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Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 2018/2019
оқу жылындағы 4 курс 4 жылдық, 3 курс 3 жылдық күндізгі оқыту нысаны бойынша
бітіруші студенттерінің дипломдық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми
жетекшілерінің тізімдері
№

5B011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы (4 курс, 4 жылдық, қазақ бөлімі)
Студенттердің
Дипломдық жұмыс тақырыптары
Ғылыми
аты-жөні, курсы,
жетекшілері мен
тобы
ғылыми
кеңесшісінің атыҚазақ тілінде
Орыс тілінде
Ағылшын тілінде
жөні
(На русском
(In english)
языке)

1

Әділет Ықылас

2

Ершораева
Назерке

3

Қытайбек Забира
Сұлтанбекқызы

4

Ибатуллиева
Гүлнұр
Серікжанқызы

5

Дербісова
Гүлжайна

6

Ерсінбек
Арайлым

7

Әділхан Мәншүк

8

Ұзақбай Аяулым
Рысбекқызы

-ман *
қосымшасы-ның
қолданыс негізі
А.Бақтыгереева
шығармаларының
тілі
Қазақтың дәстүрлі
тұрмыс-салт
жырларындағы
этномәдени
ұғымдардың тілдік
ерекшеліктері
Халық
медицинасындағы
терминдік
атаулардың
қолданысы мен
тілдік ерекшелігі
Қазақ және моңғол
тілдері
байланысының
топонимияда
бейнеленуі
Қазақ тіліндегі
жалғаулардың
қолданыста
ықшамдалуы
(Х.Есенжановтың
«АқЖайық»
трилогиясы
бойынша)
Демеулік
шылаулардың
қолданыстағы
ерекшеліктері
(Ш.Мұртазаның
«Қызыл жебе»
романы бойынша)
Қазақ тіліндегі
тұрақты

Прикладная база
форманта –ман*

Application base
forman -man*

Ф.ғ.к., унив. проф.
М.А.Жунисова

Язык
произведений
А.Бактыгереевой
Языковые
особенности
этнокультурных
понятий в
казахских
обрядовых песнях
Применение и
языковые
особенности
терминов в
народной
медицины
Отражение
преммственности
казахских и
монгольских
языков в
топонимии
Усечение
окончаний
казахского языка в
процессе их
функционировани
е (По трилогий
Х.Есенжанова «
АкЖайык»)
Особенности
функционировани
я частиц (По
роману
Ш.Муртаза
«Красная стрела»)

Language of works by
A. Baktygereevoy

Ф.ғ.к., унив. проф.
М.А.Жунисова

Language features of
ethnocultural concepts
in Kazakh ceremonial
songs

Ф.ғ.д., профессор
Қ.Есенова

Application and
language features of
terms in traditional
medicine

Ф.ғ.д., профессор
Қ.Есенова

Reflection
of
communication of the
Kazakh and Mongolian
languages in toponym

ф.ғ.к., доцент
Раева Г.М.

Truncation of the
endings of the Kazakh
language in the process
of their functioning
(According to the
trilogy of
Kh.Esenzhanova
"AkZhaik")
Features of the
functioning of the
particles (According to
the novel “Red Arrow”
by S. Murtaza)

П.ғ.д., профессор
Ж.Балтабаева

Этнокогнитив-ное
свойство

Ethno-cognitive
properties

Аға оқытушы
Бақбергенова Р.Қ.

П.ғ.д., профессор
Ж.Балтабаева

1

тіркестердің
этнотанымдық
сипаты
Мифопоэтикалық
фразеологизмдердің
тілдік және мәдени
семантикасы

9

Әбибулла
Мухамеддин

10

Мухамеджан
Мөлдір

11

Құрманбай Әсия
Бисембайқызы

12

Махамбетова
Нәзік
Құрманғазықызы

13

Мұзаппар Айша

Жоғары сынып
оқушыларының
ақпараттық
құзіреттілігін өздік
жұмыс арқылы
қалыптастыру

14

Қуандық Гүлдана
Алтынбайқызы

М.Мағауиннің”Алас
апыран’’романында
ғы тарихи сөздердің
этнотанымдық
сипаты

15

БишароваТолунай
Рахимжановна

16

Баймырза Тілекші

Шамғали
Сарыбаевтың тілдік
мұрасы
Академик
Р.Сыздықтың тілдік
тұлғасы

17

Бақаев Ерсұлтан

18

Әлімхан Ақерке
Памирқызы

19

Аубакир Дана
Нуржанатқызы

Тілдік
коммуникация
аясындағы
этикеттердің
этномәдени
аспектісі
Аялық білім
түрлерін қазақ тілі
сабақтарында оқыту
жолдары
7 сынып
оқушыларының
тілдік құзіреттілігін
қатысымдық
тұрғыдан жетілдіру

Бабалар сөзіндегі
метафоралы
фразеологизмдердің
лексикасемантикалық
сипаты
Оқушылардың
орфографиялық
икемділігі
мен
дағдысын
қалыптастыра
оқытудағы
жазба
жұмыстардың
жүйесі
5-8
сыныптарда
мәтін
талдау
жолдары

фразеологизмов
казахского языка.

phraseological unitsof
Kazakh language.

