ОТЧЕТ
объединенного диссовета по специальностям 6D021200-Тюркология, 6D050500Регионоведения, 6D020200- Международные отношения
Количественный состав диссовета – 15 человек.
Качественный состав обеспечен ведущими учеными 3-х специальностей из ЕНУ им.
Л.Гумилева, других вузов и организаций (см. Табл.)
Таблица 1
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Аты-жөні
Жолдасбеков Мырзатай

Ғылыми дәрежесі
Диссертациялық кеңес төрағасы
филология ғылымдарының
докторы
6D021200-Түркітану
10.01.02 – «Қазақ әдебиеті»

Қызметі

Қазақстан Республикасының
Төтенше және Өкілетті елшісі,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті түркітану
кафедрасының меңгерушісі,
профессор
Диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары
Шаймердинова Нұрила
филология ғылымдарының
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
Ғаббасқызы
докторы,
ұлттық университеті түркітану
6D021200-Түркітану
кафедрасының профессоры
10.02.19 – «Тіл теориясы»
Ғалым хатшы
Турханова Айгерим
саяси ғылымдар кандидаты
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
Жолтаевна
23.00.02 –
ұлттық университеті халықаралық
Саяси институттар,
қатынастар кафедрасының доценті
этносаяси конфликтология,
ұлттық және саяси процестер
мен технологиялар
Мамандық бойынша диссертациялық кеңес мүшелері
6D021200-Түркітану
Ерден Задаұлы Қажыбек
филология ғылымдарының
ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы
докторы
атындағы Тіл білімі институты
10.02.06 – «Түркі тілдері»
қазақ тілінің тарихы және түркітану
бөлімінің меңгерушісі
Манкеева Жамал
филология ғылымдарының
ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы
Айтқалиқызы
докторы
атындағы Тіл білімі институты
10.02.06 – «Түркі тілдері»
лексикология бөлімінің меңгерушісі,
профессор
Ыбраев Шәкірмашрип
филология ғылымдарының
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
докторы
ұлттық университеті түркітану
6D021200-Түркітану
кафедрасының профессоры
10.01.02 – «Қазақ әдебиеті»
6D050500-Аймақтану
Кушкумбаев
Санат Саяси ғылымдар докторы
Қазақстан Республикасы Президенті
Қайырслямұлы
23.00.02 – Саяси институттар,
жанындағы Қазақстанның
этносаяси конфликтология,
стратегиялық зерттеулер институты
ұлттық және саяси процестер
директорының орынбасары
мен технологиялар
Кожирова
Светлана саяси ғылымдар докторы
Қазақстан Республикасының
Басейовна
23.00.02 – Саяси институттар,
Президенті жанындағы мемлекеттік
этносаяси конфликтология,
басқару Академиясының
ұлттық және саяси процестер
Дипломатия Институтының
мен технологиялар
профессоры

9

Баубек Жұмашұлы
Сомжүрек

10

Смағұлова
Мұратбекқызы

Гүлнар

тарих ғылымдарының кандидаты
07.00.15 – «Халықаралық
қатынастар тарихы және сыртқы
саясат»
тарих ғылымдарының кандидаты
07.00.15 –«Халықаралық
қатынастар тарихы және сыртқы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті халықаралық
байланыстар және инновация
мәселелері жөніндегі проректоры
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ
тарих факультетінің деканы

