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 мамандығын бітіруші студенттердің дипломдық жұмыстарының (жобаларының) 

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері  

 

 

№ Студенттің 

толық аты-жөні 

Диплом жұмысының тақырыптары Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы  

Қазақ  

тілінде  

Орыс  

тілінде 

Ағылшын тілінде 

1 Аргимбаева 

Акнур Айбековна 

Қазақ 

ономастикасының 

тариxын дәуірлеу 

мәселелері  

Вопросы периодизации 

истории казахской 

ономастики 

 

Questions of 

periodization of the 

history of Kazakh 

onomastics 

ФҚТ-41 Әбдуәлиұлы Бекжан 

филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

2 Байдетова 

Қанымай 

Қайратқызы 

Д. Исабеков 

прозасындағы ішкі 

монологтың 

көркемдік қызметі 

Художественная фунция 

внутренного  монолога в 

прозе Д. Исабекова 

Artistic activity of the 

monologue in D. 

Isabekov's prose 

 

ФҚТ-41 Айтуғанова Сәулеш 

Шамшақызы, филология 

ғылымдарының 

кандидаты, профессор 

3 Даниярова 

Аяулым 

Туралиевна   

Қазақ тіліндегі 

"қорқыныш пен 

қуаныш" 

эмоционалдық 

концептілері 

Эмоциональный концепт 

"страх и радость" в 

казахском языке 

 

Emotional concept "fear 

and  joy" in Kazakh 

language 

ФҚТ-41 Сарекенова Қарлығаш 

Құрманғалиқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, 

қауымдастырылған 

профессор 



4 Елимес Ерболат 

Муқаметқалиұлы 

Абай дүниетанымы: 

исламдық және 

адамгершілік 

құндылықтар 

Мировозрение Абая : 

исламские и человеческие 

ценности 

Abai’s Worldvıew: 

Islamıc and Humane 

values 

ФҚТ-41 Тұрысбек Рақымжан 

Сағымбекұлы, 

филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

5 Жарылқасова 

Ақсұңқар 

Қайратқызы 

Ұлт тілінде 

терминдердің 

жасалуы 

 

Образование терминов на 

национальном языке 

Creation of terms in the 

national language 

ФҚТ-41 Мамаева Гүлнар 

Бейсенқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, 

қауымдастырылған 

профессор 

6 Жолдасова Әсел 

Темірбекқызы 

Қазіргі 

драматургиядағы 

мінез және тартыс. 

Конфликт и характер в 

современной драматургии. 

Conflict and character in 

modern drama. 

ФҚТ-41 Айтуғанова Сәулеш 

Шамшақызы, филология 

ғылымдарының 

кандидаты, профессор 

7 Искакова Айсулу 

Жуманаліқызы 

Қазақтың тілдік 

танымындағы "Ай" 

концептiсi  

 

 

Концепт "Луна" в языковой 

картине мира казахов  

The concept «Moon» in 

the Linguistic picture of  

the word of Kazakhs 

ФҚТ-41 Өмірбекова Жамиля 

Қалдыбекқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

8 Исмагулова 

Шынар 

Асқарқызы 

Қазақ ән мәтіндерін 

жаңаша қарастыру 

Исследование текстов 

казахских песен по-

новому   

Research of texts of the 

Kazakh songs in a new 

way 

ФҚТ-41 Әлтай Аманжол 

Дүйсенбайұлы, 

филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

9 Ишниязова Айнур 

Беркиновна 

ХХ ғасыр басындағы 

қазақ прозасының 

шағын және орта 

жанрларында әйел 

образдарының 

типологиясы 

 

Типология женских образов 

в малых и средних жанрах 

казахской прозы начала ХХ 

века 

 

Typology of female 

images in small and 

medium genres of 

Kazakh prose of the early 

twentieth century 

 