Языковая и
культурная
семантика
мифопоэтической
фразеологии
Этнокультурный
аспект этикета в
области языковой
коммуникации

Language and cultural
semantics of
mythopoetic
phraseology

Ф.ғ.к., доцент
А.Қобланова

Ethnocultural aspect of
etiquette in the field of
language
communication

Ф.ғ.к., доцент
А.Қобланова

Пути обучение
видов фондогого
знания на уроках
казахского языка
Улучшение
языковой
компетентности
учащихся 7 класса
в
коммуникативном
аспекте
Формирование
информационной
компетентности
старшеклассников
с помощью
сомостоятельных
работ
Этнопозновательн
ая характеристика
историзмов в
романе
«Аласапыран» М.
Магауина
Языковое
наследие Шамгали
Сарыбаева
Языковая
личность
академика
Р.Сыздық
Лексикосемантический
характер
метафорических
фразеологизмов в
"Бабалар сөзі".
Работы
над
орфографическиы
задочоми
учеников и их
умение, а так их
дальнейшие
развите
в
письменном виде.
Пути к анализа
текстов 5-8
классов

Ways of learning types
of fontod knowledge in
the lessons of the
Kazakh language
Improvement of
language competence
of grade 7 students in
the communicative
aspect

П.ғ.д., профессор
Ә.Әлметова

Formation of
information
competence of high
school students with
the help of independent
work

П.ғ.д ., доцент
Рахметова Р.С.

Ethno–Cognitive
characteristics of the
historic words in the
novel of «Alasapyran»
by M. Magauyin

Аға оқытушы Қ.О.
Сейталиева

Language heritage of
Shamgali Sarybaev

Аға оқытушы Қ.О.
Сейталиева

Language personality
of academician
Р.Сыздық

Ф.ғ.д., профессор
Г.Қосымова

Lexico-semantic
character of
metaphorical
phraseological units is
in "Бабалар сөзі".

Ф.ғ.д., профессор
Г.Қосымова

The system of written
works in teaching the
farmabion of pupil`s
spelling fliocibiliby
and skills

Ф.ғ.к
доцент
Е.Молдасанов

Methods
of
text
analysis in 5-8 grades

Ф.ғ.к доцент
Е.Молдасанов

П.ғ.д ., доцент
Рахметова Р.С.

2

20

Ерлан Арайлым

Профессор
Р.Әмірдің ғылыми
еңбектеріндегі
коммуникативтік
грамматика
мәселелері
Поэзия тіліндегі
грамматикалық
құрылымдардың
стильдік қызметі
Айтыс тіліндегі
фразеологизмдердің
стилистикалық
ерекшеліктері
(Тәуелсіздік
жылдарындағы
айтыс тілі бойынша)
Аймақтық
фразеологизмдердің
этномәдени қызметі

21

Жанғазы Ақиқат

22

Миха
Гүлзина
Мырзаханқызы

23

Серік Биғазат

24

Исаханова Айжан

Қырғыз және қазақ
тілдеріндегі мақалмәтелдердің
құрылымдықтанымдық
ерекшеліктері

25

Сапарбай Маржан
Қанатқызы

Латын негізді түркі
әліпбиі
мен
орфографиясының
ерекшеліктері

26

Абай
Аягөз
Күмісбековна

Қазақ
тіліндегі
нөлдік
форма
арқылы
грамматикалық
мағынаның берілу
жолдары

27

Ибадулла Айжан

28

Дүйсенова
Несибели

29

Берікбаева
Қарлығаш

М.Жұмабаев
шығармаларындағы
фразеологизмдердің
лексикасемантикалық
ерекшелігі мен
грамматикалық
сипаты
5-сынып
оқушыларына
лексиканы
деңгейлік
тапсырмалар
арқылы дамыта
оқыту әдістемесі
Жаңартылған білім
бағдарламасы
негізінде
оқушылардың
дүниетанымдық
белсенділігін
арттыру әдістемесі

Проблемы
коммуникативной
грамматики в
научных трудах
профессора
Р.Амира
Стилистическая
функция
грамматических
структур в поэзии
Стилистические
особенности
фразеологизмов
айтыса акынов (по
мотивам айтысов в
годы
независомости)
Этнокультурная
деятельность
региональной
фразеологии
Структурные и
позновательные
особенности
пословиц и
высказываний на
кыргызском и
казахском языках
Особенности
латинографическо
го тюркского
алфавита и
орфографии
Пути
перадачи
грамматического
значение
в
казахском языке с
посредством
нульевой формы

Problems of
communicative
grammar in Professor
R. Amir′s scientific
work

Ф.ғ.д., доцент
Н.А.Ильясова

Stylistic function of
grammatical structures
in poet

Ф.ғ.д., доцент
Н.А.Ильясова

Stylistic peculiarities of
the phraseology of
aytys poets (based on
aytys in the years of
independence)

Ф.ғ.к. Касенов Е.С.