саясат»
6D 020200 –Халықаралық
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ әлем
қатынастар мамандығы бойынша тарихы және халықаралық
философия
қатынастар кафедрасының доценті
докторы (PhD)
6D020200-Халықаралық қатынастар
Сұлтанов
Қуаныш Турханова Айгерим Жолтаевна
ҚР Төтенше және Өкілетті Елшісі,
Сұлтанұлы
23.00.02 – «Саяси институттар,
Қазақстан Республикасы
этносаяси конфликтология,
Парламетінің Мәжіліс депутаты,
ұлттық және саяси процестер
профессор
мен технологиялар»
Есдәулетова
Ардақ саяси ғылымдар докторы
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
Мэлсқызы
07.00.15 –«Халықаралық
ұлттық университеті халықаралық
қатынастар тарихы және сыртқы
қатынастар кафедрасының
саясат»
профессоры
Жабина Жансая Рифильевна Саяси ғылымдар докторы
Абылай хан атындағы Қазақ
23.00.02 – Саяси институттар,
халықаралық қатынастар және әлем
этносаяси конфликтология,
тілдері университеті
ұлттық және саяси процестер
Халықаралық қатынастар
мен технологиялар
кафедрасының меңгерушісі
Шаймергенов
Тимур саяси ғылымдар кандидаты
Қазақстан Республикасы Тұңғыш
Төлегенұлы
23.00.02 –
Президенті – Елбасының
Саяси институттар,
кітапханасы» ММ директорының
этносаяси конфликтология,
орынбасары
ұлттық және саяси процестер
мен технологиялар
Стамбулов
Бердібайұлы

11

12

13

14

15

Серік

Количество
защищенных диссертационных иследований за 2016
полугодие) в разрезе специальностей – 10 человек
Таблица 2:
6D021200№
год
Общее
6D050500Тюркология
количество
Регионоведения
защищенных
1.
2.
3.
4.

2016
2017
2018
Всего

3
5
6
14

2
3
5

2
1
3

–

2018гг.(первое

6D020200Международные
отношения
1
3
2
6

Количество защищаемых работ за второе полугодие 2018г.
Таблица 3:
№
год

1

6D021200Общее
Тюркология
количество
защищаемых

2018
6
(второе
полугодие)

3

Всего за 2018 г. – 8 человек (2+6)

6D050500Регионоведения

6D020200Международные
отношения

1

2

Общая информация
об отклоненных, утвержденных, неутвержденных диссертационных
исследований докторантов PhD в разрезе специальностей
Таблица 4:
6D021200
Түркітану

6D050500
Аймақтану

6D020200Халықаралық
қатынастар

Диссертации, не допущенные к защите

–

–

–

Диссертации, отклоненные диссоветом

–

–

–

Диссертации, получившие отрицательные
рецензии

–

–

–

Диссертации, утвержденные Комитетом

2

2

4

Среди них дис.исследования, выполненные в
других заведениях

1

Диссертации, не утвержденные Комитетом

–

–

–

Среди них дис.исследования, выполненные в
других заведениях

–

–

–

Общее количество защищенных диссертации

5

3

Среди них дис.исследования, выполненные в
других заведениях

6
1

ФИО докторантов, темы, язык защиты
Таблица 5:
№
Специальность
1

6D021200Тюркология

ФИО

Темы

1)Т.Молдабай

Көне түрік жазу
тарихы

2) Б. Ескельдиева

Сопоставительное
исследование
полупредикативных
конструкций каз. и
сибирских тюркских
языков

3) С. Торебекова

«Армян жазулы
қыпшақ
ескерткіштеріндегі
етістік
категорияларының
семантикасы мен
қолданылуы»

4) Ж.Сайын

«Лингвокультурные
взаимосвязи
тюркских этносов
Республики

Язык
защиты
казахский
русский

казахский

русский

Казахстан (на
материале
казахского и
турецкого языков)»

2

6D050500Регионоведение

5) Г.Жиембаева

«Түркі
халықтарының
қаһармандық
эпостарындағы
мифтік мотивтер»

казахский

1)У.Оракбаева

Indian Policy towards
Central Asia:
Evolution and
Dynamics of Changes

английский

2)А. Ибраева

Орталық Азиядағы
Еуропалық Одақ
саясаты: жаңа
үрдістер,
басымдықтар және
келешегі

казахский

казахский

3

6D020200 Международные
отношения

3) А. Шукыжанова

Орталық Азия
қауіпсіздігі
жүйесіндегі шекара
мәселесі

1) К.Қондыкерова

Международные
договоры
Республики
Казахстан как
фактор достижения
гармонизации
международных
отношений.

