
 

 

Темы дипломных работ студентов-выпускников специальности 5В010600-Музыкальное 

образование 

2018-2019 учебного года 

 

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 Жақсыбек 

Маржан 

Жақсыбекқызы 

Оқушылардың 

дүниетанымын 

театр өнері 

арқылы 

қалыптастыру 

Формирование 

мировоззрения 

учащихся через 

театральное 
искусство  

Formation of 

students' 

worldview 

through theatre 
art  

п.ғ.к., 

проф.м.а., 

Ахметова 

А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 

профессоры, 

филол.ғ.д. Қо-

ңыратбай Т.Ә. 

2 Бекмұхаметова 

Жібек 

Токанқызы 

Халық музыка-

сы арқылы оқу-

шылардың    

салауатты өмір 

салтын қалып-

тастыру  
 

Формирование 

здорового образа 

жизни учащихся 

средствами 
народной музыки 

Forming a 

healthy way of 
life 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 Жапсар Зарина 

Сейсенқұлқызы 

Студенттердің 

шығармашы-

лық белсенділі-

гін концерттік- 

орындаушылық 

іс-әрекет арқы-

лы дамыту 

Развитие твор-

ческой актив-

ности студентов 

посредством 

концертно-

исполнитель-

ской деятельнос-

ти 

The develop-

ment of creative 

activity of 

students through 

concert per-

formances. 

п.ғ.к., 

проф.м.а., 

Ибраева 

К.Е. 

Абылайхан 

ат.ҚазХҚжӘТ
У -нің проф., 

п.ғ.к. 

Бейсембаева 
А.А.  

4 Ауезов Саламат 

Оразбекұлы  

Талғамды қа-

лыптастыру –  
бастауыш сы-

ныптарда музы-

калық мәде-

ниетті дамыту-
дың алғышарты 

Формирование 

вкуса – условие 
развития музы-

кальной культуры 

в начальных клас-

сов 

Formation of 

taste as a condi-
tion for the 

deve-lopment of 

mu-sical culture 

in primary clas-
ses  

п.ғ.к., 

проф.м.а., 

Ахметова 

А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 

профессоры, 

филол.ғ.д. Қо-

ңыратбай Т.Ә. 

5 Акбар Дильшат 

Ерболатұлы  
Сыныптан тыс 

музыкалық іс-

шаралардың 

тәрбиелік 

мүмкіндіктері 

Воспитательные 

возможности 
внеклассных 

музыкальных 
мероприятий 

Educational 

possibilities of 

extra-curricular 

musical events  

п.ғ.к., 

проф.м.а., 

Ахметова 

А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 

профессоры, 

филол.ғ.д. Қо-

ңыратбай Т.Ә. 

6 Нурахметова 

Айман 

Асқарқызы 

Сыныптан тыс 

жұмыстарда 

музыка арқылы 

қыздарды 

тәрбиелеу 

мәселелері 

Проблемы вос-

питания девочек 

средствами 

музыки во 

внеклассных 

работах 

Problems of 

girls upbringing 

by means of 

music in extra-
curricular work 

Өнертану 

канд., 

доцент 

Айтуарова 

А.Т. 

ҚазМемҚызПУ 

доценті, 

өнертану канд. 

Валиуллина 
Р.Н. 

 



7 Аманбеков 

Нұржігіт 

Алмабекұлы 

Болашақ 

музыка 

мұғалімдерін 

кәсіби 

даярлығында  

мектеп әндерін 

сүйемелдеу 

дағдыларын 

дамыту 

Развитие 

навыков подбора 

аккомпанемента 

к школьной 

песне в процессе 

профессиональн

ой подготовки 

будущих 

учителей музыки 

Development 

of future music 

teachers’ 

accompanimen

t skills to  

school songs in 

the process of 

professional 

training  

Д.п.н.,  

доцент 

Бекмухаме

дов Б.М. 
 

К.ф.н., 

профессор  

КазГосЖенП

У  

Э.С.Сұлтанға

лиева 

8 Қайырбек  

Шерхан 

Рахматуллаұлы  

«Музыкалық 

акварель» 

тақырыбындағ

ы  сынып 

сағатын 

бастауыш 

оқушыларымен 

ұйымдастыру 

және өткізу 

әдістемесі 

Методика 

организации и 

проведения 

классного часа 

на тему: 

«Музыкальная 

акварель» с 

учащимися 

младших 

классов 

Methods of 

organizing and 

conducting a 

class hour on 

the theme: 

"Musical 

Watercolor" 

with primary 

school students  

Д.п.н.,  

доцент 

Бекмухаме

дов Б.М. 

К.ф.н., про-

фессор  

КазГосЖенП

У  

Э.С.Сұлтанға

лиева 

 

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

Қазақ  бөлімі (сырттай оқу нысаны) 

 

№ Студенттің 

аты- жөні 
 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 
аты-жөні 

 

Пікір 

сарапшы 
Диплом тақырыбы Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

1 Байсбай 

Жансая 

Мүтәліпқы

зы 

Халықтық және 

кәсіби музыка-

ның өзара бай-

ланысы 

Взаимосвязь народ-

ной и профессио-
нальной музыки 

Interrelation of 

folk and pro-
fessional music 

п.ғ.к., 

проф.м.а., 

Ахметова 

А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 

профессоры, 

филол.ғ.д. Қо-

ңыратбай Т.Ә. 

Орыс  бөлімі (сырттай оқу нысаны) 

 

2 Карабаева 

Назерке 

Қанатов-

на 

Қазақстан Рес-

публикасының 

нарықтық эконо-

мика жағдайын-

да  жеке музыка-

лық білім беру 

жүйесі 

Система частного 

музыкального 

образования в 

условиях рыночной 

экономики 

Республики 

Казахстан 

 

The system of 

private music 

education in a 

market 

economy of 

the Republic of 

Kazakhstan 

Д.п.н.,  

доцент 

Бекмухамед

ов Б.М. 

К.ф.н., про-

фессор  

КазГосЖенП

У  

Э.С.Сұлтанға

лиева 

3 Тохтарова 

Марал 

Нурланов

на 

Оқушыларды 

сыныптан тыс 

жұмыста гитарда 

ойнауға үйрету-

дің әдістемелік 

Методические ос-

новы обучения уча-

щихся игре на гита-

ре во внеклассной 

работе 

Methodical ba-

sis of teaching 

students to 

play the guitar 

in extracur-

Д.п.н., и.о. 

профессора 

Джексембек

ова М.И. 

Д.п.н., про-

фессор 

КазНАИ им. 

Т.Жургенева 

Джердимали-



негіздері  ricular work ева Р.Р. 
 


