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№ 

 

Студенттің толық  

аты-жөні 

Дипломдық жұмыстарының тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 
 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1 Асенова Айгүл 

Халдарқызы 

Экономикалық 

терминдердің лексика-

грамматикалық 

ерекшеліктері 

Лексико-грамматические 

особенности  

экономическиx терминов Morphology of metrological lexicon in Kazakh language 

Lexico-grammatical 

peculiarities of economical 

terms 

ҚТӘ-41 Мамаева 

Гүлнар 

Бейсенқызы 

ф.ғ.к., доцент 

2 Баекенова Айгерім 

Нурболатовна 

Қазіргі қазақ тіліндегі 

деректі зат есімдер 

негізіндегі сөзжасамдық 

ұялар 

Словообразовательные 

модели, образованные от 

конкретных имен 

существительных 

Family of words based on 

concrete nouns in modern 

Kazakh language 

ҚТӘ-41 Шоқабаева 

Салтанат 

Сағатовна 

ф.ғ.к., доцент 

3 Байбосын Әли 

Муратұлы  

Эпостық мәтіндегі көне 

сөздер 

Древние слова в 

эпическом тексте 

Ancient words in the epic text ҚТӘ-41 Еспекова 

Ләззат 

Әубәкірқызы  

ф.ғ.к., 

профессор м.а.  

4 Балтабай Досжан 

Әмірұлы 

Қазақ және түрік 

тілдеріндегі көнерген 

сөздер 

Архаизмы в казахском и 

турецком языке  

Archaisms in the Kazakh and 

Turkish languages 

 

ҚТӘ-43 Кенжалин 

Қуанышбек  

Кәрімұлы  

Phd докторы, доцент 

5 Бұланқан Арай   А.Байтұрсынұлы 

шығармалары тілінің 

лингво-статистикалық 

Лингво-статическое 

описание языка  

произведений 

Linguo-statistic description of 

the language of 

A.Baitursynov’s works 

ҚТӘ-41 Әбдуәлиұлы 

Бекжан  

ф.ғ.д., 



сипаттамасы А. Байтурсынова профессор 

6 Владимир Нұрайлым 

Бауыржанқызы 

Сөз табиғатын анықтаудағы 

семалар жүйесі 

 

Система сем в 

определении природы 

слова 

The system of semes in 

determining  the word nature 

ҚТӘ-41 Шоқабаева 

Салтанат 

Сағатовна  

ф.ғ.к., доцент 

7 Еркебұлан Жанар 

Қайсарқызы 

Теңеулердегі 

бағалауыштық коннотация 

 

Оценочная коннотация в 

сравнениях 

 

Evaluative connotation in 

comparisons 

 

ҚТӘ-43 Түсіпбекова 

Ғалия  

Аутовна 

 ф.ғ.к., доцент 

8 Заданова Дана 

Қанатқызы 

Қазақ фольклорындағы 

фитонимдердің 

семантикалық 

ерекшеліктері 

Семантические 

особенности фитонимов в 

казахском фольклоре 

Semantic features of 

phytonyms in the Kazakh 

folklore 

ҚТӘ-43 Түсіпбекова 

Ғалия  

Аутовна  

ф.ғ.к., доцент 

9 Калиева 

Шолпан 

Есенжолқызы 

 

 

«Көз» концептісінің қазақ 

және түрік 

паремиологиясында берілуі 

Отражение концепта 

«глаз» в казахской и 

турецкой паремиологии 

Reflection of the “eye” concept 

in the Kazakh and Turkish 

paremiology 

ҚТӘ-41 Өмірбекова 

Жамиля 

Қалдыбекқыз

ы 

ф.ғ.к., доцент 

10 Кокина Даяна 

Ерланқызы  

Ә.Нүрпейісовтің «Соңғы 

парыз» романындағы 

көркемдеуіш құралдардың 

берілуі 

Отражение 

стилистических фигур и 

тропов в романе 

А. Нурпейисова 

«Последний долг»  

Reflection of stylistic figures 

and tropes in A. Nurpeisov’s 

novel “Last Debt” 

ҚТӘ-41 Өмірбекова 

Жамиля 

Қалдыбекқыз

ы 

ф.ғ.к., доцент 

11 Кошкинбай Дария 

Срымқызы 

Қазақ тіліндегі туыстық 

атаулар мағынасындағы 

құқықтық ақпараттар 

Правовая информация в 

значении имен родства в 

казахском языке 

Legal information in the 

meaning of kinship names in 

the Kazakh language 

 

