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                    Түркітану кафедрасының професссор-оқытушылар құрамы 

             

                                       Түркітану кафедрасы туралы ақпарат 

 

       Кафедра 2010 жылдың 1 қыркүйегінде Халықаралық қатынастар факультеті 

базасында 2010 жылғы 25 тамыздағы университеттің Ғылыми кеңесі шешімінің негізінде 

(№25 хаттама) құрылды.  Оқытудың үш деңгейі: бакалавриат, магистратура, докторантура 

бойынша білім беруді жүзеге асырады. Студенттердің білім алуы (бакалавриат) екі 

мамандық бойынша жүргізіледі: 5В021200 – «Түркітану», 5В021000 – «Шетел 

филологиясы: түрік тілі». 2011 жылдан бастап кафедрада екі мамандық бойынша 

магистратура және бір мамандық бойынша докторантура өз жұмысын бастады: 6М020500 

– «Филология: түркі тілдері», 6М021200 – «Түркітану», 6D021200 – «Түркітану».  

         Кафедраға көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Мырзатай Жолдасбеков басшылық етеді. Кафедрадағы профессор-

оқытушылар құрамының  саны – 21, ғылыми дәреже көрсеткіші 98%-ды құрайды, 8 

профессор, ғылым докторы, 4 ғылым кандидаты, 7 PhD доктор жұмыс істейді, олардың 

қатарында ф.ғ.д., профессор М. Жолдасбеков; профессор Н.Г. Шаймердинова; ф.ғ.д., 

профессор М.Қ. Ескеева; ф.ғ.д., ф.ғ.д., профессор Ш.Ибраев; ф.ғ.д., ҚР ҰҒА 

корреспондент мүшесі А.Ж. Шәріп, профессор Қ.Салғараұлы; т.ғ.д., профессор 

С.М.Сыздықов; ф.ғ.д., профессор А.К. Каиржанов  т.б. ғалымдар бар.  

        ҚР БҒМ Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің (РОӘК)  «Түркітану» секциясы 

жұмысына кафедра мүшелері белсенді араласады. Түркітану кафедрасында 

диссертациялық кеңес жұмыс істейді, 6D021200 – Түркітану, 6D050500 – Аймақтану, 

6D020200 – Халықаралық қатынастар бағыты бойынша диссертациялық жұмыстар 

қорғалады.         

        Түркітану кафедрасы ТМД-ның Түркітану кафедрасы, Ресейдің түркі тілдес 

республикаларының (Башқұртстан, Татарстан, Хакасия, Тува және Алтай Республикасы); 

ғылыми-зерттеу институттарымен және олардың қатарына мынадай шетел ұйымдарының 

Түркітану кафедраларымен жан-жақты ынтымақтастықты жүзеге асырады: Ереван 

мемлекеттік университетінің Түркітану кафедрасы (Ереван/Армения), РҒА Шығыстану 

институты (Мәскеу/Ресей), Гази университетінің қазіргі түркі тілдері кафедрасы 

(Анкара/Түркия), Мимар Синан атындағы университет (Стамбул/Түркия), Эгей 

университеті (Измир/Түркия), Берлин еркін университетінің Түркітану институты 

(Германия), Манас атындағы қырғыз-түрік университеті (Бішкек/Қырғызстан), Хакас тіл, 
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әдебиет және тарих ғылыми-зерттеу институты (Абакан/Хакасия Республикасы, Ресей), 

Н.Ф.Катанов атындағы Хакас мемлекеттік университеті, Ресей Ғылым академиясының 

(РҒА) Сібір бөлімшесі (Новосибирск қаласы), Санкт-Петербор университетінің Шығыс 

факультеті (Ресей), Башқұрт мемлекеттік университетінің Түркітану кафедрасы 

(Башқұртстан), Бейжің Орталық ұлттар университетінің Түркітану кафедрасы (Қытай), 

А.Навои атындағы Мемлекеттік өзбек тілі мен әдебиеті университеті 

(Ташкент/Өзбекстан), Бердах атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті 

(Нүкіс/Өзбекстан) т.б. 

Кафедраның мақсаты: түркітану және шетел филологиясы: түрік тілі мен әдебиеті 

бойынша  заманауи түркологияның өзекті мәселелерін саралай білетін, ҚР білім беру 

жүйесінде, ғылыми-зерттеу саласында, түркітілдес мемлекеттердің халықаралық 

ұйымдарында, ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтерде жұмыс істеу құзіреттілігі 

бар, бәсекеге қабілетті бакалавр-магистр- PhD доктор маман дайындау.  
 

Информация о кафедры тюркологии 

 

Кафедра осуществляет образовательную деятельность под руководством видного 

государственного и общественного деятеля, крупного ученого-литературоведа, 

тюрколога, Чрезвычайного и полномочного посла, доктора филологических наук, 

профессора М. Жолдасбекова. Кафедра обеспечивает высокий уровень преподавания 

лингвистических, литературоведческих, историко-культурных, политических и 

методологических дисциплин; дает возможность получения методических и научно-

практических навыков.  

      Деятельность кафедры тюркологии, как структурного подразделения ЕНУ, 

осуществляется в соответствии с:  

1. Уставом РГП ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева» МОН РК, утвержденного приказом Комитета по государственному имуществу 

и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 01 февраля 2012 г. № 

121 и зарегистрированного в Министерстве юстиции РК . 

2. Государственной лицензией на право оказания образовательных услуг: Серия АБ 

№ 0137482 от 05 апреля 2011 г., выданной МОН РК.  

Кадровый состав кафедры проводит подготовку специалистов по следующим 

направлениям:  

 Бакалавриат 5В021200 – тюркология (каз., рус.), 5В021014 – иностранная 

филология: турецкий язык (каз., рус.), магистратура 6М021200 – тюркология (каз., рус.), 

6М020500 – филология: тюркские языки (каз., рус.) научно-педагогическое направление, 

докторантура 6D021200 – тюркология (каз., рус.).  

 Кафедру возглавляет доктор филологических наук, профессор Мырзатай 

Жолдасбеков. Кафедра тюркологии обладает качественным профессоро-

преподавательским составом. На кафедре работают 21 преподавателей. 19 человек имеют 

ученую степень, что составляет 98% (8 докторов наук, 4 кандидата наук, 7 доктора PhD, 2 

магистр).  

Для улучшения качества проведения занятий на турецком языке кафедрой 

привлекались зарубежные специалисты-носители турецкого языка с 2011-2012 по 2014-

2015 уч.г. доктор PhD из Турции Д. Карини, а с 2013-2014 по 2014-2015 уч.г. доктора PhD 

Г. Карини, 2017-2018 уч.г. доктор PhD С.Азап. Так же, на краткосрочный период 

привлекались зарубежные специалисты из Венгрии (М. Иванич, Р. Мукушева), России 

(А.В. Дыбо, А. Есипова, Д.Д. Васильев, А.Кзыласов), Польшии (Г. Янковский). 

Кафедра обладает всеми необходимыми средствами и условиями: качественным 

кадровым составом, фундаментальными научными разработками, нормативно-

законодательными документами, интегративной и ориентированной образовательной 

программой, необходимыми международными связями, достаточной материальной базой. 

На кафедре работают известные ученые, которые внесли значительный вклад в 

становление и развитии тюркологической науки, работы которых стали неотъемлемой 
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частью профессионального образования молодых тюркологов. К таким ученым относятся 

профессоры – М. Жолдасбеков, К. Салгараулы, Н. Шаймердинова, А. Каиржанов, С. 

Сыздыков, Ш.Ибраев, М. Ескеева, А.Шарип и др. 

Цель кафедры: подготовка специалистов по тюркологии и иностранной филологии: 

турецкому языку и литературе, владеющих современными подходами обучения 

иностранным языкам и литературе, которые в рамках действующей в РК системы 

образования бакалавр-магистр-докторант PhD, могут проявлять себя как компетентные 

специалисты в образовательном (педагогическом), научно-исследовательском; 

организационно-управленческом пространстве Республики Казахстан и евразийского 

сообщества. 
 
                Information about the Department of Turkic Studies  

 

      The department carries out educational activities under the guidance of prominent state and 

public figure, a prominent scientist and literary critic, turkologist, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Doctor of Philology, Professor M. Zholdasbekov. The department provides a 

high level of teaching linguistic, literature, historical, cultural, political  and methodological 

disciplines; provides with an opportunity to acquire scientific skills. 
Activities of the Department of Turkic Studies, as a branch of ENU, in accordance with: 

     1. Charter RSE on REM "LN Gumilyov Eurasian National University. "MES approved by 

order of the Committee for State Property and Privatization of the Ministry of Finance of the 

Republic of Kazakhstan on February 1 in 2012 № 121 and registered with the Ministry of 

Justice. 

     2. State license for the provision of educational services: series AB number 0137482 on 05 

April, 2011 issued by MES. 

The staff of the department prepares specialists in the following areas: 

     Undergraduate 5B021200 – Turkology (Kaz., Rus.) 5B021014 – Foreign Philology: Turkish 

language (Kaz., Rus.), Master’s Program in 6M021200 - Turkology (Kaz., Rus.) and  6M020500 

- Philology: Turkic languages (Kazakh., Rus .) in scientific and pedagogical direction, doctoral  

program in 6D021200 – Turkology (Kaz., Rus.). The head of the department is the Doctor of 

Philology, Professor Myrzatai Zholdasbekov. The Department of Turkic Studies has a highly 

qualified staff of professors and lecturers. The department has 21lecturers. 19 people have a 

degree that is 98% (8 doctors of sciences, 4 candidates of sciences, 7 PhD doctors). 

     To improve the quality of education in Turkish, the department attracted foreign lecturers, 

native-Turkish speakers. PhD doctor from Turkey Zh. Karini gave lectures from 2014-2015 to 

2011-2012 academic year doctor and PhD doctors G. Karini gave Turkish classes from 2013-

2014 to the 2014-2015 academic year. In addition, foreign scolars from Hungary (M. Ivanic, R. 

Mukusheva), Russia (A.V. Dybo, A. Essipova, D.D. Vasiliyev), Poland (Jankowski) were 

attracted for the short term period. 

     The department has all the necessary facilities and conditions: qualified personnel structure, 

fundamental scientific developments, regulatory and legislative documents, integrative, and 

focused educational programs, required international relations, and sufficient material base. 

     The department has well-known scientists, who have made a significant contribution to the 

establishment and development of science of Turkic studies, whose works have become an 

integral part of the preparing young specialists in Turkic languages. These scientists are 

professors – M. Zholdasbekov, K. Salgarauly,  N. Shaimerdinova,  A. Kairzhanov,  S. Syzdykov, 

Sh. Ibrayev, М. Yeskeyeva, А.Sharip  et al.  

      The purpose of the department: training of specialists in Turkic and Foreign Languages; 

Turkish language and literature possessing a modern approaches of foreign language and 

literature education. These specialists within the three level of education, the bachelor’s-

master’s- PhD doctoral degrees, existing in Kazakhstani education system can approve 

themselves as a competent experts in educational (pedagogical ) research; organizational and 

administrative fields of the Republic of Kazakhstan and the Eurasian community. 
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 Филология ғылымдарының докторы, профессор 

Түркітану кафедрасының  меңгерушісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мырзатай Жолдасбеков 

филология ғылымдарының докторы, 

профессор 

түркітану кафедрасының  меңгерушісі 

байланыс мәліметтері: 

эл.почта: zholdasbekov@enu.kz 

 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

мемлекет және қоғам қайраткері, филология 

ғылымдарының докторы,  профессор  

1960 жылы  әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің филология факультетін бітірді; 

1993 жылы «Жамбыл және оның ақындық айналасы» атты 

тақырыпта докторлық диссертация қорғады;  

1993 жылы ҚР БжҒМ ЖАК  профессоры ғылыми атағын 

алды. 

Әдебиттанушы-ғалым Б.Кенжебаевтың ғылыми мектебі. 

Ғылыми қызығушылығы: 

түркология, түркі фольклоры, түркі халықтарынының 

әдебиеті, түркі халықтарының дүниетанымы. 

Ғылыми жобалары: 

Жетекшілік жасаған жобалары: 

2005 -2008 жж – «Ежелгі түркі руна ескерткіштері»  

2009-2011  жж. –  «Тәуелсіздік шежіресі»  

2012-2014 жж. – «Түркі геосаяси феномені: тарихы және 

қазіргі жағдайы»  

Оқитын курстары: 

Түркі халықтарының жазба әдебиеті, Түркі жазба 

ескерткіштерін зерттеудің мәселелері, Көркем аударма 

және әдеби байланыс, Әлем және түркі әдебиетіндегі ортақ 

сюжеттер мен мотивтер Іс тәжірбиесі: 

2012 жылдан бастап қазіргі таңда   түркітану 

кафедрасының меңгерушісі; 

2006-2012 жж. – Президенттік мәдениет 

орталығының директоры;  

2004-2006 жж. – «Еуразия» гуманитарлық 

зерттеулер ғылыми орталығының директоры; 

2000-2004 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия Ұлттық университетінің ректоры; 

1997-2000 жж. – ҚР СІМ Дипломатиялық 

академияның ректоры; 

1993-1997 жж. – Қазақстан Республикасының 

Иран Ислам Республикасындағы Төтенше 

және өкілетті елшісі; 

1991-1993 жж. – Қазақ КСР Премьер-

министрінің орынбасары; Қазақстан 

Республикасы Президентінің Кеңесшісі; 

1988-1990 жж. – Қазақстан Компартиясы 

Орталық Комитетінің Идеология бөлімінің 

меңгерушісі;1987-1988 жж. – Қазақстанның 

оқу министрі, Білім министрінің бірінші 

орынбасары;1977-1987 жж. – Талдықорған 

педагогикалық институтының ректоры; 

1960-1977 жж. – С.М.Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінің оқытушысы, аға 

оқытушысы, доценті, филология 

факультетінің деканы. 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• «Асыл арналар» (1986, 1990) 

• «Жүз жыл жырлаған жүрек» (1992) 

• «Тоқсан толғау» (1992, Н.Төреқұловпен авторлық 

бірлестікте) 

• «Жамбыл және оның ақындық ортасы» (1996) 

• «Асыл сөздің атасы» (1996) 

• «Ел тағдыры – ер тағдыры» (1997) 

• «Ел тұтқа» (А. Сейдімбекпн авторлық бірлестікте) 

• «Сөзді ұғатын кез келді» (2007) 

• «Камни заговорили» (2007) 

• «Орхон ескерткіштерінің толық атласы» (2007, Қ. 

Сартқожаұлымен авторлық бірлестікте) 

• «Таңдамалы шығармалары», I, II, III, IV, V, VI, VII том. 

(2012) . 

• «Тәуелсіздік тағылымы», 2012 

• «Тәуелсіздік шежіресі», 2012 

• «Атлас Западно-тюркского каганата», 2013 

• «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік шежіресі», 

2014 (Е.Б.Сыдықовпен авторлық бірлестікте 10 том) 

Алған сыйлықтары: 

«Халықтар достығы» медалі иегері  (1986 ж); 

«Құрмет» ордені иегері (1996 ж); 

«Күлтегін» атындағы сыйлықтың иегері (2004 

ж);«Парасат» ордені (2005 ж); Барыс» ордені 

иегері (2011 ж);«Қазақстан Халықтары 

Ассамблеясының» алтын медалі (2014 ж); 

І дәрежелі «Барыс» ордені (2017) . 
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Доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедры тюркологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мырзатай Жолдасбеков 

доктор филологических наук 

профессор 

заведующий кафедры тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

 zholdasbekov@enu.kz 

Моб: +7 777 245 77 87 

Ученая степень, научная школа: 1960г. - окончил 

филологический факультет Казахского государственного 

университета им. С.М.Кирова (г.Алмата). 

1993г. – д.ф.н. (РК) – МОН РК 

1993г. – профессор 

Научные интересы: тюркология, тюркский фольльклор, 

литература тюркских народов, мировоззрение тюркских 

народов. 

Научные гранты: 

Руководитель научных грантов 

«Древнетюркские рунические памятника» (2005 -2008гг.) 

«Тәуелсіздік шежіресі» (2009-2011гг.)  

 «Тюркский геополитический феномен:  история и 

современность» (2012-2014 гг.) 

Читаемые курсы: 

Письменная литература тюркских народов. Вопросы 

исследования тюркских письменных памятников. 

Художественный перевод  и литературная связь. Мотивы и 

взаимные сюжеты в мировой и тюркской литературе. 

Профессиональный опыт: 

2010г. –  заведующий кафедры тюркологии 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева; 

2006-2012гг. -  директор Президентского 

Центра культуры; 

2004-2006гг. -  руководитель научного 

центра гуманитарных исследований 

«Евразия»; 

2000-2004гг. -  ректор Евразийского 

национального университета им. 

Л.Н.Гумилёва; 

1997-2000гг. -  ректор Дипломатической 

Академии МИД Республики Казахстан; 

1993-1996гг. -  Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Казахстан 

в Исламской Республике Иран; 

1991-1993гг. -  заместитель Премьер-

министра, Советник Президента Республики 

Казахстан; 

1988-1990гг. - заведующий Идеологическим 

отделом ЦК Компартии Казахстана; 

1987-1988гг. - министр просвещения 

Казахской ССР; 

1977—1987гг. занимал пост ректора Талды-

Курганского педагогического института; 

1960-1977гг.  работал на кафедре казахской 

литературы ассистентом, старшим 

преподавателем, доцентом в КазГУ. 

• Публикации (избранные): 

• Асыл арналар (1986г., 1990г.); 

• Жүз жыл жырлаған жүрек (1992г.); 

• Тоқсан толғау (1992г., в соавторстве с Н. 

Торекуловым); 

• Жамбыл және оның ақындық ортасы (1996г.); 

• Асыл сөздің атасы (1996г.); 

• Ел тағдыры — ер тағдыры (1997г.); 

• Ел тұтқа (в соавторстве с А. С. Сейдимбеком); 

• Сөзді ұғатын кез келді (2007г.); 

• Камни заговорили (2007г.); 

• Орхон ескерткіштерінің толық атласы (2007г., в 

соавторстве с К.Сарткожаулы); 

• Таңдамалы шығармалары, I, II, III, IV, V, VI, VII 

том. - Астана: Күлтегін (2012г.); 

• Тәуелсіздік тағылымы  (2012г.); 

• Тәуелсіздік шежіресі» (2012г.); 

• Атлас Западный Тюркский Каганат», Астана: 

«Service Press», (2013г.); 

• Летопись независимости Республики Казахстан» 

(2014г., в соавторстве с Е.Б. Сыдыковым, 10 томов). 

Награды: 

- Золотая медаль «Ассамблеи народов 

Казахстана» (2014г.); 

- Орден  «Барс» (2011г.); 

- Орден «Парасат» (2005г.); 

- Премия имени Кюль-тегина (2004г.); 

- Орден «Құрмет» (1996г.); 

- Медаль «Дружба народов» (1986г.) 
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 Dr. of Philology, Professor 

Head of the Turkology Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZhOLDASBEKOV 

Myrzatai 

Doctor of  Philology, professor 

Head of the Turkology Department 

Contact information: 

email: zholdasbekov@enu.kz 

Mob: +7 777 245 77 87 

Academic degree, scientific school: 

Doctor of Philology, professor 

1993 – Doctor of Philology (RK) – MES RK 
1960 graduated from Philology Faculty of Kazaks State University. 

Research interests: 

Turkic studies, Turkic folklore, Turkic literature, Turkic worldview. 

Research grants: 

Research manager: 

 «Old Turkic Runic Inscriptions» (2005 -2008 yrs.) 

«A Chronicle of Independence» (2009-2011 yrs.)   

 «Turkic Geopolitical Phenomena: History and Modernity» (2012-2014 

yrs.) 

Delivered courses: 

Written literature of Turkic people; Problems of researching Old Turkic 

Inscriptions; Literary translation and literary connection; Motives and 

mutual story plots in world and Turkic literature. 
Professional experience:  

Since 2012 –currently Head of the 

Turkology Department at the L.N. 

Gumilyov Eurasian National 

University;.  

2006-2012 Director of the President's 

Cultural Center. 

2004-2006 Head of the “Eurasia” 

Research Center of Humanitarian 

Studies  

2000-2004 Rector of the LN Gumilyov 

Eurasian National University; 

1997-2000 Rector of the Diplomatic 

Academy of the Republic of 

Kazakhstan.1993-1996 the Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of the 

Republic of Kazakhstan to the Islamic 

Republic of Iran.1991-1993 a member of 

the President's Council, State Councillor 

of the Republic of Kazakhstan. Vice-

Prime Minister and Counsellor to the 

President of the Republic of Kazakhstan. 

1988-1990 head of the Ideological 

department of the CC of Kazakhstan. 

1987-1988 Minister of Education of the 

Kazakh SSR.1977—1987- a rector of 

Taldykurgan Pedagogical Institute. 

1960-1977 - an assistant, senior lecturer, 

associate professor of the Department of 

Kazakh literature, at the Kazakh State 

University. 

Publications (selected): 

• «Асыл арналар» (1986, 1990) 

• «Жүз жыл жырлаған жүрек» (1992) 

• «Тоқсан толғау» (1992, в соавторстве с Н. Торекуловым) 

• «Жамбыл және оның ақындық ортасы» (1996) 

• «Асыл сөздің атасы» (1996) 

• «Ел тағдыры — ер тағдыры» (1997) 

• «Ел тұтқа» (в соавторстве с А. С. Сейдимбеком) 

• «Сөзді ұғатын кез келді» (2007) 

• «Камни заговорили» (2007) 

• «Орхон ескерткіштерінің толық атласы» (2007, в соавторстве с 

К. Сарткожаулы) 

• «Таңдамалы шығармалары», I, II, III, IV, V, VI, VII том. - 

Астана: Күлтегін, 2012 . 

• «Тәуелсіздік тағылымы», 2012 

• «Тәуелсіздік шежіресі», 2012 

• «Атлас Западный Тюркский Каганат», Астана: «Service Press», 

2013 

• «Летопись независимости Республики Казахстан» (2014, в 

соавторстве с Е.Б. Сыдыковым, 10 томов) 

Awards, medals: 

2014 "Gold Medal of the Assembly of 

Peoples of Kazakhstan";2011 The Order 

of  Barys ;2005 The Order of Parasat ; 

2004 The Kul-Tegin Prize - for 

achievements in the field of Turkic 

studies;1996 The Order of  Kurmet; 

1986 The Order of Friendship of 

Peoples. 
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  Филология ғылымдарының докторы, профессор 

 
 

Шаймердинова Нурила 

Ғаббасқызы 

 ф.ғ.д.,  

түркітану кафедрасының 

профессоры   

байланыс мәліметтері: 

эл.почта: 

shaimerdinova_ng@enu.kz 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

ф.ғ.д., профессор 

1979 жылы С.М. Киров атындағы ҚазМУ, филология факультетін бітірді;  

1994 жылы «10.02.20 – Сопоставительное и типологическое языкознание» 

тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады;  

2008 жылы  «10.02.19 – Тіл теориясы» мамандығы бойынша докторлық 

диссертация қорғады; 

2011 жылы ҚР БжҒМ ЖАК профессоры ғылыми атағын алды. 

Ғылыми мектебі: М.Жолдасбековтың  "Дала мәдениеті" мектебі 

Ғылыми қызығушылығы: 

Лингвистикалық түркітану, текстология, түркі тілдерін салыстырмалы-

салғастырмалы зерттеу, этнолингвистика, көне түрік бітіг мәтіндерін аудару 

және семантикалық талдау  

Ғылыми жобалары: 

Жетекшілік жасаған ғылыми жобалары 

2015-2017 жж. -  «Руна жазуы: Еуразия ареалында пайда болуы мен қызмет 

етуі»; 

 2012-2014 жж. - «Қыпшақтар: тархы, мәдениеті, армян графикасындағы тілі»;  

Қосалқы жетекшілік жасаған халықаралық ғылыми жобасы:   

2013-2016 жж. -  «Посткеңестік Қазақстандағы түркі тілі мен мәдениетінің 

өзара байланысы»;  

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары: 

2009-2011 жж. -"Тәуелсіздік шежіресі"  

2005 -2008 жж. - "Көне түркі руна ескерткіштері"  Іс тәжірбиесі: жалпы стаж 42 

жыл 

2010  жылдан бастап қазіргі 

таңда  түркітану кафедрасының 

профессоры; 

2008 – 2010 жж. – Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ орыс  

филологиясы кафедрасының 

профессоры;  

2005-2000 жж. – Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ орыс  

филологиясы кафедрасының 

доценті; 

2000–1997 жж. – Абай 

атындағы АлМУ орыс тілі 

және жалпы тіл білімі 

кафедрасының доценті;  

1997-1995 жж. – Әскери 

институт  лингвистика 

кафедрасының доценті;  

1994 -1991 жж. – Абай 

атындағы АлМУ аспиранты; 

1990-1983 жж. – Алматы 

Автожол институтының 

лингвистика кафедрасының 

оқытушысы. 

Оқитын курстары: 

Түркітануды зерттеудің әдіс-тәсілдері, Қазіргі түркітану лингвистикасының 

даму тенденциялары, Қазіргі түркітанудың өзекті мәселелері.   

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

- Когнитивные модели древнетюркских текстов в русских переводах 

(монография) -  Астана: Арман-ПВ 2007 -176 с. ; 

-Когнитивная семантика древнетюркских орхонских текстов (монография) - 

Астана:ЕНУ,2007 - 236 с.;  

- Қыпшақтар: тарих мен тілі (монография)  - Астана: Сары-Арка,2014 - 228 с. 

(в соавторстве);   

- Атлас Орхонских памятников (первод М.Жолдасбеков, Н.Шаймердинова). - 

Астана: Күлтегін, 2006; 

- Репрезентация в языке древнетюркской картины мира" (учебное пособие). - 

Астана, Арман ПВ, 2009. 

- Древнетюркская картина мира в текстах письменных памятников. 

Учебноепособие. – Астана: ЕНУ, 2014. 

- On the history of the research of old turkic orhon inscriptions in linguistic aspect // 

(Jan., 2015); Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.4, No.1, p. 680-690. 

- Cognitive metaphor in understanding of the Old Turkic world // International 

Conference on Turkish Linguistics September 3-5, 2014. – France, Rouen, 2014. – 

134-135 p. 

- Особенности и распространение тюркского рунического койне // Диалог 

культур: ценности, смыслы, коммуникации XII Международные Лихачевские 

научные чтения. – СПб.: СПбГУП, 2013. – С. 571-573. 

- РуническийлитературныйязыкОрхонскихпамятниковсредневековья // VI 

Intermational Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism Medieval 

Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. – Tbilisi, 2012. – 90-97 p. 

- Этнокультура древних тюрков в письменных памятниках средневековья // 

Настоящиизследования и развитие – 2012. Том 16 Филологични науки. 

Философия. Музика и живот. – София: «Бял Град-Бг» ООД, 2012. – С.40-47. 

- Язык в представлении картины мира древних тюрков // Научное обозрение 

САЯНО-АЛТАЯ // Рецензируемый научный журнал. Серия филология. – 

2011. – № 2(02). – С.74-78. 

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

- "ҚР ЖОО Үздік оқытушысы» 

грантының иегері  (2008), 

-  ҚР Білім беру ісінің үздігі   

(2010 ж); 

- «ҚР Тәуелсіздігіне -20 жыл» 

мерейтойлық медалі (2011 ж)   

-   Л.Н.Гумилева медалі  (2015 

ж). 
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Доктор филологических наук, профессор 

 

 
Шаймердинова Нурила 

Габбасовна 

 доктор филологических наук, 

профессор кафедры 

тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

shaimerdinova_ng@enu.kz 

Ученая степень, звание научная школа: в 1979 г. окончила филологический 

факультет КазГУ им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им.аль-Фараби), г.Алматы  

В 1994 г. - защита кандидатской  диссертации по специальности: 10.02.20 – 

Сопоставительное и типологическое языкознание (г.Алматы).  

В 2008 г. -  защита докторской диссертации по специальности: 10.02.19 – 

Теория языка. (г.Алматы). 

В 2011 г. - присвоено звание профессора (МОиН РК) 

Научная школа М.Жолдасбекова "Степная цивилизация". 

Научные интересы: лингвистическая тюркология,  текстология, 

сравнительно-сопоставительное исследование тюркских языков,  

этнолингвистика, семантический анализ и перевод  рунических текстов 

Научные гранты: 

Руководитель научных грантов 

«Руническая письменность: происхождение и функционирование в Степном 

ареале Евразии» (2015-2017гг.) 

 «Кыпчаки: история, культура и язык в армянской графике» (2012-2014 гг.) 

Соруководитель международного гранта:   

 «Взаимодействие тюркских языков и культур в постсоветстком Казахстане» 

(2013-2016гг.)  

Исполнитель проектов: 

«Тәуелсіздік шежіресі» (2009-2011гг.) 

«Древнетюркские рунические памятники» (2005 -2008гг.) 

Профессиональный 

опыт:общий стаж 42 года 

с 2010г. – профессор кафедры 

тюркологии; 

2008 - 2010 гг.  – профессор 

кафедры русской филологии 

ЕНУ им. Л.Гумилева; 

2005-2000гг. – доцент кафедры 

русского языкознания ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева; 

2000–1997гг. – доцент  

кафедры русского и общего 

языкознания АГУ им. Абая, 

г.Алматы; 

1997–1995гг. - доцент кафедры 

лингвистики Военного 

института, г.Алматы; 

1994 – 1991гг. – аспирантура 

АГУ им. Абая, г.Алматы; 

1990-1983гг. – преподаватель 

кафедры лингвистики 

Алматинского автодорожного 

института, г.Алматы. 

Читаемые курсы: 

Реконструкция древнетюркской картины мира. Язык древнетюркских 

письменных  памятников. Приемы и методы исследования тюркологии. 

Тенденции развития современной тюркологической лингвистики. Актуальные 

проблемы современной тюркологии. 

Публикации (избранные): 

• Когнитивные модели древнетюркских текстов в русских переводах 

(монография) -  Астана: Арман-ПВ 2007 -176 с.; 

• Когнитивная семантика древнетюркских орхонских текстов 

(монография) - Астана: ЕНУ,2007 - 236 с.;  

• Қыпшақтар: тарих мен тілі (монография)  - Астана: Сары-Арка,2014 - 

228 с. (в соавторстве);   

• Атлас Орхонских памятников (первод  М.Жолдасбеков, 

Н.Шаймердинова). - Астана: Күлтегін, 2006; 

• Репрезентация в языке древнетюркской картины мира (учебное 

пособие). - Астана, Арман ПВ, 2009. 

• Древнетюркская картина мира в текстах письменных памятников. 

Учебное пособие. – Астана: ЕНУ, 2014. 

• On the history of the research of old turkic orhon inscriptions in linguistic 

aspect // (Jan., 2015); Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.4, 

No.1, p. 680-690. 

• Cognitive metaphor in understanding of the Old Turkic world // 

International Conference on Turkish Linguistics September 3-5, 2014. – 

France, Rouen, 2014. – 134-135 p. 

• Особенности и распространение тюркского рунического койне // 

Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации XII 

Международные Лихачевские научные чтения. – СПб.: СПбГУП, 

2013. – С. 571-573. 

