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Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 2018/2019 оқу жылындағы 

1-курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері  
№ Магистранттың 

аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Ескерту 

қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінді 

1 Айкинбаев 

Данияр 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Қазақ тіліндегі  сын есімдерді 

когнитивті оқыту әдістемесі 

(7 сынып)  

Методика когнитивного обучения 

преподавания имен 

прилагательных (7 класс) 

Methods of cognitive teaching 

teaching of adjectives (7th 

grade)  

П.ғ.д., профессор 

Ж.Балтабаева 
 

2 Нартаева Инабат 

Нартаевна 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Қазақ тіліндегі 

белгілік/белгісіздік 

категориясы – ұғымдық 

категория 

Категория 

известность/неизвестность в 

казахском языке – категория 

понятии 

The category of fame / obscurity 

in the Kazakh language - the 

category of the concept 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Қоқанова Ж.А. 

 

3 Бейсенбай Сауле 
Сериккызы 

6М011700  –
«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

7 сынып оқушыларының  
танымдық қабілетін 

этномәдени мәтіндер арқылы 

қалыптастыру 

Формирование познавательных 
умений учащихся 7 класса на 

основе этнокультурных текстов 

Formation of cognitive skills of 
students of the 7th grade on the 

basis of ethnocultural texts 

 

П.ғ.д., доцент 
Рахметова Р.С. 

 

4 Сандыбаева 

Жансая 

Тажимагамбетова 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Жоғары сынып 

оқушыларының 

коммуникативтік дағдысын 
жоба жұмыстары арқылы 

қалыптастыру  

Формирование коммуникативных 

способностей у учащихся старших 

классов через проектные работы 

Formation of communicati ` ve  

skills of high scholl students 

through project work. 

П.ғ.д., доцент 

Рахметова Р.С. 

 

5 Жаркимбекова 

Ж.С. 

 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Н.Т. Сауранбаев және 

құрмалас сөйлемдер 

жөніндегі теорияның 

қалыптасуы  

Н.Т. Сауранбаев и формирование 

теории сложных предложений 

N.T.Sauranbaev and the theory 

of formulation of syllogistics 

PhD доктор, аға 

оқытушы 

Ж.Т.Беласарова 

 

6 Бейсенбаева 

Сәуле 

Айдархановна 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

«Сатылай кешенді оқыту» 

технологиясы арқылы 

оқушыларды шығармашылық 

жұмысқа баулудың әдістемесі 

Метод воспитания учащихся к 

творческой работе через 

технологию ступенчато-

комплексного обучения 

Method of educating students to 

creative work through the 

technology of step-complex 

training 

П.ғ.д., профессор 

Н.Оразахынова 

 

7 Искакова Мақпал 

Дуйсенбаевна 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Е.Жақыпбеков шығармалары 

тілінің көркемдік танымдық 

сипаты 

Художественно-когнитивный 

характер произведении 

Е.Жакыпбекова 

Аrtistic and cognitive nature of 

the work of E.Zhakypbekov 

 

PhD доктор, аға 

оқытушы 

М.Иманқұлова 

 

8 Бабажанова 

Жадыра 

Орынбайқызы 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Етістіктің шақтарын оқыту 

арқылы оқушылардың тілдік 

дағдысын дамыту 

Развитие языковых навыков учащи

хся через обучениявремен глаголов 

Development of language skills 

of through educating of timesve

rbs of students 

П.ғ.к., аға 

оқытушы 

А.Рауандина 

 

9 Сейітова Мейірім 6М011700  – Тарихи жырлардың идеялық- Идейно-художественные Ideologically – artistic features П.ғ.к.,аға  



Балтабекқызы «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

көркемдік ерекшеліктері особенности исторических поэзий of historical poetry оқытушы 

Тамаев А.Т. 

10 Ибрагим Гауһар 

Алиханқызы 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Доспамбет жыраудың әдеби 

мұрасын  оқыту әдістері 

 

Методы обучения литературных 

наследии Доспамбет жырау 

Methods of teaching literary 

heritage Dospambet zhyrau 

 П.ғ.к.,аға 

оқытушы 

Бораш Р.Б. 

