
 

 

2017-2018 оқу жылының 5В010600-Музыкалық білім мамандығының 

бітіруші-студенттердің дипломдық жұмыстарының тақырыптары 

Күндізгі оқыту нысаны 
 

5В010600- Музыкалық білім, 4 курс, 4-жылдық 

Қазақ бөлімі (күндізгі оқу нысаны) 

№ Студенттің 

аты- жөні 

(толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісіні

ң 

аты-жөні 

(толық) 

Пікір 

сарапшы 

(Аты-жөні, 

жұмыс орны) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

1 Мұқаман 

Әйгерім 

Зәкіржанқызы 

Сыр елінің жы-

раулық өнер ар-

қылы оқушылар-

дың патриоттық 

сезімін қалып-

тастыру   

 

Формирование 

патриотических 

чувств учащихся 

посредством 

искусства жырау  

Сырдарьинского 

региона 

Formation of 

students’ 

patriotic feelings  

by means of 

zhyrau art  of 

Syrdaria region 

п.ғ.к., 

проф.м.а., 

Ахметова 

А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 

профессоры, 

филол.ғ.д. Қо-

ңыратбай Т.Ә. 

2 Жұмабай 

 Айбек 

Кемелханұлы 

 

Халық музыкасы 

арқылы оқушы-

лардың музыка-

лық талғамын 

дамыту 

 

Развитие музы-

кального вкуса  

учащихся сред-

ствами  народной 

музыки 

 

Development of 

musical tastes of 

students by 

means of folk 

music 

п.ғ.к., 

проф.м.а., 

Ахметова 

А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 

профессоры, 

филол.ғ.д. Қо-

ңыратбай Т.Ә. 

3 Ахметова 

Тоғжан 

Арыстанқызы 

Бастауыш сынып 

оқушыларының 

музыкалық есту 

қабілетін дамыту 

барысында 

релятивтік 

жүйенің 

пайдалануы 

Использование 

релятивной 

системы в 

развитии 

музыкального 

слуха учащихся 

начальных 

классов 

The use of the 

relational 

system in the 

development of 

primary school 

students’ 

musical ear  

 

П.ғ.д. 

Б.М.Бекмұх

амедов 

ҚазМемҚызПУ 

Профессоры, 

п.ғ.к. 

Сұлтанова 

М.С. 

4 Дүзелбай 

Еркебұлан 

Қайратұлы 

Орта сынып 

оқушылармен 

өткізілетін хор 

сабақтарының 

денсаулық 

сақтау мәні  

Здоровьесберегаю

щее значение 

хоровых занятий с 

учащимися 

средних классов 

The health-

saving value of 

choral classes 

with students at 

the secondary 

school. 

П.ғ.д. 

Б.М.Бекмұх

амедов 

ҚазМемҚызПУ 

Профессоры, 

п.ғ.к. 

Сұлтанова 

М.С. 

5 Жансерик  

Рустем 

Бекжанұлы 

 

Бастауыш сынып 

оқушылары 

музыкалық 

сауаттылығының 

ойын арқылы 

қалыптасу 

тәсілдері 

Игровые методы 

формирования 

основ 

музыкальной 

грамотности 

учащихся 

начальных 

классов  

Gaming 

methods of 

forming the 

foundations of 

musical literacy 

of primary 

school students 

П.ғ.д. 

Б.М.Бекмұх

амедов 

ҚазМемҚызПУ 

Профессоры, 

п.ғ.к. 

Сұлтанова 

М.С. 



6 Бейсенғали 

Балауса 

Бейсенғалиқызы  

Орта сынып 

оқушыларының 

музыка 

сабағында 

мәдениаралық 

құзыреттілігін 

қалыптастыру 

Формирование 

межкультурной 

компетенции 

учащихся средних 

классов на уроках 

музыки  

Formation of 

students’ 

intercultural 

competence at 

the music 

classes in 

secondary 

school. 

П.ғ.к., проф. 

Қ.Е.Ибраева 

Абылайхан 

атындағы 

ХҚжӘТУ 

проф., п.ғ.к. 

Бейсембаева 

А.А. 

 

5В010600- Музыкалық білім, 3 курс, 3-жылдық 

Қазақ бөлімі (күндізгі оқу нысаны) 

 

№ Студенттің аты- 

жөні 

 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

 

Пікір 

сарапшы 
Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

1 Сарсенов 

 Самат 

Абдурасулұлы 

 

Музыка саба-

ғында баян аспа-

бын пайдалану-

дың тиімді жол-

дары 

Эффективные пу-

ти использования 

баяна на уроке му-

зыки 

Effective ways 

of using bayan 

at the music 

class 

п.ғ.к., 

проф.м.а., 

Ахметова 

А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 

профессоры, 

филол.ғ.д. Қо-

ңыратбай Т.Ә. 

2  Азат Абай Болашақ музыка 

мұғалімінің 

орындаушылық 

дайындығының 

дидактикалық 

ерекшеліктері 

Дидактические 

особенности 

исполнительской 

подготовки 

будущего учителя 

музыки 

Didactic 

features of the 

Pre-service 

music 

teachers’ 

performance 

training.  

П.ғ.д. 

Б.М.Бекмұха

медов 

ҚазМемҚызПУ 

Профессоры, 

п.ғ.к. 

Сұлтанова 

М.С. 

