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Диплом№ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«6D021400 – Әдебиеттану», «6D050400 – Журналистика», «6D011800 – Орыс тілі мен әдебиеті», «6D020500 – Филология», 

«6D021000 – Шетел филологиясы» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес 
1 Григорьева 

Ирина 
Владимировна 

1982 2015-
2018 

ҚазҰУ Филологиялық 
пәндерді 
оқытудағы 
шындықтың 
тілдік 
тұжырымдамас
ының 
лингводидакти
калық негіздері 

Туманова 
Айнакуль 
Бектасовна – 
педагогика 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 
әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ, Алматы қ., 
Қазақстан; 
 
Александр К. 
Киклевич – 
филология 
ғылымдарының 
докторы, 
Варминско-
Мазурский 

Аймагамбетова Малика 
Муратовна – PhD 
докторы, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университеті шетел 
филологиясы және 
аударма ісі кафедрасының 
доцент м.а., Алматы қ., 
Қазақстан, мамандығы 
6D020500; 
 
Низамова Махинур 
Нурмухамедовна – 
педагогика 
ғылымдарының 
кандидаты, Халықаралық 
бизнес университеті тілдік 
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университетінің 
профессоры, 
Ольштен қ., Польша. 

орталығының доценті, 
Алматы қ., Қазақстан, 
мамандығы 13.00.02. 

2 Ибраева Данара 
Сабыровна 

1988 2015-
2018 

ҚазҰУ ХХ ғасырдың 
екінші 
жартысы мен 
ХХІ ғасырдың 
басындағы 
Қазақстанның 
орыс 
әдебиетіндегі 
автобиография
лық прозаны 
талдаудың 
теориясы мен 
әдістемесі 

Салханова Жанат 
Хамаровна – 
педагогика 
ғылымдарының 
докторы, филология 
ғылымдарының 
кандидаты, 
профессор, әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ, Алматы қ., 
Қазақстан; 
Каталин Кроо – 
филология 
ғылымдарының 
докторы, Лоранд 
Этвеш атындағы 
Университеттің 
профессоры, 
Будапешт қ., 
Венгрия. 
 

Шаханова Розалинда 
Аширбаевна – педагогика 
ғылымдарының докторы, 
Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық 
университеті орыс тілі 
мен әдебиеті 
кафедрасының 
профессоры, Алматы қ., 
Қазақстан, мамандығы 
13.02.00; 
 
Ананьева Светлана 
Викторовна – филология 
ғылымдарының 
кандидаты, доцент, М.О. 
Әуезов атындағы Әдебиет 
және Өнер институтының 
сыртқы әдеби 
байланыстар және 
аналитика бөлімінің 
меңгерушісі, Алматы қ., 
Қазақстан, мамандығы 
10.01.04. 
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