Ethnocultural activities
of regional phraseology

Ф.ғ.д., профессор
Қ.Қалыбаева

Structural and
cognitive features of
proverbs and
statements in Kyrgyz
and Kazakh languages

Ф.ғ.д., профессор
Қ.Қалыбаева

Features of the Latin
American Turkic
alphabet and spelling

Ф.ғ.к., аға оқытушы
Ж.А.Қоқанова

Ways of transfer of
grammatical meaning
in the Kazakh language
with the help of a null
form

Ф.ғ.к., аға оқытушы
Ж.А.Қоқанова

Грамматическое
описание и
лексикосемантические
особенности
фразеологизмов в
произведениях
М.Жумабаева
Методы обучения
лексике ученикам
5-го класса с
помощью заданий
расширенного
уровня

Grammardefinitionandl
exicalsemanticalpeculiarities
of phraseologicalunits
in
M.Zhumabayev’sworks
.

PhD доктор, аға
оқытушы
Ж.Т.Беласарова

Methodology Teaching
lexicon for 5 th grade
students via advanced
level exercises.

PhD доктор, аға
оқытушы
Ж.Т.Беласарова

Методика
повышения
позновательной
активности
студентов на
основе программы
обновленного

Ways to increase
students' cognitive
activity based on the
program for renewal
content of education
(grade 5)

П.ғ.к., аға оқытушы
Г.М.Кенжебаева

3

(5 сынып бойынша)
30

Болатхан Алмагүл

Жаңартылған білім
бағдарламасы
бойынша оқытуда
интербелсенді
әдістерді қолдану
әдістемесі (6 сынып
бойынша)

31

Көптілеуова
Меруерт

Коммуникативтік
акт барысындағы
тілдік бірліктердің
санадағы көрінісі

32

Сейдаз Дариха

Көркем мәтіндегі
диалогтік
қатысымның
лингвокоммуникат
ивтік сипаты

33

Совет Қалдыбек
Советұлы

34

Шералы Шапағат

Түркі,
қазақ
тілдеріндегі
нумеративті
фразеологизмдер
Қазіргі қазақ
драматургиясының
өзекті идеялары мен
поэтикасы

35

Орақ Дина
Ораққызы

36

Сейтжанова
Сымбат

37

Әбенова Айдана

38

Жумаева Әсем

39

Маруақызы
Толғанай

40

Жүніс Сымбат

Оралхан Бөкей
прозасы: өзекті
идеялары мен
көркемдік
ерекшеліктері
Жүсіпбек
Аймауытовтың
«Ақбілек»
романындағы
психологизм және
поэтикалық
ерекшелік
Білім
мазмұнын
жаңарту
жағдайында әдебитеориялық
ұғымдарды
меңгерту әдістері.
(5-9 сыныптарда)
Мұхтар
Шахановтың
"Танакөз"
поэмасының
көркемдік
ерекшелігі
М.Ақдәулетұлы
поэзиясындағы
көркемдік ізденістер
С.Ақсұңқарұлы
поэзиясындағы

образования (по 5
классу)
Методы
использования
интерактивных
методов обучения
по программе
обновленного
содержания
образования
Выражение
языковых единиц
в сознании во
время
коммуникативног
о акта
Лингвокоммуника
тивный характер
диалогической
коммуникации в
художественных
текстах
Нумеративные
фразеологизмы в
тюркских,
казахских языках
Актуальные идеи
и поэтика
современной
казахской
драматургии
Проза Оралхана
Бокея: актуальные
идеи и
художественные
особенности
Психологизм и
поэтическая
особенность в
романе Жусипбека
Аймауытова
«Ақбілек»

Ways to use interactive
teaching methods on
the program for
renewal content of
education (grade 6)

П.ғ.к., аға оқытушы
Г.М.Кенжебаева

The expression of
linguistic units in the
mind during
communicative act

П.ғ.д., профессор
Ф.Ш.Оразбаева

Linguistic and
communicative nature
of dialogic
communication in
artistic texts

П.ғ.д., профессор
Ф.Ш.Оразбаева

Numerals
phraseological units in
Turkic, Kazakh
languages
Relevant ideas and
poetics of modern
Kazakh dramaturgy

ф.ғ.к., доцент
Раева Г.М.

