураровна 

Бейсенбай Ардақ 

Бақытұлы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Профессор, доктор Зеки 

Каймаз 

Еге университеті Түркі 

әлемін зерттеу институты 

(Измир қ., Түркия)  

Профессор, доктор 

Мустафа Өнер 

Еге университеті (Измир 

қ., Түркия) дұрысы 

Атқа міну 

мәдениетінің тілдегі 

көрінісі 

 

Лингвистическая 

интерпретация 

всаднической 

культуры 

 

Linguistic 

interpretation 

of horse riding 

culture 

Атқа міну 

мәдениетінің 

тілдегі көріністері 

4 Төлегенова Мөлдір 

Елжанқызы 

Мамаева Гүлнар 

Бейсенқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты,  
қауымдастырылған 

профессор 

Башкент университеті  

Түрік тілі және әдебиеті 

бөлімінің 

профессоры, PhD,   

Süer Eker  

 

Қазақ және түрік 

тілдеріндегі 

этнографизмдердің 

ұлттық-мәдени 

аспектісі 

 

Национально-

культурный 

аспект 

этнографизмов в 

казахском и 

турецском 

языках 

The national 

and cultural 

aspects of 

ethnographism

s in the 

Kazakh and 

Turkish 

languages 

Қазақ және түрік   

тілдеріндегі 

этнографизмдер 

8D01717-«Қазақ тілі мен әдебиеті» 

1 Асанбаева Елдана 

Бахытовна 

Сарекенова Қарлығаш 

Құрманғалиқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты.,  

Профессор, доктор 

Ибрахим Шахин 

Еге университеті Түркі 

әлемін зерттеу институты 

(Измир қ., Түркия) 

Қазақ тілін оқытуда 

кино дискурсын 

қолданудың 

лингводидактикалық 

негіздері 

Лингводидактич

еские основы 

применения 

кинодискурса в 

обучении 

Linguo-

didactic bases 

of the use of 

film discourse 

in teaching of 

қазақ тілін оқыту 

үрдісіндегі кино 

дискурсының 

қолданысы, оның 

лингводидактикал



қауымдастырылған 

профессор 

 

 

 казахскому 

языку 

 

Kazakh  ық, 

прагматикалық, 

танымдық қызметі 

2 Букаева Анар 

Айткалиевна  

Сыздықова Гулбаршын 

Олжабайқызы 

филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

Бирай Нергиз – доктор 

PhD, профессор 

Университета Памуккале 

(Денизли қаласы, Түркия). 

Қазақ заңгерлік 

дискурсының 

ғылыми-әдістемелік 

негіздері 

Научно-

методические 

основы 

казахского 

юридического 

дискурса 

Scientific and 

methodologica

l foundations 

of the Kazakh 

legal discourse 

Қазақ заңгерлік 

дискурсының 

ғылыми-

әдістемелік 

негіздерін жан-

жақты қарастыру 

3 Оралбекова 

Құралай 

Оралбекқызы 

Құрманбаева Шынар 

Қапантайқызы 

Педагогика 

ғылымдарының докторы., 

профессор 

Бирай Нергиз – доктор 

PhD, профессор 

Университета Памуккале 

(Денизли қаласы, Түркия). 

Оқушының тілдік 

тұлғасын 

қалыптастыру (Абай 

шығармалары 

негізінде) 

 

Формирование 

языковой 

личности 

учащегося (на 

основе 

произведений 

Абая) 

Formation of a 

student’s 

linguistic 

personality 

(based on 

Abay’s works) 

 

 

-қазақтың ұлы 

ақыны Абай 

Құнанбайұлының 

өлеңдері мен 

қарасөздерін 

басты негізге ала 

отырып, білім 

алушы 

шәкірттердің 

тілдік тұлғасын 

қалыптастырудың 

әдістемесін 

ғылыми негіздеп, 

тиімділігін 

тәжірибе жүзінде 

дәлелдеу.   

3 Шалкибасов 

Дархан Игибаевич 

Жақыпов Жантас 

Алтайұлы  

филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

Мехмет Қара.  Доцент 

доктор.  Гази университеті, 

Педагогика факультеті, 

түрік тілін оқыту бөлімінің 

оқытушысы 

Қазақ тілін шетел тілі 

ретінде сөйлеу 

қарекеті арқылы 

үйрету 

Обучение 

казахского языка 

как 

иностранного 

посредством 

речевой 

Teaching 

Kazakh as a 

Foreign 

Language 

through 

Reading, 

Қазақ тілін 

деңгейлеп 

оқытуға арналған, 

соның ішінде 

шетел тілі, екінші 

тіл ретінде 



 

деятельности Listening, 

Writing and 

Speaking 

activities 

оқытуға арналған 

оқу құралдары; 

ағылшын, түрік, 

орыс тілдерін 

деңгейлеп 

оқытуға арналған 

оқу құралдары; 

тілді үйретудің 

әдіснамасы 

бойынша 

жазылған 

ғылыми-

теориялық 

еңбектер. 

5 Шаймерден 

Гүлбақыт 

Тәнірбергенқызы 

Жақыпов Жантас 

Алтайұлы  

филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

Профессор, доктор 

Мустафа Өнер 

Еге университеті (Измир қ., 

Түркия) 

Абай «Қара 

сөздерінің» тілі 

Язык «Слов 

назиданий» Абая 

The Language 

of «The  Book 

of Words» by 

Abai 

Абай «Қара 

сөздерінің» тілін 

лексикалық-

стилистикалық 

әлеуеті, тілдік-

көркемдік сипаты, 

лексикалық 

құрамы жағынан 

талдау. 

6 Хамзина Макпал 

Бектемировна 

Әбдуәлиұлы Бекжан 

филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

Профессор, доктор 

Мустафа Өнер 

Еге университеті (Измир қ., 

Түркия) 

Қазақ тіліндегі діни 

лексиканы 

меңгертудің ғылыми-

әдістемелік негіздері 

 

Научно-

методические 

основы изучения  

религиозной 

лексики в 

казахском языке 

 

The methods 

of mastering 

religious 

lexicon in the 

Kazakh 

language 

Діни лексиканы 

зерттеу, меңгерту 

жолдары. 



 

 

                                                 Қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі                                               Қ.Т.Маликов 

  

   Филология факультетінің деканы                                                                       А.Б. Бейсенбай 

         
 


