Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі мен әдебиеті
кафедрасының 2018/2019 оқу жылындағы № 73 студенттер мен
магистранттардың дәстүрлі ғылыми-зерттеу конференциясы
жұмысы туралы мәліметтер
2018/2019 оқу жылында Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі мен
әдебиеті кафедрасының оқытушылары филология және көптілді білім беру
институтының қазақ бөліміндегі жақсы оқитын ғылыми жұмыстарға бейімі
бар білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуіне үнемі
ықпал етіп, жекелеген студенттердің ғылыми баяндамаларына, курстық және
дипломдық жұмыстарына ғылыми жетекшілік жасады. Студенттердің
ғылыми-зерттеу жұмыстары үнемі жоспарлы түрде жүргізіледі.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу арқылы, бүгінгі студент
болашақ мамандардың жан-жақты ғылыммен қаруланған, озық тұлға ретінде
қалыптасуына ықпал етеді.
Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы 2018
жылғы 22 қараша күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университетінің 90 жылдығына арналған студенттер мен магистранттардың
«ФИЛОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМДЕР ИННОВАЦИЯСЫ: ДӘСТҮР МЕН
САБАҚТАСТЫҚ» тақырыбы аясында студенттер мен магистранттарға
арналған дәстүрлі 73-ғылыми конференциясы өткізілді.
Студенттер мен магистранттарға арналған дәстүрлі 73-ғылыми
конференциясы жұмысының нәтижесінде білім алушылардың көрсеткіші
төмендегідей бағаланды.
БАКАЛАВРИАТ БОЙЫНША:
№

1
Секция
Қазақ тіл
білімінің
өзекті
мәселелері

Өтінім жасаған
білім алушылар
мен орындалған
жұмыстар
туралы
мәліметтер
Жалпы саны - 30
Қатысқаны - 26

Жеңімпаздар туралы мәліметтер

І орын (1 орын):
1) Қырғызбек С., 3-курс студенті, 5В011700 – «Қазақ тілімен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: «Латын графикасына негізделген әліпбидегі
орфографиялық қиындықтар». Ғылыми жетекшісі: Бақбергенова Р.Қ. –
аға оқытушы
ІІ орын (3 орын):
1) Совет Қ. 4-курс студенті, 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: «Нумеративті фразеологизмдердің зерттелу
тарихы». Ғылыми жетекші: Раева Г.М. – ф.ғ.к., доцент
2) Калиева Әлия. 2-курс студенті, 5В020500 – «Филология» мамандығы.
Тақырыбы: Қазақ тіліндегі діни лексиканың танымдық мәні. Ғылыми
жетекшісі: Жиренов С.А. - ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор
3) Құрбанбаева Гүлжан. 4-курс, 5В020500 – «Филология» мамандығы.
Тақырыбы: Қазақ тіліндегі атауыш сөздердің прагмастилистикалық
қызметі. Ғылыми жетекшісі: Ильясова Н.А.- ф.ғ.д., доцент
ІІІ орын (5 орын):
1) Абаева К., 3-курс студенті, 5В011700 – «Қазақ тілімен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: Түркі халықтарының латын жазуына көшу
тәжірибесі. Ғылыми жетекшісі: Бақбергенова Р.Қ. – аға оқытушы