Prose of
OralkhanBokey:
relevant ideas and
artistic features

ф.ғ.д., қауымд.
профессор м.а.
Серік Асылбекұлы

Psychologism and
poetical feature in the
novel
«Akbilek»ZhusupbekA
imautov

ф.ғ.д., қауымд.
профессор м.а.
Серік Асылбекұлы

Методы обучения
литературнотеоретических
понятии
в
условиях
содержания
образования (5-9
классах)
Художественные
особенности
поэмы "Танакоз"
Мухтара
Шаханова

Methods of teaching
literary and theoretical
concepts in terms of
the
content
of
education (5-9 qrades)

ф.ғ.к., доцент
Айбергенова С.Т.

Artistic features
of the poem "Tanakoz"
by Mukhtar Shakhanov

ф.ғ.к., доцент
Айбергенова С.Т.

Художественные
изыски в поэзии
М.Акдаулетулы
Гражданские
мотивы в поэзии

The artistic searches of
M.Akdauletuly’s
poetry
Civilian voice of Serik
Aksungaruly’s poetry

п.ғ.к., аға оқытушы
Тамаев А.

ф.ғ.д., қауымд.
профессор м.а.
Серік Асылбекұлы

п.ғ.к., аға оқытушы
Тамаев А.

4

азаматтық әуен
41

Жумабай Назгүл

«Көроғылы»
дастанының
көркемдік жүйесі
«Ескендір» туралы
дастандардағы
тарихи шындық
және көркемдік
шешім мәселесі

42

Айғали Диас

43

Рүстем Әсем

44

Шыныбекова
Бахтыгуль

45

Қасым Олжас

46

Бекболат Аружан

47

Балғабекова
Нұрила

48

Әбдуахатова
Әсемгүл

Әбдіжәміл
Нұрпейісовтің «Қан
мен тер» романтрилогиясындағы
кейіпкерлерді
көркем жинақтау

49

Нусипбекова
Диана

Желтоқсан
көтерілісі туралы
шығармалардың
жанрлық
ерекшеліктері

50

Наятілла
Арайлым

51

Тәжібай Аружан

52

Рысдаулет

Серика
Аксункарулы
Художественная
система поэмы
«Короглы»
Проблема
исторической
истыны и
художественного
вымысла в поэме
Искендир.
Художественная
система поэмы
«Жусуп –Зылиха»
Внутренний
монолог в
современной
художественной
прозе
(По романам
А.Кекилбаева
«Уркер», «Еленалан»)
Особенности
новаторства в
прозе М.Магауина

Artistic system of the
epic «Kerogyly»

ф.ғ.к., аға оқытушы
Г.С.Асқарова

The problem of
historical truth and
artistic solution in the
epics about Alexander

ф.ғ.к., аға оқытушы
Г.С.Асқарова

Artistic system of the
epic «Zhusip-Zylika»

ф.ғ.к., аға оқытушы
Г.С.Асқарова

Inner monologue in
modern fiction
(by A.Kekilbayev’s
work «Urker», «Elenalan»)

аға оқытушы
С.Сыздықов

Innovation features
in M Magauin’s
prose

аға оқытушы
С.Сыздықов

Methods of teaching
dramatic works in
terms of the content of
education

п.ғ.к., аға оқытушы
Р.Б.Бораш

Genre, artistic features
of Esengali
Raushanov’s works

ф.ғ.д., профессор
Т.С.Тебегенов

Artistic generalization
of the images of
Abdizhamil
Nurpeisov’s "Blood
and Sweat" noveltrilogy

ф.ғ.д., профессор
Т.С.Тебегенов

Genre features of
works dedicated to the
Zheltoksan uprising

ф.ғ.д., профессор
Т.С.Тебегенов

Махмұт
Қашқари
шығармаларыдағы
фольклорлық
сарындар
Орта
мектепте
әдебиет теориясын
оқыту.

Методы обучения
драматических
произведении
в
условиях
содержания
образования
Жанровые,
художественные
особенности
произведений
Есенгали
Раушанова
Художественные
обобщение
образов романатрилогии
Абдижамила
Нурпеисова
«Кровь и пот»
Жанровые
особенности
произведений,
посвященных
восстанию
Желтоксана
Фольклорные
мотивы в
произведениях
Махмуда Кашкари
Изучение теории
литературы в
средней школе

Folk motives in the
works of Makhmud
Kashkari

ф.ғ.к.,доцент
Г.Е.Есіркепова

Studing the theory of
literature in the middle
schools.