3 Сағынтаева 

Аяулым 

Сағынтайқызы 

Халық музыка 

арқылы 

оқушылардың 

ұлтаралық 

мәдениетін 

тәрбиелеу 

Воспитание 

межэтнической 

культуры 

учащихся 

средствами 

народной музыки 

Upbringing of 

interethnic 

culture of 

pupils by 

means of 

national music 

П.ғ.д., проф. 

Л.М.Нарикба

ева 

ҚазМемҚызПУ 

доценты, 

өнертану ғыл. 

кандидаты 

Валиуллина 

Р.Н.  

4 Иуолдошов 

Исломбек 

Махсудулы 

«Рухани 

жаңғырту» 

бағдарламасын 

іске асыру 

контекстінде 

музыкалық 

сабақтарда 

оқушылардың 

әлеуметтік-

тұлғалық 

тәрбиесі 

Социально-

личностное 

воспитание 

учащихся на 

уроках музыки в 

контексте 

реализации 

программы 

«Рухани 

жаңғыру» 

Socially-

personal 

upbringing of 

students at 

music lessons 

in the context 

of the 

implementatio

n of the 

"Ruhani 

zhangeru" 

program  

П.ғ.д., проф. 

Л.М.Нарикба

ева 

ҚазМемҚызПУ 

доценты, 

өнертану ғыл. 

Кандидаты 

Валиуллина 

Р.Н.  

 

 

5В010600- Музыкалық білім, 3 курс, 3-жылдық 

Орыс бөлімі (сырттай оқу нысаны) 

 

1 Репетунова 

Наталья 

Хор іс-әрекеті 

орта сынып 

Хоровая 

деятельность как 

Choral activity 

as a condition 

П.ғ.д. 

Б.М.Бекмұха

ҚазМемҚызПУ 

Профессоры, 



Андреевна оқушылардың 

эмоционалдық-

еріктік саласын 

дамытудың 

шарты ретінде 

условие развития 

эмоционально-

волевой сферы 

учащихся средних 

классов 

of 

development 

the emotional-

volitional 

sphere of 

students in the 

middle classes 

медов п.ғ.к. 

Сұлтанова 

М.С. 

2 Эзау Кристина 

Андреевна 

Мектепке 

дейінгі және 

мектеп 

жасындағы 

балалар 

музыкалық есте 

сақтау 

паттерндардың 

салыстырмалы 

сипаттамасы 

Сравнительная 

характеристика 

паттернов 

музыкальной 

памяти у детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Comparative 

characteristics 

of patterns of 

musical 

memory in 

children of 

preschool and 

school age 

П.ғ.д. 

Б.М.Бекмұха

медов 

ҚазМемҚызПУ 

Профессоры, 

п.ғ.к. 

Сұлтанова 

М.С. 

3 Грудзинская 

Татьяна 

Игоревна 

Музыкалық 

сабақтарда 

бастауыш сынып 

оқушыларының 

бейнелеу-

ассоциативті 

ойлауын дамыту 

Развитие образно-

ассоциативного 

мышления 

учащихся 

младших классов 

на уроках музыки 

Development 

of figurative-

associative 

thinking of 

primary school 

pupils at music 

lessons 

П.ғ.д. 

Б.М.Бекмұха

медов 

ҚазМемҚызПУ 

Профессоры, 

п.ғ.к. 

Сұлтанова 

М.С. 

4 Санкибаева 

Мадина  

Каирбековна 

Жасөспірімдерге 

музыканы 

оқытудағы 

инновациялық 

амалдары 

Инновационные 

подходы в 

обучении музыке 

учащихся 

младших классов 

Innovative 

approaches in 

teaching music 

to primary 

school pupils 

П.ғ.к., проф. 

Қ.Е.Ибраева 

Абылайхан 

атындағы 

ХҚжӘТУ 

проф., п.ғ.к. 

Бейсембаева 

А.А. 

 

5В010600- Музыкалық білім, 3 курс, 3-жылдық 

Қазақ  бөлімі (сырттай оқу нысаны) 

 

1 Әзімбай  

Айсұлу 

Сәбитқызы 

 

Орта сынып 

оқушыларымен 

музыкалық 

жобалық іс-

әрекеттерді 

ұйымдастыру 

Организация 

проектной 

музыкальной 

деятельности со 

школьниками 

средних классов 

Organization 

of musical 

project 

activities with 

secondary 

school 

students 

Канд. иск. 

наук, доцент 

Айтуарова 

А.Т.  

 

Құрманғазы 

атындағы 

Қазақ ұлттық 

консерваторияс

ының аға 

оқытушы, 

пед.ғыл.кандид

аты 

Альчимбаева 

А.Б. 

2 Емениязова 

Асель 

Ермековна 

Ықылас 

күйлерін тың- 

дату арқылы 

орта сынып 

оқушыларының 

музыкалық 

қызығушы-

лықтарын 

дамыту 

 

 

Развитие музы-

кальных инте-

ресов учащихся 

средних классов 

посредством слу-

шания кюев 

Ыкыласа 

Develop-ment 

of musical 

interests of 

students 

through 

listening to the 

Ykylas  kyis 

п.ғ.д., 

профессор 

Джексембе-

кова М.И 

ҚазМемҚызПУ 

профессоры, 

филол.ғ.д. 

Қоңыратбай 

Т.Ә. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