 

11 Анапияева 

Салтанат 
Сүлейменқызы 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 
әдебиеті» 

Дулат Исабеков 

пьесаларындағы тартыс 
психологиясы 

Психология конфликта в пьесах 

Дулата Исабекова 

The psychology of conflict in 

the plays of Dulat Isabekov 

Ф.ғ.д., профессор                             Т.С.Тебегеновпрофессор 

Тебегенов Т.С. 
 

 

12 Жаңбыр Заманбек 

Өмірсерікұлы 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Орта мектепте шешендік 

сөздерді оқыту (Б.Адамбаев 

зерттеулері бойынша) 

Изучение ораторской речи в 

средней школе  

(На основе исследований 

Б.Адамбаева) 

Teaching public speaking at an 

ordinary school (based on the 

researches of B.Adambayev) 

Ф.ғ.д., 

қауымд.профессор 

м.а. 

Таңжарықова А.В. 

 

13 Бекмуратова 

Арайлым 

Сагатовна 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Абайдың қара сөздерін 

инновациялық 

технологиялармен оқытудың 

тиімді жолдары 

Эффективные пути обучения 

инновационными технологиями 

слов назиданий Абая 

Effective ways of learning the 

words of edification Abay 

innovative technologies 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы  

Сатемирова Д.А. 

 

14 Бекпенбетова 

Сандуғаш 

Серікқызы 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Поэманың жанрлық 

ерекшеліктері және оны орта 

мектепте оқыту әдістемесі   

Методика изучения в средних 

школах жанровых особенностей 

поэм 

Genre features of the poem and 

methods of teaching poem in 

secondary schools 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Сатемирова Д.А. 

 

15 Нұрсайынқызы 

Әйкерім 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Орта мектепте дидактикалық 

шығармаларды оқыту 

әдістемесі 

Методика преподавания 

дидактических произведений  в 

средней  школе 

To teach didactic materials at 

the secondary schools 

П.ғ.д., ҚР ҰҒА 

академигі 

Сманов Б.Ө. 

 

16 Жақұпова 
Жаннұр 

Жанарбекқызы 

6М011700  –
«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Көркем әдеби шығармаларды 
оқытудағы электронды 

оқулықтың тиімділігі 

Эффективность электронных  
учебников в изучении 

художественных литературных 

произведений 

Theeffectiveness 
of an electronic textbook in 

teaching literary works of 

fiction 

П.ғ.д.,профессор  
Жұмажанова Т.Қ. 

 

17 Әбдіманап 

Шыңғыс 

6М012100 –«Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 
қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Қ.Жұмаділовтың «Дарабоз» 

романының стилистикалық 

ерекшелігін оқыту жолдары 

Пути изучения стилистики романа 

«Дарабоз» К.Жумадилова 

Poody 's Stylisti novel 

"Daraboz" by K.Zhumadilova 

Ф.ғ.к., унив. проф. 

Жунисова М.А. 

 

 

 

18 Тулеуов Ермек 6М012100 –«Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 
қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Өзге тілді топтарда  тұрақты 

тіркестерді оқыту әдістемесі  

 

Методика обучения устойчивым 

словосочетанием в иноязычных 

группах 

Methods of learning  sustainable  

phrase in foreign groups 

П.ғ.д., профессор 

Ж.Балтабаева 

 

19 Ибраймова 

Арайлым 

Ерганатовна 

6М012100 –«Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 
әдебиеті» 

Ілияс Жансүгіров поэзиясын 

инновациялық технология 

арқылы оқыту 

Использование инновационных 

технологии при обучении поэзии 

И.Жансугурова  

The use of innovative 

technology in the studu of 

poetry I.Zhansugurova 

 

Ф.ғ.к. Касенов 

Е.С. 

