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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«6D021200, 8D02208 – Түркітану 6D020700 – Аударма ісі» мамандықтары бойыншадиссертациялық кеңес  

1 Таджиев 
Хамидулла 
Хабибуллаевич  

19. 
08. 
1986 

2018- 
2021 

ҚазҰУ Қазақ және өзбек 
әдебиеттерінде 
діни-
ағартушылық 
идеялардың 
көркем 
бейнеленуі (ХІХ 
ғасыр - ХХ ғасыр 
басы) 

Қыдыр Төрәлі 
Еділбайұлы – 
филология 
ғылымдарының 
кандидаты, қаумд. 
профессор, М.О. 
Әуезов атындағы 
әдебиет және Өнер 
институты  (Алматы 
қ., Қазақстан), 
мамандығы 10.01.02-
қазақ әдебиеті. 
 
Хасанов Нодирхон 
Дадахонович – 
филология 
ғылымдарының 
докторы, Карабюк 
университетінің 

Сүтжанов Сейфитден 
Назымбекұлы – 
филология 
ғылымдарының 
докторы, Павлодар 
педагогикалық 
университетінің 
профессоры (Павлодар 
қ., Қазақстан), 
мамандығы 10.01.02 – 
қазақ әдебиеті. 
 
 
Абдигаппарова Жанар 
Жақсыбекқызы – 
филология 
ғылымдарының 
кандидаты, ассистент 
профессор, 

27.10.
2021 

Философия 
докторы 
(PhD) 
дәрежесі 
берілсін 

 



профессоры 
(Карабюк, Түркия), 
мамандығы 10.01.02-
өзбек әдебиеті 
 

Н.Назарбаев 
университеті (Нұр-
Сұлтан қ. Қазақстан), 
мамандығы 10.01.02 – 
қазақ әдебиеті 

2 Буркитбаева 
Шынарай 
Дубировна 

04. 
07. 
1975 

2017- 
2020 

ҚазҰУ Тәуелсіз 
Қазақстандағы 
түркі халықтары 
поэзиясы: тарихи 
таным және 
ұлттық  
бірегейлік 
(ахысқа түріктері, 
өзбек, ұйғыр, 
татар 
ақындарының 
шығармалары 
бойынша) 

Әбсаттар 
Бағысбайұлы 
Дербісәлі 
филология 
ғылымдарының 
докторы,  профессор, 
ҰҒА академигі 
(Алматы қ., 
Қазақстан), 
мамандығы 10.01.06 
– Азия және Африка 
елдері әдебиеті.  
 
Хатиже Ширин Усер, 
PhD докторы, 
профессор (Измир қ., 
Түркия ), мамандығы 
30331 – түркі тілдері 
және әдебиеттері  

Әбдіғазиұлы Балтабай 
– филология 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 
Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық 
университеті (Алматы 
қ., Қазақстан), қазақ 
тілі мен әдебиеті 
кафедрасы, мамандығы 
10.01.02 – қазақ 
әдебиеті. 
 
Аймұхамбет Жанат 
Әскербекқызы – 
филология 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 
Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлттық 
университеті, қазақ 
әдебиеті кафедрасы 
(Астана қ., Қазақстан), 
мамандығы 10.01.02 – 
қазақ әдебиеті. 
 

30.11.
2021 

Философия 
докторы 
(PhD) 
дәрежесі 
берілсін 

 

3 Бисенғали 
Ақмарал 

29. 
07. 

2015-
2018 

ҚазҰУ Қазақ және түрік 
тілдеріндегі жаңа 

Есенова Калбике 
Умирбаевна – 

Сабыр Мұрат 
Бөкенбайұлы – 

05.01.
2022 

  



Зинол-
Ғабденқызы 

1974 қолданыстардың 
лингвокогнитивті
к даму жүйесі 
(газет лексикасы 
(1995-2015 жж.) 
негізінде) 

филология 
ғылымдарының 
докторы, Абай 
атындағы ҚазҰПУ 
Академик С. 
Қирабаев атындағы 
қазақ тілі мен 
әдебиеті 
кафедрасының 
профессоры (Алматы 
қаласы, Қазақстан 
Республикасы), 
мамандығы 10.02.02 
– Қазақ тілі. 
 
