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1. 

 
Шахпутова  

Зухра 

Хаджимуратовна 

Нуртазина  

Марал Бекеновна,  

ф.ғ.д., профессор 

Алефиренко  
Николай Федорович, 
ф.ғ.д.,профессор, 
Белгород мемлекеттік 
ұлттық зерттеу 
университеті, Ресей 

Көркем мәтіннің 
дискурсивті параметрлері 
мен сипаттамасы 

Дискурсивные параметры 
и  характеристика 
художественного текста 

Discourse Parameters 
and Peculiarities of 
Literary Text  

Мәтінді түсіндірудің 
лингвистикалық және 
экстралингвистикалық 
параметрлерінің жүйесі 

2. Бейсханова  

Салтанат  

Алтаевна 

Жунусова  

Жаныл Ныгызбаевна,  

ф.ғ.д., профессор 

Андраш Золтан, 
ф.ғ.д.,профессор, Лоранд 
Этвеш атындағы 
Будапешт университеті, 
Венгрия 

Түрлі құрылымды 
тілдердің лингво-мәдени 
паремиологиялық 
кеңістіктегі бинарлық 
оппозициялардың 
лексиографиялық 
параметрлеуі 

Лексикографическая 
параметризация бинарных 
оппозиций 
лингвокультурного 
паремиологического 
пространства 
разноструктурных языков 

Lexicographic 
parameterization of 
binary oppositions of 
the linguocultural 
paroemiological space 
in multi-structural 
languages 

Диссертацияда 
лексикографиялық 
деректерге негіздел-ген 
салыстырмалы 
лингвомәдениеттану 
тұрғысынан паремио-
логиялық кеңістіктің 
екілік қарсыластығы-
ның маңызды сипатта-
малары қарастырылады 

3. Рамазанова  

Алия  

Рамазановна 

Жаркынбекова  

Шолпан Кузаровна,  

ф.ғ.д., профессор 

Чернявская Валерия 
Евгеньевна, ф.ғ.д, 
профессор, St. Petersburg 
Polytechnic University of 

Қазақстандық тұтыну 
мәдениетіндегі жарнама 
стратегиялары: 
лингвистикалық және 

Рекламные стратегии в 
казахстанской культуре 
потребления: 
лингвистические и 

Advertising strategies 
in the Kazakhstan 
culture of 
consumption: linguistic 

Лингвистикалық және 
әлеуметтік-мәдени 
аспектілер 



Peter the Great, Ресей әлеуметтік-мәдени 
аспектілер 

социокультурные аспекты  and sociocultural 
aspects 

4. Асанова  

Алия Еркиналиевна 

Журавлева  

Евгения Александровна,  

ф.ғ.д., профессор 

Иссерс Оксана Сергеевна, 
ф.ғ.д.,профессор, Ф.М. 
Достоевский атындағы 
Омбы мемлекеттік 
университеті, Ресей 

Еуразиялық 
ментальдылық: көп 
этносты қоғамда 
этностереотиптерді 
қалыптастыру және 
түрлендіру 

Евразийская 
ментальность: 
формирование и 
модификация 
этностереотипов в 
полиэтничном социуме 

Eurasian Mentality: the 
Formation and 
Modification of Ethnic 
Stereotypes in a Multi-
Ethnic Society 

Еуразияшылдық 
ментальдылықты 
қалыптастыру аясында 
өмір сүруші көп ұлтты 
әлеумет өкілдерінің 
этнотаптаурындарының 
өзара әрекеттестігі мен 
түрленім ерекшеліктерін 
зерттеу 

5 Тулегенова Медина 

Кажимкановна 

Жунусова  

Жаныл Ныгызбаевна,  

ф.ғ.д., профессор 

Харри Вальтер, 
ф.ғ.д.,профессор, Эрнст 
Лохмейер атындағы 
Грайфcвальд 
университеті, Германия 
 
Prof.Dr.h.c. Harry Walter , 
Institut für Slawistik der 
Universität Greifswald 
Ernst-Lohmeyer- 

Субстандарт 
лексикасының 
әлеуметлексикографиялық 
және лингвомәдениеттік 
талдау: 
полипарадигматикалық 
тәсіл 

Социолексикографическая 
и лингвокультурная 
интерпретация 
субстандартной лексики: 
полипарадигмальный 
подход 

Sociolexicographic and 
linguocultural 
interpretation of 
substandard 
vocabulary: 
polyparadigmatic 
approach 

Лексикографияның 
теориясы мен 
практикасының 
тарихына негіз болатын 
және лексикографияның 
аз зерттелген 
объектісіне назар 
аударатын 
салыстырмалы 
субстандартты 
лексикография мен 
әлеуметлексикографияда 
өзінің дамуын қажет 
ететін субстандарттық 
лексика. 
 

 
 
 

Заведующий кафедрой  
теоретической и прикладной лингвистики       Журавлева Е.А. 