• Рунический литературный язык Орхонских памятников 

средневековья // VI International Symposium Contemporary Issues of 

Literary Criticism Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. – 

Tbilisi, 2012. – 90-97 p. 

• Этнокультура древних тюрков в письменных памятниках 

средневековья // Настоящие исследования и развитие – 2012. Том 16 

Филологические науки. Философия. Музыка и животные. – София: 

«Бял Град-Бг» ООД, 2012. – С.40-47. 

• Язык в представлении картины мира древних тюрков // Научное 

обозрение САЯНО-АЛТАЯ // Рецензируемый научный журнал. 

Серия филология. – 2011. – № 2(02). – С.74-78. 

Награды: 

- "Лучший преподаватель вуза 

РК 2008", 

-  “Почетный работник 

образования» МОиН РК (2010); 

- юбилейная медаль 20-летия 

независимости РК 2011 г.; 

- медаль им. Л.Гумилева (2015) 
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 Dr. of Philology, Professor 

 
SHAIMERDINOVA Nurila  

Dr. of Philology, Professor  

Contact details: 

e-mail: 

shaimerdinova_ng@enu.kz 

Mob.: +7 778 125 92 31 

Academic degree, Scientific School: 

1979 y. Graduated from the DFaculty of Philology of the S.M. Kirov  KazSU 

(present Al-Farabi KazSU), Almaty  

1994 y. – the defense of candidate dissertation in 10.02.20 – Comparative and 

Typological Linguistics (Almaty).  

 2008 y. -  the defense of the doctoral dissertation in: 10.02.19 – Language Theory. 

(Alamty). 2011 y. – the title of professor (МE and S of RK) 

The school of Science: M. Zholdasbekov "The Steppe Civilization" 

Scientific interests: 

Turkic linguistics, textology, comparative study of Turkic languages, semantic 

analysis and translation of runic texts 

Research Grants: 

Chair of Research Projects 

«Runic Inscription: origin and functioning in Eurasian steppe areal» (2015-

2017yrs.) ; «Kipchaks: history, culture and language in Armenian scripts (2012-

2014 yrs.) 

Co-Chair of the international research grant:   

 «Interaction of Turkic languages and culture in Post-Soviet Kazakhstan» (2013-

2016 yrs.)  

Researcher of the project: 

"Annals of Independence" (2009-2011yrs.) ;  

"Old Turkic Runic Inscriptions" (2005 -2008 yrs.) 

Professional experience: 

Professional experience: 

2010 y. – currently  professor of the 

Turkology department of the L.N. 

Gumilyov ENU 

2008 - 2010 yrs.  –professor of the 

Department of Russian Philology of 

the L.N. Gumilyov ENU 

2005-2000 yrs. – associated 

professor of the Department of 

Russian Philology the L.N. 

Gumilyov ENU 

2000–1997 yrs.– associated 

professor of the Department of 

Russian and General Linguistics of 

the Abai ASU, Almaty.  

1997–1995 - associated professor 

of the Department of the 

Linguistics of the Military Institute, 

Almaty; 

1994 – 1991 – postgraduate study,  

Abai ASU, Almaty.  

1990-1983 – lecturer at the 

Department of Linguistics of the 

Almaty Automobile and Road 

Technical University 

Delivered courses: 

Reconstruction of old Turkic world view.The language of old Turkic inscriptions. 

Principals and methodology of Turkic studies. Ethnolinguistics. Topical problems 

of Turkic studies. Tendencies and development of modern linguistics.  
Publications (selected): 

• Когнитивные модели древнетюркских текстов в русских переводах 

(монография) -  Астана: Арман-ПВ 2007 -176 с.; 

• Когнитивная семантика древнетюркских орхонских текстов 

(монография) - Астана: ЕНУ,2007 - 236 с.;  

• Қыпшақтар: тарих мен тілі (монография)  - Астана: Сары-Арка,2014 - 

228 с. (в соавторстве);   

• Атлас Орхонских памятников (первод  М.Жолдасбеков, 

Н.Шаймердинова). - Астана: Күлтегін, 2006; 

• Репрезентация в языке древнетюркской картины мира (учебное 

пособие). - Астана, Арман ПВ, 2009. 

• Древнетюркская картина мира в текстах письменных памятников. 

Учебное пособие. – Астана: ЕНУ, 2014. 

• On the history of the research of old turkic orhon inscriptions in linguistic 

aspect // (Jan., 2015); Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.4, 

No.1, p. 680-690. 

• Cognitive metaphor in understanding of the Old Turkic world // 

International Conference on Turkish Linguistics September 3-5, 2014. – 

France, Rouen, 2014. – 134-135 p. 

• Особенности и распространение тюркского рунического койне // 

Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации XII Межд. 

Лихачевские научные чтения. – СПб.: СПбГУП, 2013. – С. 571-573. 

• Рунический литературный язык Орхонских памятников 

средневековья // VI International Symposium Contemporary Issues of 

Literary Criticism Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. – 

Tbilisi, 2012. – 90-97 p. 

• Этнокультура древних тюрков в письменных памятниках 

средневековья // Настоящие исследования и развитие – 2012. Том 16 

Филологические науки. Философия. Музыка и животные. – София: 

«Бял Град-Бг» ООД, 2012. – С.40-47. 

• Язык в представлении картины мира древних тюрков // Научное 

обозрение САЯНО-АЛТАЯ // Рецензируемый научный журнал. 

Серия филология. – 2011. – № 2(02). – С.74-78.   

Awards: 

- "The Best Lecturer of  the Higher 

Education Institution of  RK 2008",  

-  Honorable worker of Education 

ME and Sc of RK Почетный 

работник образования МОиН РК 

(2010);  
- Jubilee medal of the 20th 

anniversary of the Independence of 

RK 2011 y.; 
- The Medal of L. Gumilyov (2015) 
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Филология ғылымдарының докторы, профессор 

 
Ибраев Шакимашрип 

филология ғылымдарының докторы, 

түркітану кафедрасының профессоры 

байланыс мәліметтері: 

эл.почта: Sh.Ibraev1950@mail.ru 

 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

Филология ғылымдарының докторы, профессор 

1968-1973 жж. – С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің филология факультеті; 

1974-1976 жж. –  СССР Ғылым Академиясы М.Горький 

атындағы Дүниежүзі әдебиет институтының -ізденушісі; 

1976-1979 жж. – СССР Ғылым Академиясы Шығыстану 

институтының түркология бөлімінің аспиранты; 

1979 ж. –  филология ғылымдарының кандидаты. 

1993 ж. – филология ғылымдарының докторы ғылыми 

дәрежесі берілді. 

1997 жылы ҚР БжҒМ ЖАК- профессоры ғылыми атағын 

алды. 

Ғылыми қызығушылығы: 

түркология, түркі фольклоры, түркі халықтарнының 

әдебиеті, қорқыттану, түркі халықтарының дүниетанымы, 

алтайтану. 

Ғылыми жобалары: 

Жетекшілік жасаған ғылыми жобалары 

Түркі дүниесі әдебиет тарихы.  

Түркі эпосының поэтикасы (2014)  

2008-2010 ж. –  Қазақтың тарихи тұлғаларының ғаламдық 

деңгейдегі орнының шендесуі (детерминденуі);   

2015-2017 жж. – «Орталық Азия және Қазақстан 

халықтарының тарихи-мәдени мұрасын алтаистика және 

түркология аясында зерделеу». 

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары: 

2011-2013 жж. – Түркі халықтарының эпостары және 

аңыздық прозасының типологиясы, жоба орындаушысы. 

Іс тәжірбиесі: 
2014 жылдан қазіргі таңда – Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ түркітану кафедрасының 

профессоры; 

2010-2014 жж. –  Түркі академиясының 

Президенті;  

2007-2010 жж. – Ш.Уәлиханов атындағы 

Көкшетау мемлекеттік университетінің ректоры;  

2004-2007 жж. –  Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ  

Ғылым орталығы директоры;  

2001-2004 жж. – Қ.А.Яссауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің 

проректоры; 

2000-2001 жж. – Эгей университетінің 

профессоры (Измир, Түркия); 

1995-2001 жж. –  Қазақстан Республикасы ҒА 

М.О.Әуэзов атындағы Әдебиет және өнер 

институтының директоры; 

1989-1995 жж. – ҚР ҒА Қолжазба орталығының 

жетекшісі; 

1980-1989 жж. – әл-Фараби атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінің доценті.  

Оқитын курстары: 

Түрк фольклоры, Түрк халықтарының мифологиясы, 

Түркітану ілімінің қазіргі мәселелері, Қазіргі түркологиялық 

парадигмалар 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• Түркі эпосының поэтикасы мен типологиясы 

(қазақ батырлық жырлары негізінде). – Астана: 

Сарыарқа, 2012. – 336 бет.  

• Түркі дүниесіІ. Ғылыми-көпшілік альманахы. Бас 

редактор: Ш.Ибраев. – Астана: Фолиант, 2012. – 

724 бет.  

• «АСЫЛ МҰРА» түркі антологиясы. Бас редактор: 

Ш.Ибраев. – Астана: Сарыарқа, 2012. – 568 бет.  

• Эпические мотивы в тюркских исторических 

эпосах // Алтаистика және түркология. 2012. – № 

3, 76-79 бб. 

• ТҮРКІ ДҮНИЕСІ. Ғылыми-көпшілік альманахы. 

Бас редактор: Ш.Ибраев. – Алматы: Интелсервис, 

2013. – 836 бет.  

• Эпические мотивы в тюркских исторических 

эпосах // Российская тюркология. - 2013. - № 1(8). 

- С. 57-60. 

• «Түркі халықтарының әдебиет тарихы және 

Н.Келімбетов зерттеулері» халықаралық 

конференцияда «Түркі әдебиетінің тарихын 

дәуірлеу мәселесі және Н.Келімбетовтің 

еңбектері». Стамбул, 2014, 10 желтоқсан. 

Алған сыйлықтары: 

ҚР ҒА Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың 

иегері (1991 ж.) 

«Түрік дүниесі қызмет сыйлығының иегері» 

(Түркия, 2006 ). 

 Еуропа Бизнес, ғылым және өнер 

Ассамблеясының «Біріккен Еуропа» 

халықаралық наградасының иегері 

(Оксфорд, 2008 ж.); 

- «Құрмет» орденінің иегері  (Астана, 2009 

ж); 

- «ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығы» медалі 

(2011 ж);  

- «ҚР ғылымын дамытуға қосқан үлесі 

үшін» медалі ( 2014 ж). 

-  «ҚР Конститутциясына 20 жыл» 

мерейтойлық медалі  (2015 ж) 
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Доктор филологических наук, профессор 

 

 
Ибраев Шакимашрип  

доктор филологических наук, 

профессор  

кафедры тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

Sh.Ibraev1950@mail.ru 

Моб: 8-701-218-16-30 

Ученая степень, научная школа: 

1968-1973гг. - окончил филологический факультет 

Казахского государственного университета имени 

М.С.Кирова с отличием. 

1974-1976 гг. – стажер-исследователь Института Мировой 

литературы им. А.М.Горького АН СССР. 

1976-1979 гг. – аспирант Института востоковедения АН 

СССР (г. Москва) по тюркологии. 

1979 г. – кандидат филологических наук (г. Москва). 

1993г. – доктор филологических наук. 

1997г. – профессор. 

Научные интересы: тюркология, тюркский фольклор, 

литература тюркских народов, қорқыттану, мировоззрение 

тюркских народов, алтаеведение 

Научные гранты: 
История литературы тюркского мира. Руководитель проекта 

Ш.Ибраев 

Поэтика тюркского эпоса (2014г.). Руководитель проекта Ш.Ибраев 

Типология легендарной прозы и эпосов тюркских народов (2011 – 

2013гг.). Руководитель проекта С.Бахадырова  

Определение (детерминация) места казахских исторических 

личностей в мировом масштабе (2008-2010гг.). Руководитель 

проекта Ш.Ибраев  

Исследование культурно-исторического наследия народов 

Центральной Азии и Казахстана в области алтаистики и 

тюркологии  (2015-2017гг.). Руководитель проекта Ш.Ибраев 

Профессиональный опыт: 
2014 г. – профессор кафедры тюркологии ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева; 

2010-2014гг. - президент Тюркской академии;  

2007-2010гг. - ректор Кокшетауского 

государственного университета им. 

Ш.Уалиханова; 

2004-2007гг. - директор Научного центра при 

МКТУ им. Х.А.Яссауи; 

2001-2004гг. - вице-президент (проректор) 

Международного казахско-турецкого 

университета  им. Х. А. Яссауи; 

2000-2001гг.- профессор Эгейского университета 

(Турция); 

1995-2001гг.- директор Института литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова при Академии наук 

РК; 

1989-1995гг. - руководитель рукописного центра 

АН РК; 

1980-1989гг.- доцент КазГНУ им. аль-Фараби. 

Читаемые курсы: 

Тюркский фольклор. Мифология тюркских народов. 

Актуальные проблемы тюркологии. Современные 

тюркологические парадигмы. 

Публикации (избранные): 

• Түркі эпосының поэтикасы мен типологиясы 

(қазақ батырлық жырлары негізінде). – Астана: 

Сарыарқа, 2012. – 336 бет.  

• Түркі дүниесіІ. Ғылыми-көпшілік альманахы. Бас 

редактор: Ш.Ибраев. – Астана: Фолиант, 2012. – 

724 бет.  

• «АСЫЛ МҰРА» түркі антологиясы. Бас редактор: 

Ш.Ибраев. – Астана: Сарыарқа, 2012. – 568 бет.  

• Эпические мотивы в тюркских исторических 

эпосах // Алтаистика және түркология. 2012. – № 

3, 76-79 бб. 

• ТҮРКІ ДҮНИЕСІ. Ғылыми-көпшілік альманахы. 

Бас редактор: Ш.Ибраев. – Алматы: Интелсервис, 

2013. – 836 бет.  

• Эпические мотивы в тюркских исторических 

эпосах // Российская тюркология. - 2013. - № 1(8). 

- С. 57-60. 

• «Түркі халықтарының әдебиет тарихы және 

Н.Келімбетов зерттеулері» халықаралық 

конференцияда «Түркі әдебиетінің тарихын 

дәуірлеу мәселесі және Н.Келімбетовтің 

еңбектері». Стамбул, 2014, 10 желтоқсан.  

 

Награды:  

- Лауреат премии им. Ч.Ч.Валиханова 

(1991 г.); 

- Лауреат премии «За заслуги перед 

тюркским миром» (Турция, 2006 г.); 

- Обладатель Международной награды 

«Объединенная Европа» Европейской 

Ассамблеи Бизнеса, науки и искусства 

(Оксфорд, 2008г.); 

- Обладатель ордена «Құрмет» (Астана, 

2009г.); 

- Юбилейная медаль «20 лет 

независимости Республики Казахстан», 

2011 г.;  

-  «За заслуги в развитии науки 

республики Казахстан» 2014 г.; 

- Юбилейная медаль «20 лет Конституции 

Казахстана» 2015 г. 
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Dr. of Philology, Professor 

 

 
 

  IBRAYEV  

Shakimashrip  

Doctor of  Philology, Professor 

of Turkology Department 

Contact information: 

e-mail: Sh.Ibraev1950@mail.ru 

Mob: 8-701-218-16-30 

Academic degree, scientific school: 

 Doctor of Philology, Professor 

1968-1973 BA in philology at the M.S.Kirov State University  

1974-1976 Researcher of the M. Gorky Institute of World 

Literature. USSR Academy of Science (Moscow); 

1976-1979 - Post-graduate education at Turkic studies branch 

of the Institute of Oriental Studies (Moscow); 

1979 - Candidate of Philology (Moscow). 

1993 - Doctor of Philology. 

1997 – Professor 

Research interests: 

Turkic studies, Turkic folklore, literature of Turkic people, 

korkyt studies,Turkic worldview, Altaic studies. 

Research grants: 

 The history of Turkic world literature. Research manager; 

2014 - Poetry of Turkic prose. Research manager; 

2011- 2013 Typology of epic and mythological prose of 

Turkic people. Chief researcher;  

2008-2010 yrs.- 2015-2017 yrs. Determination of roles of 

Kazakh historical figures. Research manager 

2015-2017 yrs. – Researching the historical and cultural 

heritage of Central Asian and Kazakhstani people in the 

framework of Altaic and Turkic studies. Research manager. 

Professional experience:  

2014 - currently - a professor of the Turkic 

Studies Department, the L.N. Gumilyov ENU; 

2010-2014 - President of the Turkic Academy. 

2007-2010 Rector of the Ualikhanov Kokshetau 

State University;  

2004-2007 Director of Reseacrh  Center at the 

H.A.Yassawi IKTU; 

2001-2004 Vice President (Vice Rector) of the 

H.A.Yassawi International Kazakh-Turkish 

University; 

2000-2001 Professor of Ege University 

(Turkey); 

1995-2001 Director of the M.O. Auezov 

Institute of Literature and Arts; Academy of 

Sciences of the Republic of Kazakhstan. 

1989-1995 Director of Manuscripts Research  

Center, Academy of Sciences RK. 

1980-1989 Associate Professor of Al-Farabi 

KazSU . 

Delivered courses: 

Turkic folklore, Mythology of Turkic people, Modern 

problems of Turkic Turkic studies, Paradigms of modern 

Turkic studies. 

Publications (selected): 

• Түркі эпосының поэтикасы мен типологиясы 

(қазақ батырлық жырлары негізінде). – Астана: 

Сарыарқа, 2012. – 336 бет.  

• Түркі дүниесіІ. Ғылыми-көпшілік альманахы. 

Бас редактор: Ш.Ибраев. – Астана: Фолиант, 

2012. – 724 бет.  

• «АСЫЛ МҰРА» түркі антологиясы. Бас 

редактор: Ш.Ибраев. – Астана: Сарыарқа, 2012. 

– 568 бет.  

• Эпические мотивы в тюркских исторических 

эпосах // Алтаистика және түркология. 2012. – 

№ 3, 76-79 бб. 

• ТҮРКІ ДҮНИЕСІ. Ғылыми-көпшілік 

альманахы. Бас редактор: Ш.Ибраев. – Алматы: 

Интелсервис, 2013. – 836 бет.  

• Эпические мотивы в тюркских исторических 

эпосах // Российская тюркология. - 2013. - № 

1(8). - С. 57-60. 

• «Түркі халықтарының әдебиет тарихы және 

Н.Келімбетов зерттеулері» халықаралық 

конференцияда «Түркі әдебиетінің тарихын 

дәуірлеу мәселесі және Н.Келімбетовтің 

еңбектері». Стамбул, 2014, 10 желтоқсан. 

Awards, medals: 

- Winner of the “Ch. Ualihanov Prize” (1991.); 

- Prize Winner of the "For Service to the Turkic 

world"  (Turkey, 2006);  

- Winner of the International Award "United 

Europe" European Business Assembly, Science 

and Art (Oxford, 2008).; 

- Winner of the Order of "Kurmet" (Astana, 

2009.); 

- Anniversary medal of "20 years of 

independence of the Republic of Kazakhstan", 

2011; 

- "For merits in development of science of the 

Republic of Kazakhstan", 2014 .; 

- Anniversary Medal of "20 Years of 

Kazakhstan Constitution" 2015; 
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Филология ғылымдарының кандидаты, профессор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салғараұлы Қойшығара 

филология ғылымдарының 

кандидаты, 

түркітану кафедрасының 

профессоры байланыс 

мәліметтері: 

эл.почта: k.salgara@mail.ru 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

Филология ғылымдарының кандидаты  

1959 -1964 жж – С.М.Киров атындағы  Қазақ мемлекеттік  

университетінің филология факультетін бітірді;   

1993 жылы Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының М.О. 

Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында  «Абайдың 

тарихи танымы және оның әдеби кезеңдері»  деген тақырыпта 

кандидаттық диссертациясын қорғады. 

 

Ғылыми қызығушылығы: 

Түрік тарихы, Ғұн тарихы. 

 

Оқитын курстары: 

Көне Түрік тарихы мәселелері, Түркі тарихына кіріспе. 

 

Ғылыми жобалары:  

 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• «Түріктер» (Тюрки) г.Астана, 2007 ж 

• «Ойлан, қазақ», (Подумай, казах)  Астана, 2009 ж 

• «Ұлы қағанат» (Великий каганат) г.Астана, 2008 ж 

• Алтын тамыр» (1998 ж) 

• «Қазақтың қилы тарихы» (1998 ж)  

• «Сиуңну» (2004 ж)  

• «Дунху» (2005 ж) 

• «Түріктер» (2007 ж)  

• «Елдік негіздері» (2008 ж) 

• Ұлы Қағанат (2012 ж) 

• Моңғол және Мұңғұл (2013) 

• Үш Шығыс, Түріктер, Ортағасырлық түріктер (2014 ж) 

• Жер жаһанада арғы атаңның ізі бар (2015) 

 

Іс тәжірбиесі: 

2013 жылдан бастап түркітану 

кафедрасының профессоры; 

2001-2013 жж  – Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің «Деректану 

және отандық тарих 

тарихнамасы» зертханасының 

жетекшісі; 

1999-2001 жж. – ҚР Мәдениет, 

ақпарат және қоғамдық келісім 

министрінің кеңесшісі; 

1997-1999 жж. – Қытай Халық 

Республикасындағы Қазақстан 

Республикасы Елшілігінің 

мәдениет жөніндегі кеңесшісі 

(Пекин қаласы). 

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

 «Күлтегін»  сыйлығын иегері; 

 «Еуразия жұлдызы» белгісінің 

иегері (2009 ж); 

«Парасат» орденінің иегері (2013 

ж) 
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Кандидат филологических наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салгараулы Койшыгара 

кандидат филологических наук, 

профессор кафедры тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта:  

k.salgara@mail.ru 
Моб.: +7 701 520 02 30 

Ученая степень, научная школа: 

1993 году 19 декабря защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Историческое познание Абая и его литературные источники» 

(«Абайдың тарихи танымы және оның әдеби кезеңдері») в институте 

Литературы и Искусства им. М.О. Ауезова при АН Казахстана.  

1964 году окончил Казахский Государственный университет им. 

С.М. Кирова по специальности журналистика.   

Научные интересы: история древних тюрков, история гуннов.  

 

Научные гранты: 

Читаемые курсы: 

Источниковедение и историография отечественной истории. История 

древних тюрков.  

Публикации (избранные): 

• - «Түріктер» (Тюрки) г.Астана, 2007 ж 

• «Ойлан, қазақ», (Подумай, казах)  Астана, 2009 ж 

• «Ұлы қағанат» (Великий каганат) г.Астана, 2008 ж 

• Алтын тамыр» (1998 ж) 

• «Қазақтың қилы тарихы» (1998 ж)  

• «Сиуңну» (2004 ж)  

• «Дунху» (2005 ж) 

• «Түріктер» (2007 ж)  

• «Елдік негіздері» (2008 ж) 

• Ұлы Қағанат (2012 ж) 

• Моңғол және Мұңғұл (2013) 

• Үш Шығыс, Түріктер, Ортағасырлық түріктер (2014 ж) 

• Жер жаһанада арғы атаңның ізі бар (2015) 

 

Профессиональный опыт: 

с 2013г.- профессор кафедры 

тюркологии ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева; 

2001 – 2013гг.- руководитель 

лаборатории «Источниковедение 

и историография отечественной 

истории» ЕНУ им.Л.Н.Гумилева; 

1999 – 2001гг.-  советник 

министра культуры, информации 

и общественного согласия РК; 

1997-1999гг. – советник по делам 

культуры в посольстве РК в КНР. 

 

Награды: 

- Праздничная медаль СССР 

(дважды); 

- Праздничная медаль к 10-летию 

независимости РК;  

- Грамота Верховного Совета 

Казахской ССР; 

- Государственная премия РК. 
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Candidate of Philology, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALGARAULY 

 Koishygara 

Candidate of Philology, 

Professor. 

Contact information: 

e-mail: k.salgara@mail.ru 
Моb.: +7 701 520 02 30 

Academic degree, Scientific School: 

Candidate of Philology, Professor 

 1993- candidate thesis defense, the M.  Auezov Institute of Literature and Arts, 

the Academy of Sciences of Kazakhstan. 

1964 -  BA , the S.M. Kirov Kazakh State University. 

 

Scientific interests: 

The history of ancient Turks. History Hsing-nu. 

 

Research Grants: 

   

Delivered courses: 

A source study and historiography of the country's history. The history of 

ancient Turks. 

 

Publications (selected): 
•  «Түріктер» (Тюрки) г.Астана, 2007 ж 

• «Ойлан, қазақ», (Подумай, казах)  Астана, 2009 ж. 

• «Ұлы қағанат» (Великий каганат) г.Астана, 2008 ж. 

• Алтын тамыр» (1998 ж) 

• «Қазақтың қилы тарихы» (1998 ж) ,  

• «Сиуңну» (2004 ж),  

• «Дунху» (2005 ж),  

• «Түріктер» (2007 ж),  

• «Елдік негіздері» (2008 ж), 

•  Ұлы Қағанат (2012 ж) 

•  Моңғол және Мұңғұл (2013) 

• Үш Шығыс, Түріктер, Ортағасырлық түріктер (2014 ж) 

• Жер жаһанада арғы атаңның ізі бар (2015) 

 

Professional experience: 

2013 -  currently, professor of 

the Turkology Department; 

2001 - 2013 - Head of  the 

research center of  origin and 

historiography of national 

history, L.N. Gumilyov Eurasian 

University, ENU; 

1999 - 2001 - Counsellor to the 

Minister, Ministry of Culture, 

Information and Public Accord 

of the Republic of Kazakhstan; 

Of 1997-1999. - Counsellor of 

Cultural Affairs at the Embassy 

of the Republic of Kazakhstan to 

China. 

Awards: 

The USSR Medal (twice); 

The Medal For the 10th  

Anniversary of Independence of 

Kazakhstan, 

Prize Holder of State Prize of the 

Republic of Kazakhstan; 

Awarded with the Diploma of 

the Supreme Council of the 

Kazakh SSR.. 
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Филология ғылымдарының докторы, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қайыржанов Абай 

Қайыржанұлы 

ф.ғ.д., түркітану  

кафедрасының профессоры 

байланыс мәліметтері: 

эл.почта: Kairzhanov@list.ru 

 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

1986 жылы кандидаттық диссертациясын қорғады; 

1995 жылы филология ғылымдарының докторы диссертациясын 

қорғады;  

2005 жылы ҚР БжҒМ ЖАК профессоры ғылыми атағын алды. 

М.М.Копыленко атындағы лингвистикалық мектеп 

Ғылыми қызығушылығы: 

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі және тарихы бойынша іргелі 

зерттеулер  

Ғылыми жобалары: 

Жетекшілік жасаған жобалары:  

1998 ж. – «Ежелгі түркі руна жазба ескерткіштеріндегі 

фразеологизмдер» 

 Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары: 

2015-2017 жж. –  «Руна жазуы: Еуразия ареалында пайда болуы мен 

қызмет етуі»; 

Оқитын курстары: 

Түркітануға кіріспе, Ұйғыр жазуының даму тарихы, Түркі жазба 

ескерткіштерінің тілі, Түркі фольклоры, Қазіргі лингвистикадағы 

антропоцентризм   

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• Древние тюрки и славяне: аспект аккультурации // Москва: 

науково-теоретичний часопис, № 17, Одесса: Одесский 

национальный университет имени И.И.Мечникова, 2012. – 

С.10-14. (Index Copernicus). 

• Особенности древнерусского перевода «Хроники» Георгия 

Амартола и «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия // 

Москва: науково-теоретичний часопис, № 18, Одесса: 

Одесский национальный университет имени 

И.И.Мечникова, 2012. – С.65-70. (Index Copernicus) 

• Византизм и ментальность Киевской Руси. Часть 1. 

Раздумья на степной дороге. Часть 2. (монография). Киев: 

Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2012. – 312с. 

• Генезис тюркского рунического письма (на материале 

тамги-знаков евразийских кочевников) // Москва: науково-

теоретичний часопис, № 22, Одесса: Одесский 

национальный университет имени И.И.Мечникова, 2015. – 

С.12-24. (Index Copernicus) 

• Eski Türkler’in düşünce ve esin kitabı «Їrq bitig» Ancient 

Turkic legends in the book of reasoning and revelations «Їrq 

bitig» // bilig. Yesevi.- Ankara, 2015.- P.16-26.  

• Млечный путь Евразии (монография). – Астана: ЕНУ, 

2004.- 279с. 

• Paleoturcica: Исследование в области фразеологии 

памятников древнетюркской рунической письменности.- 

Акмола: Гылым, 1996.- 200 с. 

• Paleoturcica: Мир древних тюрков.- Алматы: Алем, 1999. - 

282 с. 

• Синергия языка.- Астана: НПЦ КазЭУ, Астана, 2007.- 290 с. 

Іс тәжірбиесі:жалпы стаж 55 жыл 

1985 жылдан бері  Л.Н.Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-де қызмет 

атқаруда. 

1992 -2005 жж. – Л.Н.Гумилев 

атындағы  ЕҰУ орыс филологиясы 

кафедрасының меңгерушісі;  

2011 жылдан бастап қазіргі таңда 

түркітану кафедрасынң 

профессоры  

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

- Қазақстан Республикасы 

ғылымының дамуына қосқан 

жетістіктері үшін медалі (2005  ж); 

-ҚР Білім беру ісінің үздік 

қызметкері (2006 ж);  

-  Еуропа Академиясының 

жаратылыстану ғылымдары 

Леонардо да Винчи атындағы 

медалі  (2009 ж) 
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Доктор филологических наук, профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каиржанов Абай Каиржанович 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры тюркологии 

Контактные данные: 

Эл. Почта:  

Kairzhanov@list.ru 

Ученая степень, научная школа:  

1986г. – защита кандидатской диссертации; 

1995г. –  защита докторской диссертации. 

В 2005 г.  присвоено звание профессора (МОиН РК) 

Лингвистическая школа профессора М.М.Копыленко.  

Научные интересы: фундаментальные исследования в области 

языка и истории древнетюркских памятников письменности 

средневековья. 

Научные гранты: 

«Руническая письменность: происхождение и функционирование в 

Степном ареале Евразии» (2015-2017гг.) руководитель – проф., 

д.ф.н. Н.Г.Шаймердинова 

«Исследование в области фразеологии древнетюркских рунических 

памятников письменности» (1998г.) 

Читаемые курсы: 

Введение в тюркологию. Тюркский фольклор. Антропоцентризм 

современной лингвистики. История развития уйгурской 

письменности. Язык тюркских письменных памятников. 

Публикации (избранные): 

• Древние тюрки и славяне: аспект аккультурации // Мова: 

науково-теоретичний часопис, № 17, Одесса: Одесский 

национальный университет имени И.И.Мечникова, 2012. – 

С.10-14. (Index Copernicus); 

• Особенности древнерусского перевода «Хроники» Георгия 

Амартола и «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия // 

Мова: науково-теоретичний часопис, № 18, Одесса: 

Одесский национальный университет имени 

И.И.Мечникова, 2012. – С.65-70. (Index Copernicus); 

• Византизм и ментальность Киевской Руси. Часть 1. 