ҚТӘ-41 Әбдуәлиұлы 

Бекжан 

ф.ғ.д., 

профессор 

12 Маннап 

Фариза 

Русланбекқызы  

 

Қиял-ғажайып 

ертегілерінде дене мүше 

атауларының қолданылу 

ерекшелігі 

 

Особенности 

употребления названий 

частей тела в 

фантастических сказках 

Features of using names of 

body parts in fantastic 

fairytailes 

ҚТӘ-41 Ахметова 

Маржан 

Кәкімқызы 

ф.ғ.к., 

профессор м.а. 

13 Мейрман Ақнұр  

Мақсұтқызы 

Батырлар жырындағы қару-

жарақ атауларының сипаты 

 

Характеристика названий 

оружий в героических 

эпосах 

 

Characteristic nature of names 

of weaponry in heroic eposes 

 

ҚТӘ-43 Өмірбекова Жамиля 

Қалдыбекқызы 

ф.ғ.к., доцент 



14 Мұхтарова Фариза 

Сейдахметқызы 

Табиғат құбылыстарын 

бейнелейтін 

фразеологизмдер 

Фразеологизмы 

отражающие природные 

явления 

 

Phraseological units denoting 

natural phenomena 

ҚТӘ-43 Сәрекенова 

Қарлығаш 

Құрманғалиқы

зы 

ф.ғ.к., доцент 

15 Оразбекова Гүлім 

Қайратқызы 

Қазақ фольклорындағы 

топонимдердің 

лингвистикалық жүйесі 

Лингвистическая система 

топонимов в казахском 

фольклоре 

Linguistic system of toponyms 

in the  Kazakh folklore 

ҚТӘ-43 Шаяхметова Майдан 

 Хасеновна 

ф.ғ.к., доцент 

 

16 Өтешова Салтанат 

Дәуренқызы 

Академик 

М.С.Серғалиевтің көркем 

әдебиет тіліне қатысты 

зерттеулері                                                                                                   

Исследования академика 

М.С.Сергалиева о языке 

художественной 

литературы 

Academician M.S.Sergaliyev’s 

research of the language of 

fiction 

ҚТӘ-43 Бейсенбай 

Ардақ 

Бақытұлы  

ф.ғ.к., доцент 

 

17 Рысбеков Нұрбол 

Серікұлы 

С.Сейфуллиннің «Тар жол, 

тайғақ кешу» романының 

тілі 

Языковые особенности 

романа С. Сейфуллина 

«Тернистый путь» 

Language peculiarities of the 

poem “Thorny Way” by 

S.Seifullin 

ҚТӘ-41 Шәймерденова 

Күләш  

Қайыржанқызы  

аға оқытушы 

18 Сабырова 

Зарема 

Қазақ ертегілеріндегі 

қайталамалардың 

мәтінтүзімдік әлеуеті 

Текстообразующий 

потенциал повторов в 

казахских сказках 

Text-forming potential of 

repetitons in the Kazakh tales 

ҚТӘ-43 Ахметова 

Маржан 

Кәкімқызы 

ф.ғ.к., профессор м.а.  

19 Сейдахмет 

Жібек 

Құманқызы  

 

Қазақ баспасөзіндегі 

жарнама лексикасы 

Лексика  рекламы в 

казахской прессе 

Vocabulary of advertisements 

in the Kazakh press 

ҚТӘ-41 Мамаева 

Гүлнар 

Бейсенқызы 

ф.ғ.к., доцент 

20 Сейсекова Баян 

Қанатқызы 

Мәдени-әлеуметтік 

терминдердің жасалуы 

Образование культурно-

социальных терминов 

Formation of cultural-social 

terms 

ҚТӘ-43 Мамаева Гүлнар  

Бейсенқызы 

ф.ғ.к., доцент 

21 Шалғынбай 

Нұрбек 

Қайрғалиұлы 

Қазақ тілінде кірме сөздерді 

қолданудағы проблемалар 

Проблемы использования 

заимствованных слов на 

казахском языке 

Issues of using loan wards in 

the Kazakh language 

ҚТӘ-43 Кенжалин 

Қуанышбек 

Кәрімұлы  

Phd докторы, 

доцент  
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