п.ғ.д., ҚР ҰҒА
академигі Б.Сманов

Жүсіп

Актуальные идеии

Actual ideas and

ф.ғ.к .доцент

«Жүсіп-Зылиха»
дастанының
көркемдік жүйесі
Қазіргі көркем
прозадағы ішкі
монолог
(Ә.Кекілбаевтың
«Үркер», «Елеңалаң» романдары
бойынша)
М.Мағауин
прозасындағы
жаңашыл ізденістер
және көркемдік
шешім
Білім
мазмұнын
жаңарту
жағдайында
драмалық
шығармаларды
оқыту әдістері.
Есенғали Раушанов
шығармаларының
жанрлық, көркемдік
ерекшеліктері

5

Салтанат

Баласағұнның «
Құтты білік»
дастанының өзекті
идеялары мен
көркемдік
ерекшеліктері
Қазіргі қазақ
прозасындағы
Мәңгілік ел
идеясының көрініс
табуының көркемдік
мәні мен жаңашыл
сипаты
Ә.Асқаров
шығармаларының
поэтикасы.

и художественные
особенности в
поэмах Жусипа
Баласагуна
«Кутты билик»

artistic peculiarities of
dastan of “Kutty Bilik”
of Zhusip Balasagyn

Г.Е.Есіркепова

Художественное
значение и
новизна идеи
Мәңгілік ел в
современной
казахской прозе

Artistic value and
novelty of the idea of
Mangilik El in modern
Kazakh prose

ф.ғ.к., аға оқытушы
Сейсенбаева Ж

Поэтика
произведений
Алибека Аскарова

Poetics in the works of
Alibek Askarov

ф.ғ.д.,
қауымд.профессор
м.а.
А.В.Таңжарықова
ф.ғ.д.,
қауымд.профессор
м.а.
А.В.Таңжарықова
ф.ғ.д.,
қауымд.профессор
м.а.
А.В.Таңжарықова
п.ғ.д., проф.
Т.К.Жұмажанова

53

Турдалиева
Гүлдана

54

Таңатова Маржан

55

Асылбай Ақерке

Роза Мұқанова
шығармаларының
поэтикасы.

Поэтика
произведений
Розы Мукановой

Poetics in the works of
Roza Mukhanova

56

Сәрсенбек
Гүлзира

Қазіргі қазақ
прозасындағы
мифологизм.

Мифологизм в
современной
казахской прозе

Mythologism in
Modern Kazakh prose

57

Жұмахан
Эльмира

Батырлар жырын
орта мектепте
оқытудың өзіндік
ерекшеліктері

Actual peculiarities of
methodology of heroic
zhyrau

58

Салмаханова Сая

59

Маманова Мөлдір

Орта мектепте
фольклорлық
шығармаларды
оқыту
Орта мектепте
лириканы оқыту

Особенности
изучения
героических
эпосов в средней
школе
Изучение
фольклорных
произведений в
средней школе
Изучение лирики
в средней школе

60

Жұман Аяулым

61

Серікбай Ақниет

62

Мәуітова Гүлдана

63

Файзуллаева
Диана

64

Жанбота Әлия

65

Курманкулова
Зульфия

С.Мұратбеков
прозасының
көркемдік әлемі
Н.Келімбетов
шығармаларының
поэтикасы
Ж.Әлмашұлы
драматургиясының
көркемдік
ерекшеліктері
Қазіргі қазақ
лирикасындағы
фольклорлық
сарындар
Мектепке арналған
әдеби білім
мазмұнындағы
Т.Молдағалиев
өлеңдері: көркемдік
ерекшеліктері,
оқыту жолдары
М. Мағауиннің
«Аласапыран»

Художестенный
мир прозы
С.Муратбекова
Поэтика
произведений
Н.Келимбетова
Художественные
особенности
произведенийЖ.А
лмашулы
Фольклорные
мотивы в
современной
казахской лирике
Поэзия
Т.Молдагалиева в
содержании
школьного
литературного
образования:
художественные
особенности, пути
изучения
Художественное
решение романа

Teaching methodology
of folk works in
secondary school

п.ғ.д., ҚР ҰҒА
академигі Б.Сманов

Teaching methodology
of lyrics on secondary
school
Artistic world of
S.Muratbekov’s prose

п.ғ.д., проф.
Т.К.Жұмажанова

Poetics of
N.Kelimbetov’s’works

PhD
С.Серікова

Artistic peculiarities of
dramaturgy of
Zh.Almashuly

PhD
С.Серікова

Folk motives of
Kazakh Modern lyrics

PhD
С.Серікова

T.
Moldagaliev's
poems for school in the
content of literary
education:
artistic
features,
ways
of
teaching

п.ғ.к., доцент
Қабатай Б.Т.