 

20 Мырзабек 

Мерейлім  

6М012100 –«Қазақ 

тілінде 

Қазіргі қазақ поэзиясындағы 

метафоралық қолданыстар 

Особенности применения  

метафоры в современной 

Features of metaphor 

application in modern Kazakh 

Ф.ғ.к. Касенов 

Е.С. 

 



Арыстанбекқызы оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

казахской поэзии  poetry 

21 Қасен Мөлдір 6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

мамандығы 

Бастауыш сынып 

оқушыларының өмірлік 

дағдысын жолдары. 

 

Пути  развития жизненных 

навыков учащихся начальной 

школы. 

 

Ways to develop the life skills 

of primary school students. 

П.ғ.к., аға 

оқытушы 

Рауандина А. 

 

22 Иманғали Өркен 6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

мамандығы 

«Сатылай кешенді оқыту» 

технологиясы арқылы 

оқушылардың тілдік 

дағдыларын қалыптастыру (5 

сынып жаңартылған білім 

беру бағдарламасы бойынша) 

Формирование языковых навыков 

учащихся с использованием 

технологии «Ступечно-

комплексного обучения» (по 

обновленной прогорамме 5 класса) 

Formation of pupils language 

skills wits the use of students 

using the technology of “Step-

integrated training” (according 

to the updated program of the 

5th grade) 

 

П.ғ.к., аға 

оқытушы 

Г.М.Кенжебаева 

 

23 Күсемисова 

Айгерім 

Бөкенқызы 

 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

мамандығы 

Морфологияның 

категориялық семантикалық 

және құрылымдық белгілері 

 

 

Категориальные, семантические и 

структурные признаки морфологии 

Categorical, semantic and 

structural signs of morphology 

 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы  

Қоқанова Ж.А. 

 

24 Серкебаева 

Тоғжан 

 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Табу мен эвфемизмдердің 

мәдениетаралық 

коммуникациядағы көрінісі 

 

Интерпретация табу и эвфемизмов 

в межкультурной   коммуникации 

 

Interpretation of taboos and 

euphemisms in intercultural 

communication 

Ф.ғ.к., доцент 

А.Қобланова 

 

25 Мырзақұлова 

Мөлдір 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Қазақ әдебиетінен  

оқушылардың өздігінен 

орындайтын жұмыстарын 

ұйымдастырудың тиімді 

жолдары (5-7 сыныптар) 

Эффективные пути организации 

самостоятельных работ учащихся по 

казахской  литературе (5-7 классы) 

Effective methods of organizing  

pupils  extra-curricular work on 

Kazakh literature (5-7 class) 

П.ғ.к., доцент 

Қабатай Б.Т. 

 

26 Әдетхан 

Гүлжарқын 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Білім сапасын арттыру 

мақсатында қазақ әдебиеті 

сабақтарында интербелсенді 

әдістерді қолдану 

Использование интерактивных 

методов обучения на уроках 

казахской литературы с целью 

повышения качества знаний 

The use of interactive teaching 

methods in the lessons of 

Kazakh literature in order to 

improve the quality of 

knowledge 

П.ғ.к., доцент 

Қабатай Б.Т. 

 

27 Қуанышбаев 

Қамбар 

Талғатұлы 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

Т.Әбдік шығармаларындағы 

постмодернизм 

Постмодернизм в произведениях 

Т.Абдикова 

Post-modernism in 

compositions of T.Abdyk 

П.ғ.к.,аға 

оқытушы 

Тамаев А.Т. 

 



мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

28 Әсет Мадияр 

Санатұлы 

 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Ә.Қоңыратбаевтың 

әдістемелік мұрасы 

Методическое наследие 

А.Коныратбаева 

Methodical heritage of 

A.Konyratbayev 

PhD, аға оқытушы 

Каримова Г.С. 

 

29 Оразалина Алуа 

Рахымғазықызы 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Білім мазмұнын жаңарту 

жағдайында Абай Құнанбаев 

поэзиясын оқыту әдістері 

 

Методы обучения поэзии Абая 

Кунанбаева в условиях содержания 

образования 

Abai's methods of teaching 

poetry in terms of educational 

content 

П.ғ.к.,аға 

оқытушы, 

Бораш Р.Б. 

