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Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 2018/2019 оқу жылындағы  
 

1-курс PhD докторанттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 
№ Докторанттың аты-

жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Шетелдік ғылыми 

кеңесшісі 

Ескерту 

казақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінде 

1 Назарбекова Алуа 

Ахмедиаровна 

6D011700 – 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Лингвомәдени 

мәтіндер арқылы  

оқушылардың   

құзіреттілігін 

қалыптастыру 

әдістемесі  

(8-9 сыныптар 

бойынша) 

Методика формирования 

компетенции школьников 

на основе 

лингвокультурных текстов 

(8-9 классы) 

Methods of forming the 

competence of 

schoolchildren based on 

linguocultural texts (8-9 

classes) 

 

П.ғ.д., доцент 

Рахметова Р.С. 

Түркия, Мугла 

сыртқы кочма 

университеті 

Ф.ғ.д., профессор 

Экрем Аян 

 

2 Сарбасова 

Арайлым 

Нуркабыловна 

6D011700 – 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Экономикалық 

мамандыққа қазақ 

тілін кәсіби 

тұрғыдан 

деңгейлік оқыту 
әдістемесі 

 Методика уровневого 

обучения казахскому 

языку экономической 

специальности 

Multilevel methods of 

teaching Kazakh Language 

for students of economics   

П.ғ.д., профессор 

Оразбаева Ф.Ш. 

Польшаның Познань 

университетінің 

профессоры, п.ғ.к., 

Гулайхан Ақтай 

 

3 

Әметхан Чжерхен 

Жарқын 

6D011700 – 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Шыңжаң (ҚХР) 

қазақ 

әдебиетіндегі 

тарихи 

романдардың 

халықтық-

этнографиялық 

сипаты 

Народно-этнографический 

характер исторических 

романов в казахской 

литературе Синьцзяна 

(КНР) 

People’s and ethnographic 

character of historical novels 

in the Kazakh literature of 

Xinjiang (PRC) 

Ф.ғ.д., профессор 

Тебегенов Т.С. 

  

4 

Баймашова 

Данагүл 

Қонысовна 

6D011700 – 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Жоғарғы 

мектепте айтысты 

оқыту 

технологиясы 
(1991-2018 жж.) 

Технология изучения  

айтыса в высшей школе 

(1991-2018 гг.) 

Technology of teaching 

aytys 

higher school 

(1991-2018) 

Ф.ғ.д., 

қауымдастырылған 

профессор м.а.  

Таңжарықова А.В. 

Фикрет Туркмен  

ф.ғ.д., профессор 

(Түркия, Измир) 

 

5 
АбилдаеваАйдана

Мухтаровна 

6D020500 – 

«Филологияі» 

Қазақ және қытай 

тілдеріндегі 

сөйлеу этикеті: 

Лингвокультурологически

й анализ казахского и 

китайского речевого 

Linguo-cultural analysis of 

Kazakh and Chinese 

colloquial etiquette 

Ф.ғ.д., доцент 

Ильясова Н.А. 

ҚХР, Бейжің ұлттық 

орталық университеті 

профессоры,  ф.ғ.д 

 



лингвомәдениетта

нымдық талдау 

этикета Еркін Ауғали 

 

6 

Қыдырмолдина 

Эльмира 

Төлеубекқызы 

6D020500 – 

«Филологияі» 

Қазақ және 

Ағылшын 

тілдеріндегі сан 

компонентті 

фразеологизмдерд

ің лингво-мәдени 

сипаты 

Лингвокультурный 

характер фразеологизмов с   

числовым компонентом в 

Казахском и Английском 

языках 

 

Linguоcultural character of 

idioms with numeric 

components in Kazakh and 

English languages 

Ф.ғ.д., профессор 

Қалыбаева Қ.С. 

Орһан Сөйлемез 

 
 

7 
 

Мамадиярова 
Назира 

Батырханқызы 

6D021300 –
«Лингвистика» 

 

Қазақ тіліндегі 

менталды 

етістіктердің 

функционалды-

семантикалық 

сипаты 

Функционально-
семантическая 

характеристика казахских 

ментальных глаголов. 

 

Functional and semantic 
characteristics of the Kazakh 

mental verbs. 

Ф.ғ.д., профессор 
Қасым Б.Қ. 