The artistic solution of
the novel

Ф.ғ.к., аға оқытушы
Д. А.Сатемирова

PhD
С.Серікова

6

66

Әбілда Жансая

67

Садық Ұлбосын

68

Төленді
Жанеркем

69

Орынбай Әділхан

1

Қайрат
Ақнұр
Қайратқызы

2

Сейдахметова
Айнұр
Садықжановна

1

2

3

4

5

6

7

романындағы
көркемдік шешім
Қазіргі қазақ
романдарындағы
кейіпкердің
адамгершілік
болмысы
Орта мектепте ХІХ
ғасырдағы қазақ
әдебиетін оқытудың
тиімді жолдары

М. Магауина
«Аласапыран»
Человеческая суть
героев в
современных
казахских романах

M. Magauin
«Alasapyran»
The human essence of
the characters in the
modern Kazakh novels

Эффективные
пути изучения
казахскую
литературу ХІХ
вв.
Мир образов
романа
М. Магауина
«Көкмұнар»
Жанровые
особенности
поэзии Аскара
Токмагамбетова

Effective ways to study
the Kazakh literature of
the XIX centuries.

Ф.ғ.к., аға оқытушы
Д.А.Сатемирова

М. Мағауиннің
The world of images of
«Көкмұнар»
the affair
M.
романындағы
Magauin «Көкмұнар»
кейіпкерлер әлемі
Асқар
Genre features of
Тоқмағамбетов
Askar
поэзиясының
Tokmagambetov's
жанрлық
poetry
ерекшеліктері
5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» 3 курс 3 жылдық
Қазақ
тіліндегі Структура
The structure of the
сөзжасамдық
ұя Словообразовтель word-forming nests of
құрылымы
ных
гнезд the Kazakh language
казахского языка

Ф.ғ.к., аға оқытушы
Д. А.Сатемирова

Ф.ғ.к., аға оқытушы
Д. А.Сатемирова

ф.ғ.д.,проф.
Т.С.Тебегенов

Ф.ғ.д.,
профессор
Б.Қасым

Қазақ
мақал- Паремиологическа Paremiological system П.ғ.д, проф.
мәтелдерінің
я
система
в in Kazakh proverbs
Н.Оразақынова
паремиологиялық
казахских
жүйесі
пословицах
5В012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 3 курс 3 жылдық
Ахат Мадина
«Айман-Шолпан»
Лингвистические
Linguistic excellence
ф.ғ.к., унив. проф.
жырының тілдік
особенности лиро- of lyric epos "AimanМ.А.Жунисова
ерекшеліктері
эпоса «АйманSholpan"
Шолпан»
Темірғалиева
Тілдегі
Когнитивная
The cognitive nature of Ф.ғ.к.,
Наурызгүл
афоризмдердің
природа языковых language aphorisms
қауымдастырылған
Қайратқызы
танымдық табиғаты
афоризмов (по
(based on the works of
профессор (доцент)
(Ә.Кекілбаев
произведениям А.
A. Kekilbaev)
С.А.Жиренов
шығармалары
Кекильбаева)
бойынша)
Байділдаева
Түркі тілдерінің ғұн Особенности
Features development ф.ғ.к., доцент
Мейрамгүл
дәуіріндегі
даму развитие тюрских
of тurkic languages in Раева Г.М.
ерекшеліктері
языков в эпохе
an epoch of Huns
гуннов
Ғайнел
Диана Орыс мектебінде
Методика
Methods of formation
Аға оқытушы
Мирғалиқызы
сөз әдебін
формирования
of speech etiquette in
Бақбергенова Р.Қ.
қалыптыстыречевого этикета
the Russian school.
рудың әдістемесі.
в русской школе.
Бисенғалиева
Қазақ тілін
Обучение
Training of the Kazakh Аға оқытушы
Арай Ізбасарқызы жаңартылған білім
казахского языка
language on the
Бақбергенова Р.Қ.
беру бағдарламасы
по обновленной
updated program (of
негізінде оқыту
программе (5-го
the 5 grade of the
(орыс мектебінің 5класса русской
Russian school).
сыныбы).
школы).
Баяманова Г.
Қазақ тілін
Обучение
Teaching Kazakh
Аға оқытушы, PhD
диалогтік оқыту
казахского языка
Language on dialogues Иманқұлова М.
(7,8-сыныптар
по диалогам (по
(7,8-classes)
бойынша)
7,8-классов)
Тұран Кәмшат
Қазак тілін
Обучение
Teaching of Kazakh
Аға оқытушы
Ермұханқызы
ақпарттықказахскому языку
language by the
Қ.О.Сейталиева

7

коммуникациялық
технологиямен
оқыту
8

Ербосын Нұрзат

Қазақ поэзиясын
мәнерлеп оқудың
лингвистикалық
сипаты

9

Қайратқызы
Еркеназ

10

Ыдырыс Құралай

11

Жапсарбай Айым

Қазақ тілін
меңгертуде «Сын
тұрғысынан ойлау»
технологиясы
негізінде оқушының
мотивациясын
арттыру
Ж.Адамбаеваның
әдістемелік
еңбектері
Тілдік қатынас
теориясы мен
әдістемесі.
(Ф.Ш.Оразбаеваның
еңбектері бойынша).