Раздумья на степной дороге. Часть 2. (монография). Киев: 

Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2012. – 312с.; 

• Генезис тюркского рунического письма (на материале 

тамги-знаков евразийских кочевников) //Мова: науково-

теоретичний часопис, № 22, Одесса: Одесский 

национальный университет имени И.И.Мечникова, 2015. – 

С.12-24. (Index Copernicus); 

• Eski Türkler’in düşünce ve esin kitabı «Їrq bitig» Ancient 

Turkic legends in the book of reasoning and revelations «Їrq 

bitig» // bilig. Yesevi.- Ankara, 2015.- P.16-26.; 

• Млечный путь Евразии (монография).- Астана: ЕНУ, 

2004.- 279с.; 

• Paleoturcica: Исследование в области фразеологии 

памятников древнетюркской рунической письменности.- 

Акмола: Гылым, 1996.- 200с.; 

• Paleoturcica: Мир древних тюрков.- Алматы: Алем, 1999.- 

282с.; 

• Синергия языка. - Астана: НПЦ КазЭУ, Астана, 2007.- 

290с. 

Профессиональный опыт: общий 

стаж 55 лет 

с 2011 года – профессор кафедры 

тюркологии; 

1992 по 2005 гг. – зав. кафедрой 

русской филологии;  

с 1985 года работает в ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева. 

 

Награды и медали:  

- медаль за развитие науки РК 

(2005г.) 

-почетный работник образования 

РК (2006 г.);  

-медаль Леонардо да Винчи 

Европейской академии 

естественных наук  (2009 г.) 

 

 
  

  

 

 

 

 

mailto:Kairzhanov@list.ru


20 
  

 Doctor of Philology, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIRZHANOV Abai 

Doctor of  Philological Science, 

Professor of  the Turkology 

Department of L.N.Gumilyov 

Eurasian National University 

Contact details:  

email: Kairzhanov@list.ru 

Mob.: +7 701 985 01 62 

Academic degree, scientific school: 

Doctor of Philology (1995), the linguistic school of Professor M. M. 

Kopylenko (1986). 

 

Research interests: 

Fundamental research in the field of language and the history of old 

Turkic inscriptions of the Middle Ages. 

 

Research grants: 

1998 – research in the field of phraseology  Old Turkic runic 

inscriptions.  

Delivered courses: 

Introduction to Turkology, Turkic folklore, Anthropocentrism of 

modern linguistics and others.   

Publications (selected): 

• Drevnie tjurki i slavjane: aspekt akkul'turacii // Mova: 

naukovo-teoretichnij chasopis, № 17, Odessa: Odesskij 

nacional'nyj universitet imeni I.I.Mechnikova, 2012. – S.10-

14. (Index Copernicus). 

• Osobennosti drevnerusskogo perevoda «Hroniki» Georgija 

Amartola i «Istorii iudejskoj vojny» Iosifa Flavija // Mova: 

naukovo-teoretichnij chasopis, № 18, Odessa: Odesskij 

nacional'nyj universitet imeni I.I.Mechnikova, 2012. – S.65-

70. (Index Copernicus) 

• Vizantizm i mental'nost' Kievskoj Rusi. Chast' 1. Razdum'ja 

na stepnoj doroge. Chast' 2. (monografija). Kiev: Izdatel'skij 

Dom Dmitrija Burago, 2012. – 312s. 

• Genezis tjurkskogo runicheskogo pis'ma (na materiale 

tamgi-znakov evrazijskih kochevnikov) //Mova: naukovo-

teoretichnij chasopis, № 22, Odessa: Odesskij nacional'nyj 

universitet imeni I.I.Mechnikova, 2015. – S.12-24. (Index 

Copernicus) 

• Eski Türkler’in düşünce ve esin kitabı «Їrq bitig» Ancient 

Turkic legends in the book of reasoning and revelations «Їrq 

bitig» // bilig. Yesevi.- Ankara, 2015.- P.16-26.  

• Mlechnyj put' Evrazii (monografija).- Astana: ENU, 2004.- 

279s. 

• Paleoturcica: Issledovanie v oblasti frazeologii pamjatnikov 

drevnetjurkskoj runicheskoj pis'mennosti.- Akmola: Gylym, 

1996.- 200s. 

• Paleoturcica: Mir drevnih tjurkov.- Almaty: Alem, 1999.- 

282s. 

• Sinergija jazyka.- Astana: NPC KazJeU, Astana, 2007.- 

290s. 

 

Professional experience:  

2011 – currently - a professor, of the 

Turkology Department. 

1992 - 2005 –Head of  the Russian 

Philology Department;  

1985 – 1992 – a professor of the 

Russian Philology Department,  L.N. 

Gumilyov Eurasian National 

University. 

Awards, medals: 

 2004 – Medal “For Contribution to 

the Development of Science of the 

RK”;  

2006.- Honorary Worker of the 

Education of the RK;  

2009. – the Leonardo da Vinci Medal 

of the European Academy of Natural 

Sciences “For brilliant research in the 

field of Turkology and history of 

Eurasian culture”.   
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Филология ғылымдарының докторы 

 
Ескеева Мағрипа 

Қайнарбайқызы 

ф.ғ.д., түркітану 

кафедрасының 

профессоры м.а 

байланыс мәліметтері: 

эл.почта: 

mag61103@inbox.ru 

 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

1984 жылы  С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті  филология 

факультетін бітірді. 

2007 жылы 10.02.06-түркі тілдері бойынша докторлық диссертация қорғады. 

Ғылыми қызығушылығы: 

 түркология – түркі тілдерінің тарихы; көне түркі  жазба ескерткіштерінің тілі; 

түркі жазба ескерткіштерінің лингвофилософиялық қырлары; түркі тілдерінің 

салыстырмалы-тарихи грамматикасы;  шағын санды түркі халықтары  тілінің 

лингвоэкологиясы;  қазақ тілінің тарихи грамматикасы.  

Ғылыми жобалары: 

Жетекшілік жасаған жобалары: 

2011 ж. – «Көне түркі ескерткіштері тілінің морфонологиялық сипаты» ҚР 

ҒБМ, Түркі Академиясы; 2012 ж. – «Түркі терминологиясы және 

лексикографиясы» ҚР ҒБМ, Түркі Академиясы; 2015-2017 жж. – «Түркі тілдес 

мемлекеттердің жоғары білім жүйесіндегі ықпалдастық: лингвистикалық 

түркітану бойынша ортақ оқулықтар кешені» ҚР ҒБМ, Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ;  

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары: 

2009-2010 жж. – «Ж.Баласағунидың «Құдатғу біліг» ескерткіші тілін зерттеудің 

теориялық-метеодологиялық негіздері». ҚР БҒМ әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ; 

2010 ж. – «Әлем қазақтары: алыс және жақын шетелдердегі қазақ тілінің даму 

үдерісі»; 2010 ж. –  «Түркітанудың теориялық-методологиялық негіздері»;  

2010-2013 жж. – «Қазақ тілінің қалыптасу тарихы» ҚР «Алдаоңғар» мәдениетті 

дамыту қоры; 2011 ж. – «Орта Азия халықтары дәстүрлі мәдениетін  этно-

лингво-контактологиялық аспектіде зерттеу»;  2012 ж. – «Көне түркі жазба 

ескерткіштерін зерттеудің теориялық-методологиялық негіздері; 2013 ж. – 

«Түркі тілдерінің салыстырмалы лексикологиясының теориялық және 

қолданбалы мәселелері»; 2014 ж. – «Түркі тілдерінің тарихы: лексика-

грамматикалық құрылым (компаративистиканың заманауи жетістіктері 

негізінде)» ҚР ҒБМ, Түркі Академиясы.  

Іс тәжірбиесі:жалпы стаж 

32, оның ішінде 10 

өңдірістік 

2014 жылдан қазірге дейін 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ түркітану 

кафедрасының 

профессоры; 

1984-1993 жж. – Қазақ 

Совет Энциклопедиясы 

Бас редакциясының кіші 

ғылыми редакторы; 

1993-1999 жж. – Абай 

атындағы Алматы 

Мемелекеттік 

университетінінің 

оқытушысы;  

1999-2000 жж. – С. 

Сейфуллин атындағы 

Ақмола аграрлық 

университеті қазақ тілі 

кафедрасының  

оқытушысы;  

2000-2011 жж. – 

Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті қазақ тіл 

білімі кафедрасының 

доценті, профессоры; 

2011-2014 жж. ҚР БжҒМ 

Түркі Академиясының 

жетекші ғылыми 

қызметкері. 

Оқитын курстары: «Түркі филологиясына кіріспе», «Түркі жазба 

ескерткіштерінің тілі», «Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи 

грамматикасы», «Руникалық  жазба ескерткіштерінің тілі»  

Жарияланымдары (таңдамалы): 

• Тарихи дыбыс өзгерістері. Монография.–Астана: ЕҰУ, 2003.–197. 

• Көне түркі және қазіргі қыпшақ тілдерінің моносиллабтық 

негізі.Монография. –Алматы: Арыс, 2007.–355  б. 

• Түркі тілдері жүйесіндегі қазақ тілінің тарихи орны. Монография. –

Астана: Кантана Пресс, 2011.–421 б.  

• Көне түркі жазба ескерткіштерінің лингвофилософиялық негізі. 

Монография. – Астана: Сарыарқа, 2011.–319 б.  

• Көне түркі жазба ескерткіштері тілінің морфологиялық жүйесі. 

Монография. –Астана: Prosper Print, 2014. –336 б.  (Авт. бірлестікте.);  

• Қазақ тілінің шығу тарихы. Ұжымдық монография. І том (2 кітап). –

Алматы, 2013. І К. –450 б. ІІ К. –440 б. (авт. ұжым)  

• Түркітанудың тарихи-лингвистикалық негіздері. Оқулық. –Астана: 

ЕҰУ, 2015. –515 б.  (авт. бірлестікте: Түймебаев Ж.)  

• Қазақ жазуының тарихи негіздері. Оқу құралы. –Астана: ЕҰУ, 2002.–

125 б.;  

• Түркі филологиясына кіріспе. Кредиттік технология. Оқу құралы.–

Астана: ЕҰУ, 2004. –144  б. 

• Лингвистикалық түркітану. Оқу-әдістемелік құрал.–Астана: ЕҰУ, 

2015.–173 б. (авт. бірлестікте) 

• Binary-opposition relations and language représentants between concepts in 

the language of the ancient turks // Тurkic almanac. –Аstana: Тurkic 

Academy, 2012. –Р. 360-374 

•  V model forms in the monosyllabic system of Turkic languages // 

Nemzetközi Czuczor-Fogarasi konferencia. Budaörs, 2012. –Р.205-211; 

• Sarı Uygurlar.  Tehlikedeki diller–Türk dilleri. Jornal of endangered 

languages-turkic languages/Cilt/volume 2, yaz/Summer 2013.–S.103-145 

(ortak yazar: Sagydolda G.)  

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

«ҚР ЖОО үздік 

оқытушысы -2008» 

«ҚР ЖОО үздік 

оқытушысы -2015» 
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Профессор кафедры тюркологии, доктор филологических наук 

 

 
Ескеева Магрипа 

Кайнарбаевна 

доктор филологических 

наук, профессор кафедры 

тюркологии  

Контактные данные: 

Эл.почта: 

 mag61103@inbox.ru 

Ученая степень, научная школа: 1984 г.  окончила филологический 

факультет Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. 

доктор филологических наук по специальности: 10.02.06 – Тюркские языки.  

Научные интересы: тюркология, история тюркских языков, язык 

древнетюркских письменных памятников, лингво-философские аспекты языка 

тюркских письменных памятников, сравнительно-историческая грамматика 

тюркских языков, лингвоэкология малочисленных тюркских этносов,  

историческая грамматика казахского языка.        

Научные гранты:  

Руководитель проектов: 

«Морфонологическая характеристика языка древнетюркских памятников». 

МОН РК Тюркская академия (2011 г.); «Тюркская терминология и 

лексикография». МОН РК Тюркская академия (2012 г.); «Взаимовлияние 

тюркоязычных государств в системе высшего образования: общий комплекс 

учебников по лингвистической тюркологии», МОН РК ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

(2015-2017 гг.) 

Исполнитель проектов: 

Теоретико-методологические основы исследования языка письменного 

памятника Ю. Баласагуни «Кудатгу билиг» МОН РК КазНУ им. Аль-Фараби 

(2009-2010гг.); «Язык казахов мира: процесс развития казахского языка 

ближнего и дальнего зарубежья» (2010 г.);«Теоретико-методологические 

основы тюркологии» МОН РК КГУ им. Ш.Уалиханова (2010 г.); «История 

формирования казахского языка» (2010-2013 гг.);«Традиционная культура 

народов Центральной Азии в этно-лингво-контактологическом аспекте 

исследования» МОН РК Тюркская академия (2011 г.); «Теоретико-

методологические основы исследования древнетюркских письменных 

памятников» МОН РК Тюркская академия (2012 г.);«Теоретико-прикладные 

проблемы  сравнительной лексикологии тюркских языков».  МОН РК 

Тюркская академия (2013 г.); «История тюркских языков (на основе 

достижений современной компаративистики)» МОН РК Тюркская академия 

(2014 г.) 

Читаемые курсы: Введение  в тюркскую филологию. Язык тюркских 

письменных памятников. Сравнительно-историческая грамматика тюркских 

языков. Язык рунических письменных памятников. 
Профессиональный 

опыт: с  2014 г. - 

профессор кафедры 

тюркологии; 

2011-2014гг. - ведущий 

научный сотрудник 

Тюркской академии МОН 

РК;2000-2011гг. – доцент, 

профессор ЕНУ  им. 

Л.Н.Гумилева; 1999-

2000гг. – преподаватель 

кафедры казахского языка 

Акмолинского аграрного 

университета им. 

С.Сейфуллина; 1993-

1999гг. - преподаватель 

кафедры практического 

казахского языка АГУ 

имени Абая;  

1984-1993гг. – младший 

научный редактор главной 

редакции Казахской 

Советской Энциклопедии 

Публикации (избранные):  

• Исторические изменения звуков. Монография (на каз.яз.). – Астана: 

ЕНУ, 2003.–197 с.;  

• Моносиллабические основы древнетюркских и современных  

кипчакских языков. Монография  (на каз.яз.). – Алматы, 2007.–355  с.;  

• Историческое место казахского языка в системе тюркских языков. 

Монография (на каз.яз.). – Астана, 2011.–421  с.;  

• Лингвофилософская основа древнетюркских памятников. 

Монография(на каз.яз.). – Астана, 2011.–319 с.;  

• Морфологическая система древнетюркских письменных языков. 

Монография (на каз.яз.). – Астана, 2014. –336 с.  (Соавт.);  

• История формирования казахского языка. Монография (на каз.яз.). І 

том (2 книга). – Алматы, 2013. І К.–450 с. ІІ К. – 440 с. (Соавт.);  

• Историко-лингвистические основы тюркологии. Учебник (на каз.яз. и). 

– Астана, 2015.–515с.(Соавт.:Туймебаев Ж.);  

• Исторические основы казахской письменности. Учебное пособие (на 

каз.яз.). – Астана, 2002.–125 с.;  

• Введение в тюркскую филологию. Учебное пособие (на каз.яз.). – 

Астана, 2004.–144 с.;  

• Binary-opposition relations and language représentants between concepts in 

the language of the ancient turks // Тurkic almanac. –Аstana: Тurkic 

Academy, 2012. –Р. 360-374 

• V model forms in the monosyllabic system of Turkic languages // 

Nemzetközi Czuczor-Fogarasi konferencia. Budaörs, 2012. –Р.205-211;  

• Sarı Uygurlar.  Tehlikedeki diller–Türk dilleri. Jornal of endangered 

languages-turkic languages/Cilt/volume 2, yaz/Summer 2013.–S.103-145 

(ortak yazar: Sagydolda G.).  

Награды: "Лучший 

преподаватель вуза РК  - 

2008"; 

- "Лучший преподаватель 

вуза РК  - 2015". 
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 Doctor of Philology, professor  

 
YESKEYEVA 

Magripa 

Doctor of 

Philology,professor of the 

Department of Turkology  

Contact details: 

E-mail: 

mag61103@inbox.ru 

Mob.: +77011512080 

 

Academic degree, Scientific School: Doctor of Philology in 10.02.06 – Turkic 

languages. D.53.38.01 Dissertation Council of National Science Academy of the RK, 

A.Baitursynuly Institute of Linguistics.  1984 – S.M.Kirov Kazakh  State University, 

Philology Faculty. 

Scientific interests: Turkic studies- history of Turkic languages;the language of old 

Turkic inscriptions; lingua-philosophical aspects of inscriptions; comparative-

historical grammar of Turkic languages; language ecology of minor Turkic ethnics; 

historical grammar of Kazakh language.    .  

Research Grants: 

Chair of Research Projects: 

2011y. –  «Morphonological system of the language of the old Turkic inscriptions», 

MES of the RK, Turkic Academy;2012 y. – «Turkic terminology and lexicography» 

MES of the RK, Turkic Academy;2015-2017 yrs. – «Interinfluence of Turkic states 

in Higher Education: common complex of textbooks on linguistic Turkology», MES 

of the RK, L.N. Gumilyov ENU. 

Researcher of the project: 

 2009-2010 yrs. –  “Theoretical and methodological research of the language of 

J.Balasaguni’s inscription “Kudtaglu bilig”, MES of the RK, Al-Farabi Kazakh 

National University;  2010 y. – «The Language of world Kazakhs: process of 

development of Kazakh language in far and near foreign countries» , MES of the 

RK, Ch. Ualikhanov KSU; 2010 y. – «Theoretical and methodological basis of 

Turkology», Ministry of Education and Science of the RK, Kokshetau State 

University named after Sh.Ualikhanov; 2010-2013 yrs. – «History of Kazakh 

language development». “Aldongar” Culture Development Fund of the RK; 2011 y. 

– «Traditional culture of the Central Asian people in ethnic, lingua-contactological 

aspect of research» MES of the RK, Turkic Academy; 2012 y. – «Тheoretical and 

methodological basis of the research of the old Turkic inscriptions» MES of the RK, 

Turkic Academy; 2013 y. – «Theoretical and applied problems of comparative 

lexicology  of Turkic languages» MES of the RK, Turkic Academy;  2014 y. – 

«History of Turkic languages (based on modern comparative studies)» MES of the 

RK, Turkic Academy 

Professional experience: 

2014 - professor of the 

Department of Turkology,  

the L.N.Gumilyev ЕNU; 

1984-1993 yrs. – assistant 

editor of Printing House of 

the Kazakh Soviet 

Encyclopedia, Аlmaty; 

1993-1999 yrs. – a senior 

lecturer of the Department 

of Practical Kazakh 

language, Abai Almaty 

State Аlmaty; 1999-2000 

yrs. – a senior lecturer of the 

Department of Kazakh 

language, S.Seifullin 

Akmola Agrarian 

University; 2000-2011 

professor of the 

L.N.Gumilyev Eurasian 

National University; 2011-

2014 yrs. – a chief 

researcher of the Turkic 

Academy. 

. 

Delivered courses:   Basis of Turkology, Language of Orhon-Yenissei inscriptions, 

Language of Turkic inscriptions of the middle ages, Etymological basis of Turkic 

lexemes, Comparative Grammar of Turkic languages. 

Publications (selected): 

• Historical phonological changes. Monograph (in Kazakh).–Astana: ENU, 2003.–197 

p.;  

• Monosyllabic basis of old Turkic and modern Kipchak languages. Monograph (in 

Kazakh). –Аlmaty: Arys, 2007.–355  p.;  

• The historical place of Kazakh languages in the Turkic languages system. 

Monograph (in Kazakh).–Astana: Кantana Press, 2011.–421 p.;  

• Lingua-philosophical basis of old Turkic inscriptions. Monograph (in Kazakh).–

Astana: Saryarkha, 2011.–319  p.;  

• Morphology of old Turkic inscriptions. Monograph (in Kazakh).–Astana: 

Монография. –Астана: Prosper Print, 2014. –336 p.  (co-author Zh. Tuimebayev); 

• The history of Kazakh language origion. A collective monograph ( in Kazakh). Part 

І (2 edition). –Alamty, 2013. І. –450 p. ІІ. –440 p. (Co-authors); 

• Historical and linguistic basis of Turkology. A textbook.– Astana: ENU,  2015. –

515 p.  (Co-author: Zh. Tuimebayev);  

• Historical basis of Kazakh writing system. A textbook (in Kazakh). – Astana: ENU, 

2002.–125 p.;  

• An introduction to Turkological Philology. Credit technology. A textbook (in 

Kazakh). – Astana: ENU, 2004. –144  p.;  

• Linguistic Turkology. Teachin methodology book (in Kazakh). – Astana: ENU,, 

2015.–173 p. (Co-authors Zh. Tuimebayev, G. Sagidolda);  

• Binary-opposition relations and language représentants between concepts in 

the language of the ancient turks // Тurkic almanac. –Аstana: Тurkic 

Academy, 2012. –Р. 360-374; 

•  V model forms in the monosyllabic system of Turkic languages // 

Nemzetközi Czuczor-Fogarasi konferencia. Budaörs, 2012. –Р.205-211; 

•  Sarı Uygurlar.  Tehlikedeki diller–Türk dilleri. Jornal of endangered 

languages-turkic languages/Cilt/volume 2, yaz/Summer 2013.–S.103-145 

(ortak yazar.)  

Awards:  

-"The Best Lecturer of  the 

Higher Education Institution 

of  RK- 2008"; 

-"The Best Lecturer of  the 

Higher Education Institution 

of  RK - 2015". 
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Тарих ғылымдарының докторы, профессор 

 
 

Сыздыков Сатай 

Максутович 

тарих ғылымдарының 

докторы, түркітану 

кафедрасының 

профессоры 

байланыс мәліметтері: 

эл.почта: satay14@mail.ru 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

Тарих ғылымдарының докторы,  профессор 

1992-1995 жж – Мармара  университеті Түркология Институты,. 

Стамбул/Түркия; 

Ғылыми қызығушылығы: 

Түркі халықтарының тарихы және мәдени мұралары   

Ғылыми жобалары: 

Жетекшілік жасаған ғылыми жобалары: 

2009-2011жж. - «Н. Назарбаевтың «Мәдени мұра» жаңашыл жобасы –

жаһандану дәуіріндегі тәуелсіз Қазақстанның тұрақты даму ресурсы» ; 

2014-2016 жж  - «Историко-культурное наследие тюркских  народов Казахстан   

–  как ресурс устойчивого развития полиэтнических и межконфессиональных 

отношений в республике»; 

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары: 

2012-2014 жж – «Толерантность как социально-культурная 

проблема:методология и ее реализация средствами казахского музыкального 

искусства» ; 

 2014-2016 жж - «Межэтнический и социальныйконтекст Доктрины 

национального единства  Казахстана: анализ и пути дальнейшей 

реализации»; 

2015-2017  жж -  «Историко-культурное наследие народов Центральной Азии и 

Казахстана в контексте алтаистики и тюркологии». 
Іс тәжірбиесі: 

2002-2005 жж. –  Әл- 

Фараби атын. ҚазҰУ  

Шығыстану факуль-

тетінің деканы; 

 2005-2008 жж. –Абай 

атын. ҚазҰПУ, Тарих 

факультетінің деканы 

2010-2011 жж –  Л.Н. 

Гумилев атын. ЕҰУ 

аймақтану кафедрасының 

меңгерушісі, 

2012 жылдан  қазірге 

дейін «Этносаралық  

қатынастар және 

Қазақстан Халқы 

Ассамблеясы 

толеранттығы» 

Орталығының директоры. 

Оқитын курстары: 

Түркі  халықтарының тарихы,  Қазақ халқының рухани мәдениеті, Түркі  

халықтарының көшпелі мәдениеті, Түркі өркениеті 

Ғылыми еңбектері (таңдаулы): 

• Евразийская идея Н.Назарбаева и тюркское пространство-Астана, 

Монография.2011. -404 бет. 

• Мәңгілік Ел идеясы: қалыптасуы, негіздері және тарихи сабақтастығы. 

Монография - Астана,«Фолиант», 2014.-314б. (соавт). 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті  - Монография Астана, «Фолиант», 2014. -

320 б. 

• Қарқаралы-Қазылық. Ғылыми-танымдық. Астана,«Фолиант», 2015. 

304 б. 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті:  саяси тарихы және тарихи - мәдени 

мұралары.  - Монография Астана, «Фолиант», 2015, -328 б. 

• Ортақ түркі тарихты:дәуірлеу және ұйымдастыру / Turkic 

world.Popular science almanac. Astana,2013.  76-79 бб.. 

• Монография - Астана,«Фолиант», 2014.-314б. (соавт). 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті  - Монография Астана, «Фолиант», 2014. -

320 б. 

• Қарқаралы-Қазылық. Ғылыми-танымдық. Астана,«Фолиант», 2015. 

304 б. 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті:  саяси тарихы және тарихи - мәдени 

мұралары.  - Монография Астана, «Фолиант», 2015, -328 б. 

• Ортақ түркі тарихты:дәуірлеу және ұйымдастыру / Turkic 

world.Popular science almanac. Astana,2013.  76-79 бб.. 

• Бағзыдан бастау алған «Мәңгілік Ел» (Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан 

халқына Жолдауына арналған) / Астана ақшамы.  2014, 20 қараша. 

• Қарлық, Қарахан мемлекеттері – Қазақ хандығының бір төркіні / 

«Мәдени мұра»  ҚР Ұлттық музейінің журналы, 2015, №1(58),қаңтар-

ақпан. 25-31бб. 

• Мәңгілік Ел» идеясының негіздері және тарихи сабақтастық / «Қоғам 

және Дәуір» журналы, 2015,№1 ,65-79 бб.  

• Қазақ хандығы мемлекетінің генезисі – билер институты /«Еуразия 

университеті», №16-17, қазан, 2015ж.. 

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

«Күлтегін» сыйлығының 

иегері (2014 ж), 

«Қазақстан Халқы 

Ассамблеясына -20 жыл» 

медалі (2015 ж) 
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                                             Доктор исторических наук, профессор 

 
Сыздыков Сатай 

Максутович 

доктор исторических наук, 

профессор  кафедры 

тюркологии 

Эл.почта:  

satay14@mail.ru 

Моб.: +7 702 9644598 

Ученая степень, научная школа: 

1992-1995гг.окончил Университет Мармара, Институт Тюркологии, г.Стамбул, 

Турция 

Научные интересы: история и культурное наследие тюркских народов.  

Научные проекты: 

«Н. Назарбаевтың «Мәдени мұра» жаңашыл жобасы –жаһандану дәуіріндегі 

тәуелсіз Қазақстанның тұрақты даму ресурсы» (2009-2011гг.), научный 

руководитель. 

«Толерантность как социально-культурная проблема: методология и ее 

реализация средствами казахского музыкального искусства» (2012-2014гг.), 

исполнитель. 

«Межэтнический и социальный контекст Доктрины национального единства  

Казахстана: анализ и пути дальнейшей реализации» (2014-2016гг.), 

исполнитель. 

 «Историко-культурное наследие тюркских  народов Казахстана   –  как ресурс 

устойчивого развития полиэтнических и межконфессиональных отношений в 

республике» (2014-2016гг.), научный руководитель. 

«Историко-культурное наследие народов Центральной Азии и Казахстана в 

контексте алтаистики и тюркологии» (2015-2017гг.) 

Читаемые курсы: 

История тюркских народов. Духовная культура казахского народа. Кочевая 

культура тюркских народов. Тюркская цивилизация. 
Профессиональный 

опыт: 

с 2013г. – профессор 

кафедры тюркологии ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева; 

с 2012г. – директор центра 

«Межэтнических 

отношений и 

толерантности АНК»; 

2010-2011гг. – зав. 

кафедрой регионоведения 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

2005-2008гг. – декан 

исторического факультета 

КазНПУ им. Абая; 

2002-2005гг. – декан 

факультета 

востоковедения КазГУ им. 

Аль Фараби; 

 

Публикации (избранные): 

• Евразийская идея Н.Назарбаева и тюркское пространство-Астана, 

Монография.2011. -404 бет. 

• Мәңгілік Ел идеясы: қалыптасуы, негіздері және тарихи сабақтастығы. 

Монография - Астана,«Фолиант», 2014.-314б. (соавт). 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті  - Монография Астана, «Фолиант», 2014. -

320 б. 

• Қарқаралы-Қазылық. Ғылыми-танымдық. Астана,«Фолиант», 2015. 

304 б. 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті:  саяси тарихы және тарихи - мәдени 

мұралары.  - Монография Астана, «Фолиант», 2015, -328 б. 

• Ортақ түркі тарихты:дәуірлеу және ұйымдастыру / Turkic 

world.Popular science almanac. Astana,2013.  76-79 бб.. 

• Монография - Астана,«Фолиант», 2014.-314б. (соавт). 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті  - Монография Астана, «Фолиант», 2014. -

320 б. 

• Қарқаралы-Қазылық. Ғылыми-танымдық. Астана,«Фолиант», 2015. 

304 б. 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті:  саяси тарихы және тарихи - мәдени 

мұралары.  - Монография Астана, «Фолиант», 2015, -328 б. 

• Ортақ түркі тарихты:дәуірлеу және ұйымдастыру / Turkic 

world.Popular science almanac. Astana,2013.  76-79 бб.. 

• Бағзыдан бастау алған «Мәңгілік Ел» (Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан 

халқына Жолдауына арналған) / Астана ақшамы.  2014, 20 қараша. 

• Қарлық, Қарахан мемлекеттері – Қазақ хандығының бір төркіні / 

«Мәдени мұра»  ҚР Ұлттық музейінің журналы, 2015, №1(58),қаңтар-

ақпан. 25-31бб. 

• Мәңгілік Ел» идеясының негіздері және тарихи сабақтастық / «Қоғам 

және Дәуір» журналы, 2015,№1 ,65-79 бб.  

• Қазақ хандығы мемлекетінің генезисі – билер институты /«Еуразия 

университеті», №16-17, қазан, 2015ж..  

 

Награды, премии:  

- Премия имени 

Культегина (2014г.), 

- Медаль «20-летия 

Ассамблеи народа 

Казахстана», (2015г.)  
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Doctor of historical sciences, professor 

 

 
 

SYZDYKOV  Satay   

Doctor of historical sciences, 

professor Contact 

information: 

e-mail: satay14@mail.ru 

Office phone 709500.(31339) 

mobile: +7 7029644598 

 

Academic degree, Scientific School: 

 Doctor of historical sciences, professor 

1993-1995 - Ph.D. Marmara University (Istanbul, Turkey) 

Scientific interests: 

Historical and cultural heritage of the Turks   

Research Grants: 

- 2009-2011 yrs. Cultural heritage resaerch project of N. Nazarbayev. Research 

Manager; 

2012-2014 yrs. Tollerance as social and cultural problems: methodology and its 

realization by means of Kazakh music arts.) a chief researcher; 

  2014-2016 yrs.  Iinterethnic and social context of Doctrine of Kazakhstani 

national unity: analysis and ways of further realization. Chief researcher; 

 2014-2016 yrs. Historical and cultural gheritage of Turkic people of Kazakhstan – 

as resours of sustainable development of poly-ethnical  and inter-confessional 

relationa in Kazakhstan. Research manager; 

2015-2017 ye Historical and cultural heritage of the people of Central Asia and 

Kazakhstan in the context of Altaic and Turkic studies. Chief researcher.    

