
«Музыкалық білім және хореография» кафедрасының 
2016/2017 оқу жылының студенттердің  дипломдық тақырыптарының тізімі 

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 Курманбеков 
Әсет  
Есенгелдіұлы 

 

Жаңа 
педагогикалық 
технологиялард
ы қолдану 
арқылы 
оқушылардың 
музыка сабағына 
қызығушылығын 
қалыптастыру  

 

формирование 
интереса к уроку 
музыки 
посредством 
использования 
новых технологий 
 

formation of 
interest in a 
music lesson by 
means of use of 
new 
technologies 
 

Өнертану 
ғыл. 
кандидаты, 
доцент 
Айтуарова 
А.Т. 

Құрманғазы 
атындағы ҚҰК 
педагогика жә-
не артменед-
жмент каф-ның 
аға оқытушы-
сы, п.ғ.к. Аль-
чимбаева А.Б. 

2 Жорғабай Ислам  
Ерболатұлы 

 

Балалар  музы 
калық 
аспаптарын 
пайдалану 
арқылы баста 
уыш сынып 
оқушыларының 
шығармашылық 
қабілеттерін 
дамы-ту 

Развитие творчес 
ких способностей 
учащихся началь 
ных классов 
посредством 
использования 
детских 
музыкальных 
инструментов 

Development of 
creative abilities 
of pupils of 
primary school  
through using 
children's 
musical 
instruments  

п.ғ.д., 
профессор  
Джексембе-
кова М.И. 

ҚазМемҚызПУ 
доценті, п.ғ.к. 
Сұлтанова 
М.С. 

1 Абдықалықов 
Шоқан 
Мұратұлы 

Музыка 
сабағында 
оқушылардың 
зияткерлігін 
дамытудың 
педагогикалық 
шарттары 

Педагогические 
условия 
интеллектуальног
о развития 
учащихся на 
уроке музыки 

Pedagogical 
conditions of 
pupils’ 
intellectual 
development on 
music lessons at 
school 

п.ғ.к., 
проф.м.а., 
Ибраева 
К.Е.   

Абылайхан 
атындағы 
ҚазХҚ және 
ӘТУ-дың 
проф.м.а., п.ғ.к. 
Бейсембаева 
А.А. 

3 Кембаев 
Нұрболат 
Жайдарханұлы 

 

Ойын арқылы 
орта сынып 
оқушыларының  
шығармашылық 
белсенділігін 
дамыту  

Развитие 
творческой 
активности 
учащихся средних 
классов 
средствами игр 

Development of 
creative activity 
of students in 
secondary 
classes of games 
means 

п.ғ.к., 
проф.м.а., 
Ахметова 
А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 
профессоры, 
филол.ғ.д. Қо-
ңыратбай Т.Ә. 

4 Алтынбай 
Салтанат 
Ерланқызы 

 

Қобыз күйлерін 
тыңдату арқылы 
орта сынып 
оқушыларының 
танымдық 
қызығушылы  

Развитие 
познавательных 
интересов 
учащихся сред 
них классов 
посредством 

Development of 
cognitive in-
terests of stu-
dents in secon-
dary classes by 
hearing kyuis 

п.ғ.к., 
проф.м.а., 
Ахметова 
А.Қ.   

ҚазМемҚызПУ 
профессоры, 
филол.ғ.д. Қо-
ңыратбай Т.Ә. 



ғын дамыту  слушания кюев 
кобыза  

kobyz 

5 Бекдаулет Арай Бастауыш сы-
ныптарда 
музыка 
сабағынан ашық 
сабақтар 
ұйымдастыру 

Организация 
открытых уроков 
музыки в 
начальных 
классов  

The 
organization of 
public music 
lessons in 
primary classes 

п.ғ.д., 
проф.м.а., 
Бекмұхамед
ов Б.М.   

ҚазМемҚызПУ 
доценті, п.ғ.к. 
Сұлтанова 
М.С. 

6 Камитова Сауле 
Армановна 

 

Развитие 
когнитивных 
способностей 
учащихся 
начальных 
классов на уроке 
музыки 

Музыка 
сабағында 
бастауыш сынып 
оқушыларының 
когнитивтік 
қабілеттерін 
дамыту 

The 
development of 
cognitive 
abilities of 
primary school 
pupils in the 
music lesson 

п.ғ.д., 
проф.м.а., 
Бекмұхамед
ов Б.М.   

ҚазМемҚызПУ 
доценті, п.ғ.к. 
Сұлтанова 
М.С. 

7 Тұрлыбаев 
Алихан 

Формирование 
креативных 
навыков 
учащихся 
средних классов 
средствами 
музыки 

Орта сынып 
оқушыларының 
музыка арқылв 
креативтік 
дағдыларын 
қалыптастыру 

Formation of the 
creative skills of 
middle school 
students by 
means of music 

п.ғ.д., 
проф.м.а., 
Бекмұхамед
ов Б.М.   

ҚазМемҚызПУ 
доценті, п.ғ.к. 
Сұлтанова 
М.С. 

  
 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 Тұрсынбай  
Ботакөз 
Маратқызы 
 

Мектеп әндері 
арқылы орта 
сынып 
оқушыларының 
көркемдік 
талғамын дамыту 

Развитие 
художественных 
вкусов учащихся 
средних классов 
средствами 
школьных песен 

The develo-
pment of ar-
tistic tastes of 
middle scho-ol 
students by 
means of 
school songs 

п.ғ.к., 
проф.м.а., 
Ахметова 
А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 
профессоры, 
филол.ғ.д. Қо-
ңыратбай Т.Ә. 