 

30 Қуанбаева  Бағдат  

Сұлтанбекқызы 

 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Әлем  әдебиетінің  мысал 

жанры үлгілерінің  

Ы.Алтынсарин 

туындыларымен үндестігі 

Созвучие произведений 

Ы.Алтынсарина с образцами  

мировой  литературы  в жанре 

басен 

The consonance of Y.Altynsarin 

composition with the samples of 

world literature in the genre of 

fables 

Ф.ғ.к., аға  

оқытушы, 

Есіркепова Г.Е. 

 

31 Есенғалиқызы 

Динара 

 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Ф.Оңғарсынова 

поэзиясындағы әдеби 

сабақтастық 

 Литературная взаймосвязь в 

поэзии Ф.Онгарсыновой 

Literary communication in the 

poetry F.Ongarsunova 

ф.ғ.к.,аға  

оқытушы, 

Есіркепова Г.Е 

 

32 Мурзаканова 

Қызғалдақ 

 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Т.Ақшолақовтың әдістемелік 

мұрасы 

Методическое наследие  

Т.Акшолакова 

Methodical heritage of   T. 

Aksholakov. 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Асқарова Г.С. 

 

33 Жұматай Абай 

Мейіржанұлы 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Қаламгердің шығармашылық 

әлемі ұғымын орта мектепте 

қалыптастыру жолдары 

Пути создания в средней школе 

понятий о художественном мире 

писателя 

 

Ways to create the concept of 

creativity of the writer in high 

school 

Аға оқытушы 

Сыздықов С. 

 

34 Алпысбайқызы 
Арайлым 

6М012100 – 
«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Ахылбек Собаұлының «Қисса  
Маргуба» дастанының 

тақырыптық, мазмұндық және 

көркемдік ерекшелігі 

Художественные особенности и 
тематического содержания поэмы 

«Хисса Маргуба» Ахылбек  

Собаулы 

 

 

Thematic, substantial and 
artistic feature of Akhylbek 

Sobauly’s poem 

“KhissaMarguba” 

PhD, аға оқытушы 
Серікова С. 

 



35 Даркенбаева Биби-

Асия Даркенбаевна 
 

6М012100 – «Қазақ 

тілінде оқытпайтын 
мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі 

Мәңгілік ел идеясының 
жаңашылдық сипатын оқыту 

негізі (10-11 сынып орыс тілінде 

оқытпайтын мектептерде) 

Основа новизны идеи Вечной Страны 

в современных казахских историях 
(10-11 классы в школах с изучением 

нерусского языка) 

The basis of the novelty of the idea 

of the Eternal Country in modern 
Kazakh stories (10-11 grades in 

schools with the study of non-

Russian language) 

 

Ф.ғ.к., аға оқытушы 

Сейсенбаева Ж. 

 

36 Әділжан Асанәлі 

Әділжанұлы 

6М012100 – «Қазақ 

тілінде оқытпайтын 
мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Шетелдегі қазақ әдебиеті және 

Зейнолла Сәнік шығармалары 

Казахская литература за рубежом и 

произведения Зейноллы Саник 

Kazakh literature abroad and the 

work of Zeynoll’s Sanik 

Аға оқытушы 

Сыздықов С. 

 

37 Елеусізова 

Гүлбақыт 
 

6M020500 -  

«Филология» 

Қазақ тіліндегі  үнемдеу 

құбылысының сөзжасамдық  
көріністері 

Проявления экономии в 

словооразовательных явлений в 
казахском языке. 

Displays of economy in the word-

formation  phenomena in Kazakh 
language 

Ф.ғ.д., профессор 

Г.Қосымова 

 

38 Аминова Салтанат 
Габдуллаевна 

6M020500 -  
«Филология» 

Етістіктің семантикасы және 
субъектив мәнді етістіктердің 

мағыналық құрылымы 

Семантика глагола и семантическая 
структура субъективных глаголов 

Verb semantics and semantic 
structure of subjective verbs 

 

Ф.ғ.к., аға оқытушы 
Қоқанова Ж.А. 