Суер Екер (Süer Eker) 
– философия 
ғылымдарының 
докторы (PhD), 
Башкент 
университетінің 
профессоры (Анкара 
қаласы, Түркия 
Республикасы),  
мамандығы 30304 – 
Заманауи түрік 
диалектілері мен 
әдебиетттері.  
  

филология 
ғылымдарының 
докторы, Батыс 
Қазақстан 
инновациялық-
технологиялық 
университетінің 
профессоры, Ғылыми 
бөлім басшысы, 
«Түркітану және 
Алтайтану» ғылыми 
орталығының 
жетекшісі, 10.02.06 – 
түркі тілдері. 
 
Маемерова Айнур 
Рысбековна – 
философия 
ғылымдарының 
докторы (PhD), 
Назарбаев 
университеті Қазақ тілі 
және түркітану 
департаментінің 
инструкторы, 
мамандығы 30103 – 
түрік тілі 
 

4 Манапбаева 
Жаннура 
Жарканбековна 
 

31.12. 
1989 

2017-
2020 

ҚазҰУ «С. Елубайдың 
“Ақ боз үй” 
романындағы 
ұлттық 

Сейденова Сауле 
Дусуповна - 
филология 
ғылымдарының 

Алдаш Айманкүл – 
филология 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 

25.01.
2022 

  



реалиялардың 
орыс және 
ағылшын 
тілдеріндегі 
аудармаларының 
барабарлығы» 

кандидаты,  
әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Шетел 
филологиясы және 
аударма ісі 
кафедрасының  
профессор м.а. 
(Алматы қ., 
Қазақстан), 
мамандығы 10.01.02 
– қазақ әдебиеті 
  
Микель Эдо Хулия -
PhD, профессор 
Барселона 
автономдық 
университеті 
(Барселона қ., 
Испания), 
мамандығы: Роман 
филологиясы.  
 

ҚР БҒМ ҒК 
А.Байтұрсынов 
атындағы Тіл білімі 
институты Тіл 
мәдениеті бөлімінің бас 
ғылыми қызметкері 
(Алматы қ., Қазақстан) 
мамандығы: 10.02.02 – 
қазақ тілі. 
 

Мизамхан Баглан 
– филология 
ғылымдарының 
кандидаты, доцент, 
Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем 
тілдері университеті 
Аударма және 
филология 
факультетінің деканы 
(Алматы қ., Қазақстан), 
мамандығы: 10.02.20 – 
салыстырмалы-тарихи, 
типологиялық және 
салғастырмалы тіл 
білімі. 
 

5 Алпысбаева 
Айгүл 
Ерболатқызы 

23.08.
1991 

2018-
2021 

ҚазҰУ «Мағжан 
Жұмабаев 
поэзиясының үш 
тілдегі (түрік, 
орыс, ағылшын) 

Ашимханова 
Светлана 
Ашимхановна -
филология 
ғылымдарының 

Кожаканова Мадина 
Тулеубековна – PhD, 
«Л.Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлттық 
университеті» КеАҚ, 

08.02.
2022 

  



аудармаларының 
лингвомәдени 
аспектісі» 

докторы,  әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ 
Шетел филологиясы 
және аударма ісі 
кафедрасының  
профессоры (Алматы 
қ., Қазақстан), 
мамандығы 
 
 Мехмет Гюльсун -
доктор, профессор, 
жұмыс орны, 
мамандығы (Анкара, 
Түркия). 
 

Шет тілдер теориясы 
мен практикасы 
кафедрасының доценті 
(Астана қ., Қазақстан), 
мамандығы  
 
Нурмаханова Маржан 
Калжановна – 
филология 
ғылымдарының 
кандидаты, 
«Ғұмарбек Дәукеев 
атындағы Алматы 
энергетика және 
байланыс 
университеті» КеАҚ, 
Тіл білімі 
кафедрасының доценті 
(Алматы қ., Қазақсатн), 
мамандығы  
 

  