2
Секция
Мемлекеттік
тілдің өзекті
мәселелері

Жалпы саны - 10
Қатысқаны - 9

3
Секция
Қазақ
әдебиеттану
ғылымының
өзекті
мәселелері

Жалпы саны - 29
Қатысқаны - 18

2) Мұқан С., 3-курс студенті, 5В011700 – «Қазақ тілімен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: Алаш зиялыларының латын әліпбиіне
көзқарастары. Ғылыми жетекшісі: Бақбергенова Р.Қ. – аға оқытушы
3) Ерлан Арайлым. 4-курс, 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: Профессор Р.Әмірдің ғылыми еңбектеріндегі
коммуникативтік грамматика мәселелері. Ғылыми жетекшісі: Ильясова
Н.А.- ф.ғ.д., доцент
4) Аяпбергенов А., 3-курс, 5B012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы. Тақырыбы: Қазақ
тіліндегі күй аталымдарының этнотанымдық сипаты. Ғылыми жетекшісі:
Бақбергенова Р.Қ. – аға оқытушы
5) Аманова Ақнұр, 3-курс студенті, 5В020500 – «Филология» мамандығы.
Тақырыбы: І.Жансүгіровтың поэмаларындағы эпитеттердің танымдық
табиғаты. Ғылыми жетекші: Касенов Е.С. - ф.ғ.к., аға оқытушы
І орын:
1) Торакулова Дильдара, 1-курс студенті, «Шет тілі: екі шет тілі»
мамандығы. Тақырыбы: Полиглот тұлға болудың құпиясы. Ғылыми
жетекшісі: п.ғ.к., аға оқытушы М.С. Алибаева.
ІІ орын:
2) Тоқтар Дәулет, 1-курс, «Тарих және құқық» институты. Тақырыбы:
Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық». Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к.,
доцент С.Нұрғали.
ІІІ орын:
1) Махптров Кудрят, 1-курс, «Шет тілі: екі шет тілі» институты.
Тақырыбы: Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық». Ғылыми
жетекшісі: п.ғ.к., аға оқытушы М.С. Алибаева.
2) Құрбанбаева Зарина, 1 курс, «5В011800-орыс тілі мен әдебиеті».
Тақырыбы: Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық». Ғылыми
жетекшісі: ф.ғ.к., доцент Г.Шаһарман.
І орын(1 орын):
1) Жанбота Ә., 4-курс студенті, 5В011700 – «Қазақ тілімен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: «Әдебиеттану ғылымында «өлең» ұғымының
анықталуы». Ғылыми жетекшісі:Қабатай Б.Т. – п.ғ.к., доцент
ІІ орын(4 орын):
1) Маруақызы Т. 4-курс студенті, 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: «М.Ақдәулетұлы поэзиясындағы көркемдік
ізденістер».Ғылыми жетекші: Тамаев А.Т. – ф.ғ.к., аға оқытушы.
2) Садуова Д.2-курс студенті, 5В020500 – «Филология» мамандығы.
Тақырыбы: «Соңғы парыз роман-дилогиясының поэтикасы». Ғылыми
жетекшісі: Асылбекұлы С. - ф.ғ.д., профессор.
3) Ералиева А. 4-курс, 5В020500 – «Филология» мамандығы.
Тақырыбы:Д.Исабековтің «Социалистік зәулімі» әңгімесіне әлеуметтік
талдау.Ғылыми жетекшісі: Таңжарықова А.В.-ф.ғ.д., қауымд.
Профессор м.а.
4)
Мырзақұлов О. 2-курс, 5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: Жыраулар поэзиясындағы ұлттық мұрат. Ғылыми
жетекшісі: Сатемирова Д.А.- ф.ғ.к., аға оқытушы.
ІІІ орын(5 орын):
1) Тлеужан А.,4-курс студенті, 5В011700 – «Филология» мамандығы.
Тақырыбы: Ж.Ерман поэзиясындағы көркемдік ізденістер. Ғылыми
жетекшісі: Таңжарықова А.В. – ф.ғ.д.қауымд.профессор м.а.
2) Октябрь А., 1-курс студенті, 5В011700 – «Қазақ тілімен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: Алаш Абай шығармаларындағы «жүрек»
ұғымының мағынасы. Ғылыми жетекшісі: Есіркепова Г.С. – ф.ғ.к., аға
оқытушы
3) Шералы Ш.. 4-курс, 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы.
Тақырыбы: Р.Мұқанованың «Қыз жылаған» драмасының поэтикалық
ерекшелігі мен идеясы. Ғылыми жетекшісі: Асылбекұлы С.- ф.ғ.д.,
доцент
4) Рамазан М., 1-курс, 5B011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы.
Тақырыбы: Мұхтар Әуезов әңгімелерінің драмалық табиғаты және
тарихилық мәселесі. Ғылыми жетекшісі: Бекбосынов М.Н. – ф.ғ.к.,
доцент

4
Секция
Қазақ
тілі
мен
әдебиетін
оқытудың
өзекті
мәселелері

Жалпы саны - 15
Қатысқаны - 12

МАГИСТРАТУРА БОЙЫНША:
№
Өтінім жасаған
білім алушылар
мен орындалған
жұмыстар
туралы
мәліметтер
1 Секция Жалпы саны - 15
Қазақ
тіл Қатысқаны - 12
білімі
мен
оқыту
әдістемесінің
өзекті
мәселелері

