
“Латын графикасына негізделген ұлттық әліпбиді меңгертудің әдістемесі” 

жобасы 

 

Академик С.Қирабев атындағы қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында  

ҚР БжҒМ -нің 2018-2020 жылдар аралығындағы гранттық қаржыландыру 

жобасы бойынша “Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық 

ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер) бағытында «Латын 

графикасына негізделген ұлттық әліпбиді меңгертудің әдістемесі” (филология  

мамандығында оқитын студенттер үшін  (ЖТН): AP05132846) іргелі зерттеу жүргізіледі.  

Жоба мүшелері: 1. Жоба жетекшісі: п.ғ.д., проф. Оразбаева Ф.Ш.; 2. п.ғ.д., доцент 

Дәулетбекова Ж.; 3. п.ғ.д., доцент Рахметова Р.С.; 4. ф.ғ.к., аға оқытушы Амиржанова 

Н.С.; 5. п.ғ.к., аға оқытушы Рауандина А.Қ.; 6. ф.ғ.к. аға оқытушы Қоқанова Ж.А.; 7. РһD, 

аға оқытушы Иманқұлова М.А.; 8. РһD докторант Бөгенбаева А.; 9. 6М011700-қазақ тілі 

мен әдебиеті мамандығының 2 курс магистранты  Қурмантай К. 

2018 жылы ғылыми жобаның  Түркі тілдес  халықтардың латын әліпбиін меңгерту 

әдістерін зерделей отырып, сауат ашуға қатысты латын әліпбиі мен жеке әріптердің 

құрамына талдау жасау, филолог студенттерге ұлттық әліпбиді меңгертудің  басты  

мәселелерін анықтау. Жобаның маңызы мен жарияланымы. Зерттеу нәтижелері әр 

саладағы маман иелеріне, жалпы тіл үйренушілерге түрлі деңгейдегі әдістемелік 

нұсқаулықтар даярлауға ықпал етеді. Жоба тақырыбына сәйкес ҚР БжҒМ БК ұсынған 

журналдарда, РИНЦ базасына кіретін журналда және халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдарында барлығы  9 мақала жарияланды: 

1. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік  руханият,  жазу  және латын  әліпбиі//    «Алаш  

зиялыларының  ғылыми-әдістемелік  мұралары:  дәстүр  мен  жаңашылдық»  атты   Абай  

атындағы  Қаз ҰПУ  90 жылдығына  арналған  халықаралық  ғылыми-практикалық  

конференция. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2018. – 466.  – Б. 5-6.   

2. Даулетбекова Ж.Т. Жаңа әліпбиді ендіру жағдайындағы Алаш дәстүрі мен 

жаңашылдықтың сабақтастығы// Алаш  зиялыларының  ғылыми-әдістемелік  мұралары:  

дәстүр  мен  жаңашылдық»  атты   Абай  атындағы  Қаз ҰПУ  90 жылдығына  арналған  

халықаралық  ғылыми-практикалық  конференция. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 

2018. – 466.  – Б.50-53. 

3. Даулетбекова Ж.Т. Латын таңбасын ендірудің оқу-әдістемелік жүйені жаңартумен 

сабақтастығы// «Латын әліпбиі: ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім беру үрдісі» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. – Алматы, 2018. 

230 б. – Б. 20-23. 

4. Иманқұлова М.А. Латын әліпбиіне көшудің практикалық маңызы// «Латын 

әліпбиі: ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім беру үрдісі» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдар жинағы. – Алматы, 2018. 230 б. –  Б. 37-40.  

5. Оразбаева Ф.Ш. Латын  әліпбиін  игерудің  әдіснамалық  ерекшеліктері// «Қазақ 

әліпбиін латын әліпбиіне көшірудің өзекті мәселелері» атты халықаралық  ғылыми-

практикалық  конференция. – Алматы:  Тіл басқармасы,  2018. – Б.140-144. 

6. Әміржанова Н.С. Латын графикасына негізделген әліпби бойынша 

орфографиялық проспесі түзу негіздері//«Қазақ әліпбиін латын әліпбиіне көшірудің өзекті 

мәселелері» атты халықаралық  ғылыми-практикалық  конференция. – Алматы:  Тіл 

басқармасы,  2018. – Б.74-79. 

7. Әміржанова Н.С., Үркінбаев С.Ж. Латын графикасына негізделген әліпби: 

техникалық, лингвистикалық, әдістемелік аспектісі // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы, 

«Филология ғылымдар» сериясы. – 2018. – №1. – Б.22-28.  

8. Оразбаева Ф.Ш., Иманқұлова М.А.  Казахское письмо, основанное на латинской 

графике: история и методология. Bulletin Almanach science Association France-Kazakhstan, 

Volume 2, 2018. Входит в базу РИНЦ. 133 с. – С. 113-124. 



9. Оразбаева Ф.Ш. «Тіл – рухани  діңгегіміз». «Қазақ  әдебиеті» газеті. 1 маусым 

2018 ж. №20 (3602). 01.06.2018. – Б.4-5. 

10. Даулетбекова Ж.Т. Латын таңбасын ендіру жағдайында болашақ филолог 

маманның кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру// «Қазақ жазуын латын әліпбиіне 

көшіру: жаһандану жағдайындағы мемлекеттік тілдің дамуы» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. – Атырау, 2018. Б. 182-185. 
11. Құлманов С.Қ., Қоқанова Ж.А. Латын графикасына транслитерациялауда 

басшылыққа алынатын құжаттар // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы, «Филология 

ғылымдар» сериясы. – 2018. – №2.  

 
 

 

 

 

 

 

«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» 

Филология және көптілді білім беру институты 

Академик С.Қирабаев атындағы қазақ тілі мен әдебиеті кафедарсының ғылыми жоба 

мүшелерінің ұйымдастыруымен  11.10.2018 жылы 

«ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИДІ МЕҢГЕРТУДІҢ 

ӘДІСТЕМЕСІ» 

(филология мамандығында оқитын студенттер үшін ЖТН: АР05132846)   

2018-2020 жылдарға арналған мемлекеттік грант  жобасы аясында өткен  

«ТҮРКІ ТІЛДЕС ХАЛЫҚТАРДЫҢ ӘЛІПБИ ИГЕРТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»  

атты семинар-тренинг өтті. 
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