Delivered courses: 

The history of the Turkic peoples. The spiritual culture of the Kazakh people. 

Nomadic culture of the Turkic peoples. Turkic civilization 

Professional experience: 

2002-2005 Dean of faculty of 

Oriental Studies, Kazakh 

National  University named 

after Al Farabi 

2005-2009 Dean of faculty of 

history, Kazakh Pedagogical 

University named after Abay 

2012- Director of Research 

Center for "inter-ethnic 

relations and tolerance of the 

Assembly of People of 

Kazakhstan" with ENU named 

after L.N.Gumileva.   

 

Publications (selected): 

• Евразийская идея Н.Назарбаева и тюркское пространство-Астана, 

Монография.2011. -404 бет. 

• Мәңгілік Ел идеясы: қалыптасуы, негіздері және тарихи 

сабақтастығы. Монография - Астана,«Фолиант», 2014.-314б. (соавт). 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті  - Монография Астана, «Фолиант», 2014. 

-320 б. 

• Қарқаралы-Қазылық. Ғылыми-танымдық. Астана,«Фолиант», 2015. 

304 б. 

• Қарлық-Қарахан мемлекеті:  саяси тарихы және тарихи - мәдени 

мұралары.  - Монография Астана, «Фолиант», 2015, -328 б. 

• Елбасы Н. Назарбаевтың Еуразия идеясы мен практикасы жаңа 

белесте / Вестник Евразийского национального университета им. 

Л.Н.Гумилева.  Серия Международные отношения.-2011,№3-4, 41-

46 бб.  

• Ежелгі түркілердің басқару және әскери лауазымдық терминдері 

және олардың түс-ініктемесі /Түркі Академиясының  ғылыми 

зерттеу жұмыстары.Астана, 2011,64-66 б. 

• Uc karluklarin bagimsizlik mucadelesi /Turkic world.Popular science 

almanac. 

• Ортақ түркі тарихты:дәуірлеу және ұйымдастыру / Turkic 

world.Popular science almanac. Astana,2013.  76-79 бб.. 

• Бағзыдан бастау алған «Мәңгілік Ел» (Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан 

халқына Жолдауына арналған) / Астана ақшамы.  2014, 20 қараша. 

• Қарлық, Қарахан мемлекеттері – Қазақ хандығының бір төркіні / 

«Мәдени мұра»  ҚР Ұлттық музейінің журналы, 2015, 

№1(58),қаңтар-ақпан. 25-31бб. 

• Мәңгілік Ел» идеясының негіздері және тарихи сабақтастық / 

«Қоғам және Дәуір» журналы, 2015,№1 ,65-79 бб.  

• Қазақ хандығы мемлекетінің генезисі – билер институты /«Еуразия 

университеті», №16-17, қазан, 2015ж. 

Awards: 

- Kul Tegin Prize Holder 

(2014) 

- "20th anniversary of the 

People's Assembly of 

Kazakhstan" -Medal, (2015) 
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  Филология  ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі 

 

 
Шәріп Амантай 

Жарылқасынұлы 

Түркітану кафедрасының 

профессоры 

Байланыс ақпараты: 

amantay_sh@hotmail.com 

Моб.: 87012207511 

Жұмыс: 709500(31-426) 

Ғылыми дәрежесі, атағы, ғылыми мектебі: 

Филология ғылымдарының докторы 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі 

Халықаралық Айтматов академиясының академигі 

Мамандығы: 10.01.02. – қазақ әдебиеті; 10.01.10 - журналистика 

Ғылыми қызығушылығы: 

Әдебиет теориясы, түркітану, журналистика тарихы, Алаш мұрасы, 

этнолингвистика. 

Оқитын курстары: 

Әдебиеттануға кіріспе (Б) 

Қазіргі проза поэтикасы (Б) 

Шетел әдебиеті (Б) 

Алтаистикаға кіріспе (Б) 

Қазақ әдебиетінің қазіргі тенденциялары (М) 

Әлем және түркі мифологиясы (Д) 

Әдебиет теориясы   

Қазіргі түркі халықтарының әдебиеті 

Қазақ және қырғыз әдебиеттерінің байланыстары      

 

Іс тәжірбиесі:  

2017 жылдың қыркүйегінен  

бері Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ түркітану кафедрасының 

профессоры;«Егемен 

Қазақстан» республикалық 

газетінің Бас редакторы 

(2016-2017);Халықаралық 

Түркі академиясының ғалым 

хатшысы (2014-2016); ЕҰУ 

әлеуметтік ғылымдар 

факультетінің деканы, 

телерадио және қоғаммен 

байланыс кафедрасының 

профессоры (2013-2014);ЕҰУ 

«Алаш» мәдениет және 

рухани даму институтының 

директоры (2012-2013); 

«Астана ақшамы» газетінің 

директоры-бас редакторы 

(2008-2012); ҚР Сыртқы Істер 

министрлігі Халықаралық 

ақпарат комитеті 

төрағасының орынбасары 

(2007-2008); М.О.Әуезов 

атындағы Әдебиет және өнер 

институтының бас ғылыми 

қызметкері (2006-2007); 

«Қазақстан» РТРК» АҚ 

Басқарма төрағасының 

орынбасары (2005-2006); 

Қызылорда облыстық 

телерадиокомпаниясының 

директоры (2004-2005); ЕҰУ 

институт директорының 

орынбасары, кафедра 

меңгерушісі, проректоры 

(2000-2004);Әл-Фараби 

Ғылыми жобаларға жетекшілік: 

“Қазіргі кезең дүниетанымдық құндылықтарының транформациясы 

контекстіндегі дәстүрлі ментальдік және оның қазақ әдебиетіндегі көркем 

бейнеленуі” (2012-2014).  ЕҰУ. ҚР БҒМ гранты. 

“Түркі  әдебиетіндегі ақындық дәстүрдің типологиясы” (2014). Халықаралық 

түркі академиясының жобасы. 

«Туған жер» концептінің ұлттық-мәдени ерекшелігі және оның қазақ 

әдебиетінде көркем бейнеленуі» (2018-2020). ЕҰУ. ҚР БҒМ гранты. 

Ғылыми жобаларға қатысуы: 

“Мемлекеттік тіл – Қазақстан Республикасында өркениеттілік пен рухани 

жедел жаңарудың негізі” (2008-2012). ЕҰУ. «Аджип» компаниясының 

гранты;  

“Қазақ жазуын латын әліпбиіне көшірудің ғылыми, әдіснамалық, 

технологиялық және әдістемелік негіздері” (2012-2013). ЕҰУ. ҚР БҒМ 

гранты. 

“Түркі әлемінің мәшһүр тұлғалары” (2013-2014). Түркі академиясының 

жобасы. 

“Ортақ түркі тарихы”, “Ортақ түркі әдебиеті” (2014-2016). Түркі 

академиясының жобасы. 

Жарияланымдар: 

• Ұлттық әдебиет және дәстүрлі ментальдік: монография -  Алматы: 

ARNA-B, 2012. – 168 б. (Д.Қамзабекұлымен, Б.Омарұлымен бірге). 

• Рух пен рәміз:монография. -  Алматы: ARNA-B, 2013. – 168 б. 

• Жанақ, Дулат және Абай өлеңдеріндегі идеялық-көркемдік 

сабақтастық// Ғылыми зерттеулер әлемі – Мир научных 

исследований. – 2012. -  №№7-8. - Б.3-12. 

• Қазақ поэзиясындағы ұлттық сарындар: идеялық мазмұн және 

көркемдік тәжірибе// Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің хабаршысы. Астана, 2012. -  №5(90). -  Б.55-60. 

• Творчество Бахтияра Вагабзаде и казахская поэзия второй половины 

ХХ века: идейно-тематические и художественные параллели// І 

Beynәlxalq Bәxtiyar Vahabzadә simpoziumunun materiallari. Qafqaz 

universiteti,   13-15 dekabr, 2012. Baki/Azәrbaycan. 

• Гусейн Джавидтің романтизмі және ХХ ғасыр басындағы қазақ 

әдебиеті: рухани ізденістер мен адамгершілік мұраттар 
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атындағы ҚазҰУ докторанты 

(1997-2000); Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің 

проректоры (1996-1997);Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ 

стажер-зерттеушісі, аға 

оқытушысы, кафедра 

меңгерушісі (1988-1996). 

(салыстырмалы талдау)//"Türk Dünyasını İşıqlandıranlar: Mәmmәd 

Akif Әrsoy, Hüseyn Cavid" Beynәlxalq Konferansı materiallari. Qavqaz 

universiteti, 16-18 may, 2013 il, Baki, Azәrbaycan, s. 28-35. 

• Айтыстың жанрлық метаморфозасы// Айтыстану: Ғылыми жинақ. – 

Астана: «Жалғас-Print», 2013. – Б.181-184. 

• Этнолингвистические, культурно-ментальные и социальные аспекты 

лексемы Baƴïr «печень» в тюркской традиции// Сб. материалов 

международного.. форума «Алтайская цивилизация и родственные 

народы алтайской языковой семьи». 20-23 июля, 2017 г. – Бишкек: 

Фонд «Мурас», 2017. -С.974-981. 

• «Алаш» концептісі және ұлттық жаңғыру//«Алаш – қазақтың ұлттық 

тұтастық идеясы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. 24 қараша, 2017 жыл. – Астана, 2017. – Б.175-180. 

• Мінсіздік метафорасы//«Академик З.Қабдоловтың ғылыми мұрасы 

және қазақ әдебиеттану мәселелері» республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. 2017 жыл, 12 

желтоқсан. – Атырау, 2017. - Б.31-34.  

 

Марапаттар: 

- ҚР Үкіметінің «Дарын» 

мемлекеттік жастар (ғылым 

номинациясы бойынша) 

сыйлығы (2000);  

-«Астананың 10 жылдығы» 

медалі (2008); 

-«Қазақстан 

Республикасының мәдениет 

қайраткері» төсбелгісі (2009); 

- Г.Толмачев атындағы 

«Жылдың үздік редакторы» 

сыйлығы (2011); 

-«ҚР Тәуелсіздігінің 20 

жылдығы» медалі (2011); 

- ҚР БҒМ гуманитарлық 

ғылымдар саласындағы 

Шоқан Уәлиханов атындағы 

сыйлығы (2014). 
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Филология ғылымдары кандидаты, доцент 

 

 
Мұсабекова Үрзада 

Әбілқасымқызы 

ф.ғ.к., түркітану 

кафедрасының  доценті 

байланыс мәліметтері: 

эл.почта: 

mussabekovaua@yandex.kz 

 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

1983 жылы М.Әуезов атындағы ОҚПИ (қазіргі ОҚПУ) филология 

факультетін бітірді;  

1996 жылы  «Қазақ және орыс тілдеріндегі антропонимдердің  

мотивациалық үәжділігі» тақырыбы бойынша  кандидаттық диссертация 

қорғады. 

Ғылыми қызығушылығы: 

Түркітану, түркі көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі, түркі 

халықтарының әдебиеті, түркітану антропонимдері, түркі фольклоры 

Ғылыми жобалары: 

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары: 

2015-2017жж. –  «Жоғары білім беруде түркі тілді мемлекетердің 

ықпалдастығы: лингвистикалық түркітану бойынша жалпы кешенді 

оқулық». 

Оқитын курстары: 

Тіл білімінің өзекті мәселелері, Қазіргі түркітанудағы жаңа  парадигмалар, 

Түркі әдебиетінің поэзиясы, прозасы, Түркі халықтарының жазба әдебиеті. 

Тілдің әлеуметтік аспектілері 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• «Функционирование мифологем в тюркских памятниках». // 

Материалы ХIV Международной летнней научной школы «Новые 

парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике».– Бишкек,  

2014. – с. 306-313. 

• «Этнокультурная специфика  антропонимов в пространстве  

тюркских народов. Экология языка и регионов». // Материалы 

международной конференции. – Тамбов, 2014. 11-12 ноября. – с 229-

233. 

• Түркі тіліндегі этноантропонимдердің қалыптасуының негізі. 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. – Астана,  2014. – С.321-

326. 

• Экология языка и речи: Избранные работы по материалам 

конференции «Экология языка и речи». – .Berlin, 2014. –  С. 288-293. 

• Концепты 'душа' и 'дух' тюркских  языковых картинах  мира. Серия 

филологии. Доклады  Казахской  Академии. ЕАГИ,2015г.,105-110с. 

• Историко-лингвистический анализ тюркской топонимии. // 

Международная научно-теоретическая конференция «Казахская 

лексикография: история, опыт, перспективы», посвященная 60-

летию известного ученого, доктора филологических наук, 

профессора, директора Института Мырзабергена Малбакова. 

Институт языкознания им. А.Байтурсынулы КН МОН РК 29 мая 

2015 года, – 79-86 б. 

• Репрезентация мифологем в средневековых тюркских текстах. // 

.Халықаралық фольклортанушылар конгресі. 5 қазан, 2015жыл. –  

399-404 бб. 

• Қиял -ғажайып ертегілердегі антропонимдер.(«Ер төстік» ертегісі 

негізінде)  Халықаралық фольклортанушылар конгресі, 5 қазан 

2015жыл. –  399-404 бб. 

• Қазақ тіліндегі антропонимдер мен этноантропонимдердің 

қалыптасу тарихы. Халықаралық конференция материалдары. – 

Шымкент, 2015. – 96-108 бб. 

• Историко-лингвистический анализ тюркской топонимии. 

Международная научно-теоретическая конференция «Казахская 

лексикография: история, опыт, перспективы», посвященная 60-

летию известного ученого, доктора филологических наук, 

профессора, директора Института Мырзабергена Малбакова. 

Институт языкознания им. А.Байтурсынулы КН МОН РК 29 мая 

2015 года,. – с. 79-86 

Іс тәжірбиесі:жалпы стаж 

35жыл 

2013 жылдан бастап  қазіргі 

таңда Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУтүркітану кафедрасының 

доценті; 

2013-2011жж. – ОҚМФА  

тіл білімі кафедрасының 

доценті; 

2011-1995 жж. – ҚР ІІМ ШЗК 

тілдер кафедрасының бастығы;  

  1995-1992 жж. – Абай 

атындағы АлМУ аспиранты; 

  1992-1983 жж. –  Т.Рысқұлов 

атындағы № 25 қазақ орта  

мектептің орыс тілі және орыс 

әдебиеті пәндерінің 

оқытушысы.   

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

ҚР Ішкі істер министрлігінің  

«Адал қызметі үшін»  медалі 

(2006 ж) 
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Кандидат  филологических  наук, доцент 

 

 

 
Мусабекова Урзада 

Абилкасымкызы 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

mussabekovaua@yandex.kz 

Ученая степень, научная школа:  1983 г. окончила  филологический 

факультет ЮКПИ им. М.Ауезова (ныне ЮКПУ) (г.Шымкент).   

1996 г. - защита кандидатской  дисертациии  по теме: «Мотивационный 

аспект антропонимов казахского и русского языков» по специальности: 

10.02.02 - Казахский язык, 10.02.10 – Языки народов Казахстана (русский 

язык) (г.Алматы). 

Научная школа  М.Жолдасбекова "Степная цивилизация". 

Научные интересы: тюркология, язык древнетюркских письменных 

памятников, литература тюркских народов,  тюркологические 

антропонимы, историческая грамматика казахского языка,тюркский 

фольклор 

Научные гранты: 

«Взаимовлияние тюркоязычных государств  в системе высшего 

образования: общий комплекс учебников по лингвистической  

тюркологии» (2015-2017 гг.). Руководитель проекта: проф., д.ф.н. Ескеева 

М.К. 

Читаемые курсы: 

Актуальные проблемы языкознания. Современные тюркологические 

парадигмы.   Тюркская литературная поэзия и проза. Письменная 

литература тюркских народов. 

Публикации (избранные): 

• Функционирование мифологем в тюркских памятниках. ХIV 

Международная Летняя научная школа «Новые парадигмы и новые 

решения в когнитивной лингвистике» Киргизский государственный 

университет им. Арабаева. Институт лингвистики, г.Бишкек 2014 г., 

с.306-313.; 

• Этнокультурная специфика  антропонимов в пространстве     

тюркских народов. Экология языка и регионов. Материалы 

международной конференции, 11-12 ноября              2014 г., г. 

Тамбов, ТГПУ,-229-233.; 

• Түркі тіліндегі этноантропонимдердің қалыптасуының негізі. 

Гумилев атындағы ЕҰУ халықаралық қатынастар факультетінің 

журналы «Хабаршы», 2014 жыл,-с.321-326.; 

• Экология языка и речи: Избранные работы по материалам 

конференции «Экология языка и речи» 2011  - 2014 гг. Под. ред.А.С. 

Щербак,С.Е. Бирюкова; Еlena Plaksina Verlag.Berlin.2014.288с.; 

• Концепты 'душа' и 'дух' тюркских  языковых картинах  мира. Серия 

филологии. Доклады  Казахской  Академии. ЕАГИ, 2015г.,105-110с.; 

• Историко-лингвистический анализ тюркской топонимии. 

Международная научно-теоретическая конференция «Казахская 

лексикография: история, опыт, перспективы», посвященная 60-

летию известного ученого, доктора филологических наук, 

профессора, директора Института Мырзабергена Малбакова. 

Институт языкознания им. А.Байтурсынулы КН МОН РК 29 мая 

2015 года, 79-86 с.; 

• Репрезентация мифологем в средневековых тюркских текстах. 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Сейіт Қасқабасов - 75 жаста. 

Халықаралық фольклортанушылар конгресі, 5 қазан 2015жыл, 387-

393б.; 

• Қиял-ғажайып ертегілердегі антропонимдер. («Ер төстік» ертегісі 

негізінде)  Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,Сейіт Қасқабасов -75 жаста. 

Халықаралық фольклортанушылар конгресі, 5 қазан 2015жыл, 399-

404 б.; 

• Қазақ тіліндегі антропонимдер мен этноантропонимдердің 

қалыптасу тарихы. Халықаралық конференция( 16-17 наурыз 2015 

ж.),Шымкент, ЮКГУ, 96-108 б. 

 Профессиональный 

опыт:общий стаж 35 лет 

с 2013г. – доцент кафедры 

тюркологии ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева; 

2013-2011гг. - доцент кафедры 

«Языковых дисциплин» в 

медицинской академии 

ЮКГФА; 

2011-1995гг. - начальник 

кафедры «Языков» ШЮК 

МВД РК; 

1995-1992гг. - аспирант АГУ 

им. Абая; 

1992-1983гг. - учитель 

русского языка  и литературы 

в казахской  средней школе 

№25 им. Т.Рыскулова. 

 

Награды: 

- почетная грамота  МВД РК; 

- грамота Премьер-министра; 

- медаль МВД РК «За 

отличную службу». 
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The candidate of philology, Associate Professor  

 
MUSABEKOVA  

Urzada  

Candidate of Philology, 

Associate Professor of  the 

Turkology Department 

Contact information: 

Email: 

mussabekovaua@yandex.kz 

Mob. +7 701 786 86 08 

Academic degree, Scientific School: 

Candidate of Philology, Associate Professor of Turkology Department.  

1996 Candidate of Philology. 10.02.10 - languages of peoples of Kazakhstan 

(Russian). 

Scientific interests: 

the main problems of the modern Turkic studies, research issues and stages of 

development of written literature of Turkic peoples, the study features the letters 

chronicle the Turkic languages, Turkological anthroponomy, comparative grammar 

of Turkic and Kazakh languages. 

Research Grants: 

2015-2017 y. 2015-2017 yrs. – «Interinfluence of Turkic states in Higher 

Education: common complex of textbooks on linguistic Turkology», MES of the 

RK, L.N. Gumilyov ENU. Resaecrher of the Project 

Read courses: 

"Actual problems of linguistics", "lexical-semantic paradigm in the text of the 

monument", "Language Uighur written monuments", "The origins of Turkish 

literature", "language and culture of the modern Turkic peoples," "Modern 

Turkological paradigm", " Theoretical foundations metodolgicheskie Turkology "," 

Written literature of Turkic peoples. " 

Publications (selected): 
• Функционирование мифологем в тюркских памятниках. ХIV 

Международная Летняя научная школа «Новые парадигмы и новые 

решения в когнитивной лингвистике» Киргизский государственный 

университет им. Арабаева. Институт лингвистики, г. Бишкек 2014г., с.306-

313. 

• Этнокультурная специфика  антропонимов в пространстве     тюркских 

народов. Экология языка и регионов. Материалы международной 

конференции, 11-12 ноября              2014г., г. Тамбов, ТГПУ,-229-233. 

• Түркі тіліндегі этноантропонимдердің қалыптасуының негізі. Гумилев 

атындағы ЕҰУ халықаралық қатынастар факультетінің журналы 

«Хабаршы», 2014 жыл,-с.321-326. 

• Экология языка и речи: Избранные работы по материалам конференции 

«Экология языка и речи»2011  -2014гг. Под. ред.А.С. Щербак,С.Е. 

Бирюкова;Еlena Plaksina Verlag.Berlin.2014.288с. 

• Ұлыс және жұрт сөздерінің түрік халықтарында қолданысы. «Біліг» 

журналы. Thomson Reuters.2015ж., 46-51 б.  

• Концепты 'душа' и 'дух' тюркских  языковых картинах  мира. Серия 

филологии. Доклады  Казахской  Академии. ЕАГИ,2015г.,105-110с. 

• Историко-лингвистический анализ тюркской топонимии. Международная 

научно-теоретическая конференция «Казахская лексикография: история, 

опыт, перспективы», посвященная 60-летию известного ученого, доктора 

филологических наук, профессора, директора Института Мырзабергена 

Малбакова. Институт языкознания им. А.Байтурсынулы КН МОН РК 29 

мая 2015 года, 79-86 б. 

• Репрезентация мифологем в средневековых тюркских текстах.Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ,Сейіт Қасқабасов -75 жаста.Халықаралық 

фольклортанушылар конгресі, 5 қазан 2015 жыл, 53-59бет. 

• Қиял -ғажайып ертегілердегі антропонимдер.(«Ер төстік» ертегісі 

негізінде)  Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,Сейіт Қасқабасов -75 жаста. 

Халықаралық фольклортанушылар конгресі, 5 қазан 2015жыл, 87-92 бет. 

• Қазақ тіліндегі антропонимдер мен этноантропонимдердің қалыптасу 

тарихы. Халықаралық конференция( 16-17 наурыз 2015 ж.),Шымкент, 

ЮКГУ, 96-108 б. 

• Историко-лингвистический анализ тюркской топонимии. Международная 

научно-теоретическая конференция «Казахская лексикография: история, 

опыт, перспективы», посвященная 60-летию известного ученого, доктора 

филологических наук, профессора, директора Института Мырзабергена 

Малбакова. Институт языкознания им. А.Байтурсынулы КН МОН РК 29 

мая 2015 года, 79-86 

Professional experience: 

2013 - currently, associate  

professor of Turkology 

Department; 

2013-2011, associate 

professor of "linguists" in 

Medical Academy SKGFA; 

2011-1996, head of the 

department "language" SSK 

MIA of RK; 

1992-1996 - postgraduate 

AGU after named Abay. 

Awards: 
Honorary Diploma of 

Ministry of Internal Affairs of 

Kazakhstan, the diploma of 

the Prime Minister, Ministry 

of Internal Affairs of 

Kazakhstan Medal for 

distinguished service. 
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  Филология ғылымдары кандидаты, доцент 

 

 
Бегимова Гулжанат 

Абрахманқызы  

ф.ғ.к. 

түркітану кафедрасының  

доценті 

Байланыс мәліметтері: 

эл.почта: gukjik_76@mail.ru 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

филология ғылымдарының кандидаты. 

1999 жылы  әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 

шығыстану факультетін бітірді; 

1995-1996 жж. – Түркия Республикасы Анкара қаласы Анкара 

университетінде тағылымдамадан өтті; 2007 жылы «Қазақ және түрік 

тілдеріндегі дипломатиялық терминдер мен атаулардың мағынасы, 

қолданыстағы қызметі» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады;  

2004-2007 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік 

университеті шығыстану факультетінің күндізгі бөлімінде аспирантурада 

оқыды. 

Ғылыми қызығушылығы: 

Түркітану, түркі тілдерінің терминологиясы, қазіргі түрік тілі. 

Ғылыми жобалары: 

Қатысқан жобалары: 

- 2009-2011 – «Йүсүп Баласағунидің «Құтадғу билик» ескерткішін (XI ғ.) 

зерттеудің ғылыми- методологиялық негіздері»,  ҚР ғылым және Білім 

министрлігі.  

- 2012-2014 – «Түркі халықтарының дастандары: қазақ дастандары», Түркия 

Республикасы Эгей университеті Түркі әлемін зерттеу институты, Измир қ. 

 

Оқитын курстары: 

түркі тілдерінің фонетикасы, қазіргі түрік тілінің лексикологиясы, қазіргі 

түрік тілінің морфологиясы, синтаксисі. 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• Осмaн империясы кезеңіндегі құжaттaрдa кездесетін  

дипломaтиялық бірліктердің  лексикaлық ерекшелігі // ҚазҰУ 

хабаршысы. – Шығыстану сериясы. – 2017. – №1(80). – 152-158 бб. 

• Қазақ және түрік тілдеріндегі байырғы сөздер негізінде жасалған 

мұнай терминдері // ЕНУ хабаршысы. – 2017. – №3(118). – – 31-34 

бб. 

• Қазақ және түрік тілдеріндегі мұнай терминдерінің мағыналық 

сипаты // Ахмет Байтұрсынұлы оқулары-2016 «Тәуелсіз елдің 

рухани тұғыры» атты халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары Астана, 2017. – 46-49 бб.  

• Қазақ және түрік тілдеріндегі дипломатиялық хат-хабарлардың 

тілдік ерекшеліктері //                              М. Жолдасбековтің   80 

жылдық мерейтойына арналған  «Түркі әлемі және халықаралық 

байланыстар: тарих, тұлға, келешек» атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференция материалдары – Астана, 2017. –343-348 бб. 

 

Іс тәжірбиесі: жалпы стаж 18 

жыл. 

2016 жылдан бастап қазіргі 

таңда   түркітану 

кафедрасының доценті; 

1999-2000 жж. – Абылайхан 

атындағы Қазақ халықаралық 

қатынастар және әлем тілдері 

университетінде түрік тілі 

пәнінің оқытушысы;  

2000-2016 жылдар 

аралығында  әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің шығыстану 

факультеті түркітану 

кафедрасында оқытушы, аға 

оқытушы, кафедра доценті 

қызметтерін атқарды 

.   

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 
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                           Кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркологии 

  

 

 
Бегимова 

Гулжанат Абрахмановна  

к.ф.н. 

доцент кафедры тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

gukjik_76@mail.ru 
 

- Ученая степень, научная школа:1999 – Окончила факультет 

востоковедения Казахского национального университета имени Аль-

Фараби; 

- 1995-1996 годах она проходила стажировку в Университете Анкары в 

Турции. 

- 2007 – защитила кандидатскую диссертацию на тему «Дипломатическая 

терминология и имена на казахском и турецком языках, функционирование 

казахского и турецкого языков»; 

- 2004-2007 годах училась в аспирантуре на факультете востоковедения 

Казахского национального университета имени Аль-Фараби; 

Научные интересы: тюркология, терминология тюркских языков, 

современный турецкий язык. 

Научные гранты: 

Участие в научных проектах: 

- 2009-2011 – «Научно-методическая основа изучения памятника Жусупа 

Баласагуни «Құтадғу билик» (XI век)», Министерство образования и науки 

Республики Казахстан.  

- 2012-2014 – «Эпохи тюркских народов: казахские дастаны», Эгейский 

университет Турции, Институт тюркоязычных исследований, Измир, 

Турция 

Читаемые курсы: 

Фонетика тюркских языков, лексикология турецкого языка, морфология, 

синтаксис современного турецкого языка. 

Публикации (избранные): 

• Осмaн империясы кезеңіндегі құжaттaрдa кездесетін  

дипломaтиялық бірліктердің  лексикaлық ерекшелігі // ҚазҰУ 

хабаршысы. – Шығыстану сериясы. – 2017. – №1(80). – 152-158 бб. 

• Қазақ және түрік тілдеріндегі байырғы сөздер негізінде жасалған 

мұнай терминдері // ЕНУ хабаршысы. – 2017. – №3(118). – – 31-34 

бб. 

• Қазақ және түрік тілдеріндегі мұнай терминдерінің мағыналық 

сипаты // Ахмет Байтұрсынұлы оқулары-2016 «Тәуелсіз елдің 

рухани тұғыры» атты халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары Астана, 2017. – 46-49 бб.  

• Қазақ және түрік тілдеріндегі дипломатиялық хат-хабарлардың 

тілдік ерекшеліктері //                              М. Жолдасбековтің   80 

жылдық мерейтойына арналған  «Түркі әлемі және халықаралық 

байланыстар: тарих, тұлға, келешек» атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференция материалдары – Астана, 2017. –343-348 бб. 

 

Профессиональный опыт: 

общий стаж 18 лет. 

- С 2016 года работает 

доцентом тюркологии на 

факультете международных 

отношений Евразийского 

национального университета 

им. Л.Н. Гумилева;  

- 1999-2000 - работала 

преподавателем турецкого 

языка в Казахском 

университете 

международных отношений и 

мировых языков им. Абылай-

хана; 

- 2000-2016 - работала 

преподавателем, старшим 

преподавателем и доцентом 

кафедры тюркологии на 

факультете востоковедения 

Казахского национального 

университета им. Аль-

Фараби. 

.   

Награды: 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:gukjik_76@mail.ru


34 
  

 

 

                            Candidate of Philology,Associate Professor of the Department of Turkology 

 

 

 
BEGIMOVA 

Gulzhanat 

       Candidate of Philology, 

Associate Professor of the 

Department of Turkology 

Contact details: 

E-mail: gukjik_76@mail.ru 

 

Degree Scientific School: 1999 - Graduated from the Faculty of Oriental Studies 

of the Al-Farabi Kazakh National University; 

- From 1995-1996, she completed an internship at Ankara University in Turkey. 

2007 - defended her thesis on “Diplomatic terminology and names in the Kazakh 

and Turkish languages, the functioning of the Kazakh and Turkish languages”; 

In 2004-2007 she studied in graduate school at the Faculty of Oriental Studies of 

the Al-Farabi Kazakh National University; 

Scientific interests: Turkology, Terminology of  Turkic languages, Modern 

Turkish. 

Participation in research projects: 

- 2009-2011 - “Scientific and Methodological Basis for Studying the 

Monument of Jusup Balasaguni“ To the Eternal Bilik ”(XI Century)”, 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 

- 2012-2014 - “Epochs of Turkic peoples: Kazakh dastans”, Aegean 

University of Turkey, Institute for Turkic Studies, Izmir, Turkey 

Readable courses: 

Phonetics of the Turkic languages, the lexicology of the Turkish language, 

morphology, syntax of the modern Turkish language. 