 

39 Құрметжан Сымбат 6M020500 -  

«Филология» 

Қазақ отбасы дискурсының 

ұлттық және заманауи 

ерекшеліктері 

Национальные и современные 

особенности казахского семейного 

дискурса 

National and modern features of the 

Kazakh family discourse. 

Ф.ғ.д., профессор 

Есенова Қ. 

 

40 Аяғанова Рысалды 6M020500 -  

«Филология» 

Шаршысөз мәдениеті: 

Н.Оразалиннің сөзжұмсамдық 
ерекшеліктері 

Культура публичной речи: 

особенности выступления Н.Оразалина 

Public speech culture: features of 

N.Orazalin's speech. 

Ф.ғ.д., профессор 

Есенова Қ. 

 

41 Жұмаш Баубек 

Қаженұлы 

6М020500- 

«Филология» 

Жыраулар поэзиясындағы 

көнерген сөздердің этимологиясы 

( ХҮ-ХҮІ ғғ.) 

Этимология исторических слов в 

поэзии Жырау ( ХҮ-ХҮІ вв.) 

Etymology of historical words in 

poetry of Zhyraus ( ХҮ-ХҮІ cc.) 
Ф.ғ.д., доцент 

Ильясова Н.А.  

 

 

42 Усейұлы Алым 6М020500- 

«Филология» 

Тұрысбек Сәукетай 

шығармаларының әлеуметтік 

тілдік ерекшеліктері 

Социо лингвистические особенности 

произведении Турысбека Саукетая 

Socio-linguistic features of the 

work of Turysbek Sauketai 

 

П.ғ.д., профессор 

Ф.Ш.Оразбаева 

 

43 Жангабоев Нұрбек 
Серикбойұлы 

6М020500- 
«Филология» 

Т.Айбергенов поэзиясындағы 
сағыныш ұғымын танымдық 

талдау 

Когнитивный анализ концепта "тоска" 
в поэзии Т.Айбергенова 

 

 

Cognitive analysis of the concept of 
"longing" in the poetry of T. 

Aybergenov 

П.ғ.д., профессор 
Ф.Ш.Оразбаева 

 

44 Мырзабаева          

Әйкерим 

Маратқызы 

6М020500 - 

«Филология» 

Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі 

жастар бейнесі 

Образ молодежи в современных 

казахских рассказах 

The image of youth in modern 

Kazakh stories 

ф.ғ.к., аға оқытушы 

Сатемирова Д.А. 

 

45 Закван Жандарбек 6М020500 - 
«Филология» 

Ж.Нәжімеденов поэзиясындағы 
ұлттық рух және көркемдік 

шешім 

Национальный дух и художественное 
решение в поэзии                                 

Ж. Нажимеденова 

National spirit and artistic solution 
in the poetry of J. Najmedenova 

ф.ғ.к., аға оқытушы 
Сатемирова Д.А.  

 

46 Сатымхан Айжан 

Бекболатқызы 

6М020500 - 

«Филология» 

Қазақ әңгімелеріндегі көркем 

уақыт және кеңістік 

Проблема хронотопа (время и 

пространство) в казахских рассказах 

The problem of chronotop (time 

and space) in Kazakh stories 

 

PhD, аға оқытушы 

Каримова Г.С. 

 

 

 

          Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі 

мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор                                                                                                             Қ.Есенова 
 

 

 



«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 

2  курс магистранттарының нақтыланған және өзгертілген диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері  
№ Магистранттың аты-

жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Ескерту 

қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінді 

1 Дәуірхан Жасұлан 

Асқарұлы 

6М011700 – 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Г. Салықбай поэзиясындағы 

модернизм 

Модернизм в поэзии 

Гульнар Салыкбай 

The modernism of Gulnur 

Salykbaeva’s poetry 

П.ғ.к., аға оқытушы 

Тамаев А.Т. 