12

Бектайызова
Эленора
Берікқызы

Қырғыз және қазақ
тілдеріндегі сөз
мағынасының даму
ерекшелігі

13

Әшімов Темірлан

14

Шәріпова
Қарлығаш

Сәбит Мұқановтың
«Адасқандар»
романының жазылу
тарихы, идеялық
көркемдік
ерекшеліктері
Мектеп жасындағы
балаларға арналған
әдеби
шығармалардың
тәрбиелік мәні

15

Әзілханова
Ұлжан

Білім
беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында Мағжан
поэзиясын оқыту

16

Нұрақын Ерлік

17

Жалғасова Әсел

Қорқыт
жырларынағы өмір
шындығы
Қазақ және антика
әдебиетіндегі
байланыстар

18

Бердібекова
Айнұр

Көркем
шығармаларды орта
мектепте талдау

19

Жолдыбай
Нұржан

Жаңартылған білім
жағдайында
5-сыныпқа арналған

по
информационнокомумуникационн
ой технологии
Лингвистическая
характеристика
выразительного
чтения казахской
поэзии
Повышение
мотивации
учеников на
основе технологии
критического
мышления

informational and
communicational
technology

Методические
работы
Ж.Адамбаевой
Теория и
методология
языковой
коммуникации.
(По научным
работам Ф.
Ш.Оразбаевой).
Особенность
развития значение
слов на
кыргызском и
казахском языках
Иcтори создания и
художественные
особенности
романа Сабита
Муканова
«Адаскандар»
Воспитательные
значение
литературных
произведений для
детей школьного
возраста
Методы обучения
поэзии Магжан в
условиях
содержания
образования
Реалии жизни в
произведениях
Коркыта
Литературные
связи античной и
казахской
литературы
Анализ
художественных
произведени в
средней школе
Новое содержание
курса «Казахской
литературы» дл 5-

Linguistic
characteristic
of
expressive reading in
Kazakh poetry

Ф.ғ.д., доцент
Н.А.Ильясова

Increase
student
motivation based on
critical
thinking
technology

П.ғ.к., аға оқытушы
А.Рауандина

Methodical works of J.
Adambaeva

П.ғ.к., аға оқытушы
А.Рауандина

Theory
and
methodology
of
language
communication.
(According to
the
scientific works of F.
Sh. Orazbayeva)
The peculiarity of the
development of the
meaning of words in
the Kyrgyz and Kazakh
languages
Story of Sabit
Muknov’s novel
«Adaskandar»,
ideological an artistic
features

П.ғ.к., аға оқытушы
А.Рауандина

Educational value
iterary works for
school-age children

ф.ғ.к., доцент
Айбергенова С.Т.

Methods of teaching
poetry Magzhan in
terms of the content of
education

ф.ғ.к., аға оқытушы
Г.С.Асқарова

Realities of life in the
works of Korkyt

ф.ғ.к .доцент
Г.Е.Есіркепова

Literary relation in
Kazakh and antique
literature

ф.ғ.д.,
қауымд.профессор
м.а.
А.В.Таңжарықова
п.ғ.д., проф.
Т.К.Жұмажанова

Analysis of artistic
works in secondary
school
New content of subject
“Kazakh literature” for
5-form (class) on the

