
 
Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению  

(отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю 
 

№ 
(Ф.И.О. (при 
его наличии)) 

докторанта 

Год 
рожде

ния 

Период 
обучения в 

докторантур
е 

ВУЗ, в 
котором 
обучался 
докторант 

Тема диссертации 
Научные консультанты 

(Ф.И.О. (при его наличии), 
степень, место работы) 

Официальные рецензенты 
((Ф.И.О. (при его наличии)), 

степень, место работы) 

Дата 
защиты 

Принятое 
решение 

диссертацион
ного совета и 
апелляционно

й комиссии 
(при наличии) 

№ диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по лингвистике  

(6D021300 – Лингвистика, 6D020900 – Востоковедение, 6D021200 – Тюркология, 6D020700 – Переводческое дело) 

1  

Аккузова 
Айнур 
Абдыжалило
вна 

1990 2015-2018 

Институт 
языкознания 

им. 
А. Байтурсы

нова 

Антропоцентриче
ская парадигма: 
коммуникативно-
прагматический 
потенциал 
художественного 
текста (на основе 
произведений 
Д.Исабекова) 

Манкеева Жамал 
Айткалиевна – доктор 
филологических наук, 
профессор, главный 
научный сотрудник 
отдела лексикологии 
Института языкознания 
имени А. Байтурсынова, 
г. Алматы, Казахстан, 
специальность 10.02.06. 
Эйуп Баджанлы, 
профессор университета 
Калгари, PhD (Калгари, 
Канада) 

Есенова Қалбике 
Умирбаевна, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры казахского языка и 
литературы КазНПУ им. 
Абая, г. Алматы, Казахстан, 
специальность 10.02.02. 
Саткенова Жайна 
Багашаровна, кандидат 
филологических наук, 
заведующая кафедрой 
казахского языкознания 
КазНУ им. аль-Фараби, 
г. Алматы, Казахстан, 
специальность 10.02.02. 

15.01.2
021 

Присудить 
степень 
доктора 
философии 
(PhD) 

AFU 
№0000176 

 
  



Диссертациялық кеңестердің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру (бас тарту) жөніндегі шешімдері туралы тоқсандық есебі 
 

№ 

Докторанттың 
(Т.А.Ə. (ол 

болған 
жағдайда)) 

Туған 
жылы 

Докторантур
ада оқыған 

мерзімі 

Докторант 
оқыған ЖОО 

Диссертация 
тақырыбы 

Ғылыми кеңесшілері 
(Т.А.Ə. (ол болған 

жағдайда), дəрежесі, 
жұмыс орны) 

Ресми рецензенттер (Т.А.Ə. 
(ол болған жағдайда), 

дəрежесі, жұмыс орны) 

Қорғау 
күні 

Диссертация
лық кеңес 

жəне 
апелляциялы
қ комиссия 

(болған 
жағдайда) 

қабылдаған 
шешім 

Диплом № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6D021300 – лингвистика, 6D020900 – шығыстану, 6D021200 – түркітану, 6D020700 – аударма ісі мамандықтары бойынша философия докторы (PhD) бейінінен доктор 

дəрежесін алу үшін докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңе 

1  

Аккузова 
Айнур 
Абдыжалилов
на 

1990 2015-2018 

А. Байтұрсын
ұлы атындағы 

Тіл білімі 
институты 

Антропоөзектік 
парадигма: көркем 
мəтіннің 
коммуникативтік-
прагматикалық 
əлеуеті (Д. Исабеков 
шығармаларының 
негізінде) 

Манкеева Жамал 
Айтқалиқызы – филология 
ғылымдарының докторы, 
профессор, 
А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі 
институтының бас 
ғылыми қызметкері, 
Алматы қ., Қазақстан, 
мамандығы 10.02.06; 
Эйюп Баджанлы – PhD, 
Калгари университетінің 
профессоры, Калгари қ., 
Канада. 

Есенова Қалбике 
Өмірбайқызы – филология 
ғылымдарының докторы, 
Абай атындағы ҚазҰПУ қазақ 
тілі мен əдебиеті 
кафедрасының профессоры, 
Алматы қ., мамандығы 
10.02.02. 
Саткенова Жайна 
Бағашарқызы – филология 
ғылымдарының кандидаты, 
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
қазақ тіл білімі 
кафедрасының меңгерушісі, 
Алматы қ., мамандығы 
10.02.02. 

15.01.2021 

Философия 
докторы 

(PhD) 
дəрежесі 
берілсін  

AFU 
№0000176 

 