Publications (selected): 

• The lexicality of diplomacy units encountered in documents during the 

Ottoman Empire period // KazNU Bulletin. - oriental series. – 2017. – 

№1(80). – 152-158 pp. 

• Oil terms, based on ancient words in Kazakh and Turkish languages // 

Bulletin of ENU. – 2017. – №3(118). – – 31-34 pp. 

• Semantic character of oil terms in Kazakh and Turkish languages // 

Materials of the international scientific and theoretical conference 

"The spiritual foundation of the independent country" in Akhmet 

Baitursynov's readings-2016 Astana, 2017. – 46-49 pp.  

• Language peculiarities of diplomatic correspondence in the Kazakh 

and Turkish languages // The materials of the international scientific-

theoretical conference "Turkic world and international relations: 

history, personality, prospects" devoted to the 80th anniversary of 

Zholdasbekov - Astana, 2017. –343-348 pp. 

 

- Professional experience: total 

experience of 18 years. 

Since 2016, she has been 

working as an associate 

professor of Turkology at the 

Faculty of International 

Relations of the Eurasian 

National University. L.N. 

Gumilyov; 

- 1999-2000 - worked as a 

teacher of Turkish at the 

Kazakh University of 

International Relations and 

World Languages. Abylay 

Khan; 

- 2000-2016 - worked as a 

teacher, senior teacher and 

associate professor of the 

department of Turkology at the 

Faculty of Oriental Studies of 

the Kazakh National 

University. Al-Farabi. 

.   

Awards: 
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 PhD-доктор, доцент міндетін атқарушы 

 

 

 
 

Шалдарбекова Ажар 

Бекенқызы 

доктор PhD, түркология 

кафедрасының доценті м.а. 

Байланыс мәліметтері: 

Эл.почта:  

ajars@mail.ru 

Моб.: +7 701 263 39 64  
  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

1995-1996 жж. – Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ «Тарих» мамандығы 

бойынша магистратура;  

1991 – 1995 жж.– Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ «Тарих» мамандығы 

бойынша бакалавриат; 

1999-2005 жж.– Анкара университеті «Ежелгі дәүір тілдері мен 

мәдениеттері (шумерология) мамандығы бойынша докторантура 

(Түркия, Анкара); 

  

Ғылыми қызығушылығы: 

Ежелгі өркениеттер тарихы, ежелгі Анадолы тарихы, көне түріктер 

тарихы, деректану, тарихи зерттеулер әдістері 

  

Ғылыми жобалары: 

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары: 

 2015-2017 жж. – «Қазақстандағы Түркі әлемі: түрік диаспорасының 

тілварианттары, мәдени архетиптері, өзіндік идентификациясы». 

 

 
 

Іс тәжірбиесі: жалпы стаж 

22жыл 

2013 жылдан қазіргі таңда 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

түркітану кафедрасы. Доценті 

мәндетін атқарушысы; 

2008-2013 жж. –  Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ Еуразиялық 

зерттеулер кафедрасы доценті 

м.а. 

2005-2007 жж. – Қ.А. Яссауи 

атындағы ХҚТУ  Бүкіләлем 

тарихы кафедрасының. аға 

оқытушысы (Шымкент) 

1999-2005 жж. – Қ.А. Ясауи 

атындағы ХҚТУ  ғылыми 

қызметкері (Анкара, Түркия); 

1996-1999 жж. – Қ.А. Ясауи 

атындағы ХҚТУ Қазақстан 

тарихы кафедрасының аға 

оқытушысы (Түркістан)  

Оқитын курстары: 

Көне түркі жазу ескерткіштерінің тарихи және археологиялық 

зерттеулерінің әдіснамасы, Көне түркі өркениеті, Түркі халықтарының 

қалыптасуындағы этносаяси факторлар. 

 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• К вопросу о политической истории Анатолии в период 

ассирийских торговых колоний в освещении письменных 

источников из Kültepе. Поиск. – Алматы, 2007. №2.-С.38-43 

• К вопросу об истории изучения клинописных документов из 

Кюль-тепе (Турция). Қазақстан мұрағаттары. – Астана, 2010. – 

№9.-С.67-72 

• Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomi, Siyasi 

ve Kültürel Işbirliǧi.9.Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür 

Forumu Bildililer Kitabı. Ankara, 2010. – C.217-223 

• О роли дворцов в международной торговле в Анатолии в период 

ассирийскихторговых колоний (по письменным источникам из 

Кюль-тепе).Вестник Серия гуманитарных наук. – Астана: ЕНУ, 

2011. – №3 (82).-С.181-184 

• Türk Cumhuriyetlerinde Avrasyacılık Kavramı ve Onun Türk 

Milletlerinin Birleşmesindeki Őnemi. 21.Yüzyılda Türk Dünyası 

Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı. – Lefke, 2010. 

• Роль клинописных источников в изучении истории древних 

цивилизаций (на примере Анатолии). Түрк әлемі: тарих және 

қазіргі заман. Халықаралық Түрктану симпозиумы жинағы. – 

Астана, 2011. -бб.450-453 

• Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті ғылыми 

кенесінің 2008-2011 ж.ж.қызметі. (Б.Ж.Әбдірайым 

редакторлығымен). Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университтенің баспасы, 2011.328  бет. 

• Об особенностях применения цивилизационного подхода к 

изучению отечественной истории. Сборник  трудов 

международной научно-практической конференция «Казахское 

ханство – идея Мәңгілік ел: исторические судьбы и уроки.15-18 

марта 2015года, ЮКГУ, Шымкент. 

 

 

 

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 
- 
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  и.о.доцента, доктор PhD 

 

 
 

Шалдарбекова Ажар 

Бекеновна 

доктор PhD, и.о.доцента 

кафедры тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта:  

ajars@mail.ru 

Моб.: +7 701 263 39 64 

Ученая степень, научная школа: 1991 – 1995гг. - бакалавр по 

специальности: История, МКТУ им. А. Ясави (г.Туркестан). 

1995 – 1996гг.- магистрант по специальности: История, МКТУ им. А. 

Ясави (г.Туркестан). 

23.09.1999 – 23.06.2005гг. - докторант по специальности: Древние 

языки и цивилизации (шумерология), Университет Анкара, Турция.  

  

Научные интересы: история древних цивилизаций, история древней 

Анатолии, древнетюркская история, источниковедение, методы 

исторических исследований. 

  

Научные гранты: 

«Тюркский мир Казахстана: варианты языка, культурные архетипы, 

самоидентификация турецкой диаспоры» (2015-2017гг.) под 

руководством проф. С.Ж. Тажибаевой  

 

Профессиональный опыт: 

с 2013г.  - и.о.доцента кафедры 

тюркологии ЕНУ им. Л. 

Гумилева; 

2008-2013гг.- и.о.доцента 

кафедры евразийских 

исследований 

ЕНУ им. Л. Гумилева; 2005-

2007гг.- старший 

преподаватель кафедры 

всемирной истории МКТУ им. 

А.Ясави (г.Шымкент) 

1999-2005гг. - научный 

сотрудник Анкарского 

филиала МКТУ им. А. Ясави 

(г.Анкара, Турция) 

1996-1999гг. - преподаватель 

кафедры истории Казахстана 

МКТУ им. А. Ясави 

(г.Туркестан)   

Читаемые курсы: 

Методы исторического и археологического исследования памятников 

древнетюркской письменности. Древнетюркская цивилизация. 

Этнополитические факторы в формировании тюркских народов. 

 

Публикации (избранные): 

 

• К вопросу о политической истории Анатолии в период 

ассирийских торговых колоний в освещении письменных 

источников из Kültepе. Поиск. – Алматы, 2007. №2.-С.38-43 

• К вопросу об истории изучения клинописных документов из 

Кюль-тепе (Турция). Қазақстан мұрағаттары. – Астана, 2010. – 

№9.-С.67-72 

• Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomi, Siyasi 

ve Kültürel Işbirliǧi.9.Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür 

Forumu Bildililer Kitabı. Ankara, 2010. – C.217-223 

• О роли дворцов в международной торговле в Анатолии в период 

ассирийскихторговых колоний (по письменным источникам из 

Кюль-тепе).Вестник Серия гуманитарных наук. – Астана: ЕНУ, 

2011. – №3 (82).-С.181-184 

• Türk Cumhuriyetlerinde Avrasyacılık Kavramı ve Onun Türk 

Milletlerinin Birleşmesindeki Őnemi. 21.Yüzyılda Türk Dünyası 

Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı. – Lefke, 2010. 

• Роль клинописных источников в изучении истории древних 

цивилизаций (на примере Анатолии). Түрк әлемі: тарих және 

қазіргі заман. Халықаралық Түрктану симпозиумы жинағы. – 

Астана, 2011. -бб.450-453 

• Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті ғылыми 

кенесінің 2008-2011 ж.ж.қызметі. (Б.Ж.Әбдірайым 

редакторлығымен). Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университтенің баспасы, 2011.328  бет. 

• Об особенностях применения цивилизационного подхода к 

изучению отечественной истории. Сборник  трудов 

международной научно-практической конференция «Казахское 

ханство – идея Мәңгілік ел: исторические судьбы и уроки.15-18 

марта 2015года, ЮКГУ, Шымкент. 

 

 

 

Награды: 
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  Senior lecturer, PhD 

 

 
 

SHALDARBEKOVA 

Azhar 

PhD, Associat.Pr. of the 

department of Turkology 

Contact information: 

ajars@mail.ru 

Моб.: +7 701 263 39 64  

Academic degree, Scientific School: 

PhD in Old Languages and Civilizations (Sumerology) 

23.09.1999 – 23.06.2005 PhD in History, the Department  «Old Languages 

and Civilizations (Sumerology)» University of Ankara (Turkey).  

1995 – 1996 MA in History, the Department of History A.Yassawi IKTU 

1991 – 1995 BA in History, the Department of History  A.Yassawi IKTU.  

  

Scientific interests: 

History of Old civilization, Old Anatolian history, Old Turkic history, source 

studies, methods of historical researches  

  

Research Grants: 

 Scientific researcher оf the project “The Turkic world of Kazakhstan: 

language variants, cultural archetypes, self-identification of Turkish 

Diaspora», a senior researcher 

 

Professional experience: 

2013 - Ass.Pr. the department 

of Turkology, L.N. Gumilev 

ENU 

2008-2013 Ass.Pr. of Eurasian 

researches L.N. Gumilev ENU 

 2005-2007. Senior Lecturer of  

the department of World History 

A.Yassawi IKTU (Shymkent)  

1999-2005. Scientific researcher 

of  IKTU named after A.Yassawi 

(Ankara, Turkey) 

1996-1999. Lecturer the 

department of Kazakh History 

IKTU named after A.Yassawi 

(Turkestan) 

   

Scientific interests: 

History of Old civilization, Old Anatolian history, Old Turkic history, source 

studies, methods of historical researches  

 

Publications (selected): 

• К вопросу о политической истории Анатолии в период 

ассирийских торговых колоний в освещении письменных 

источников из Kültepе. Поиск. – Алматы, 2007. №2.-С.38-43 

• К вопросу об истории изучения клинописных документов из 

Кюль-тепе (Турция). Қазақстан мұрағаттары. – Астана, 2010. – 

№9.-С.67-72 

• Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomi, Siyasi 

ve Kültürel Işbirliǧi.9.Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür 

Forumu Bildililer Kitabı. Ankara, 2010. – C.217-223 

• О роли дворцов в международной торговле в Анатолии в период 

ассирийскихторговых колоний (по письменным источникам из 

Кюль-тепе).Вестник Серия гуманитарных наук. – Астана: ЕНУ, 

2011. – №3 (82).-С.181-184 

• Türk Cumhuriyetlerinde Avrasyacılık Kavramı ve Onun Türk 

Milletlerinin Birleşmesindeki Őnemi. 21.Yüzyılda Türk Dünyası 

Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı. – Lefke, 2010. 

• Роль клинописных источников в изучении истории древних 

цивилизаций (на примере Анатолии). Түрк әлемі: тарих және 

қазіргі заман. Халықаралық Түрктану симпозиумы жинағы. – 

Астана, 2011. -бб.450-453 

• Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті ғылыми 

кенесінің 2008-2011 ж.ж.қызметі. (Б.Ж.Әбдірайым 

редакторлығымен). Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университтенің баспасы, 2011.328  бет. 

• Об особенностях применения цивилизационного подхода к 

изучению отечественной истории. Сборник  трудов 

международной научно-практической конференция «Казахское 

ханство – идея Мәңгілік ел: исторические судьбы и уроки.15-18 

марта 2015года, ЮКГУ, Шымкент. 

 

 

 

Awards: 

  

  

 

 

  

 

                                         
                                  Түркітану кафедрасының доцентті, PhD-докторы  
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Абуова Ақжарқын 

Тілешқызы 

Түркітану кафедрасының 

доцентті, 

PhD-докторы  

байланыс мәліметтері: 

эл.почта: 

akabuova@gmail.com 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: PhD-докторы 

1994 жылы әл-Фараби атындағы ҚМҰУ Филология факультетін бітірді. 

1995 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті 

аспирантурасының «Қазақ тілін оқыту методикасы» бөлімінде оқыды. 

1996 жылы Түркия,  Измир «TÖMER» тіл орталығында түрік тілін оқыды.  

2003 жылы Түркия Гази Университеті доктарантурасында Түрік тілі саласы 

бойынша білім алып, докторлық диссертациясын қорғап, Ph.D-докторы 

дәрежесін алды. 

Ғылыми қызығушылығы: 

түркі халықтарының мәдени құндылықтары, орта ғасыр түркі жазба 

ескерткіштерінің тілі; қазіргі түркі тілдері, қазақ тілін өзге аудиторияларда 

оқыту әдіс-тәсілдері, түркітаным, қазіргі түркі тілдер арасындағы аударма 

мәселелері, түркі тілдерінің терминология мәселелері. 

Ғылыми жобалары: 

Жетекшілік жасаған   жобалары: жоқ 

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары: жоқ 

Оқу-ағарту саласындағы 

іс тәжірбиесі: 

1990-1991 жж. – 

Республикалық №2 қазақ 

орта мектеп-интернатында 

мұғалім. 

1997-1998 жж. – Гази 

университетінің «Çağdaş 

Türk Lehçeleri» 

кафедрасының аға 

оқытушы. 

1998-2000 жж. – Түркия 

құрылтайларында 

аудармашы.  

1999-2000 жж. – 

Түркиядағы Қазақстан 

Республикасының өкілетті 

елшілігінде аудармашы. 

2001-2003 жж. – Түркия 

Республикасының 

Мемлекеттік 

қызметкерлеріне шет тілін  

үйрету орталығында аға 

оқытушы. 

2004-2011 жж. – Сүлейман 

Демирел университетінің 

доценті. 

2008-2009 жж. – Қазақстан-

Британ техникалық 

университеттінде доцент 

м.а. 

2011-2015 жж. – Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті, 

Түркітану кафедрасының 

доценті. 

2015-2016 жж. – Қазақ 

мемлекеттік қыздар 

педагогикалық 

университеті, Шетел тілін 

оқыту әдістемесі 

кафедрасының аға 

оқытушысы.  

2016-2018 жж. - әл-Фараби 

ат. Қазақ ұлттық 

университеті,  Түрксой 

Оқитын курстары: «Түрік тілінің ғылыми стилі», «Түрік тілінің 

фонетикалық жүйесі», «Оқылатын тілдің теориялық негіздері», «Түрік 

тілінің ресми, іскери стилі», «Түрік тілінің семантикасы», «Түрік тілінің 

синтаксисі». 

• Жарияланымдары (таңдамалы): 

• “Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” Adlı Hikâye Kitabının Kazak 

Türkçesine Aktarılmasındaki Söz Dizimsel Sorunları” adlı doktora tezi 

(докторлық диссертациясы және аударма) Ankara. Gazi Üniversitesi, 

2004. http://www.dilbilimi.net/YOK_Tezleri_Turk_Dili_Edebiyati.xls  

• Abiş Kekilbayulu "ÜLKER" romanının üçüncü bölümü "Sinsi 

Boğuşma"yı Türkiye Türkçesine aktardı, AKM Yay. (аударма) Ankara. 

AKM Yayınları, 2003. 

• Түрік тілі: Тест жинақтары. Оқу құралы - Алматы, " Қазақ 

университеті" баспасы, 2016. 

• Қазақ этнографиясының 6 тілді қысқаша сөздігі (аударма). Қазақстан 

Педагогикалық ғылымдар академиясы, Алматы, ROND&A баспасы, 

2017 ж. 

• Türk Dünyasında Aktarma // Ankara. "Yüce Erek" derg. 2003 yılın 31-32 

sayısında yayınlandı.  

• Kazak Türkçesinde Kelime Grubunun Kavramı ve Terimi Üzerine // 

Ankara. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 25, Bahar 2008, s. 7-17. 

• Talas Yazıtları // https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-yazitlari/  

• Türk Dünyasında Aktarma  Sorunları // Алматы, «Жас ғалым». АГУ, 

Хабаршысы, 2006ж. 

• Lehçeler Arasındaki Deyimlerin ve Atasözlerin Aktarılmasına Ait 

Sorunlar // Алматы, СДУ. Хабаршысы №2, 2008. 

• Түркі халықтар арасындағы ортақ терминология мәселелері  // Тіл 

және қоғам, 4 (28) 2011, Альманах, Тіл комитеті. 

• Интербелсенді әдістер арқылы шет тілі ретінде түрік тілін меңгерту // 

Алматы, "Вестник Казну" (серия востоковедения) № 3, 2016. 

• Түрік публицистикaсы және оның қоғaмдaғы рөлі // Шығыстану 

хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 1, 2017. 

• Түрік тілінен қaзaқ тіліне aудaру бaрысындa туын дaйтын 

қиындықтaр // Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 1, 

2017. 

• Түрік тіліндегі көркем шығармаларды қазақ тіліне аудару кезінде 

трансформацияның жасалу ерекшеліктері // Шығыстану хабаршысы, 

әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 4, 2017. 

• Қазақ-түрік тілдеріндегі шылау сөздердің лексика-семантикалық 

аспектісі // ПМУ хабаршысы, филология сериясы, Павлодар, № 3, 

2018 . 

• Orta Asya Halklarının Manevi Değerleri // Fourth International 

mailto:akabuova@gmail.com
http://www.dilbilimi.net/YOK_Tezleri_Turk_Dili_Edebiyati.xls
https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-yazitlari/


39 
  

кафедрасының аға 

оқытушысы.  

2018 жылдан қазіргі 

уақытқа дейін Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ түркітану 

кафедрасының доценті. 

Conference of the Asian Philosophical Association. The part to alliance of 

civilizations association university of Indonesia, Jakarta 4-6 November 

2009. 

• The nature and space combination in traditional Kazakh culture // 5th 

International Conference  of  the Asian Philosophical Association  to  be  

held  jointly  at Chikushi Jogakuen University and Seinan Gakuin 

University in Fukuoka, Japan on April 13-15, 2011. 

 
 
  

Алған медальдары, 

сыйлықтары: жоқ 

  

 

 Доцент кафедры тюркологии, Доктор PhD 

 

 
Абуова Акжаркын Тилешовна 

доцент кафедры тюркологии,  

доктор PhD 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

 akabuova@gmail.com 

Ученая степень, научная школа: Доктор PhD 

1994 г. – окончила Казахский национальный университет им. Аль-

Фараби, филологический факультет. 

1995 г. - Училась в аспирантуре Алматинского государственного 

университета им. Абая на секции «Методика преподавания казахского 

языка». 

1996 г. - изучала турецкий язык в языковом центре TÖMER, Турция – 

Измир. 

2003 г. - Турция получила степень Доктора PhD в Университете Гази и 

защитила докторскую диссертацию.  

Научные интересы: культурные ценности тюркских народов, 

средневековье тюркских письменных памятников, современные 

тюркские языки, методика преподавания казахского языка в других 

аудиториях, тюркология, проблемы перевода современных тюркских 

языков, терминологические проблемы тюркских языков.  

Научные гранты:  

Руководитель научных грантов: нет 

Исполнитель проектов: нет 

Профессиональный опыт: 

1990-1991 - Учительница в 

Республиканской общеобра-

зовательной школе №2. г.Алматы. 

1997-1998 - Старший 

преподаватель кафедры 

современных тюркских языков 

Университета Гази. Турция. 

1998-2000 - Переводчик на 

турецких конгрессах. 

1999-2000 - Переводчик в 

посольстве Республики Казахстан 

в Турции. г.Анкара 

2001-2003 – Старший 

преподаватель в учебном центре 

иностранный язык для 

госслужащих  Турецкой 

Республики. г.Анкара 

2004-2011 - Доцент Университета 

Сулеймана Демиреля. г.Алматы 

2008-2009 – Ассоциированный 

профессор Казахско-Британского 

технического университета. 

2011-2015 - Доцент кафедры 

тюркологии ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева. 

Читаемые курсы: Научный стиль турецкого языка. Фонетическая 

система турецкого языка. Основы теории изучаемого языка. 

Официально деловой стиль турецкого языка. Семантика турецкого 

языка. Синтаксис турецкого языка. 

Публикации (избранные):  

• “Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” Adlı Hikâye Kitabının 

Kazak Türkçesine Aktarılmasındaki Söz Dizimsel Sorunları” adlı 

doktora tezi (докторлық диссертациясы және аударма) 

Ankara. Gazi Üniversitesi, 2004. 

• http://www.dilbilimi.net/YOK_Tezleri_Turk_Dili_Edebiyati.xls  

• Abiş Kekilbayulu "ÜLKER" romanının üçüncü bölümü "Sinsi 

Boğuşma"yı Türkiye Türkçesine aktardı, AKM Yay. (аударма) 

Ankara. AKM Yayınları, 2003. 

• Түрік тілі: Тест жинақтары. Оқу құралы - Алматы, " Қазақ 

университеті" баспасы, 2016. 

• Қазақ этнографиясының 6 тілді қысқаша сөздігі (аударма). 

Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясы, Алматы, 

ROND&A баспасы, 2017 ж. 

• Türk Dünyasında Aktarma // Ankara. "Yüce Erek" derg. 2003 yılın 

31-32 sayısında yayınlandı.  

• Kazak Türkçesinde Kelime Grubunun Kavramı ve Terimi Üzerine 

// Ankara. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 25, Bahar 

2008, s. 7-17. 

• Talas Yazıtları // https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-

mailto:akabuova@gmail.com
http://www.dilbilimi.net/YOK_Tezleri_Turk_Dili_Edebiyati.xls
https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-yazitlari/
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2015-2016 - старший 

преподаватель кафедры 

преподавания иностранных языков 

КазГосЖенПУ 

2016-2018 - Старший 

преподаватель кафедры 

ТЮРКСОЙ КазНУ им. Аль-

Фараби 

с  2018 г. – Доцент кафедры 

тюркологии ЕНУим. Л.Н. 

Гумилева 

yazitlari/  

• Türk Dünyasında Aktarma  Sorunları // Алматы, «Жас ғалым». 

АГУ, Хабаршысы, 2006ж. 

• Lehçeler Arasındaki Deyimlerin ve Atasözlerin Aktarılmasına Ait 

Sorunlar // Алматы, СДУ. Хабаршысы №2, 2008. 

• Түркі халықтар арасындағы ортақ терминология мәселелері  // 

Тіл және қоғам, 4 (28) 2011, Альманах, Тіл комитеті. 

• Интербелсенді әдістер арқылы шет тілі ретінде түрік тілін 

меңгерту // Алматы, "Вестник Казну" (серия востоковедения) 

№ 3, 2016. 

• Түрік публицистикaсы және оның қоғaмдaғы рөлі // 

Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 1, 2017. 

• Түрік тілінен қaзaқ тіліне aудaру бaрысындa туын дaйтын 

қиындықтaр // Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, 

№ 1, 2017. 

• Түрік тіліндегі көркем шығармаларды қазақ тіліне аудару 

кезінде трансформацияның жасалу ерекшеліктері // 

Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 4, 2017. 

• Қазақ-түрік тілдеріндегі шылау сөздердің лексика-

семантикалық аспектісі // ПМУ хабаршысы, филология 

сериясы, Павлодар, № 3, 2018 . 

• Orta Asya Halklarının Manevi Değerleri // Fourth International 

Conference of the Asian Philosophical Association. The part to 

alliance of civilizations association university of Indonesia, Jakarta 

4-6 November 2009. 

• The nature and space combination in traditional Kazakh culture // 

5th International Conference  of  the Asian Philosophical 

Association  to  be  held  jointly  at Chikushi Jogakuen University 

and Seinan Gakuin University in Fukuoka, Japan on April 13-15, 

2011.  

Награды: 

нет 

 

 

Associate Professor of the Department of Turkology, Doctor of Philosophy (PhD) 

ABUOVA Akzharkyn  

Doctor of Philosophy, PhD,  
Associate Professor of the 

Department of Turkology 

Contact details: 

E-mail: akabuova@gmail.com 

Academic degree, Scientific School:  

1994 - graduated from the Kazakh National University. Al-Farabi, Faculty of 

Philology. 

1995 - studied at the Graduate School of Almaty State University named 

after Abay on the section "Methods of teaching the Kazakh language." 

1996 - studied Turkish at the TÖMER Language Center, Turkey - Izmir. 

2003 - received her Doctoral degree from the University of Gazi, Turkey and 

defended her doctoral dissertation. 

Scientific interests: cultural values of Turkic peoples, medieval Turkic 

written monuments, modern Turkic languages, methods of teaching the 

Kazakh language in other audiences, Turkology, problems of translation of 

modern Turkic languages, terminological problems of Turkic languages. 

Research Grants: 

Chair of Research Projects: not 

Researcher of the project: not  

 

Professional experience: 

1990-1991 - Teacher at the 

Republican secondary school №2. 

1997-1998 - Senior Lecturer in the 

Department of Modern Turkic 

Languages at the University of 

Gazi, Turkey 

1998-2000 - Interpreter at Turkish 

Congresses, Turkey 

1999-2000 - Translator at the 

Embassy of the Republic of 

Kazakhstan in Turkey. 

2001-2003 - Senior Teacher at the 

Delivered courses:  Scientific style of Turkish. The phonetic system of the 

Turkish language. The base of the theory of learning languages. Formal 

business style of Turkish. Semantics of the Turkish language. Syntax of the 

Turrkish language 

Publications (selected): 

• “Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” Adlı Hikâye Kitabının 

Kazak Türkçesine Aktarılmasındaki Söz Dizimsel Sorunları” adlı 

doktora tezi (докторлық диссертациясы және аударма) Ankara. 

Gazi Üniversitesi, 2004. 

• http://www.dilbilimi.net/YOK_Tezleri_Turk_Dili_Edebiyati.xls  

• Abiş Kekilbayulu "ÜLKER" romanının üçüncü bölümü "Sinsi 

https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-yazitlari/
mailto:akabuova@gmail.com
http://www.dilbilimi.net/YOK_Tezleri_Turk_Dili_Edebiyati.xls
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Foreign Language Training Center 

for civil servants of the Republic of 

Turkey. 

2004-2011 - Associate Professor at 

Suleyman Demirel University. 

2008-2009 - Associate Professor at 

the Kazakh-British Technical 

University. 

2011-2015 - LN Gumilyov 

Eurasian National University, 

Associate Professor of the 

Department of Turkology 

2015-2016 - Kazakh State Women's 

Pedagogical University, Senior 

Lecturer, Department of Foreign 

Language Teaching. 

2016-2018 - Senior Lecturer, 

Department of TYURKSOY 

KazNU. Al-farabi 

2018 - Associate Professor of the 

Department of Turkology,  the 

L.N.Gumilyev ЕNU;  

 

Boğuşma"yı Türkiye Türkçesine aktardı, AKM Yay. (аударма) 

Ankara. AKM Yayınları, 2003. 

• Түрік тілі: Тест жинақтары. Оқу құралы - Алматы, " Қазақ 

университеті" баспасы, 2016. 

• Қазақ этнографиясының 6 тілді қысқаша сөздігі (аударма). 

Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясы, Алматы, 

ROND&A баспасы, 2017 ж. 

• Türk Dünyasında Aktarma // Ankara. "Yüce Erek" derg. 2003 yılın 

31-32 sayısında yayınlandı.  

• Kazak Türkçesinde Kelime Grubunun Kavramı ve Terimi Üzerine // 

Ankara. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 25, Bahar 2008, s. 

7-17. 

• Talas Yazıtları // https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-

yazitlari/  

• Türk Dünyasında Aktarma  Sorunları // Алматы, «Жас ғалым». 

АГУ, Хабаршысы, 2006ж. 

• Lehçeler Arasındaki Deyimlerin ve Atasözlerin Aktarılmasına Ait 

Sorunlar // Алматы, СДУ. Хабаршысы №2, 2008. 

• Түркі халықтар арасындағы ортақ терминология мәселелері  // 

Тіл және қоғам, 4 (28) 2011, Альманах, Тіл комитеті. 

• Интербелсенді әдістер арқылы шет тілі ретінде түрік тілін 

меңгерту // Алматы, "Вестник Казну" (серия востоковедения) № 

3, 2016. 

• Түрік публицистикaсы және оның қоғaмдaғы рөлі // 

Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 1, 2017. 

• Түрік тілінен қaзaқ тіліне aудaру бaрысындa туын дaйтын 

қиындықтaр // Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, 

№ 1, 2017. 

• Түрік тіліндегі көркем шығармаларды қазақ тіліне аудару 

кезінде трансформацияның жасалу ерекшеліктері // Шығыстану 

хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 4, 2017. 

• Қазақ-түрік тілдеріндегі шылау сөздердің лексика-

семантикалық аспектісі // ПМУ хабаршысы, филология 

сериясы, Павлодар, № 3, 2018 . 

• Orta Asya Halklarının Manevi Değerleri // Fourth International 

Conference of the Asian Philosophical Association. The part to 

alliance of civilizations association university of Indonesia, Jakarta 

4-6 November 2009. 

• The nature and space combination in traditional Kazakh culture // 

5th International Conference  of  the Asian Philosophical 

Association  to  be  held  jointly  at Chikushi Jogakuen University 

and Seinan Gakuin University in Fukuoka, Japan on April 13-15, 

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-yazitlari/
https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-yazitlari/


42 
  

 Филология ғылымдарының кандидаты, доцент міндетін атқарушы 

 

 

 
  

Жалмырза Айдын 

Асылбекқызы 
Филология ғылымдарының 

кандидаты, түркітану 

кафедрасының доценті 

міндетін атқарушысы 
Байланысы мәліметтері: 

e-mail: 

aidynasylbek@hotmail.com 

  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 
2002-2006 жж. – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 

мамандығы: Филолог – Қазақ тілі мен әдебиеті; 
2006-2009 жж. – Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

100102-қазақ әдебиетінің күндізгі бөлім аспирантурасы; 
01.09.2010 ж. филол. ғ. д., проф. Д.Қамзабекұлының жетекшілігімен 

10.01.02 - қазақ әдебиеті және 10.01.07 – салыстырмалы әдебиеттану 

мамандықтары бойынша «Отаршылдыққа қарсы Түркістан әдебиеті: 

қалыптасуы, даму ерекшеліктері және көркемдік сипаты» тақырыбында 

кандидаттық диссертация қорғаған 

  

Ғылыми қызығушылығы: 
Түрк халықтарының әдебиеті, Түркістан әдебиеті, Түрк филологиясы, 

Қазіргі түрк тілдері 
  

Ғылыми жобалары: 
1.       2007-2009 жж. – «Көнетүркі және қазақ тарихи-әдеби жазба мұралары – 

Қазақстан Республикасындағы Ұлттық идеяның қалыптасуының негізі». 