Ф.ғ.д., профессор
Қ.Қалыбаева

ф.ғ.д., қауымд.
профессор м.а.
Серік Асылбекұлы

PhD
С.Серікова

8

«Қазақ әдебиеті»
пәнінің жаңа
мазмұны
20

Искандар Тоғжан

21

Әжібай Аида

22

Дүйсенәли
Мұхамбетәли

23

Сайлай Айғаным

24

Күмісбай
Орынтай

1

Құрбанбаева
Гүлжан

2

Изтаева
Балкис
Ерланқызы

3

Шаттық Айбота

4

Орынбасар
Әйгерім

5

Ералиева Айдана

6

Садуова Дина

класса в условиях condition of updated
обновленного
education
содержаня
образования
Қ.Жармағанбетов
Поэтика
Poetics in the works of
шығармаларының
произведений
K.Zharmaganbetov
поэтикасы
К.Жармаганбетова
Орыстілді
Пути изучения
Ways of teaching
мектептерде Абай
творчества Абая в Abai's creativity at
шығармашылығын
русскоязычной
Russian – language
таныту жолдары
школе
schools
Орыстілді
Пути изучения
Ways of teaching M.
мектептерде
творчества
Zhumabaev’s creativity
М. Жұмабаев
М.Жумабаева в
at Russian – language
шығармашылығын
русскоязычной
schools
таныту жолдары
школе
Орыстілді
Творчество
Creativity of M.
мектептегі «Қазақ
М.Макатаева в
Makatayev in the
әдебиеті»
содержании курса content of "Kazakh
мазмұнындағы
«Казахская
literature" for Russian
М.Мақатаев
литература» в
– language schools: art
шығармашылығы:
русской школе:
directions, ways of
көркемдік әлемі,
художественный
teaching
оқыту жолдары
мир, пути
обучения
Д. Исабеков
Национальная
National trait works
повестерінің
черта повестей
D. Isabekova
ұлттық сипаты
Д. Исабекова
5В020500 – «Филология» 4 курс 4 жылдық
Қазақ
тіліндегі Прагмастилистиче Pragmastylistic
атауыш
сөздердің ская функция
functions
of
прагмастилистикал
номинативных
nominative words in
ық қызметі
слов в казахском
Kazakh language
языке
І.Жансүгіровтің
Стилистические
Stylistic features of the
«Жолдастар»
особенности
novel
"Zholdastar"
романы
тілінің романа
I.Zhansugurov
стильдік ерекшелігі
«Жолдастар»
И.Жансугурова
Сара
Литературное
Literary heritage of
Тастанбекқызының
наследие Сара
Sara Tastanbekkyzy
әдеби мұрасы
Тастанбекқызы
З.Қабдолов
Художественный
Art
world
of
прозасының
мир в прозе
Z.Kabdolov’s poetry
көркемдік әлемі
З.Кабдолова
Д.Исабеков
Поэтика в
Poetics in the works of
шығармаларының
произведений
Dulat Isаbekov
поэтикасы
Дулата Исабекова
Әбдіжамил
Писательское
Abdizhamil
Нұрпейісовтың
мастерство
Nurpeisov`s creative
"Соңғы парыз"
Абдижамила
writing class on
диологиясындағы
Нурпеисова в
diology «The last debt»
замана шыңдығы
диологии
және жазушы
«Последний долг»
шеберлігі

Кафедра меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор

PhD
Каримова Г.С.
п.ғ.к., доцент
Қабатай Б.Т.
п.ғ.к., доцент
Қабатай Б.Т.

п.ғ.к., доцент
Қабатай Б.Т.

Ф.ғ.к., аға оқытушы
Д. А.Сатемирова
Ф.ғ.д., доцент
Н.А.Ильясова

Ф.ғ.к. Касенов Е.С.

ф.ғ.д. проф.
Т.С.Тебегенов
п.ғ.к., аға оқытушы
Тамаев А. Т.
ф.ғ.д., қауымд.проф.
м.а.
А.В.Таңжарықова
ф.ғ.д., қауымд.
профессор м.а.
Серік Асылбекұлы

Қ.Есенова
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«БЕКІТЕМІН»
Филология және көптілді білім беру
институтының директоры, ф.ғ.д., профессор
___________Б.Әбдіғазиұлы
«___» ____________2018 жыл
Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 2018/2019
оқу жылындағы 3 курс 3 жылдық сырттайғы оқыту нысаны бойынша бітіруші
студенттерінің дипломдық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілерінің
тізімдері
5B011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы (3 курс, 3 жылдық, қазақ бөлімі)
№

Студенттердің
аты-жөні, курсы,
тобы

Дипломдық жұмыс тақырыптары

Қазақ тілінде

1

Лазгиева Залина
Ваитқызы

2

Тагарова Динара
Балабековна

3

Оразқұл Айгерім

4

Сапаржан Дариға

Қазақ
тіліндегі
септік
категориясының
мағыналары
мен
қолданысы
Оқушылардың
коммуникативтік
қабілетін топтық
жұмыстар арқылы
дамыту
Н.Келімбетовтің
көркем
аудармаларының
мәні мен маңызы
Оспанхан Әубәкіров
сатирасының
тәрбиелік мәні

Орыс тілінде
(На русском языке)

Ағылшын тілінде
(In english)

Ғылыми
жетекшілері
мен ғылыми
кеңесшісінің
аты-жөні

Семантика и
употребление
категории падежей в
казахском языке

Semantics and the use
of the category of cases
in the Kazakh language

Ф.ғ.к., аға
оқытушы
Ж.А.Қоқанова

Развитие
коммуникативных
способностей
учеников
посредством
групповой работы
Cмысл и ценность
художественного
перевода Немата
Келимбетова
Воспитательное
значение сатиры
Оспанхана
Аубакирова

Developing student
communication skills
through group work

п.ғ.д ., доцент
Рахметова Р.С.

Meanings and values of
artistic translations of
N.Kelimbetov

ф.ғ.к .доцент
Г.Е.Есіркепова

The educational value
of satire Ospankhan
Aubakirova

ф.ғ.к., доцент
Айбергенова
С.Т.

Кафедра меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор

Қ.Есенова