Түркия республикасы  
Мұғла Сыткы  Кочман 

университеті 

Филология 

ғылымдарының 

докторы, Doç. Dr. Kenan 

Koç 

 

8 Суанбекова 

Гүлбану 

Бақытжановна 

6D021300 –

«Лингвистика 

Қазақ тіліндегі 

сөйлеу 

етістіктерінің 

функционалды-

семантикалық 

құрылымы 

Фунционально-

семантической структуры 

глаголов говорения 

казахского языка 

Functional-semantic 

structure of the Kazakh 

language verbs 

Ф.ғ.д., профессор 

Қасым Б.Қ. 

 Түркия. Фырат 

университетінің 

профессоры, Prof. Dr. 

Ahmet  Boran 

 

9 Бақтиярова Райгул 6D021300 –

«Лингвистика» 
 

Салғастырмалы 

медиадискурс: 
қазақ және 

француз баспасөз 

материалында 

Сопоставительный  

медиадискурс: на 
материале казахской и 

французской прессы.  

Comparative media 

discourse: on the materials 
of the Kazakh and French 

Press. 

Ф.ғ.д., профессор 

Қ.Есенова 
Эльвир Диаз, Лича 

Баджини,  Франция, 

Пуатье 

университеті 

 

10 Муса-Ахунов 

Акрам Абдул-

Махмудович 

6D021300 –

«Лингвистика» 

 

Қазақ және 

дүнген 
тілдеріндегі 

лингвомәдени 

бірліктердің 

прагматикалық 
ерекшеліктері 

Лингвопрагматические 

особенности 
лингвокультурем в 

казахском и дунганском 

языках 

Linguopragmatic features 

of linguoculturemes in the 
Kazakh and Dungan 

languages 

Ф.ғ.д., профессор 

Қ.Есенова 
Ф.ғ.д., профессор 

Хулия Касапоғлы 
Ченгел Туркия, 

Анкара 

қаласы, Гази 

университеті 

 

11 Ибрагимова Дина 

Қыдырбековна 

6D021300 –

«Лингвистика» 

 

Қазақ тіліндегі 

кәде атауларының 

лингвомәдени 

семантикасы 

Лингвокультурологическа

я семантика обрядовой  

лексики казахского языка 

Linguocultural semantics of 

the ritual  lexis in Kazakh 

language 

П.ғ.д., профессор 

Балтабаева Ж.Қ.  

Мехмет Өлмез 

Иылдызский 

технический 

университет, Стамбул 

 

12 Әбдіғаппарова 

Нұрлыгүл 

Әділханқызы 

6D021300 –

«Лингвистика» 

 

Қазақ және 

ағылшын 

тілдеріндегі 

"өнер"/"art" 

концептісінің 

лингвомәдени 

Лингвокультурные 

характеристики концепта 

"искусства"/"art" в 

казахском и русском 

языках 

 

Linguocultural 

characteristics of the concept 

"art" in Kazakh and English 

languages. 

 

П.ғ.д., профессор 

Балтабаева Ж.Қ. 

     Потехина Елена 

ф.ғ.д., профессор  

Варминско-

Мазурский 

университет, Польша, 

Ольштын. 

 



сипаты 

13 Мазибаева 

Жанар 

Оралхановна 

6D021300 –

«Лингвистика» 

Т.Ахметжан 

шығармаларындағ

ы «Ар» 

концептісінің 

рухани танымдық 

аспектісі 

Духовно-когнитивный 

аспект кончепта «Чести» в 

произведених 

Т.Ахметжана 

Spiritual cognitive aspect of 

concept «Honour» in the 

work of T.Akhmetzhan 

П.ғ.д., профессор 

Оразбаева Ф.Ш. 
Незир Тимур,  

ф.ғ.д.,  профессор, 

Туркия,  Анкара 
қаласы, Гази 

университеті 

 

14 Оспан 

Жүзімгүл 

Амантайқызы 

6D021300 –

«Лингвистика» 

Қазақ-түрік 

тілдеріндегі 

зоонимдік 

фразеологизмдерд

ің лингвомәдени 

сипаты 

Лингвокультурные 

характеристики 

зоонимических 

фразеологизмов в 

казахском и турецком 

языках 

Linguocultural characters of 

zoonymic idioms in the 

Kazakh and Turkish 

languages 

Ф.ғ.д., профессор 

Қалыбаева Қ.С. 

