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Ұсыныс 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Ғылыми 

жетекшісінің 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 

    6D020500 - Филология 

1. Аканова Айкерім 

Ибрагимқызы 

Еспекова Ләззат 

Әубәкірқызы,  

филология 

ғылымдарының 

кандидаты,  

профессор 

Султанбаева Хадиса 

Валиевна, 

Башкирский 

государственный 

университет, доктор 

филологических 

наук, профессор 

кафедры 

востоковедения и 

башкирского 

языкознания 

Қазақ фольклорлық 

прозасындағы 

мифтік лексика  

Мифическая лексика 

в казахской 

фольклорной прозе 

Mythical 

lexicon in the 

Kazakh 

folklore 

vocabulary 

Қазақ 

фольклорлық 

прозасындағы 

мифтік 

лексиканың 

сипаты 

2 Кабошева Назира 

Айтболатовна 

Ахметова Маржан 

Какимовна  

филология 

Мустафа Өнер 

доктор, профессор, 

Түркия, Эгей 

Медиадискурстағы 

креолды мәтін 

(жарнама 

Креолизованный текст 

в медиадискурсе (на 

материале рекламы) 

Creolized text 

in media 

descourse 

Медиадискурстағы 

креолды жарнама 

мәтіндерінің 



ғылымдарының 

кандидаты,  

профессор 

университеті 

 

материалдары 

бойынша) 

(based on 

advertising 

materials) 

лингвокогнитивтік, 

коммуникативтік-

прагматикалық 

сипаттары 

3 Таймуллина 

Кусни 

Кайроллиновна 

 

 

Сағидолда Гүлғайша 

филология 

ғылымдарының 

докторы, профессор 

Мустафа Өнер 

доктор, профессор, 

Түркия, Эгей 

университеті 

 

Қазақ және түрік 

лексикографиясы: 

теориялық -  

қолданбалы аспект 

Казахская и турецкая 

лексикография: 

теоретико- – 

прикладной аспект 

«Kazakh and 

turkish 

lexicography: 

theoretical and 

applied 

aspect» 

Сөздіктің түрлері 

6D011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

1 Амандыков 

Олжас 

Мейрамулы 

 

Ж.А.Жакупов  

филология 

ғылымдарының 

докторы, профессор 

Джаң Джиң 

филология 

ғылымдарының 

докторы   

профессоры 

(Қытай Халық 

Республикасы) 

Минзу Орталық 

Ұлттар университеті  

 

Қазақ тіліндегі 

ыңғайластық 

қатынас 

парадигмалары 

(синтаксистік және 

дидактикалық 

талдау) 

Парадигмы 

отношения 

однородности в 

казахском языке 

(синтаксический и 

дидактический 

анализ) 

Homogeneity 

relation 

paradigms in 

the Kazakh 

language 

(syntactic and 

didactic 

analyses) 

Қазақ тіліндегі 

ыңғайластық 

қатынаста 

құрылған 

синтаксистік 

бірліктер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Шагирбаева 

Бахтигуль 

Құрманбаева Шынар 

Қапантайқызы 

Тургут Ток  

Туркия, Памуккале  

Ұлттық 

құндылықтарды 

Лингводидактические 

основы изучения 

Linguo-

didactic bases 

ЖОО-ның филолог 

студенттеріне 



Кошкарбаевна педагогика 

ғылымдарының 

докторы, профессор 

университеті,  

доктор, профессор, 

түркітанымдық 

контексте 

меңгертудің 

лингводидактикалық 

негіздері 

национальных 

ценностей в 

тюркологическом 

контексте 

of exploring 

national 

values within 

the context of 

Turkic studies 

түркітану 

бағытындағы 

пәндерді оқыту 

барысында 

«Мәңгілік Ел» 

ұлттық идеясының 

ежелгі 

құндылықтарын 

меңгертудің 

ғылыми-

әдістемелік 

негіздерін зерттеп, 

тәжірибе арқылы 

дәлелдеу 

     

 

 

  

                  Қазақ тіл білімі кафедрасының  меңгерушісі                                                                       А.Б. Бейсенбай 

 

 

Филология факультетінің деканы                                                                                                Ш.Қ. Жарқынбекова 
 