ФҚТ-41 Кемеңгер Қайырбек 

Ризабекұлы, филология 

ғылымдарының 

кандидаты, доцент 



10 Кеңесбек Шалқар 

Маралбекұлы 

Аңшылық және 

саятшылыққа 

қатысты атаулардың 

этнотанымдық 

сипаты 

 

Этно-когнитивная 

характертеристика 

наименований, связанные с 

охотничеством 

 

Ethno-cognitive nature of 

the names related to 

hunting 

ФҚТ-41 Мамаева Гүлнар 

Бейсенқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, 

қауымдастырылған 

профессор 

11 Қартбаева 

Ұлболсын 

Сәкенқызы   

Қолөнер 

лексикасының 

этнолингвистикалық 

сипаты 

 

Этнолингвистическая 

характеристика  

ремесленной лексики 

 

Ethnolinguistic nature of 

the lexis of craft 

 

 

ФҚТ-41 Мамаева Гүлнар 

Бейсенқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, 

қауымдастырылған 

профессор 

12 Мұхаметқалиева 

Ақерке 

Қадылбекқызы 

Түр-түс 

атауларының 

лингвомәдени 

аспектісі 

Лингвокультурологический 

аспект цветообозначении 

The  linguocultural  

aspect of color names 

ФҚТ-41 Мамаева Гүлнар 

Бейсенқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, 

қауымдастырылған 

профессор 

13 Мықтыбаева 

Мадина 

Төлеуғазықызы 

Қазақ авторлы ауыз 

әдебиетіндегі мақтау 

және даттау жанры 

Жанр мактау и даттау в 

казахской авторской устной 

литературе 

The genre of maktau and 

dattau of the kazakh 

author's oral literature  

ФҚТ-41 Қорғанбеков Болат 

Сағынбекұлы, 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

 

14 Наркеш Наргиза 

Серікбайқызы 

Қазақ ертегілеріндегі 

эмоцияның тілдік 

репрезентациясы    

 

Языковая репрезентация 

эмоций в казахских сказках 

Language representation 

of emotions in Kazakh 

fairy tales 

ФҚТ-41 Ахметова Маржан 

Кәкімқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, профессор 

м.а 



15 Сагындыкова 

Шайзат Калиевна 

Коммуникативтiк 

қатынастағы ым-

ишараның гендерлiк 

ерекшелiктерi 

 

Гендерные особенности 

жестов и мимики в 

коммуникативном 

отношении 

 

Gender features of 

gestures and facial 

expressions in 

communication 

ФҚТ-41 Сәрсеке Гүлнәр 

Әдебиетқызы 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, профессор 

м.а. 

16 Тоқанов Санжар 

Асқарұлы 

 «Қорқыт ата 

кітабындағы» және 

қазақ 

фольклорындағы 

Қорқыт тұлғасы 

Личность Коркыта в 

казахском фольклоре и «в 

книге деда Коркыта» 

The personality of 

Korkyt in Kazakh 

folklore and “in th book 

of Korkyt-Ata “ 

 

ФҚТ-41 Аймұхамбет Жанат 

Әскербекқызы, 

филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

17 Уәлибекова Ділдә 

Жанатқызы 

Қазіргі қазақ 

поэзиясындағы 

ұлттық бояулар, 

бейнелеуіш 

құралдар.   (Тынышт

ықбек, Сұраған, 

Ұлықбек, Есенғали) 

Национальные краски и 

художественно-

выразительные средства в 

современной казахской 

поэзии (Т.Әбдікәкімов, 

Е.Раушанов, С.Рахметұлы, 

Ұ.Есдәулет) 

National colors and 

artistic expressive means 

in modern Kazakh poetry 

(T. Abdіkakіmov, E. 

Raushanov, S. 

Rakhmetuly, U.Esdaulet) 

 

ФҚТ-41 Жұмағұл Сағымбай 

Ботпайұлы, филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

 

 

                          

                           Қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі                                                                   Қ.Т.Маликов 

  

                           Филология факультетінің деканы                                                                                          А.Б. Бейсенбай 