 

 

2 Бурасанова 

АйданаАрманқызы 

6М011700 – 

«Қазақ тілі мен 
әдебиеті» 

 

Орта мектепте Жүсіпбек 

Аймауытов шығармаларын 
оқыту 

Изучение произведений 

Жусипбека  Аймауытова в 
средней школе 

Teaching works of Jusupbek 

Aymautov in high school 

Ф.ғ.д., 

қауымд.профессор м.а. 
Таңжарықова А.В. 

 

3 Қаныбекова Рабиға 

Керімжанқызы 

6М011700 – 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

 

Т.Молдағалиевтің балаларға 

арналған өлеңдерінің 

көркемдік табиғаты және 

мектепте оқыту әдістемесі 

Художественный  характер 

стихов Т.Молдагалиева  для  

детей и методы обучения в 

школе. 

The artistic character of the 

poems by T. Moldagaliyev 

for children and the methods 

of teaching in school 

 

П.ғ.к., 

аға оқытушы      Бораш 

Р.Б. 

 

 

4 Қожантаева А. 6М011700 – 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

 

Қазіргі қазақ романдарының 

поэтикасы  

 

Поэтика современных 

казахских романов 

 

Poetics of modern Kazakh 

novels 

 

Ф.ғ.к., 

қауымдастырылған 

профессор 

Ж.А.Сейсенбаева 

 

5 Касымбекова Саида 

Кеншиновна 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақтілі мен 

әдебиеті» 

Орыс мектебінде Ыбырай 

Алтынсарин әңгімелерін 

оқыту әдістемесі 

(9-10 сыныптар) 

Методика изучения 

рассказов Ыбырая 

Алтынсарина в русской 

школе 

(9-10 классы) 

The method of teaching  

Ybyrai Altynsarin’s stories 

in a Russian school (years 9-

10) 

Ф.ғ.д., 

қауымд.профессор м.а. 

Таңжарықова А.В. 

 

 

6 Бүйрекбай Бибінұр 

Азаматқызы 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақтілі мен 

әдебиеті» 

Орыс мектебінде қазақ халық 

ауыз әдебиетін оқыту 

әдістемесі                   (9 

сынып) 

Методика обучения 

казахскую народную устную 

литературу  в  русской 

школе (9 класс) 

Methods of teaching Kazakh 

folk oral literature in the 

Russian school (grade 9) 

Ф.ғ.к., аға оқытушы 

Сатемирова Д.А. 

 

 

 

 

7 Мұхтар  Мерует 

Ғалымқызы 

 

 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақтілі мен 

әдебиеті» 

Оқу орыс тілінде жүретін 

мектептерде қазақ әдебиетін 

комментарий арқылы оқыту 

(10-11 сыныптар)  

 

Обучение казахской 

литературы через 

комментарий в школах с 

русскоязычным обучением 

(10-11 кл) 

Teaching Kazakh literature 

through commentary in 

schools with Russian-

language education (grades 

10-11) 

Ф.ғ.к., аға оқытушы 

Асқарова Г.С. 

 



8 Жарболина     Сайра 6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақтілі мен 

әдебиеті» 

Мұқағали Мақатаев 

шығармаларын сын 

тұрғысынан ойлау 

теxнологиясы арқылы оқыту 

(5-7сыныптар) 

Преподавание произведений 

Мукагали Макатаева по 

критическому мышлению 

(5-7 классов) 

Teaching of works by 

Mukagali Makatayev on 

critical thinking (5-7 grades) 

 

PhD, аға оқытушы 

Серікова С. 

 

9 Сулеева Айгерім 

Қуандықовна 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақтілі мен 

әдебиеті»  

Қ.Бітібаеваның әдістемелік 

мұрасы 

Методическое наследие 

К.Битибаевой 

Methodical heritage of 

K.Bitibaeva 

PhD, аға оқытушы  

Каримова Г.С. 