5) Рүстем Ә., 4-курс студенті, 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: «Жүсіп-Зылиха» дастанының көркемдік жүйесі.
Ғылыми жетекші: Асқарова Г.С. - ф.ғ.к., аға оқытушы
1-орын (1 орын)
Сұлтанбек Дулат., 1-курс студенті 5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы. Тақырыбы: «Латын графикасын меңгертудің тиімді жолдары»
Ғылыми жетекшісі: Р.Қ.Бақбергенова – аға оқытушы
2-орын ( 2 орын)
Кенжебек Айдана., 3 курс студенті 5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы.Тақырыбы: «Білім мазмұнын жақсарту жағдайында лириканы
сын тұрғысынан оқыту әдістері».Ғылыми жетекші: Р.Б.Бораш – п.ғ.к., аға
оқытушы
Махамбетова Нәзік., 4 курс студенті 5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы.Тақырыбы: «Оқушы құзіреттілігін дамыту жолдары» Ғылыми
жетекшісі: Р.С.Рахметова – п.ғ.д., доцент
3-орын (4 орын)
1. Дауылбаева Назерке., 3-курс студенті 5В011700 – «Қазақ тілі мен
әдебиеті» мамандығы.Тақырыбы: «Қазақ тілін жаңа мазмұнда оқытуда
ұлттық ойындарды қолданудың маңыздылығы» Ғылыми жетекшісі:
Р.Қ.Бақбергенова – аға оқытушы
2. Сәрсенбай Айдидар., 3-курс студенті 5В011700 – «Қазақ тілі мен
әдебиеті» мамандығы.Тақырыбы: «Жаһандану жағдайындағы ұлттық
құндылықтардың орны және Қашаған жырау мұрасы» Ғылыми жетекшісі:
Р.Б.Бораш – п.ғ.к., аға оқытушы
3. Сағынғалиева Бақытгүл., 3-курс студенті 5В011700 – «Қазақ тілі мен
әдебиеті» мамандығы.Тақырыбы: «Қазіргі мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі»
Ғылыми жетекшісі: Р.Б.Бораш – п.ғ.к., аға оқытушы
4. Маутай Айгуль., 3-курс студенті 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы.Тақырыбы: «Ахмет Байтұрсынұлының «Сөз өнері» туралы ойпікірлері» Ғылыми жетекшісі: Б.Т.Қабатай – п.ғ.к., доцент
Жеңімпаздар туралы мәліметтер

І орын (1 орын):
1) Жұмаш Б., 2-курс магистранты, 6М020500 – «Филология»
мамандығы. Тақырыбы: «Асанқайғы жыраудың толғауларындағы
көнерген сөздерге семантикалық талдау». Ғылыми жетекшісі: Ильясова
Н.А. – ф.ғ.д., доцент.
ІІ орын (2 орын):
1) Бейсенбай С. С. 1-курс магистранты, 6М011700 – «Қазақ тілі мен
әдебиеті» мамандығы. Тақырыбы: «Этномәдени мәтіндер арқылы
оқушының танымдық қабілетін дамыту». Ғылыми жетекші: Рахметова
Р.С. – п.ғ.д., доцент
2) Нартаева И. 1-курс магистранты, 6М011700 – «Қазақ тілі мен
әдебиеті» мамандығы. Тақырыбы: «Қазақ тіліндегі белгілік/белгісіздік
категориясы». Ғылыми жетекшісі: Қоқанова Ж.А. - ф.ғ.к., аға оқытушы.
ІІІ орын (3 орын):
1) Ибраймова А., 1-курс, 6М012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы. Тақырыбы: Көркем
туынды тілін деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту. Ғылыми жетекшісі:
Қасенов Е. – ф.ғ.к., аға оқытушы.
2) Әбдіманап Ш. 1-курс магистранты, 6М012100 – «Қазақ тілінде
оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы.
Тақырыбы: Қ.Жұмаділовтың сөз қолданысы. Ғылыми жетекшісі:
Жүнісова М.А. – ф.ғ.к., университет профессоры.
3) Елеусізова Г. 1-курс магистранты, 6М020500 – «Филология»
мамандығы. Тақырыбы: Қазақ тіліндегі үнемдеу құбылысының
фонологиялық көріністері. Ғылыми жетекшісі: Қосымова Г.С. - ф.ғ.д.,

2 Секция
Қазақ
әдебиеті мен
оқыту
әдістемесінің
өзекті
мәселелері

Жалпы саны - 17
Қатысқаны - 2

профессор.
І орын (1 орын):
Жаңбыр Заманбек 1-курс магистранты 6М011700-қазақ тілі мен
әдебиеті
Тақырыбы: «Оралхан Бокей повестеріндегі стильдік ерекшеліктер»
Жетекшісі : Таңжарықова А ф.ғ.д., кауымдасқан профессор міндетін
ақтқарушы
ІІ орын (2 орын):
Қуанышбаев Қамбар 1-курс магистранты 6М012100- қазақ тілінде
оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Тақырыбы:Т. Әбдіковтың
«Ақиқат » , «Парасат
майданы »
шығармаларындағы сана ағымы
Жетекшісі : Тамаев А п.ғ.к ., аға оқытушы

Университеттің
жыл
сайын
өткізілетін
студенттер
мен
магистранттардың ғылыми дәстүрлі № 73 ғылыми-зерттеу конференциясына
қатысқан білім алушылардың мақалалары арнайы жинақ ретінде шығарылды.