2 Касымбаева  
Тоғжан 
Рыскелдіқызы 
 

Музыка тыңдау 
арқылы 
оқушылардың 
сыни ойлау 
қабілеттерін 
дамыту    

 

слушание музыки 
как средство 
развития 
критического 
мышления 
школьников 
 

hearing of 
music as 
development 
tool of critical 
thinking of 
school 
students 
 

Өнертану 
ғыл. 
кандидаты, 
доцент 
Айтуарова 
А.Т. 

Құрманғазы 
атындағы ҚҰК 
педагогика жә-
не артменед-
жмент каф-ның 
аға оқытушы-
сы, п.ғ.к. Аль-
чимбаева А.Б. 

3 Амиров 
Беймбет 
Жумаханович 

Бастауыш сынып 
оқушыларының 
музыка арқылы 
дүниетанымын 
дамыту 

Развитие познания 
мира учащихся 
начальных 
классов 
средствами 
музыки 

The 
development 
of pupils’  
world view by 
means of 
music 

П.ғ.к., қау. 
проф. 
Балағазова 
С.Т. 

Т.Жүргенов 
атындағы 
ҚазҰӨА-ның  
доценті, п.ғ.к. 
Қанапьянова 
Г.М.  



4 Якупбай Елдос 
Амангельдыұл
ы 

 

Музыка 
сабағында 
оқытудын 
көрнекіліктерін 
пайдаланудың 
маңызы 

Значение 
использования 
наглядности на 
уроке музыки 

The essence of 
using 
illustrative 
aids on music 
lessons 

П.ғ.к., қау. 
проф. 
Балагазова 
С.Т. 

Т.Жүргенов 
атындағы 
ҚазҰӨА-ның  
доценті, п.ғ.к. 
Қанапьянова 
Г.М. 

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

Қазақ бөлімі (сырттай оқу нысаны) 
№ Студенттің 

аты- жөні 
(толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 
жетекшісінің 
аты-жөні 
(толық) 

Пікір 
сарапшы (Аты-
жөні, жұмыс 
орны) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 
тілінде 

1 Ерланова 
Салтанат 
Ерланқызы 

 

Театр элементтерін 
пайдалану арқылы 
оқушылардың 
шығармашылық  
қабілеттерін 
дамыту / сыныптан 
тыс жұмыстарында/   

развитие 
творческих 
способностей у 
учащихся 
посредством 
использования 
театральных 
элементов (во 
внеклассной 
работе)   
 

development of 
creative abilities 
in pupils by 
means of use of 
theatrical 
elements (in 
out-of-class 
work) 
 

Өнертану ғыл. 
кандидаты, 
доцент 
Айтуарова А.Т. 

Құрманғазы 
атындағы ҚҰК 
педагогика жә-
не артменедж- 
мент каф-ның 
аға оқытушысы, 
п.ғ.к. Альчим-
баева А.Б. 

2 Сембиев 
Габит  
Ибайдуллае
вич 

 

Музыка сабағында  
Нұрғиса Тлендиев 
шығармашылығын
ың тәрбиелеу 
мүмкіндіктері 

Воспитательные 
возможности 
произведений 
Н.Тлендиева на 
уроке музыки  

Educational 
opportunities of 
N.Tlendievs 
compositions on 
music lessons.  

п.ғ.д., 
профессор 
Нарикбаева 
Л.М. 

ҚазМемҚызПУ 
доценті, п.ғ.к. 
Сұлтанова М.С.  

3 Кекілов 
Ришат 
Тұңғатар-
ұлы  

Орта сынып оқушы 
ларына жаңа 
музыкалық 
технологияларды 
меңгеруге 
дағдыларын 
қалыптастыру  

Формирование 
навыков 
владения 
новыми 
музыкальными 
технологиями 
обучающимися 
средних классов  

Formation of 
skills of pos-
session of new 
musical 
technologies by 
children of the 
senior classes  

п.ғ.к., доцент 
Какимова Л.Ш.  

Қ.А.Ясауи атын-
дағы Халықара-
лық қазақ-түрік 
университетінің 
профессоры, 
п.ғ.д. Сыдыкова 
Р.Ш.  

4 Каменов 
Талант 
Танатович 

 

Жоғарғы сынып оқу 
шыларымен 
лекция-концертті  
өткізуде 
дүниетанымдық 
көзқарасын 
қалыптастыру 

Формирование 
мировоззренческ
их взгядов 
учащихся 
старших классов 
в проведении 
лекция-концерта 

Formation of the 
world high 
school students 
conduct a 
lecture-concert 

п.ғ.к., 
проф.м.а., 
Ахметова А.Қ. 

ҚазМемҚызПУ 
профессоры, 
филол.ғ.д. Қо-
ңыратбай Т.Ә. 

5 Онерхан 
Канипа 

Дидактикалық 
ойындар арқылы 
оқушылардың 
музыкалық 
талғамын дамыту 

Развитие  
музыкального 
вкуса учащихся 
посредством 
дидактических  
игр  

The 
development of 
musical tastes of 
pupils through 
educational 
games  

п.ғ.д., 
профессор  
Нарикбаева 
Л.М. 

ҚазМемҚызПУ 
доценті, п.ғ.к. 
Сұлтанова М.С. 

 