Жетекшісі – филол.ғ.д., профессор Т.Қ. Жұртбай; 
2.       2009-2011 жж. – «Көнетүркі және қазақ жазба мұралары (б.д.д. Ү ғ. – 

ХХ ғғ. дейін, 10 томдық басылым) – Қазақстан Республикасынның 

ұлттық тәуелсіздік идеясы негізінің қайнар көзі». Жетекшісі – филол.ғ.д., 

профессор Т.Қ. Жұртбай; 
3.        2014-2017 жж. – Халықаралық Жоба: «Interaction of Turkic Languages 

and Cultures in the Post-soviet Kazakhstan». Жетекшісі – филол.ғ.д., 

профессорлар И.А. Невская (Берлиннің Азат Университеті, Германия) 

С.Ж.Тажибаева, Н.Г.Шаймердинова 

 

Іс тәжірбиесі: 
2007-2010 жж. - Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің «Отырар 

кітапханасы» ҒЗО аға ғылыми 

қызметкер; 
2008 жылдың маусым-

желтоқсан айлары TÜBİTAK 

Шетелдік зерттеушілер 

бағдарламасы бойынша Коч 

университетінде қонақ 

ізденушісі; 

2011 жылдан бастап қазіргі 

бастап Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті 

халықаралық қатынастар 

факультеті түркітану 

кафедрасының доценті 

міндетін атқарушысы. 

Оқитын курстары: 
Түрк халықтарының әдебиеті, түрік тілі мен әдебиеті, әдебиет теориясы.  

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 
•   Büyük Türkistan Edebiyatındaki İdeolojik Bağlantılar (20nci Yüzyıl Başı). 

TUDOK- konferans makaleler kitabı. – İstanbul, 2009. -1139 – 1143 ss. 

Türkiye 
•   Тіл және ортақ тіл мәселесінің Түркістан әдебиетіне әсері.  //«ХХІ 

ғасырдағы Шығыстану ғылымы: мәселелері мен даму болашағы» 

Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары. - 

Астана, 2013. - 450 б. 193-201 бб. 
•   Symbolical image of Kut in the ancient Turkic's worldview. // Life Science 

Journal 2014;11(10)-615-619 ss. USА. 
•   Eski Тürk dünya görüşündeki “kut” ve “karga” kavramlari. // Millî Folklor, 

2014, Yıl 26, Sayı 103. – 69-79 ss.  
•   Kazakh-Kumyk interethnic relations: Some questions on language, culture 

and worldview. http://titus.uni-frankfurt.de/itlc/abstractsenglish.pdf 
•  Кеңестік кезеңдегі Түркістан әдебиеті: Мағжан мен Фитрат. Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. – 

Астана, 2015. – № 3 (106). – 98-105 бб. 

 

 

Оқулық, монографиялары: 
•    Отаршылдыққа қарсы Түркістан әдебиеті. Монография. – Астана: 

ЕҰУ баспасы, 2013. – 202 б.   
•    Түрктануға кіріспе. Оқулық. – Астана, 2013. -256 б. (авторлық 

бірлестікте)   
•   Түрк жазба ескерткіштерін зерттеу мәселелері// Докторантура. 

6D021200 – тюркология. Түркітану мамандығы бойынша Типтік оқу 

бағдарламаласы. – Астана: ЕҰУ, 2014.   

 

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 
- 
  

  

•  
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Кандидат филологических наук, и.о. доцента 

 
 

Жалмырза Айдын 

Асылбекқызы 

кандидат филологических 

наук, и.о.доцента кафедры 

тюркологии 

Контактные данные: 

Эл. почта:                              

aidynasylbek@hotmail.com 

Моб.: 8 747 937 8189 

 

Ученая степень, научная школа: 2006 г. - историко-филологический 

факультет, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева по специальности: Филология. 

2006-2009 гг. - аспирантура  ЕНУ им. Л.Н.Гумилева по специальности: 

Казахская литература.  

01.09.2010 г. - защита кандидатской диссертации по специальности: 

10.01.02 - Казахская литература и 10.01.07 - Сравнительное 

литературоведение под руководством д.ф.н., профессора Д.Камзабекулы. 

По теме «Антиколониальная туркестанская литература: формирование, 

особенности развития и художественная характеристика». 

Научные интересы: тюркская литература, туркестанская литература, 

тюрская филология, тюркские языки 

Научные гранты: 

   «Көнетүркі және қазақ тарихи-әдеби жазба мұралары – Қазақстан 

Республикасындағы Ұлттық идеяның қалыптасуының негізі» (2007-

2009гг.) Руководитель проекта – д.ф.н., профессор Т.Қ. Жұртбай 

     «Көнетүркі және қазақ жазба мұралары (б.д.д. V ғ. – ХХ ғғ. дейін, 10 

томдық басылым) – Қазақстан Республикасынның ұлттық тәуелсіздік 

идеясы негізінің қайнар көзі». (2009-2011гг.) Руководитель проекта – 

д.ф.н., профессор Т.Қ. Жұртбай 

      Международный проект: «Взаимодействие тюркских языков и культур 

в постсоветском Казахстане» Свободный университет Берлина, Германия, 

Грант фонда «Фольксваген» (2014-2017 гг.) Руководители проекта – 

д.ф.н., профессоры И.А. Невская, С.Ж.Тажибаева, Н.Г.Шаймердинова  

Читаемые курсы: 

Тюркская литература. Турецкий язык и литература. Литературоведение. 

 

 Профессиональный опыт: 

2007-2010гг. – старший 

научный сотрудник в НИЦ 

«Отырар кітапханасы» при 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева; 

2008г. - научный 

исследователь по программе 

TÜBİTAK в университете 

Коч (Турция); 

2011-2015гг. - доцент 

кафедры  тюркологии ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева. 

Публикации (избранные): 

• Büyük Türkistan Edebiyatındaki İdeolojik Bağlantılar (20nci Yüzyıl 

Başı). TUDOK- konferans makaleler kitabı. – İstanbul, 2009. -1139 – 

1143 ss. Türkiye; 

• Тіл және ортақ тіл мәселесінің Түркістан әдебиетіне әсері. «ХХІ 

ғасырдағы Шығыстану ғылымы: мәселелері мен даму болашағы» 

атты халықаралық ғылыми практикалық конференция жинағы. 

Астана: ЕҰУ баспасы, 2013. - 450 б. 193-201 бб.; 

• Symbolical image of Kut in the ancient Turkic's worldview. Life 

Science Journal 2014;11(10)-615-619 ss. USА. Scopus базасында.; 

• Eski Тürk dünya görüşündeki “kut” ve “karga” kavramlari. Millî 

Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103. – 69-79 ss. Thomson Reuters  

базасында; 

• Kazakh-Kumyk interethnic relations: Some questions on language, 

culture and worldview. http://titus.uni-

frankfurt.de/itlc/abstractsenglish.pdf; 

• Кеңестік кезеңдегі Түркістан әдебиеті: Мағжан мен Фитрат. Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы 

ғылыми журналы. – Астана, 2015. – № 3 (106). – 98-105 бб. 

Награды: 

 

Учебники, монографии: 

• Отаршылдыққа қарсы Түркістан әдебиеті. Монография. – Астана: 

ЕҰУ баспасы, 2013. – 202 б. (монография); 

• Түрктануға кіріспе (раздел учебника) – Астана, 2013. -256 б.; 

• Вопросы исследования тюркских письменных памятников// 

Докторантура. 6D021200 – тюркология. Типовые программы по 

спец. Тюркология. – Астана: ЕНУ, 2014. (типовая программа) 
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 Candidate of Philology, associated professor  

 
 

ZHALMYRZA  

Aidyn  

Candidate of Philology, 

associated professor  

Contact details: 

8 747 937 8189,  

E-MAIL:                               

aidynasylbek@hotmail.com 

Academic degree, Scientific School: 

2006 y. Faculty of History and Philology of the  L.N. Gumilyov Eurasian National 

University. BA in Philology; 

 

2006-2009 yrs. Postgraduate study in Kazakh Literature  at the  L.N. Gumilyov 

Eurasian National University; 

01.09.2010 y. Defense of the candidate dissertation in «10.01.07 – comparative 

literature studies» on «Anticolonial Turkestan literature: formation, development 

and fiction features».  

Scientific interests: 

Turkic literature, Literature of Turkestan, Turkic philology, Turkic languages.                    

Research Grants:  

     2007-2009 yrs. «Old Turkic and Kazakh historical and literature inscriptions – 

«Formation basis of national idea in Kazakhstan». Project manager – Doctor of 

Philology, professor Т. Zhurtbai; 

     2009-2011 yrs. «Old Turkic and Kazakh inscriptions (Ү BC – ХХ C. 10 

volumes edition) – «Formation basis of national idea in Kazakhstan». «Formation 

basis of national idea in Kazakhstan». Project manager – Doctor of Philology, 

professor Т. Zhurtbai; 

      2014-2017 yrs. International project: «Interaction of Turkic languages and 

culture in the post-soviet Kazakhstan» (Free University of Berlin, Germany, 

rsearch grant of the fund of Volkswagen») Project managers – Doctor of 

Philology, professor I.А. Nevskaya, S.Zh.Таzhibayeva, N.G. Shaimerdinova  

Delivered courses:  

Turkic literature, Turkish language and literature, Literature studies. 

Professional experience: 

2007-2010 yrs. RC «Otyrar 

Kitaphanasy» at the  

L.N. Gumilyov Eurasian 

National University, a senior 

research staff member; 

2008 y. Koch University 

(Тurkey) a researcher on 

TÜBİTAK program; 

 2011- currently. An 

associated professor of the 

Department of Turkology  of 

the  L.N. Gumilyov Eurasian 

National University 

Publications (selected): 

• Büyük Türkistan Edebiyatındaki İdeolojik Bağlantılar (20nci Yüzyıl Başı). 

TUDOK- konferans makaleler kitabı. – İstanbul, 2009. -1139 – 1143 ss. 

Türkiye 

• Тіл және ортақ тіл мәселесінің Түркістан әдебиетіне әсері. «ХХІ 

ғасырдағы Шығыстану ғылымы: мәселелері мен даму болашағы» атты 

халықаралық ғылыми практикалық конференция жинағы. Астана: ЕҰУ 

баспасы, 2013. - 450 б. 193-201 бб. 

• Symbolical image of Kut in the ancient Turkic's worldview. Life Science 

Journal 2014;11(10) -615-619 ss. USА. Scopus базасында. 

• Eski Тürk dünya görüşündeki “kut” ve “karga” kavramlari. Millî Folklor, 

2014, Yıl 26, Sayı 103. – 69-79 ss. Thomson Reuters  базасында 

• Kazakh-Kumyk interethnic relations: Some questions on language, culture 

and worldview. http://titus.uni-frankfurt.de/itlc/abstractsenglish.pdf  

• Кеңестік кезеңдегі Түркістан әдебиеті: Мағжан мен Фитрат. Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми 

журналы. – Астана, 2015. – № 3 (106). – 98-105 бб. 

Awards: 

- 

 

Textbooks and monagraphs: 

• Отаршылдыққа қарсы Түркістан әдебиеті. Монография. – Астана: 

ЕҰУ баспасы, 2013. – 202 б. (мonograph) 

• Түрктануға кіріспе. – Астана, 2013. -256 б. (textbook). 

• Вопросы исследования тюркских письменных памятников// 

Докторантура. 6D021200 – тюркология. Типовые программы по 

спец. Тюркологии. – Астана: ЕНУ, 2014. (standart programe) 

 

 

 

 

 

 



45 
  

 
 

  

PhD докторы, доцент м.а. 

 

 
 

 

Қосыбаев Мирас 

Махмедунұлы 

Түркітану PhD докторы, 

түркітану кафедрасының 

доценті м.а. 

Байланыс мәліметтері: 

эл.почта: 

miras.kosybaev@gmail. 

com  

 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

Түркітану PhD докторы 

2011-2014 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, түркітану кафедрасының PhD 

докторанты. Астана/Қазақстан; 

2008-2010 жж.– Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,  филология: түркі тілдері 

(магистратура). Астана/Қазақстан; 

2004-2008 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,  филология: қазақ тілі 

(бакалавриат). Астана/Қазақстан. 

Ғылыми қызығушылығы: 

Орта ғасыр жазба ескерткіштері тілін антропоцентристік лингвистика 

тұрғысынан  қарастыратын іргелі зерттеулер.  

 Оқитын курстары: 

Түркітанудың теориялық-әдіснамалық негіздері,  Қазіргі түркі тілдерінің 

салыстырмалы лексикологиясы,  Тіл білімінің өзекті мәселелері, Қазіргі 

лингвистикадағы антропоцентризм,  М. Қашқаридің "Диуани лұғат ит түрік" 

еңбегі – түркі халықтарының энциклопедиясы. 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• Диуани лұғат-ит-түрік» орта ғасыр жазба ескерткішіндегі сиыр малына 

қатысты мәдени лексемалар // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің хабаршысы.  Халықаралық қатынастар сериясы. –Астана, 

2011. – 206-210 б. 

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі түйе малына қатысты 

лингвокультуремалар // Наследие хакасского ученого, тюрколога, доктора 

сравнительного языкознания, востоковеда Николая Федоровича Катанова. 

Материалы международной научной конференции, посвящённой 150-летию 

со дня рождения учёного.– Абакан, 2012. – T.2. – C.59-62.      

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі уақ мал атауларына 

қатысты мәдени лексемалар // V Жас Тюркологтар симпозиуымының 

мақалалар жинағы. –Бишкек, 2012. –513-522 

• Türklerdezenginlikvebereketalgisi “törttülük’eteorikyaklaşimvedivanulugati’t-

türk’ten örnekler // Turkish Studies. International Periodical For The Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic.– Ankara, 2013. – V.8/4.– P. 1051-

1062. 

• Махмұд Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі тәлім-тәрбие 

көрінісі //«Naukai inowacja-2013»:мateriały Ixmiędzynarodowej Naukowi-

praktycznejkonferencji. –Przemyṡl,2013.– 97-104 б. 

• The Concept "Tort Tuluk" in Turkic Languages and Perception of Wealth 

    In DiwanuLugat-It-Turk (Compendium of the Languages of the Turks) // World                  

Applied Sciences Journal. – № 27 (11),2013. – P. 1390-1395. 

• Әлем бейнесін қалыптастырудағы тілдің орны // Еуразия гуманитарлық 

институтының хабаршысы.– Астана, 2013.– №3-4.– 235-240 б. 

• Kazak dünyagörüşünde “at” algisiveDivanulügati’t-türk’tenörnekler // VI. 

Ulusarası dünya dili Türkçe sempozyumu bildirileri. Uludağ üniversitesi 4-7 

Aralık 2013. – Bursa, 2014. – C.2. – S. 999-1006. 

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі тәңірлік идеяның 

лингвофилософиялық сипаты // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің хабаршысы. –Астана, 2014. – №1(98). – I бөлім.–46-49 б. 

• Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. –

Астана, 2014.–№ 5 (102). –II бөлім.–308-314 б. // Тілдік тұлға теориясы 

аспектісіндегі Махмұт Қашқари 

• «Диуани лұғат-ит-түрік» тіліндегі  «әйел» концептісі // Ғылымдағы ғұмыр: 

ана тілі және түркі әлемі. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары. – Алматы, 2014.– 252-255 б. 

 

Іс тәжірбиесі: 

2014  жылдан бастап  

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ түркітану 

кафедрасының аға 

оқытушысы; 

2011-2014 жж. – 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ түркітану 

кафедрасының PhD - 

докторанты; 

2010-2011жж. –  

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ практикалық қазақ 

тілі кафедрасының 

оқытушысы; 

2009-2010 жж  – 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ түркітану және 

алтайтану ҒЗО кіші 

ғылыми қызметкері; 
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                                                            PhD доктор, и.о. доцент 

 

 
 

 

Косыбаев Мирас 

Махмедунович 

PhD доктор,  и.о.доцент 

кафедры тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

miras.kosybaev@gmail.co

m  
Моб.: +7 702 402 98 49 

Ученая степень, научная школа: 

PhD доктор 

2011-2014  ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,  PhD докторант кафедры тюркологии. 

Астана/Казахстан  

2008-2010 г. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, филология: тюркские языки 

(магистратура). Астана/Казахстан  

2004-2008 г. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,  филология: казахский язык 

(бакалавриат). Астана/Казахстан 

Научные интересы: 

Передовые исследования, рассматривающие язык средневековых письменных 

памятников с точки зрения антроплценрической лингвистики  

 Читаемые курсы: 

Теоретико-методологические основы тюркологии, Сравнительная 

лексикология современных тюркских народов, Актуальные проблемы 

языкознания, Антропоцентризм современной лингвистики, "Дивани лугат ит 

турк" М. Кашкари - как энциклопедия тюркских народов. 

Публикации (избранные): 

• Диуани лұғат-ит-түрік» орта ғасыр жазба ескерткішіндегі сиыр малына 

қатысты мәдени лексемалар // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің хабаршысы.  Халықаралық қатынастар сериясы. –Астана, 

2011. – 206-210 б. 

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі түйе малына қатысты 

лингвокультуремалар // Наследие хакасского ученого, тюрколога, доктора 

сравнительного языкознания, востоковеда Николая Федоровича Катанова. 

Материалы международной научной конференции, посвящённой 150-летию 

со дня рождения учёного.– Абакан, 2012. – T.2. – C.59-62.      

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі уақ мал атауларына 

қатысты мәдени лексемалар // V Жас Тюркологтар симпозиуымының 

мақалалар жинағы. –Бишкек, 2012. –513-522 

• Türklerdezenginlikvebereketalgisi “törttülük’eteorikyaklaşimvedivanulugati’t-

türk’ten örnekler // Turkish Studies. International Periodical For The Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic.– Ankara, 2013. – V.8/4.– P. 1051-

1062. 

• Махмұд Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі тәлім-тәрбие 

көрінісі //«Naukai inowacja-2013»:мateriały Ixmiędzynarodowej Naukowi-

praktycznejkonferencji. –Przemyṡl,2013.– 97-104 б. 

• The Concept "Tort Tuluk" in Turkic Languages and Perception of Wealth 

    In DiwanuLugat-It-Turk (Compendium of the Languages of the Turks) // World                  

Applied Sciences Journal. – № 27 (11),2013. – P. 1390-1395. 

• Әлем бейнесін қалыптастырудағы тілдің орны // Еуразия гуманитарлық 

институтының хабаршысы.– Астана, 2013.– №3-4.– 235-240 б. 

• Kazak dünyagörüşünde “at” algisiveDivanulügati’t-türk’tenörnekler // VI. 

Ulusarası dünya dili Türkçe sempozyumu bildirileri. Uludağ üniversitesi 4-7 

Aralık 2013. – Bursa, 2014. – C.2. – S. 999-1006. 

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі тәңірлік идеяның 

лингвофилософиялық сипаты // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің хабаршысы. –Астана, 2014. – №1(98). – I бөлім.–46-49 б. 

• Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. –

Астана, 2014.–№ 5 (102). –II бөлім.–308-314 б. // Тілдік тұлға теориясы 

аспектісіндегі Махмұт Қашқари 

• «Диуани лұғат-ит-түрік» тіліндегі  «әйел» концептісі // Ғылымдағы ғұмыр: 

ана тілі және түркі әлемі. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары. – Алматы, 2014.– 252-255 б. 

 

Профессиональный 

опыт: 

2013 – настоящее 

время,старший 

преподаватель кафедры 

тюркологии. 

2011-2014 –  PhD 

докторант кафедры 

тюркологии. 

2010-2011 –  

преподаватель кафедры 

практического 

казахского языка. 

2009-2010  –  младший 

научный сотрудник 

НИЦ тюркологии и 

алтаистики. 
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                                                                   A senior lecturer, PhD doctor 

 

 
 

KOSSYBAYEV 

Miras 

 PhD doctor, a senior 

lecturer of the Departmentof 

Turkic studies 

Contact details: 

e-mail: 

miras.kosybaev@gmail.com  
Моб.: +7 702 4029849 

Academic degree, Scientific School: 

PhD doctor 

2011-2014 yrs.– PhD in Turkic Studies at the L.N. Gumilyev Eurasian National 

University. Astana/Kazakhstan; 

2008-2010 yrs. MA in Philology: Turkic Languages at L.N. Gumilyev Eurasian 

National University. Astana/Kazakhstan; 

2004-2008 yrs. BA in Philology: Kazakh Languageat L.N. Gumilyev Eurasian 

National University. Astana/Kazakhstan. 

Scientific interests: 

Fundamental research works on the language of Turkic inscriptions of Middle 

Ages in anthropocentric aspect. 

Delivered courses: 

Theoretical and methodological basis of Turkic studies, Comparative 

lexicology of modern Turkic languages, Topical problems of linguistics, 

Anthropocentrism in modern linguistics, Inscriptions of Karahanids epoch. 

Publications (selected): 
• Диуани лұғат-ит-түрік» орта ғасыр жазба ескерткішіндегі сиыр 

малына қатысты мәдени лексемалар // Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.  Халықаралық 

қатынастар сериясы. –Астана, 2011. – 206-210 б. 

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі түйе малына 

қатысты лингвокультуремалар // Наследие хакасского ученого, 

тюрколога, доктора сравнительного языкознания, востоковеда 

Николая Федоровича Катанова. Материалы международной научной 

конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения учёного.– 

Абакан, 2012. – T.2. – C.59-62.      

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі уақ мал 

атауларына қатысты мәдени лексемалар // V Жас Тюркологтар 

симпозиуымының мақалалар жинағы. –Бишкек, 2012. –513-522 

• Türklerdezenginlikvebereketalgisi 

“törttülük’eteorikyaklaşimvedivanulugati’t-türk’ten örnekler // Turkish 

Studies. International Periodical For The Languages, Literature and 

History of Turkish or Turkic.– Ankara, 2013. – V.8/4.– P. 1051-1062. 

• Махмұд Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі тәлім-

тәрбие көрінісі //«Naukai inowacja-2013»:мateriały Ixmiędzynarodowej 

Naukowi-praktycznejkonferencji. –Przemyṡl,2013.– 97-104 б. 

• The Concept "Tort Tuluk" in Turkic Languages and Perception of Wealth 

                In DiwanuLugat-It-Turk (Compendium of the Languages of the Turks) // 

World     Applied Sciences Journal. – № 27 (11),2013. – P. 1390-1395. 

• Әлем бейнесін қалыптастырудағы тілдің орны // Еуразия 

гуманитарлық институтының хабаршысы.– Астана, 2013.– №3-4.– 

235-240 б. 

• Kazak dünyagörüşünde “at” algisiveDivanulügati’t-türk’tenörnekler // VI. 

Ulusarası dünya dili Türkçe sempozyumu bildirileri. Uludağ üniversitesi 

4-7 Aralık 2013. – Bursa, 2014. – C.2. – S. 999-1006. 

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі тәңірлік 

идеяның лингвофилософиялық сипаты // Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. –Астана, 2014. – 

№1(98). – I бөлім.–46-49 б. 

• М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегіндегі бала 

тақырыбына байланысты лингвокультуремалар // Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. –Астана, 

2014. –№ 3 (100). – I бөлім.–89-93 б. 

•  «Диуани лұғат-ит-түрік» тіліндегі  «әйел» концептісі // Ғылымдағы 

ғұмыр: ана тілі және түркі әлемі. Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары. – Алматы, 2014.– 252-255 б. 

Professional experience: 

2014 – currently, a senior 

lecturer of the Department of 

Turkic Studies; 

2011-2014 – PhD student of 

the Department of Turkic 

Studies; 

2010-2011 – a lecturer of the 

Department of Kazakh 

Language; 

 2009-2010  – a  junior 

researcher, Research Center  

of the Turkic and Altaic 

Studies; 

 

Awards: 

- 
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PhD докторы,  доцент м.а.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдабай Талғат 

Түркітану PhD 

докторы, түркітану 

кафедрасының  

доценті м.а. 

Байланыс 

мәліметтері: 

Эл.почта: 

talgatmoldabay@mail.ru 

Моб.: +7 702 557 11 36 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

 PhD доктор   

2013 Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ PhD докторантура. Астана/Қазақстан; 

2003-2005 ж. Стамбул университеті, тарих кафедрасы магистрі. 

Стамбул/Түркия; 

1998-2003 ж. Анкара университеті, тарих кафедрасы студенті. Анкара/Түркия; 

Ғылыми қызығушылығы: 

Жазу тарихы, көне түрік бітіг жазуы, көне ұйғыр жазуы мәтіндерімен 

байланысты іргелі зерттеулер.  

Ғылыми жобалары: 

2015-2017 жж. «Руна жазуы: Еуразия ареалында пайда болуы мен қызмет 

етуі» проф., ф.ғ.д. Шаймердинованың жетекшілігінде; 

2012-2014 жж. «Қыпшатар: тарихы, мәдениеті, армян графикасындағы тілі» 

проф., ф.ғ.д. Шаймердинованың жетекшілігінде; 

2009-2011 жж.  «Атлас древнетюркских письменных памятников Южной 

Сибири (н.э. V-ХI вв)» III том. проф., ф.ғ.д. Қ.Сартқожаұлының 

жетекшілігінде; 

2011 ж. «Түркі грамматологиясы мен текстологиясының теориялық-

әдістемелік негіздері». Түркі Академиясы. проф., ф.ғ.д. Қ.Сартқожаұлының 

жетекшілігінде; 

Оқитын курстары: 

Көне Түрік жазу тарихы, Руникалық графика және мәтіндер, Руникалық 

жазбаларды оқу және анализ жасау. 
Іс тәжірбиесі: 

2016 жылдан бастап 

түркітану 

кафедрасының  

 аға оқытушысы,  

доценті м.а.; 

2011-2013 жж. –  

түркітану 

кафедрасының аға 

оқытушысы; 

2009-2011 жж. – 

түркітану және 

алтайтану ҒЗО, аға 

ғылыми қызметкер; 

2007-2009 жж. – 

Түркітану және 

алтайтану ҒЗО, 

ғылыми қызметкер; 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• Күлтегін, Білге қаған және Тұй-ұқұқ кешендерінің тарихи маңызы, 

құрылымдық ерекшелігі // Международная научно-практическая 

конференции «Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали 

зерттеулері» от 1 май 2015. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева , 2015. – С. 

213-218.ISSN 2221-8491 

• Moldabay T., Azmuhanova A. Religion of old Turks // The anthroplogist. 

International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2015. – 

№21 (1, 2). – С. 46-50. ISSN 0972-0073 

• Асык в культуре казахского народа:традиция и преемственность // 

Международная научно-практическая конференции «Урал-Алтай: через 

века в будущее» от 2 июль 2014. – Чобаксары, 2014. – С. 64-69.  

• Қыпшақтар: тарих пен тіл (армян-қыпшақ ескерткіштері негізінде). 

Монография. Астана: Сарыарқа, 2014. – С.228. ISВN 978-601-277-197-8 

• Қ.Сартқожаұлы, Т. Молдабайұлы. Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу  

орнатқаны туралы манифесть // «Түркі өркениеті және тәуелсіз 

Қазақстан» атты халықаралық конференция материалдары.– Астана: 

Түркі академиясы, 2013 – 330-336 б.  

• Қазақ қолжазба үлгілері. Бидайық хан. Латафатнама. 8 том. Алматы: , 

2013 жыл (400 бет. Ш.Рамазановамен бірге). ISВN 978-601-7317-54-06 

• «Отырар кітапханасы» ғылыми-зерттеу орталығындағы ұйғыр 

алфавитімен жазылған «Латафат-нама»-ға түсініктеме // Хабаршы. 

Халықаралық қатынастар сериясы. – 2013. – №1-2 (9-10). – 82-87 б. ISSN 

2221-8491 

• Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу орнатқаны туралы манифесть // «Түркі 

өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференцияның 

мақалалар жинағы. – Астана: Түркі Академиясы, 2011, - 328-334 б. 

• Түркі тілдеріндегі «г», «ғ» дыбыстарының өзгеруі // Сборник 

международного тюркологического симпозиума «Тюркский мир: 

История и современность». – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011, - 33-

34б.  

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

- 
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                                                                       Доктор PhD, и.о.доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдабай Талғат 

 доктор  PhD, 

и.о.доцент кафедры 

тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

talgatmoldabay@mail.ru 

Моб.: +7 702 557 11 36 

Доктор PhD   

Ученая степень, научная школа: 1998-2003гг. - бакалавр кафедры истории 

Анкарского университета (г.Анкара). 

2003-2005гг. - магистрант кафедры истории Стамбульского университета (г. 

Стамбул). 

2013 г. -  докторант  PhD кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана). 

 

Научные интересы: фундаментальные исследования в области истории 

письменности, древнетюркское руническое письмо, древнеуйгурское письмо и 

тексты.  

Научные гранты: 

«Руническая письменность: происхождение и функционирование в Степном 

ареале Евразии» (2015-2017 гг.) руководитель проекта - проф., д.ф.н. 

Шаймердинова Н.Г. 

«Кыпчаки: история, культура и язык в армянской графике» (2012-2014 г.) 

руководитель проекта -  проф., д.ф.н. Шаймердинова Н.Г. 

«Атлас древнетюркских письменных памятников Южной Сибири (н.э. V-ХI вв)». 

том III. (2009-2011 гг.) руководитель проекта - проф., д.ф.н.Сарткожа К. 

«Түркі грамматологиясы мен текстологиясының теориялық-әдістемелік негіздері». 

Түркі Академиясы. (2011 г.) руководитель проекта - проф., д.ф.н.Сарткожа К. 

 

Читаемые курсы: 

История древнетюркской письменности. Руническая графика и тексты. Чтение и 

анализ рунических текстов. 
Профессиональный 

опыт: 

с 2016 г. – ст. 

преподаватель,  

и.о. доцент 

кафедры тюркологии 

ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева; 

2011-2013гг. -старший 

преподаватель 

кафедры тюркологии 

ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева; 

2009-201гг.- старший 

научный сотрудник 

НИЦ «Тюркология и 

алтаистика»; 

2007-2009гг.- научный 

сотрудник НИЦ 

«Тюркология и 

алтаистика». 

Публикации (избранные): 

• Күлтегін, Білге қаған және Тұй-ұқұқ кешендерінің тарихи маңызы, 

құрылымдық ерекшелігі // Международная научно-практическая 

конференции «Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали 

зерттеулері» от 1 май 2015. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева , 2015. – С. 213-

218.ISSN 2221-8491; 

• Moldabay T., Azmuhanova A. Religion of old Turks // The anthroplogist. 