Түркия  

Республикасы, 

Стамбул  қаласы,  

Стамбул 

Университеті,                           

п.ғ.д., Мехмет Өлмез 

 

15 Беркинбаева 
Гульназ 

Онгарбековна 

6D021300 –
«Лингвистика» 

Қазақ және 
ағылшын 

тілдеріндегі 

синтaгмалардың 

коммуникативтік 

мәнін салғастыра 

зерттеу  

Сопоставительное 
исследование 

коммуникативных 

значений синтагм 

казахского и английского 

языков   

 

Contrastive research of the 
communicative meaning of 

syntagmas in the Kazakh 

and English languages 

Ф.ғ.д., доцент 
Ильясова Н.А. 

Түркия  
Республикасы, 

Измир  қаласы,  

Эге Университетінің 

профессоры  

Мустафа Өнер                           

 

16 Телгожаева 

Куралай 

Сагымбековна 

6D021300 –

«Лингвистика» 

Эмоционалды-

экспрессивті 

сөздердердегі 

ұлттық мәдениет 

Выражение национальной 

культуры в эмоционально-

экспрессивных словах 

National culture in 

emotionally expressive 

words 

П.ғ.д., профессор 

Қосымова Г.С. 

Түркия. Фырат 

университетінің 

профессоры, 

филология 

ғылымдарының 

докторы Ержан Алкая 

 

17 Исаханова 
Корлан 

Исахановна 

6D021300 –
«Лингвистика» 

Бабалар сөзіндегі  
теңеулердің 

прагматикасы  

(дастандар 

бойынша) 

 

Прагматика сравнений в 
словах предков (по 

дастанам). 

Pragmatics of comparisons 
in the words of ancestors  

(by dastan).  

 

П.ғ.д., профессор 
Қосымова Г.С. 

Түркия. Фырат 
университетінің 

профессоры, 

филология 

ғылымдарының 

докторы Ахмет Буран 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі 

мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор                                            Қ.Есенова  
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Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 2018/2019 оқу жылындағы  
 

2, 3 курс PhD докторанттарының нақтыланған және өзгертілген диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 
№ Докторанттың аты-

жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Шетелдік ғылыми 

кеңесшісі 

Ескерту 

казақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінде 

1 Даутқұлова 

Ақмарал 

6D011700-

«Қазақ тілі 

және әдебиеті» 

2-курс 

ЖОО-да 

гидронимдер 

жүйесін  

оқытудың 

лингвокогнитивтік 

аспектісі 

Лингвокогнитивные 

аспекты обучения  

гидронимов в вузе 

Teaching method of the 

hydronyms in the 

linguocognitive aspect  (for 

university) 

Ф.ғ.д., профессор 

М.Атабаева 

Адам Мицкевич 

атындағы Познань 

университетінің 

профессор Гүлайхан 

Ақтай 

 

2 Сыздыков 

Серикбол 

Кусайнович 

6D021400 – 

«Әдебиеттану» 

2-курс 

 

Ақселеу 

Сейдімбек 

прозасындағы 

ұлттық характер 

Национальный характер  в 

прозе Акселеу Сейдимбека 

The national character in  

the Akseleu Seidimbek’s 

pose 

Ф.,ғ.,д.,профессор 

Балтабай 

Әбдіғазиұлы 

Түркия Республикасы, 

Ардахан 

университетінің 

профессоры, Prof. Dr. 

Erdogan Altinkaynak 

 

3 Тұрғынов 

Еркінбек 
Серікбаевич 

6D001170 – 

«Қазақ тілі мен 
әдебиеті» 

3-курс 

 

Бейімбет Майлин 

шығармашылығын 

оқыту әдістемесі 

 

Методика обучения 

творчеству Бейимбета 

Майлина 

 

Methods of teaching the 

creativity of Beyimbet 

Mailin 

 

Педагогика 

ғылымдарының 
докторы, ҚР ұлттық 

ғылым 

академиясының 

академигі Б. Ө. 

Сманов 

Түркия республикасы  

Мұғла Сыткы  Кочман 
университеті 

Филология 

ғылымдарының 

докторы, профессор 

Кенан КОЧ  

 

 

             Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі 

мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор                                            Қ.Есенова  

 

 

 