 

10 Орысбаева 

Назым 

6М012100 – 

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақтілі мен 

әдебиеті» 

Жоғарғы сыныптарда сыни 

еңбектерді оқытудағы сұрау 

тапсырмаларының  рөлі  

Роль заданий с вопросами 

при изучении критических 

трудов в старших классах 

The role of questionaires in 

the study of critical works in 

high schools 

П.ғ.д., профессор 

Жұмажанова Т. 

 

11 Сапарғалиева Сая 

Құрманғалиқызы 

6М020500 – 

«Филология» 

Бақыт Беделхан 

поэзиясындағы дәстүр 

сабақтастығы 

Непрерывность традиции в 

поэзии Бахыта Бедельхана 

 

The continuity of tradition in 

Bahyt Bedelhan's poetry 

 

Ф.ғ.к., аға оқытушы 

Есіркепова Г.Е. 

 

 

12 Тастемір 

Салтанат Ерланқызы 

6М020500 – 

«Филология» 

М. Байғұт  әңгімелеріндегі 

кейіпкерлер әлемі 

Мир персонажов в рассказах                       

М. Байгута 

The world of characters in 

the stories of M. Baygut 

Ф.ғ.к., аға оқытушы 

Сатемирова Д.А. 

 

13 Әсілбай Әмина 

Әскерқызы 

6М020500 – 

«Филология» 

А. Алтай әңгімелеріндегі 

көркемдік  ізденістер  

Художественные подходы в 

рассказах А. Алтая. 

Artistic approaches in the 

stories of A. Altai. 

Ф.ғ.к., аға оқытушы 

Сатемирова Д.А. 

 

14 Нокербан 

Бексұлтан  Нұрланұлы 

6М020500 – 

«Филология» 

М.Әуезовтің тарихи 

драмалары және дәстүр 

жалғастығы 

Исторические драмы 

М.Ауезова и 

преемственность традиции. 

The historical dramas of  

Mukhtar Auezov and 

continuity of traditions 

П.ғ.к.,аға оқытушы 

Бораш Р.Б. 

 

 

15 Нұрқасым Айтолқын 

Бақытжанқызы 

6М020500 – 

«Филология» 

Дулат Исабеков 

шығармашылығындағы өмір 

шындығы мен көркем шешім 

 

Реалии жизни и 

художественная реальность 

в прозе Дулата Исабекова 

 

Realities of  life and reality 

in the prose of  Dulat  

Isabekov 

Ф.ғ.д., 

қауымд.профессор м.а. 

Асылбекұлы С. 

 

16 Тәттібаева Айымгүл 6М020500 – 

«Филология» 

Сұраулы сөйлемдердің 

дискурстық қызметі 

 

Функция дискурса 

вопросительных 

предложений 

Interrogative sentences 

discourse function 

 

Ф.ғ.д., профессор 

Қалыбаева Қ. 

 

17 Оразхан 
Назерке 

Нұрботақызы 

6М021400 - 
«Әдебиеттану» 

Тынымбай Нұрмағамбетов 
әңгімелерінің поэтикасы 

Поэтика рассказов 
Тынымбая Нурмагамбетова 

The poetics of Tynymbai 
Nurmagambetov, s stories 

П.ғ.к.,аға оқытушы 
Бораш Р.Б. 

 

18 Төребекқызы 

Ләззат 

 

6М021200 – 

«Түркітану» 

 

Рабғузидің 

«Қисас-ул әнбийасының»  

нұсқалары және олардың 

зерттелуі 

Варианты поэмы  Рабгузи 

«Қисас-ул әнбийа»  и их 

исследования   

 

Variants of the poem 

Rabguzi «Kisas-ul аnbiya» 

and their research 

Ф.ғ.к., аға оқытушы  

Асқарова Г.С. 

 

          Академик С.Қирабаев атындағы Қазақ тілі 

мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор                                                                                         Қ.Есенова 