International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2015. – №21 

(1, 2). – С. 46-50. ISSN 0972-0073; 

• Асык в культуре казахского народа:традиция и преемственность // 

Международная научно-практическая конференция «Урал-Алтай: через века 

в будущее» от 2 июль 2014. – Чобаксары, 2014. – С. 64-69.; 

• Қыпшақтар: тарих пен тіл (армян-қыпшақ ескерткіштері негізінде). 

Монография. Астана: Сарыарқа, 2014. – С.228. ISВN 978-601-277-197-8; 

• Қ.Сартқожаұлы, Т. Молдабайұлы. Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу  орнатқаны 

туралы манифесть // «Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты 

халықаралық конференция материалдары.– Астана: Түркі академиясы, 2013 – 

330-336 б.; 

• Қазақ қолжазба үлгілері. Бидайық хан. Латафатнама. 8 том. Алматы: , 2013 

жыл (400 бет. Ш.Рамазановамен бірге). ISВN 978-601-7317-54-06; 

• «Отырар кітапханасы» ғылыми-зерттеу орталығындағы ұйғыр алфавитімен 

жазылған «Латафат-нама»-ға түсініктеме // Хабаршы. Халықаралық 

қатынастар сериясы. – 2013. – №1-2 (9-10). – 82-87 б. ISSN 2221-8491; 

• Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу орнатқаны туралы манифесть // «Түркі 

өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференцияның 

мақалалар жинағы. – Астана: Түркі Академиясы, 2011, - 328-334 б.; 

• Түркі тілдеріндегі «г», «ғ» дыбыстарының өзгеруі // Сборник 

международного тюркологического симпозиума «Тюркский мир: История и 

современность». – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011, - 33-34б.  

Награды: 
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 PhD doctor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLDABAY Talgat 

MA, PhD doctoral 

student of the 

Department of 

Turkology 

Contact information: 

e-mail: 

talgatmoldabay@mail.ru 

Mob.: +7 702 557 11 36 

Academic degree, Scientific School: 

MA, PhD doctoral student of the department of Turkic studies 

2013 PhD students of the department of Turkic studies, the L.N. Gumilyev ENU. 

Astana / Kazakhstan; 

2003-2005 MA of the Department of History, Istanbul University. Istanbul / 

Turkey; 

1998-2003 Bachelor of Department of History, University of Ankara. Ankara / 

Turkey; 

Scientific interests: 

Basic research in the field of history of written language, Old Turkic alphabet, 

Uygur writing system and texts. 

Research Grants: 

2015-2017 yrs. Runes: the origin and functioning of the runic scripts in the steppe 

of Eurasia. Senior researcher; 

2012-2014 yrs. Kipchaks: history, culture and language in the Armenian alphabet. 

Senior researcher; 

2009-2011 yrs. Atlas of the old Turkic inscriptions of Southern Siberia (V BC -XI 

centuries)" V.III. Senior researcher; 

2011 y. Theoretical and methodological basis of Turkic grammatology and 

textology. Turkic Academy. Senior researcher   

Delivered courses: 

The history of old Turkic writing, Runic scripts and texts, reading and analysis of 

the runic texts. 
Professional 

experience: 

2013 - currently, PhD 

doctoral student of 

Turkology Department; 

2011-2013 a senior 

lecturer, the Turkology 

Department; 

2009-2011 a senior 

researcher, Turkic and 

Altaic Studies Research 

Center; 

2007-2009 a researcher, 

Turkic and Altaic 

Studies  Research 

Center 

Publications (selected): 
• Күлтегін, Білге қаған және Тұй-ұқұқ кешендерінің тарихи маңызы, 

құрылымдық ерекшелігі // Международная научно-практическая 

конференции «Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали 

зерттеулері» от 1 май 2015. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева , 2015. – 

С. 213-218. ISSN 2221-8491 

• Moldabay T., Azmuhanova A. Religion of old Turks // The anthroplogist. 

International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2015. 

– №21 (1, 2). – С. 46-50. ISSN 0972-0073 

• Асык в культуре казахского народа:традиция и преемственность // 

Международная научно-практическая конференции «Урал-Алтай: 

через века в будущее» от 2 июль 2014. – Чобаксары, 2014. – С. 64-69.  

• Қыпшақтар: тарих пен тіл (армян-қыпшақ ескерткіштері негізінде). 

Монография. Астана: Сарыарқа, 2014. – С.228. ISВN 978-601-277-197-

8 

• Қ.Сартқожаұлы, Т. Молдабайұлы. Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу  

орнатқаны туралы манифесть // «Түркі өркениеті және тәуелсіз 

Қазақстан» атты халықаралық конференция материалдары. – Астана: 

Түркі академиясы, 2013 – 330-336 б.  

• Қазақ қолжазба үлгілері. Бидайық хан. Латафатнама. 8 том. Алматы: , 

2013 жыл (400 бет. Ш.Рамазановамен бірге). ISВN 978-601-7317-54-06 

• «Отырар кітапханасы» ғылыми-зерттеу орталығындағы ұйғыр 

алфавитімен жазылған «Латафат-нама»-ға түсініктеме // Хабаршы. 

Халықаралық қатынастар сериясы. – 2013. – №1-2 (9-10). – 82-87 б. 

ISSN 2221-8491 

• Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу орнатқаны туралы манифесть // «Түркі 

өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық 

конференцияның мақалалар жинағы. – Астана: Түркі Академиясы, 

2011, - 328-334 б. 

• Түркі тілдеріндегі «г», «ғ» дыбыстарының өзгеруі // Сборник 

международного тюркологического симпозиума «Тюркский мир: 

История и современность». – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011, - 

33-34 б.  

Awards: 

- 
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PhD докторы, аға оқытушы 

 
 

Купаева 

Айсұлу Кіребекқызы 

 PhD доктор, түркітану 

кафедрасының аға 

оқытушысы  

Байланыс мәліметтері: 

эл.почта: 

ais.kupayeva@yandex.ru 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

Гуманитарлық ғылымдар магистрі,  

2012-2015 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ  PhD докторантура 

Астана/Қазақстан; 

2009-2011 жж.–  Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ  магистратура, 

Астана/Қазақстан; 

2000-2004 жж. – Қ.А. Яссауи атындағы  Халықаралық қазақ-түрік 

университеті, шетел филологиясы кафедрасының студенті. 

Түркістан/Қазақстан; 

Ғылыми қызығушылығы: 

 Сөзжасамдық зерттеулер, когнитивистика және көне түрік руникалық жазба 

мұралары мәтіндерімен байланысты іргелі зерттеулер.  

Ғылыми гранты: 

15.07.2013 «Педагогикалық диагностика: білім сапасын бағалау және 

басқару» бағдарламасы бойынша Президенттік «Болашақ» гранты, Montreux 

School of Business, Монтре/Швейцария 

2012 ж. «Түркі терминологиясы және лекикографиясы». Түркі Академиясы. 

Проф., ф.ғ.д. М.Қ. Ескееваның жетекшілігінде;  

Оқитын курстары: 

Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы, руника жазулы ескерткіштерді 

зерттеудің жаңа методологиясы, Түркі тілдерінің сөзжасамы, когнитивистика. 
Іс тәжірбиесі: 

2015 жылдан бастап 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ түркітану 

кафедрасының аға 

оқытушысы; 

2012-2015жж . –  

түркітану кафедрасының 

PhD докторанты; 

2005-2011 Шетел тілдері 

кафедрасының аға 

оқытушысы; 

2004-2005 №9 

Гуманитарлық-

экономикалық лицей 

мұғалімі. 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы): 

• Орхон ескерткіштеріндегі сан есім сөзжасам жүйесінің қысқаша 

сипаты. Вестник, КГУ. № 3-4.- 2014 - 77-82 б. 

• Word-formation System of Orhon Old Turkic Manuscripts. // The 11th 

Central Asian International Scientific Conference: Cultural and Economic 

Dimensions of the Silk Road. International Journal of Central Asian 

Studies, Vol. 17. - Seoul: IACD. - 2013, 3-14 p. 

• The History and Typology of Researching Orhon Manuscripts. // Народы 

Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия. III 

международная научно-практическая конференция. – Прага: 

Sociosfera-CZ, 2013. - C. 71-74. 

• On the history of the research of old Turkic Orhoninscriptions in linguistic 

aspect. // Journal of Social Sciences. – COES&RJ-JSS.-  V. 4, N. 1, - P. 

680-690. -2014 

• Орхон ескерткіштер тіліндегі қос сөздердің құрылымдық-

семантикалық модельдері. Вестник, КГУ. № 1. - 43 - 51 б. - 2015 

• Ескерткіштертіліндегітуындысөзтүрлері. Хабаршы. Көкшетау:  Ш. 

Уалиханов атындағы КМУ,2011.-Б. 85-89- 2015 

• Word formation models and semantic features оf derived words in Оrhon 

inscriptions (derivations of nouns and adjectives). TRAMES. Tallinn: 

Estonian Academy of Science. -   2015, 19 (69/64), 2, 171–188. Thomson 

Reuters (Web of Sience). Impact Factor – 0. 243. 

• Туынды сөз семантикасының қалыптасу ерекшеліктері. Хабаршы. 

Қарағанды: ҚарМУ. № 2. – 81 -89 б.-2015 

• Suffixation in Old Turkic Inscriptions. GSTF Journal on Education (Jed). 

Singapore: GSTF. -  2015 - Vol 2, No 2. – 61-68 

•  Semantic features of adjectives in Orhon inscriptions. // 4th Cyprus 

international conference on Education. – Cyprus, 2015.  

• Орхон мұраларындағы зат есімдердің сөзжасамдық 

үлгілері.Хабаршы. Астана: ЕҰУ. № 6. -2015.   

•  Орхон ескерткіштеріндагі туынды сөздердің категориялануы. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №5. -2015.  

• Дипломатиялық жолсерік (A Guide to Diplomacy). Оқулық. -Астана: 

ЕҰУ, 2008. – 168 б.   

 

 

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

- 
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 Доктор PhD, старший преподаватель 

 
 

Купаева 

Айсулу Корабековна 

PhD доктор, старший 

преподаватель кафедры 

тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

ais.kupayeva@yandex.ru 

Моб.: +7 771 373 00 44 

Ученая степень, научная школа: 2000-2004гг. - бакалавр по 

специальности: Иностранная филология, Международный казахско-

турецкий университет им. Х.А. Яссави (г.Туркестан). 

2009-2011 гг.- магистрант по специальности: Филология: тюркские языки, 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана). 

2012-2015гг. -   PhD  по специальности: Тюркология, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

(г.Астана). 

Научные интересы: фундаментальные исследования в области 

словообразования, когнитивистика, древнетюрксие памятники 

письменности, древнетюркский язык.  

Научные гранты: 

Грант Президента РК «Болашак» по программе  «Педагогическая 

диагностика: менеджмент и оценка качества образовния», Montreux School of 

Business, Монтре/Швейцария (15.07.2013 г.) 

«Түркі терминологиясы және лекикографиясы». Тюркская Академия (2012 

г.) Руководитель проекта - проф., д.ф.н. М.К. Ескеева. 

Читаемые курсы: 

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Новейшие 

методологии исследования рунических памятников. Словообразование 

тюркских языков. Когнитивистика. Профессиональный 

опыт: 

с 2015г. – старший 

преподаватель кафедры 

тюркологии ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева; 

2012-2015гг.- докторант 

PhD кафедры тюркологии 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева; 

2005-2012гг.- старший 

преподаватель кафедры 

иносторанных языков 

ФМО ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева; 

2004-2005гг. -  учитель 

гумантитарно-

экономического лицея 

№9. 

Публикации (избранные): 

• - Орхон ескерткіштеріндегі сан есім сөзжасам жүйесінің қысқаша сипаты. 

Вестник, КГУ. № 3-4.- 2014 - 77-82 б.; 

• - Word-formation System of Orhon Old Turkic Manuscripts. // The 11th Central 

Asian International Scientific Conference: Cultural and Economic Dimensions of 

the Silk Road. International Journal of Central Asian Studies, Vol. 17. - Seoul: 

IACD. - 2013, 3-14 p.; 

• - The History and Typology of Researching Orhon Manuscripts. // Народы 

Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия. III международная 

научно-практическая конференция. – Прага: Sociosfera-CZ, 2013. - C. 71-74.; 

• - On the history of the research of old Turkic Orhoninscriptions in linguistic 

aspect. // Journal of Social Sciences. – COES&RJ-JSS.-  V. 4, N. 1, - P. 680-690. -

2014; 

• - Орхон ескерткіштер тіліндегі қос сөздердің құрылымдық-семантикалық 

модельдері. Вестник, КГУ. № 1. - 43 - 51 б. – 2015; 

• - Ескерткіштер тіліндегі туынды сөз түрлері. Хабаршы. Көкшетау:  Ш. 

Уалиханов атындағы КМУ,2011.-Б. 85-89- 2015; 

• - Word formation models and semantic features оf derived words in Оrhon 

inscriptions (derivations of nouns and adjectives). TRAMES. Tallinn: Estonian 

Academy of Science. -   2015, 19 (69/64), 2, 171–188. Thomson Reuters (Web of 

Sience). Impact Factor – 0. 243.; 

• - Туынды сөз семантикасының қалыптасу ерекшеліктері. Хабаршы. 

Қарағанды: ҚарМУ. № 2. – 81 -89 б.-2015; 

• - Suffixation in Old Turkic Inscriptions. GSTF Journal on Education (Jed). 

Singapore: GSTF. -  2015 - Vol 2, No 2. – 61-68; 

• - Semantic features of adjectives in Orhon inscriptions. // 4th Cyprus international 

conference on Education. – Cyprus, 2015; 

• - Орхон мұраларындағы зат есімдердің сөзжасамдық үлгілері.Хабаршы. 

ЕҰУ. № 6. -2015;   

• - Орхон ескерткіштеріндагі туынды сөздердің категориялануы. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №5. -2015; 

• - Дипломатиялық жолсерік (A Guide to Diplomacy). Оқулық. - Астана: ЕҰУ, 

2008. – 168 б.   

Награды: 
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A senior lecturer, PhD doctor  

 
KUPAYEVA 

Aisulu 

PhD, a senior lecturer of 

the Department of 

Turkology 

Contact details: 

e-mail: 

ais.kupayeva@yandex.ru 

Моb.: +7 771 373 00 44 

Academic degree, School of Sciences: 

2012-2015 PhD in Turkology, L.N. Gumilyev ENU. Astana / Kazakhstan; 

2009-2011 MA in Philology of Turkic Languages, L.N. Gumilyev ENU. Astana / 

Kazakhstan; 

2000-2004  Bachelor’s Degree in Foreign Languages, A. Yassawe Kazakh-Turkish 

University. Turkestan / Kazakhstan; 

Scientific interests: 

Fundamental studies in the field of word-formation, cognitive studies and Old 

Turkic inscriptions and Old Turkic language. 

Research Grants: 

2013 г. «Bolashak» Grant of the President of RK  on  «Pedagogical Diagnostics, 

Evaluation and Education Quality Managemant», Montreux School of Business, 

Мontreux/Switzerland 

2012 г. «Turkic Terminology and Lexicograpgy». Turkic Academy. Project leader 

D.Ph.Sc. M.Yesskeeva;   

Delivered courses: 

The historical and comparative grammar of Turkic languages, Modern 

methodologies of studying Old Turkic runic inscriptions, Word fromation of Turkic 

languages, Cognitive studies. 

Professional experience: 

2015 - present, a senior 

lecturer of the Department 

of Turkology; 

2012-2015 PhD student of 

the  Department of 

Turkology; 

2005-2012 a senior lecturer 

of the Department of 

Foreign Languages; 

2004-2005 a teacher  at 

Humanitarian and 

Economic Lyceum № 9; 

Publications (selected): 

• Орхон ескерткіштеріндегі сан есім сөзжасам жүйесінің қысқаша 

сипаты. Вестник, КГУ. № 3-4.- 2014 - 77-82 б. 

• Word-formation System of Orhon Old Turkic Manuscripts. // The 11th 

Central Asian International Scientific Conference: Cultural and Economic 

Dimensions of the Silk Road. International Journal of Central Asian 

Studies, Vol. 17. - Seoul: IACD. - 2013, 3-14 p. 

• The History and Typology of Researching Orhon Manuscripts. // Народы 

Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия. III 

международная научно-практическая конференция. – Прага: 

Sociosfera-CZ, 2013. - C. 71-74. 

• On the history of the research of old Turkic Orhon inscriptions in linguistic 

aspect. // Journal of Social Sciences. – COES&RJ-JSS.-  V. 4, N. 1, - P. 

680-690. -2014 

• Орхон ескерткіштер тіліндегі қос сөздердің құрылымдық-

семантикалық модельдері. Вестник, КГУ. № 1. - 43 - 51 б. - 2015  

• Ескерткіштер тіліндегі туынды сөз түрлері. Хабаршы. Көкшетау:  Ш. 

Уалиханов атындағы КМУ,2011.-Б. 85-89- 2015 

• Word formation models and semantic features оf derived words in Оrhon 

inscriptions (derivations of nouns and adjectives). TRAMES. Tallinn: 

Estonian Academy of Science. -   2015, 19 (69/64), 2, 171–188. Thomson 

Reuters (Web of Sience). Impact Factor – 0. 243. 

• Туынды сөз семантикасының қалыптасу ерекшеліктері. Хабаршы. 

Қарағанды: ҚарМУ. № 2. – 81 -89 б.-2015 

• Suffixation in Old Turkic Inscriptions. GSTF Journal on Education (Jed). 

Singapore: GSTF. -  2015 - Vol 2, No 2. – 61-68 (Springer’s) 

•  Semantic features of adjectives in Orhon inscriptions. // 4th Cyprus 

international conference on Education. – Cyprus, 2015. (Thomson Reuters 

and Scopus)  

• Орхон мұраларындағы зат есімдердің сөзжасамдық 

үлгілері.Хабаршы. ЕҰУ. № 6. -2015.   

•  Орхон ескерткіштеріндагі туынды сөздердің категориялануы. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №5. -2015.  

• Дипломатиялық жолсерік (A Guide to Diplomacy). Оқулық. - Астана: 

ЕҰУ, 2008. – 168 б.    

Awards: 

- 
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                                               Аға оқытушы, PhD докторы 

 

 
 

САЙЫН ЖАЗИРА  

PhD докторы, түркітану 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

байланыс мәліметтері: 

эл.пошта: 

jazirasaiyn@yandex.ru; 

 тел. + 7 701 475 06 06 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: PhD доктор  

2014-2017 жж. Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ 6D021200-Түркітану мамандығы 

бойынша докторантура;  

2010-2012 жж. Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ Шығыстану: түрік тілі мамандығы 

бойынша магистратура; 

1991-1996 жж. әл-Фараби ат. ҚазМУ Шығыстану: түрік тілі мамандығы 

бойынша бакалавриат; 

1991-1996 жж. ҚазМБА (Нархоз) Менеджмент кафедрасы Еңбек ресурстарын 

басқару мамандығы бойынша сырттай оқу 

 

Ғылыми қызығушылығы: 

түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы, Қазақстанда тұратын 

түркі халықтарының лингвомәдениеттері, түрік тілінің грамматикасы 

Ғылыми жобалары: 

 

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары: 

2014-2017 жж. – «Посткеңестік Қазақстандағы түркі халықтарының тілі мен 

мәдениетінің ықпалдастығы» 

 

2017 ж. – «Қазақстанның түркі әлемі: түрік диаспорасының тілдік нұсқалары, 

мәдени архетиптері, ұқсастандыру» 

Іс тәжірбиесі: 

2010 ж. бастап  

Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ 

Түркітану кафедрасында аға 

оқытушы; 

2009-2010 Л.Н. Гумилев ат. 

ЕҰУ Аймақтану 

кафедрасында аға оқытушы; 

2008-2009 Л.Н. Гумилев ат. 

ЕҰУ кадрлық саясат 

қызметінде инспектор; 

2006-2008 «Алсем-Астана» 

ғылыми-әдістемелік 

орталығында менеджер-

аудармашы; 

1998-2001 әл-Фараби ат. 

ҚазМУ аспирантурасы. 

 

Оқитын курстары: «Базалық түрік тілі», «Түрік тілінің теориялық 

грамматикасы», «Аударма практикасы». 

Жарияланымдары (таңдамалы): 

 

• Turks Akhyska of Kazakhstan: History and Contemporaneity// Astra 

Salvensis, an VI, № 11, 2018, P. 273-289. 

• Языки народов Казахстана: исследование тюркских языков// Вестник 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. – Астана, 2016 г.№ 3 (I).- C. 177-180.  

• Иноязычные заимствования в разговорной речи турецкой диаспоры 

Казахстана//Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. – Астана, 2016 г. №3 

(III) – C. 427-432.  

• Проблемы заимствования слов реалий// Доклады Казахской 

академии образования, 2017 г. №1. – C. 207-216. 

• Турки ахыска Казахстана: история и современность//Наука и жизнь 

Казахстана, 2017 г. № 6 (52) – С. 50-56.  

• Культурно-языковые процессы в языке турок ахыска современного 

Казахстана// Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, серия: Политические 

науки, регионоведение, востоковедение, тюркология. – Астана, 2018 

г.№ 2 (123). – C. 101-108. 

Алған медальдары, 

сыйлықтары: -  
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                                     Старший преподаватель, доктор PhD  

 

 

 
 

САЙЫН ЖАЗИРА 

доктор PhD, 

преподаватель кафедры 

тюркологии  

Контактные данные: 

эл.почта: 

jazirasaiyn@yandex.ru; 

 тел. + 7 701 475 06 06 

Ученая степень, научная школа: доктор PhD  

2014-2017 гг. докторантура по специальности  6D021200Тюркология ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева, г. Астана; 

2010-2012 гг. магистратура по специальности Востоковедение: турецкий язык 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана; 

1991-1996 гг. бакалавриат по специальности  Востоковедение: турецкий язык 

КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы; 

1991-1996 гг. заочное обучение по специальности Управление трудовыми 

ресурсами кафедры Менеджмент КазГАУ (Нархоз), 

 г. Алматы. 

Научные интересы: сравнительно-историческая грамматика тюркских 

языков, лингвокультура тюркских этносов Казахстана, теоретическая 

грамматика турецкого языка 

Научные гранты:  

Исполнитель проектов: 

«Взаимодействие тюркских языков и культур в постсоветском Казахстане» 

 

2017 г. – «Тюркский мир Казахстана: варианты языка, культурные архетипы, 

идентификация турецкой диаспоры» 

 

Профессиональный 

опыт: 

C 2010 старший 

преподаватель кафедры 

тюркологии ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева; 

2009-2010 старший 

преподаватель кафедры 

регионоведения ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева; 

2008-2009 инспектор 

службы кадровой 

политики ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева; 

2006-2008 менеджер-

переводчик научно-

методического центра 

«Алсем-Астана»; 

1998-2001 аспирантка Каз 

НУ им. аль-Фараби, г. 

Алматы. 

Читаемые курсы: «Базовый турецкий язык», «Теоретическая грамматика 

турецкого языка», «Практика перевода». 

Публикации (избранные):  

 

• Turks Akhyska of Kazakhstan: History and Contemporaneity// Astra 

Salvensis, an VI, № 11, 2018, P. 273-289. 

• Языки народов Казахстана: исследование тюркских языков// Вестник 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. – Астана, 2016 г.№ 3 (I).- C. 177-180.  

• Иноязычные заимствования в разговорной речи турецкой диаспоры 

Казахстана//Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. – Астана, 2016 г. №3 (III) 

– C. 427-432.  

• Проблемы заимствования слов реалий// Доклады Казахской академии 

образования, 2017 г. №1. – C. 207-216. 

• Турки ахыска Казахстана: история и современность//Наука и жизнь 

Казахстана, 2017 г. № 6 (52) – С. 50-56.  

• Культурно-языковые процессы в языке турок ахыска современного 

Казахстана// Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, серия: Политические 

науки, регионоведение, востоковедение, тюркология. – Астана, 2018 

г.№ 2 (123). – C. 101-108. 

Награды: - 
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                                                          PhD, Senior Lecturer 

 

 

 
 

SAIYN ZHAZIRA 

PhD, Senior Lecturer of the Turkic 

Studies Department  

Contact details: 

jazirasaiyn@yandex.ru; 

тел. + 7 701 475 06 06 

Academic degree, Scientific School: PhD  

2014-2017. Doctoral studies in the field of Turkology L.N. Gumilyov 

ENU, Astana; 

2010-2012.  Master's Degree in Oriental Studies: Turkish language L.N. 

Gumilyov ENU, Astana; 

1991-1996. Bachelor's degree in Oriental Studies: Turkish language 

KazNU. Al-Farabi, Almaty; 

1991-1996. Correspondence course on specialty Management of labor 

resources of chair Management Kaz GUU (Narzhoz), Almaty. 

Scientific interests: comparative-historical grammar of Turkic languages; 

Lingvoculture of Turkic ethnics of Kazakhstan; teoritical grammar of 

Turkish language 

   

Research Grants: 

Researcher of the project: 

2014 – 2017 «Interaction of Turkic Languages and cultures in the post-

Soviet Kazakhstan» 

 

2017 – «The Turkic World of Kazakhstan: Language Variants, Cultural 

Archetypes, and Identification of the Turkish Diaspora» 

Professional experience: 

2010 - Senior Lecturer of the Turkic 

Studies Department of the L.N. 

Gumilyov ENU; 

2009-2010 Senior Lecturer, Chair of 

Regional Studies, L.N. Gumilyov 

ENU; 

2008-2009 Inspector of the Personnel 

Policy Service of L.N. Gumilyov 

ENU; 

2006-2008 manager and translator of 

the scientific and methodological 

center "Alsem-Astana"; 

1998-2001 postgraduate student of the 

KazNU Al-Farabi, Almaty. 

 

 

Delivered courses: Basic Turkish Language, Teoritical Grammar of 

Turkish languages, Practice of Translate.  

 

Publications (selected): 

• Turks Akhyska of Kazakhstan: History and Contemporaneity// 

Astra Salvensis, an VI, № 11, 2018, P. 273-289. 

• Языки народов Казахстана: исследование тюркских языков// 

Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. – Астана, 2016 г.№ 3 (I).- C. 

177-180.  

• Иноязычные заимствования в разговорной речи турецкой 

диаспоры Казахстана//Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. – 

Астана, 2016 г. №3 (III) – C. 427-432.  

• Проблемы заимствования слов реалий// Доклады Казахской 

академии образования, 2017 г. №1. – C. 207-216. 

• Турки ахыска Казахстана: история и современность//Наука и 

жизнь Казахстана, 2017 г. № 6 (52) – С. 50-56.  

• Культурно-языковые процессы в языке турок ахыска 

современного Казахстана// Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

серия: Политические науки, регионоведение, востоковедение, 

тюркология. – Астана, 2018 г.№ 2 (123). – C. 101-108. 

 

  
 

                                                                      

                              Түркітану кафедрасының PhD докторы, аға оқытушы 

 Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

Түркітану кафедрасының PhD докторы, аға оқытушы 

2015 -2018 ж. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, түркітану кафедрасы, докторантура. 

Астана/Қазақстан; 

2011-2013 ж. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, түркітану кафедрасы, магистратура. 

Астана/Қазақстан; 

1992-1997 ж. Абай атындағы Алматы педагогикалық университеті, «Түрік тілі мен 

әдебиеті оқытушысы» мамандығы. Алматы/Қазақстан 

Ғылыми қызығушылығы: Түрік әдебиеті, фольклоры, түрік тілінің 

лексикологиясы 
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Жиембаева 

Гульбакрам 

Тұмарбекқызы  

Түркітану 

кафедрасының PhD 

докторы, аға оқытушы 

Байланыс 

мәліметтері: 

Эл.почта: 

zgulbahram@mail.ru 

Моб.:+7 747 536 90 36 

Ғылыми жобалары: 

 

Оқитын курстары: 

 Түрік классикалық әдебиеті, Қазіргі түрік әдебиеті, Түрік тілінің фонетикалық 

жүйесі, Лексикология, Шетел тілін оқытудың әдістемесі, Лексикалық семантика, 

Түрік тілінің фразеожүйесі 

 

 

 

Іс тәжірбиесі: 

1997-2000 жж. - 

К.Кадыржанов 

атындағы орта мектеп                                   

оқытушысы                          

2002-2006 жж. 

аралығында Қазақстан 

Республикасы                                                           

Президенті 

жанындағы 

Мемлекеттік қызмет 

басқармасы                             

Дипломатиялық 

Академиясында түрік 

тілі оқытушысы  

2001 жылдың 

қаңтарынан бастап 

Л.Н.Гумилев 

атындағы                                     

Еуразия ұлттық 

университеті 

халықаралық 

қатынастар                               

факультетінің аға 

оқытушысы 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы) 

• Түрік әдебиеті. Оқу құралы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. - Астана, 2016. 

353 б. 

• Елтану мәтіндері (грамматикалық түсіндірмелер, жаттығулар). Оқу 

құралы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. - Астана, 2007. 58 б.(Авт.бір.: 

Н.Р.Балабекова) 

• Түрікше-қазақша-орысша тілашар. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ.  – Астана, 

2007. 66 б. (Авт.бір.: Н.Р.Балабекова). 

• Түрктануға кіріспе. Оқулық. Жауапты редакторлар: Н.Г.Шаймердинова, 

А.К.Каиржанов. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. – Астана, 2013. -256 б. 

• Введение в тюркологию. Учебник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. - Астана, 2013. 

304 с. Ответственные редакторы: Н.Г.Шаймердинова,  А.К.Каиржанов. 

• Түрік тілінің фонетикасы. Оқу құралы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. – 

Астана, 2015. - 101 б 

• И.Гаспыралының «Тыныштық елінің мұсылмандары» романы туралы 

бірер сөз. Хабаршы: ғылыми журналы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті.  - Астана, 2010. 318-324 б. 

• Түркі халықтарындағы шаманизм қалдықтары. Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы: ғылыми журнал, 

халықаралық қатынастар сериясы.   - Астана, 2011. 188-195 б. 

• Түрік Танзимат кезеңі романдарындағы құлдық мәселесі. Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ хабаршысы» ғылыми журналы. «Халықаралық қатынастар» 

сериясы, – Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2012. № 3-4 (7-8). – 148-

156 б. 

• Түрік Танзимат кезеңі романдарындағы әйел бейнесі және мәселелері. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршы» ғылыми 

журналы. – Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2013. № 1 (92). – 39-44 б.   

• Қайраткер И.Гаспыралының идеялары және түркі зиялылары. Вестник 

КГУ им. Ш.Уалиханова. Серия филологическая. – Кокшетау, 2012. - № 3-4. 

– C. 201-205.  

• Әлемдік ағартушылық контексіндегі Танзимат әдебиетінің жалпы 

ерекшеліктері. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

хабаршы» ғылыми журналы. – Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2013. 

№ 1 (92). – 39-44 бб. 