2) З. Какенова

АҚШ-тың Орталық
Азиядағы геосаяси
мүдделері

3) А.Оралов

Трансформация
энергетической
политики
Европейского союза
в отношении стран
Центральной Азии

русский

казахский
русский

1991-2016 года
4) Б. Оспанова

Специфика
Европейского Союза
как актора в
Центральной Азии:
теоретическое
моделирование и
динамика
политической роли

русский

5)Ж. Кенжегали

«Орталық Азиядағы
аймақтық қауіпсіздікті
қамтамасыз етудегі
су-энергетикалық
фактор»

казахский

6) Р. Байгондин

«Еуразиялық Одақ
және Орталық Азия
елдерінің аймақтық
интеграция
мәселелері»
тақырыбында
диссертациясы
қорғалады.

казахский

Таким образом, из 14 диссертаций 8 работ защищены на казахском, 5 - на русском,
1 диссертация - на английском языках.
За время работы диссертационного совета, было проведено 12 заседаний по
приему к защите диссертаций и 15 заседаний по защитам диссертаций .
Важными для диссертационных работ докторантов являются - темы их
исследований. Темы по специальности тюркологии являются актуальными и
востребованными для современной тюркологической науки, ибо они связаны общими
идеями тюркского мира, культуры, истории, языка; с научными проектами и грантами (в
т.ч. международными) кафедры тюркологии с 2012 по 2020 гг. К числу таких проектов
относятся: 1) "Кыпчаки: история, язык, культура в армянской графике" (2012 - 2014гг.); 2)
«Руническое письмо: происхождение и функционирование в Степном ареале Евразии» 3)
"Взаимодействия тюркских языков и культур в пост-советском Казахстане»
(международный проект совместно с Институтом Тюркологии Берлинского Свободного
университета). Результаты исследований внедряются в образовательный процесс
обучающихся.
Темы диссертационных исследований специальностей регионоведения и
международные отношения связаны с актуальными вопросами взаимоотношений
Центральной Азии, Казахстана с Европейским Союзом, США в сфере развития политики,
экономики, культуры. По результатам иссследований имется акты внедрения (например,
А.Оралов).
Качество и Проблемы
1. Качество диссертационных исследований докторантов PhD зависит от многих
факторов: исследовательского опыта докторантов, его научного потенциала, умения
систематически кропотливо работать над темой, умения работать с источниками, связи с
научным руководителем, владения языками и научным стилем и т.д и т.п.

Одним из важных факторов качественной исследовательской работы является
разработка теоретического, концептуального раздела диссертации. К сожалению,
большинство докторантов не владеют методологией научного анализа, теоретическая
база работ слабая. Докторанты увлекаются цитированием и ссылками, не умеют
анализировать, обобщать изложенное, выражать свою точку зрения.
2. Проблема, из-за которой во время не защищаются докторанты PhD, отсутствие
своевременной публикаций статей в рейтинговых журналах, в базах Skopus и Tomsen R.
Докторанты попадают в руки хищнических журналов, теряя время и финансы (в 2017 г.
Ж. Сайын, А. Сандыбаева не смогли выйти на защиту по этой причине).
3. Не отработана до сих пор оплата рецензентов и зарубежных консультантов. Если
университет открывает диссовет, значит, он берет ответственность за оплату рецензентов,
а не возлагает отмеченное на докторантов. Зарубежные консультанты в течение трех
последних лет остаются без финансирования.
4. Некоторые научные руководители недобросовестно работают со своими докторантами:
не контролируют исследовательскую деятельность докторанта, не помогают в разработке
методологии и теории исследования, в подготовке предзащитных и послезащитных
материалов.
Зам. председателя диссовета

Ученый секретарь

Н.Г.Шаймердинова

……..А.Ж.Турханова