 

 

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

ЕҰУ ректоры, 

проректорының 

мақтау қағаздары 

 

- 

 

 

                           PhD доктор, ст.преподаватель  

 Ученая степень, научная школа: 

Доктор PhD, ст.преподаватель кафедры тюркологии  

2015-2018 г. Докторантура кафедры тюркологии, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Астана/Казахстан; 
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Жиембаева 

Гульбакрам 

Тумарбековна  

Доктор PhD,  

ст. преподаватель 

кафедры тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

zgulbahram@mail.ru 

Моб.: +7 747 536 90 

36  

 

2011-2013 г. Магистратура кафедры тюркологии,  ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Астана/Казахстан;; 

1992-1997 г. Алматинский государственный университет им.Абая. Специальность 

«Преподаватель турецкого языка и литературы». Алматы/Казахстан. 

Научные интересы: 

Турецкая литература, турецкий фольклор, лексикология  

Научные гранты: 

-   

Читаемые курсы: 

Классическая турецкая литература,  

Современная турецкая литература,  

Фонетика турецкого языка,  

Методика преподование иностранного языка,  

Лексикология,  

Лексическая семантика 

 

Профессиональный 

опыт: общий стаж 21 

год . 2001 г. – 

настоящее время – 

PhD,  

ст. преподаватель 

кафедры тюркологии 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 

г.Астана 

 

    Публикации (избранные): 

• Түрік әдебиеті. Оқу құралы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. - Астана, 2016. 

353 б. 

• Елтану мәтіндері (грамматикалық түсіндірмелер, жаттығулар). Оқу 

құралы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. - Астана, 2007. 58 б.(Авт.бір.: 

Н.Р.Балабекова) 

• Түрікше-қазақша-орысша тілашар. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ.  – Астана, 

2007. 66 б. (Авт.бір.: Н.Р.Балабекова). 

• Түрктануға кіріспе. Оқулық. Жауапты редакторлар: Н.Г.Шаймердинова, 

А.К.Каиржанов. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. – Астана, 2013. -256 б. 

• Введение в тюркологию. Учебник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. - Астана, 2013. 

304 с. Ответственные редакторы: Н.Г.Шаймердинова,  А.К.Каиржанов. 

• Түрік тілінің фонетикасы. Оқу құралы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. – 

Астана, 2015. - 101 б 

• И.Гаспыралының «Тыныштық елінің мұсылмандары» романы туралы 

бірер сөз. Хабаршы: ғылыми журналы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті.  - Астана, 2010. 318-324 б. 

• Түркі халықтарындағы шаманизм қалдықтары. Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы: ғылыми журнал, 

халықаралық қатынастар сериясы.   - Астана, 2011. 188-195 б. 

• Түрік Танзимат кезеңі романдарындағы құлдық мәселесі. Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ хабаршысы» ғылыми журналы. «Халықаралық қатынастар» 

сериясы, – Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2012. № 3-4 (7-8). – 148-

156 б. 

• Түрік Танзимат кезеңі романдарындағы әйел бейнесі және мәселелері. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршы» ғылыми 

журналы. – Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2013. № 1 (92). – 39-44 б.   

• Қайраткер И.Гаспыралының идеялары және түркі зиялылары. Вестник 

КГУ им. Ш.Уалиханова. Серия филологическая. – Кокшетау, 2012. - № 3-4. 

– C. 201-205.  

• Әлемдік ағартушылық контексіндегі Танзимат әдебиетінің жалпы 

ерекшеліктері. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

хабаршы» ғылыми журналы. – Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2013. 

№ 1 (92). – 39-44 бб.  

 

Награды: 

Грамоты Ректора, 

проректора ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

 

- 

 

 

 

                                                     PhD, senior lecturer   

 Academic degree, Scientific School: 

PhD, senior lecturer of the department of Turkic studies 
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ZHIYEMBAYEVA 

Gulbakram  

PhD, senior lecturer of 

the department of 

Turkic studies 

Contact information: 

e-mail: 

zgulbahram@mail.ru 

Mob.: +7 747 536 90 

36  

 

2015 – 2018 - PhD students of the department of Turkic studies, ENU after named L.N. 

Gumilyev. Astana / Kazakhstan; 

2001-2013 -L.N.Gumilyov Eurasian National University. Master degree Faculty of 

International Relations Department of Turkology 

1997 - Almaty State University named after Aba. Bachelor degree Department of Turkish 

language and literature 

Scientific interests: Turkish literature, Turkish folklore, Lexicology 

Research Grants: - 

 

Read courses:  

Classic Turkish literature,  

Modern Turkish literature,  

Phonetics of Turkish,  

Methodology of foreign language,  

Lexicology, Lexical semantics  

 

  

 

 Professional 

experience: 

2015 – 2018 –  

PhD doctoral student 

Turkic Studies; 

From 2001 - 

L.N.Gumilyov Eurasian 

National University  

Faculty of International 

Relations 

Department of 

Turkology 

Position: PhD, senior 

teacher of Turkish 

language 

 

Publications (selected): 

 

• Түрік әдебиеті. Оқу құралы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. - Астана, 2016. 

353 б. 

• Елтану мәтіндері (грамматикалық түсіндірмелер, жаттығулар). Оқу 

құралы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. - Астана, 2007. 58 б.(Авт.бір.: 

Н.Р.Балабекова) 

• Түрікше-қазақша-орысша тілашар. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ.  – Астана, 

2007. 66 б. (Авт.бір.: Н.Р.Балабекова). 

• Түрктануға кіріспе. Оқулық. Жауапты редакторлар: Н.Г.Шаймердинова, 

А.К.Каиржанов. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. – Астана, 2013. -256 б. 

• Введение в тюркологию. Учебник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. - Астана, 2013. 

304 с. Ответственные редакторы: Н.Г.Шаймердинова,  А.К.Каиржанов. 

• Түрік тілінің фонетикасы. Оқу құралы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. – 

Астана, 2015. - 101 б 

• И.Гаспыралының «Тыныштық елінің мұсылмандары» романы туралы 

бірер сөз. Хабаршы: ғылыми журналы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті.  - Астана, 2010. 318-324 б. 

• Түркі халықтарындағы шаманизм қалдықтары. Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы: ғылыми журнал, 

халықаралық қатынастар сериясы.   - Астана, 2011. 188-195 б. 

• Түрік Танзимат кезеңі романдарындағы құлдық мәселесі. Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ хабаршысы» ғылыми журналы. «Халықаралық қатынастар» 

сериясы, – Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2012. № 3-4 (7-8). – 148-

156 б. 

• Түрік Танзимат кезеңі романдарындағы әйел бейнесі және мәселелері. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршы» ғылыми 

журналы. – Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2013. № 1 (92). – 39-44 б.   

• Қайраткер И.Гаспыралының идеялары және түркі зиялылары. Вестник 

КГУ им. Ш.Уалиханова. Серия филологическая. – Кокшетау, 2012. - № 3-4. 

– C. 201-205.  

• Әлемдік ағартушылық контексіндегі Танзимат әдебиетінің жалпы 

ерекшеліктері. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

хабаршы» ғылыми журналы. – Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2013. 

№ 1 (92). – 39-44 бб.  

 

Awards: Deeds of 

Chancellor, pro-rector 

L.N.Gumilyov Eurasian 

National University - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                              Түркітану кафедрасының PhD докторы, аға оқытушы 

  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

Түркітану кафедрасының PhD докторы. 
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Төребекова Сәуле 

Мақсұтқызы 

 Түркітану 

кафедрасының PhD 

докторы, аға оқытушы 

Байланыс мәліметтері: 

Эл.почта: 

saule_torebekova@mail.ru 

Моб.: +7 707 132 70 50 

 

2006-2010 жж. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,  Филология: қазақ тілі 

кафедрасының студенті. Астана/Қазақстан; 

2010-2012 жж. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,  Түркітану кафедрасының 

магистранты. Астана/Қазақстан; 

2015-2018 жж. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,  Түркітану кафедрасының 

докторанты. Астана/Қазақстан; 

Ғылыми қызығушылығы: 

Орта ғасыр жазба ескерткіштерінің тілі, Армян тілі, армян жазулы қыпшақ жазба 

ескерткіштері тілі, Қазіргі қыпшақ тілдері 

Ғылыми жобалары: 

2012-2014 ж. «Қыпшатар: тарихы, мәдениеті, армян графикасындағы тілі» проф., 

ф.ғ.д. Шаймердинованың жетекшілігінде; 

Оқитын курстары: 

 Түркі тілдерінің тарихи-салыстырмалы грамматикасы, Қазіргі қыпшақ тілдері, 

Түркітанудың теориялық-әдіснамалық негіздері,  Қазіргі түркі тілдерінің 

салыстырмалы лексикологиясы,  Тіл білімінің өзекті мәселелері, Түркі тілдерінің 

тілдік жүйесі 

Іс тәжірбиесі: 

2012-2015 Түркітану 

кафедрасының  

оқытушысы;  

2018 ж. бастап 

Түркітану 

кафедрасының аға 

оқытушы қызметін 

атқаруда 

 

Ғылыми мақалалары (таңдаулы) 

• The Semantic analysis of lexemes in the armenian-kipchak monuments // 

Man In India, – 2017. – Vol. 97 (21). – Iss. 21 – P. 435-444. 

• Армян-қыпшақ ескерткіштеріндегі рай категориясының тұлғалық және 

семантикалық ерекшеліктері // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. 

Гуманитарлық ғылымдар сериясы. - Астана, 2016. – №5 (114). – Б. 176-

181. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткішіндегі сөздердің фонетикалық және 

мағыналық ерекшеліктері // Еуразия гуманитарлық институтының 

хабаршысы. Филология сериясы. - Астана, 2016. – №3. – Б. 210-214. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің жанрлық түрлері мен зерттелуі 

// Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар 

сериясы. - Астана, 2017. – №5 (120). – Б. 593-597. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің қазақ тілінің тарихына қатысты 

мәселесіне // «Профессор Ә.Құрышжанұлы және түркі дүниесі: тіл, 

тарих, руханият» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы. 

- Алматы: «Қыздар университеті», 2015. – Б. 101-104. 

• Картина мира кыпчаков в лексике армяно-кыпчакских памятниках // 

Современные проблемы тюркологии: язык – литература – культура = 

Contemporary Problems of Turkology: Language – Literature – Culture: 

материалы Международной научно-практической конференции. - М.: 

РУДН, 2016. – С. 115-120. 

•  Армян-қыпшақ ескерткішіндегі түркі сөздерінің лексикалық 

парадигматикалық топтары // «ҰЛЫ ДАЛА» I-ші гуманитарлық ғылыми 

форумының материалдары. -Астана, 2016. – Т. 2. – Б. 245-253. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіші тіліндегі -ғай, -гей келер шақ 

формасының жасалу жолдары // Рухани жаңғыру және тіл білімі 

мәселелері: ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор М.С. Серғалиевтің 80 жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Астана: Л.Н. Гумилев 

ат. ЕҰУ баспасы, 2018. – Б. 211-215. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштеріндегі шартты райдың берілу 

жолдары // «Ғылым және білім – 2018» атты студенттер мен жас 

ғалымдардың XIII Халықаралық ғылыми конференциясы. - Астана: Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2018. – Б. 2493-2497. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштері және қазақ тілінің тарихы мәселесі 

// Түркология журналы. -Түркістан, 2016. – №4 (78). – Б. 69-79. 

• Көне және орта ғасыр ескерткіштеріндегі көсемше формалары // TÜRK 

DÜNYASI, Dil ve Edebiyat Dergisi. - Ankara, 2017. – Issue 43. – S. 251-

258. 

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 

- 

 

 

Доктор PhD, стар. преподаватель  

 

Ученая степень, научная школа: 
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Торебекова Сауле 

Максутовна 

PhD доктор, старший 

преподаватель кафедры 

тюркологии 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

saule_torebekova@mail.ru 

Моб.: +7 707 132 70 50 

PhD доктор кафедры тюркологии  

2015-2018 PhD докторант кафедры тюркологии, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Астана/Казахстан; 

2010-2012 г. Магистрант кафедры тюркологии, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Астана/Казахстан; 

2006-2010 г. Бакалавр кафедры Филология: казахский язык, ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. Астана/Казахстан; 

Научные интересы: 

Язык средневековых письменных памятников, Армянский язык, Язык армяно-

кыпчакских письменных памятников, Современные кыпчакские языки, 

Языковая система тюркских языков. 

Научные гранты: 

2012-2014 г. «Кыпчаки: история, культура и язык в армянской графике» 

руководитель проекта проф., д.ф.н. Шаймердинова Н.Г.; 

 

Читаемые курсы: 

Сравнительная историческая грамматика тюркских языков, Современные 

кыпчакские языки. Теоретико-методологические основы тюркологии, 

Актуальные проблемы языкознания, Сравнительная лексикология современных 

тюркских народов. 

Профессиональный 

опыт: 

2018 – настоящее время, 

стар. преподаватель 

кафедры тюркологии; 

2012-2015  

преподаватель кафедры 

тюркологии; 

 

 

 

Публикации (избранные): 

• The Semantic analysis of lexemes in the armenian-kipchak monuments // 

Man In India, – 2017. – Vol. 97 (21). – Iss. 21 – P. 435-444. 

• Армян-қыпшақ ескерткіштеріндегі рай категориясының тұлғалық және 

семантикалық ерекшеліктері // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. 

Гуманитарлық ғылымдар сериясы. - Астана, 2016. – №5 (114). – Б. 176-

181. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткішіндегі сөздердің фонетикалық және 

мағыналық ерекшеліктері // Еуразия гуманитарлық институтының 

хабаршысы. Филология сериясы. - Астана, 2016. – №3. – Б. 210-214. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің жанрлық түрлері мен зерттелуі 

// Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар 

сериясы. - Астана, 2017. – №5 (120). – Б. 593-597. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің қазақ тілінің тарихына қатысты 

мәселесіне // «Профессор Ә.Құрышжанұлы және түркі дүниесі: тіл, 

тарих, руханият» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы. 

- Алматы: «Қыздар университеті», 2015. – Б. 101-104. 

• Картина мира кыпчаков в лексике армяно-кыпчакских памятниках // 

Современные проблемы тюркологии: язык – литература – культура = 

Contemporary Problems of Turkology: Language – Literature – Culture: 

материалы Международной научно-практической конференции. - М.: 

РУДН, 2016. – С. 115-120. 

•  Армян-қыпшақ ескерткішіндегі түркі сөздерінің лексикалық 

парадигматикалық топтары // «ҰЛЫ ДАЛА» I-ші гуманитарлық ғылыми 

форумының материалдары. -Астана, 2016. – Т. 2. – Б. 245-253. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіші тіліндегі -ғай, -гей келер шақ 

формасының жасалу жолдары // Рухани жаңғыру және тіл білімі 

мәселелері: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары. - Астана: Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ баспасы, 2018. – Б. 211-

215. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштеріндегі шартты райдың берілу 

жолдары // «Ғылым және білім – 2018» атты студенттер мен жас 

ғалымдардың XIII Халықаралық ғылыми конференциясы. - Астана: Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2018. – Б. 2493-2497. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштері және қазақ тілінің тарихы мәселесі 

// Түркология журналы. -Түркістан, 2016. – №4 (78). – Б. 69-79. Көне 

және орта ғасыр ескерткіштеріндегі көсемше формалары // TÜRK 

DÜNYASI, Dil ve Edebiyat Dergisi. - Ankara, 2017. – Issue 43. – S. 251-

258. 

Награды: 

- 

 

 

PhD  senior lectur 

 

Academic degree, Scientific School: 

mailto:talgatmoldabay@mail.ru


62 
  

 

TOREBEKOVA Saule 

PhD senior lectur 

 of the department of 

Turkic studies 

Contact information: 

e-mail: 

saule_torebekova@mail.ru 

Tel.: +7 707 132 70 50 

MA, PhD of the department of Turkic studies 

2015-2018 PhD students of the department of Turkic studies, ENU after named L.N. 

Gumilyev. Astana / Kazakhstan; 

2010-2012 MA of the Department of  Turkic studies, ENU after named L.N. 

Gumilyev. Astana / Kazakhstan; 

2006-2010 Bachelor of Department of  Philology: Kazakh language, ENU after named 

L.N. Gumilyev. Astana / Kazakhstan; 

Scientific interests: 

Language of medieval written monuments, Armenian language, Language of 

Armenian-Kipchak written monuments, Modern Kypchak languages, Language 

system of Turkic languages. 

Research Grants: 

2012-2014 y. "Kypchaks: history, culture and language in the Armenian alphabet" 

project leader prof., Ph.D. Shaymerdinova NG. 

Read courses: 

Comparative historical grammar of Turkic languages, Modern Kipchak languages. 

Theoretical and methodological foundations of Turkic studies, Actual problems of 

linguistics, Comparative lexicology of modern Turkic peoples Professional experience: 

2018 - present, PhD 

doctoral student Turkic 

Studies; 

2012-2015  Lecturer, 

Department of Turkic 

studies; 

 

Publications (selected): 

• The Semantic analysis of lexemes in the armenian-kipchak monuments // 

Man In India, – 2017. – Vol. 97 (21). – Iss. 21 – P. 435-444. 

• Армян-қыпшақ ескерткіштеріндегі рай категориясының тұлғалық және 

семантикалық ерекшеліктері // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. 

Гуманитарлық ғылымдар сериясы. - Астана, 2016. – №5 (114). – Б. 176-

181. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткішіндегі сөздердің фонетикалық және 

мағыналық ерекшеліктері // Еуразия гуманитарлық институтының 

хабаршысы. Филология сериясы. - Астана, 2016. – №3. – Б. 210-214. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің жанрлық түрлері мен зерттелуі 

// Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар 

сериясы. - Астана, 2017. – №5 (120). – Б. 593-597. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің қазақ тілінің тарихына қатысты 

мәселесіне // «Профессор Ә.Құрышжанұлы және түркі дүниесі: тіл, 

тарих, руханият» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы. 

- Алматы: «Қыздар университеті», 2015. – Б. 101-104. 

• Картина мира кыпчаков в лексике армяно-кыпчакских памятниках // 

Современные проблемы тюркологии: язык – литература – культура = 

Contemporary Problems of Turkology: Language – Literature – Culture: 

материалы Международной научно-практической конференции. - М.: 

РУДН, 2016. – С. 115-120. 

• Армян-қыпшақ ескерткішіндегі түркі сөздерінің лексикалық 

парадигматикалық топтары // «ҰЛЫ ДАЛА» I-ші гуманитарлық ғылыми 

форумының материалдары. -Астана, 2016. – Т. 2. – Б. 245-253. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіші тіліндегі -ғай, -гей келер шақ 

формасының жасалу жолдары // Рухани жаңғыру және тіл білімі 

мәселелері: ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор М.С. Серғалиевтің 80 жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Астана: Л.Н. Гумилев 

ат. ЕҰУ баспасы, 2018. – Б. 211-215. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштеріндегі шартты райдың берілу 

жолдары // «Ғылым және білім – 2018» атты студенттер мен жас 

ғалымдардың XIII Халықаралық ғылыми конференциясы. - Астана: Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2018. – Б. 2493-2497. 

• Армян жазулы қыпшақ ескерткіштері және қазақ тілінің тарихы мәселесі 

// Түркология журналы. -Түркістан, 2016. – №4 (78). – Б. 69-79. Көне 

және орта ғасыр ескерткіштеріндегі көсемше формалары // TÜRK 

DÜNYASI, Dil ve Edebiyat Dergisi. - Ankara, 2017. – Issue 43. – S. 251-

258. 

Awards: 

- 
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                               Гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушы  
   

 

 
 

Каликов Рустам 

Куаншбайұлы 
гуманитарлық 

ғылымдар магистрі,   
түркітану 

кафедрасының 
аға оқытушысы 

Байланыс 

мәліметтері: 
 Эл. пошта:  

k_rusenu@mail.ru  
Тел.: +7-701-3920926  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 
2004-2008 жж. - Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің тарих-

филология факультеті Қазақстан тарихы кафедрасының студенті.  
«050203-Тарих» мамандығы бакалавры; 
2010-2012 жж. - Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің 

әлеуметтік ғылымдар факультеті философия кафедрасының магистранты.  
«6М020100-Философия» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі. 
 

Ғылыми қызығушылығы: 
түркітану, тарих, археология, этнография, мәдениет философиясы, түркі 

халықтарының дүниетанымы, қазақ халқының рухани мәдениеті. 
  

Ғылыми жобалары: 
2018-2020 жж. «Қазіргі Қазақстан жағдайындағы қыпшақ-оғыз халықтарының 

этномәдени мұрасын сақтау және дамыту». 
Жоба жетекшісі -  ф.ғ.д, профессор М. Жолдасбеков (Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ); 
2012-2014 жж. «Астана мен Алматыдағы көші-қон және әлеуметтік страталары». 
Жоба жетекшісі -  PhD докторы, доцент А. Бисенова (Назарбаев университеті).  
 

Оқитын курстары: 
«Түркі мемлекеттерінің тарихы»; «Ежелдегі түркі халықтарының салт-дәстүрлері»; 

«Түрік қағанатының саяси тарихы»; «Көне түркі дипломатиясы»; «Қазіргі түркі 

халықтарының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының сабақтастығы»; «Орта 

ғасырдағы түркі мемлекеттерінің қалыптасу тарихы»; «Көшпенділер тарихы». 

Іс тәжірбиесі:  
жалпы жұмыс 

тәжірибесі 11 жыл. 
2018 ж. бастап қазіргі 

уақытқа дейін – Л.Н. 

Гумилев атындағы 

ЕҰУ түркітану 

кафедрасының аға 

оқытушысы;  
2013-2018 жж. – 

«Тұран-Астана» 

университетінің 

«Әлеуметтік-

гуманитарлық және 

тіл пәндері» , 

«Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер» 

кафедраларында 

оқытушы, аға 

оқытушысы, ғылым 

бөлімінің басшысы, 

Жас ғалымдар 

кеңесінің төрағасы;  
2008-2013 жж. -  

Астана қ. 

Гуманитарлық 

колледжінің қоғамдық 

пәндерінің 

оқытушысы..  

Жарияланымдары (таңдамалы): 
 

• Духовная культура казахского народа в творчестве Агына Хайрулловича 

Касымжанова//Ильенковские чтения – Философия и культура: Материалы 

XIII Международной научной конференции. – Астана: Изд-во ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева. – С. 307-310; 
• Методические рекомендации по подготовке к Британскому 

Парламентскому формату дебатов. Учебно-методическое пособие. Астана: 

Университет «Туран-Астана», 2018; 
• Интеллектуальное движение «Парламентские дебаты» сквозь призму 

философии образования//«XVIII-Сатпаевские чтения»: Матер. 

международной науч. конф., Павлодар, 2018 т. 15 С. 400-405; 
• К вопросу о духовной культуре казахского народа//VIII международная 

научно-практическая конференция «Образование, наука, инновации – 

вклад молодых ученых». Университет «Туран-Астана», Астана, 11 

апреля 2017 года. С. 491-493 
• К военному искусству кимаков - через наконечники стрел//VII-

Сатпаевские чтения: Матер. международной науч. конф. в XX т. 

Павлодар, т. IX С. 110-114 
• Философия образования и программа «Дебаты»//Scientific journal of the 

modern education «Innovative metods of teaching and learning». Nov. 2016, 

Brussel, Belgium С. 40-43.  
 

 

Марапаттары:  
ҚР ғылым және білім 

министрінің алғысы 

(15 желтоқсан 2017 

жыл).  
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                             Магистр гуманитарных наук, старший преподаватель  

 

 

 

 
 

Каликов Рустам 

Куаншбайұлы 
магистр гуманитарных 

наук, старший 

преподаватель 

кафедры тюркологии 
Контактные данные: 

 Эл. почта:  
k_rusenu@mail.ru  
Моб. тел.: +7-701-

3920926 

Ученая степень, научная школа: 
Магистр гуманитарных наук по специальности  «6М020100-Философия»  

2004-2008 гг. - студент кафедры истории Казахстана историко-филологического 

факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.  
Бакалавр истории по специальности: «050203- История»; 
2010-2012 гг. - магистрант кафедры философии факультета социальных наук ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева.  
.  
 

Научные интересы: 
тюркология, история, археология, этнография, философия культуры,  духовная 

культура казахского народа.  
 
Научные гранты: 
2018-2020 гг. «Сохранение и развитие этнического культурного наследия кыпчако-

огузских народов в условиях современного Казахстана».  
Руководитель проекта - д.ф.н, профессор М. Жолдасбеков (ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева); 
2012-2014 гг. «Перемещение, переселение и социальные страты в Астане и 

Алматы». Руководитель проекта - доктор PhD, доцент А. Бисенова (Назарбаев 

университет).  
 

Читаемые курсы:  
История государственности тюрков; Традиции, обычаи, обряды, тюркских народов 

в древности; Политическая история тюркского каганата; Древнетюркская 

дипломатия; Преемственность традиций, обычаев, обрядов современных тюркских 

народов;  История формирования тюркских государств в средневековье; История 

кочевников. 

Профессиональный 

опыт:  

общий стаж 11 лет 
с 2018 г. - старший 

преподаватель 

кафедры тюркологии 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева; 
2013-2018 гг. – 

преподавтель, 

старший 

преподаватель 

кафедры «Социально-

гуманитарные и 

языковые 

дисциплины», 

начальник отдела 

науки, председатель 

СМУ университета 

«Туран-Астана»; 
2008-2013 гг. -  

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Гуманитарного 

колледжа  
г. Астана.  

Публикации (избранные): 

• Духовная культура казахского народа в творчестве Агына Хайрулловича 

Касымжанова//Ильенковские чтения – Философия и культура: Материалы 

XIII Международной научной конференции. – Астана: Изд-во ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева. – С. 307-310; 
• Методические рекомендации по подготовке к Британскому 

Парламентскому формату дебатов. Учебно-методическое пособие. Астана: 

Университет «Туран-Астана», 2018; 
• Интеллектуальное движение «Парламентские дебаты» сквозь призму 

философии образования//«XVIII-Сатпаевские чтения»: Матер. 

международной науч. конф., Павлодар, 2018 т. 15 С. 400-405; 
• К вопросу о духовной культуре казахского народа//VIII международная 

научно-практическая конференция «Образование, наука, инновации – 

вклад молодых ученых». Университет «Туран-Астана», Астана, 11 

апреля 2017 года. С. 491-493 
• К военному искусству кимаков - через наконечники стрел//VII-

Сатпаевские чтения: Матер. международной науч. конф. в XX т. 

Павлодар, т. IX С. 110-114 
• Философия образования и программа «Дебаты»//Scientific journal of the 

modern education «Innovative metods of teaching and learning». Nov. 2016, 

Brussel, Belgium С. 40-43.  
 

 
Награды: 
Благодарность 

министра образования 

и науки РК  
(15 декабря 2017 год).  
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 Оқытушы, магистр 

 
 

 

 

 
 

 

Кумашева Назым 

Серікқызы 

 түркітану кафедрасының 

оқытушысы 

байланыс мәліметтері: 

эл.почта: 

kumasheva_naz@mail .ru 

 

 

 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі: 

Гуманитарлық ғылымдар магистрі 

2014 жылы  Түркия Республикасы, Самсун қаласы, Ондокуз Майыс 

Университеті педагогика факультетін бітірді. 

2017 жылы Еуразия Ұлттық Университетінде магистрлік диссертация 

қорғады. 

 

Ғылыми қызығушылығы: 

 түркология – түркі тілдерінің фонетикасы; көне түркі  жазба 

ескерткіштерінің тілі ; түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы;    

қазақ және түрік тілдерінің тарихы мен грамматикасы.  

Іс тәжірбиесі: 

2017 жылдан қазіргі 

уақытқа дейін Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ түркітану 

кафедрасының оқытушысы; 

2015-2017 жж.- Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

түркітану кафедрасының 

магистранты 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми жобалары: 

Оқитын курстары: 

 «Түрік тілі»,  

«Базалық шет тілі»,  

«Оқитын тілдің тарихы»,  

«Түрік тілінің тілдік қызмет түрлері», 

Жарияланымдары (таңдамалы): 

• Ұлы даланың ғаламдық тарихтағы рөлі: Жастардың патриоттық және 

рухани-адамгершілік тәрбиесі. 2019.  

• Түрік тілін үйренудегі ортақ сөздер және олардың фонетикалық 

ерекшеліктері 2017. 
•    Қазақ және Түрік тілдеріне араб және парсы тілдерінен енген сөздер. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университетінің Хабаршысы. – 

Астана, 2016.  

  

Алған медальдары, 

сыйлықтары: 
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  Магистр, преподаватель 

 
 

Кумашева Назым 

Сериковна 

преподаватель кафедры 

тюркологии  

Контактные данные: 

Эл.почта: 

 Kumasheva_naz@mail.ru 

Моб.: +77089035326 

 

Ученая степень, научная школа:  

Магистр 

В 2014 году окончил педагогический факультет Ондокуз Майыс Университета, 

г. Самсун, Турция. 

В 2017 году защитила магистерскую диссертацию в Евразийском 

Национальном Университете. 

Научные интересы: тюркология - фонетика тюркских языков ; язык 

древнетюркских письменных памятников; сравнительно-историческая 

грамматика тюркских языков; история и грамматика казахского и турецкого 

языков. 

Профессиональный 

опыт: 

с  2017 г. – преподаватель 

кафедры тюркологии. 

 

Читаемые курсы: Турецкий язык . История иучаемого языка . Базовый иностранный. 

Второй иностранный язык. Коммуникативные аспекты турецкого языка. 

Публикации (избранные):  

• Ұлы даланың ғаламдық тарихтағы рөлі: Жастардың патриоттық және 

рухани-адамгершілік тәрбиесі. 2019. 
• Түрік тілін үйренудегі ортақ сөздер және олардың фонетикалық 

ерекшеліктері 2017. 
•    Қазақ және Түрік тілдеріне араб және парсы тілдерінен енген сөздер. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университетінің Хабаршысы. – 

Астана, 2016.  

  

Награды: 
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                                                                       Master, teacher  
   

                   

 

 

 
 

KUMASHEVA 

Nazym  

Teacher of the Department of 

Turkology 

Contact details: 

E-mail: Kumasheva_naz@mail.ru 

Mob.: +77089035326 

 

Academic degree, Scientific School: Doctor of Philology in 10.02.06 – 

Turkic languages. D.53.38.01 Dissertation Council of National Science 

Academy of the RK, A.Baitursynuly Institute of Linguistics.  1984 – 

S.M.Kirov Kazakh  State University, Philology Faculty. 

 

Scientific interests:    Turkology-phonetics of Turkic languages ; language 

of ancient Turkic written monuments; comparative-historical grammar of 

Turkic languages; history and grammar of Kazakh and Turkish languages. 

 

Professional experience: 

2017 - teacher of the Department of 

Turkology,  the L.N.Gumilyev ЕNU. 

 

Delivered courses:   Turkish language.  History of the taught language . 

Basic foreign. Second foreign language. Communicative aspects of the 

Turkish language. 

Publications (selected): 

• Ұлы даланың ғаламдық тарихтағы рөлі: Жастардың 

патриоттық және рухани-адамгершілік тәрбиесі. 2019. 
• Түрік тілін үйренудегі ортақ сөздер және олардың 

фонетикалық ерекшеліктері 2017. 
•    Қазақ және Түрік тілдеріне араб және парсы тілдерінен енген 

сөздер. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университетінің 

Хабаршысы. – Астана, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


