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№ Магистрантты

ң аты-жөні 

Ғылыми 

жетекшінің толық 

аты-жөні, қызметі, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Магистрлік диссертация тақырыптары 

Қазақтілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

Филология факультеті 

 

7М02305 – «Қазақ филологиясы» 

 

1 Алтаева Әнел 

Күнділдақызы 

Ахметова Маржан 

Кәкімқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, профессор м.а. 

М. Әуезовтің «Абай Жолы» роман-

эпопеясындағы пайымдау мәтіні 

 

Текст-рассуждение в роман-

эпопеи М. Ауезова «Абай жолы» 

 

Text reasoning in  M. 

Auezov’s epic novel “Abay 

zholy” 

 

2 Әмірова Саягүл 

Есенжолқызы 

Кенжалин Қуанышбек 

Кәрімұлы 

PhD доктор, доцент 

 

«Китаб-и Межму-и Тержуман-и 

Түрки ве Ажеми ве Мугали» 

еңбегінің лексикалық ерекшеліктері 

Лексические особенности труда 

«Китаб-и Межму-и Тержуман-и 

Турки ве Ажеми ве Мугали» 

 

The lexical peculiarities of 

the work "Kitab-i Meсmu-i 

Tercuman-i Turki ve Acemi 

ve Mugali" 

3 Жәнібек Әйгерім 

Дәулетбекқызы 

Сағидолда Гулғайша 

филология ғылымдарының 

докторы, профессор 

Концепт «женщин» в 

контексте  

«Өнер: Тіл: Ұлттық сана» 

контексіндегі «әйел» концептісі 

(көркем фильм материалдары 

негізінде) 

 

Концепт «женщина» в контексте 

«Искусство: язык: национальное 

сознание» (на материале 

художественных фильм) 

Concept «women» in the 

context of «Art: Language: 

National consciousness» 

(on the materials of films) 

4 Құсаин Жібек 

Сеиілқызы  

Еспекова Лаззат 

Әубакірқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, профессор м.а. 

«Еңсегей бойлы Ер Есім» тарихи 

жырының тілі 

 

Язык исторического эпоса 

«Енсегей бойлы Ер Есим» 

 

The language of historical 

epos “Ensegei boily Er 

Esim” 
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5 Сейдахмет Жібек 

Куманқызы 

Кенжалин Қуанышбек 

Кәрімұлы 

PhD доктор, доцент 

Қазақ-түрік тілдеріндегі 

этнографизмдер 

 

Этнографизмы в казахском и 

турецком языках 

 

Ethnographies in the 

Kazakh and Turkish 

languages 

 

7М01717 – « Қазақ тілі мен әдебиеті» 

 

1. 1 Амантаева Диана 

Бахытқизи 

Маликов Қуанышбек 

филология ғылымдарының 

кандидаты, 

қауымдастырылған 

профессор 

Интернет ресурстарындағы 

жазбалардың тілі 

 

Язык записей в интернет-

ресурсах 

 

The language of written 

texts in the Internet 

resources 

2.  Әбутәліп Алтыншаш 

Ержанқызы 

Мамаева Гулнар Бейсенқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты,  
қауымдастырылған 

профессор 

Этномәдени атаулардың лексика-

грамматикалық ерекшеліктері 

 

Лексико-грамматические 

особенности этнокультурных 

лексем 

 

Lexical and grammar   

peculiarities of ethno-

cultural lexemes 

3.  Базарбаева Назерке 

Ералыкызы 

Сыздықова Гүлбаршын 

Олжабайқызы 

филология ғылымдарының 

докторы, профессор 

Абай шығармаларындағы 

паремиялардың  құрылымдық 

типологиясы 

 

Структурная типология паремий 

в произведениях Абая 

Structural typology  of  

paremias in Abay’s works 

 

4.  Батырбек Ардақ 

Лесханқызы 

Сарекенова Қарлығаш 

Құрманғалиқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты,  
қауымдастырылған 

профессор 

Қазақтың тілдік танымындағы 

"бақыт" концептісі 

 

Концепт "cчастье" в казахской 

языковой картине мира 

 

The linguistic 

representation of the 

concept "happiness" by 

Kazakh 

5.  Батырхан Жансая 

Бекжанқызы 

Сәрсеке Гүлнәр 

Әдебиетқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, профессор м.а. 

Қазақ тілді интернеттегі гендерлік 

айырмашылықтар: әлеуметтік 

желілердегі пікірлерді тілдік талдау 

Гендерные различия в 

казахскоязычном интернете: 

лингвистический анализ 

комментариев в социальных 

сетях 

Gender differences in the 

Internet in  Kazakh: 

linguistic analysis of 

comments in social 

networks 

6.  Баяр Күлшат Құрманбаева Шынар 

Қапантайқызы 

педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор 

Абай шығармаларын интерактивті 

оқыту әдістемесі 

 

 

Интерактивная методика 

обучения произведении Абая 

 

Interactive Teaching 

Methods of Abay’s works 

7.  Бекқажиева Қалжан 

Нұржаубайқызы 

Маликов Қуанышбек  

филология ғылымдарының 

кандидаты, 

Маршал Әбдіхалықов 

шығармаларының тілі 

 

Язык произведений Маршал 

Абдикаликова 

 

The language of Marshall 

Abdikalikov’s works 
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қауымдастырылған 

профессор 

8.  Жакудина Аймансұлу 

Галымжанкызы 

Өмірбекова Жамиля 

Қалдыбекқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Қазақ жұмбақтарының этномәдени 

сипаты 

 

Этнокультурное свойство 

казахских загадок 

 

Ethnocultural features of 

Kazakh riddles 

9.  Канатова Татыгуль 

Канатовна 

Ахметова Маржан 

Кәкімқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, профессор м.а. 

Ертегілердегі сакралды лексика 

 

Сакральная лексика в сказках 

 

Sacred lexicon in fairy tales 

10.  Құдайбергенов 

Жандәулет 

Сандыбекұлы 

Шоқабаева Салтанат 

Сағатқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Қазақ тіл білімінде валенттілік 

терминінің қалыптасуы және дамуы 

Формирование и развитие 

термина  валентности в 

казахском языкознаний 

 

The formation and 

development of the term 

valency in Kazakh 

linguistics 

11.  Құрманбекова Ақжайық 

Мұратқызы 

Сағидолда Гулғайша 

филология ғылымдарының 

докторы, профессор  

М.Қашқаридің " Диуани лұғат ит-

Түрік" шығармасының 

концептосферасы 

Концептосфера  "Дивани лугат 

ит-Турк" М.Кашгари 

 

The conceptosphere of  

"Divany lugat it-Turk" by 

M.Kashgary  

 

12.  Оразбекова Гүлім 

Қайратқызы 

Әбдуәлиұлы Бекжан  

филология ғылымдарының 

докторы, профессор 

Қазақ тегінің тарихи-линвистикалық 

негіздері 

Историко-лингвистические 

основы казахских фамилий 

Historical and linguistic 

bases of Kazakh surnames 

13.  Орынбаева Айжан 

Кудайбергеновна 

Әбдуәлиұлы Бекжан  

филология ғылымдарының 

докторы, профессор 

Қазақ  антропонимдерін  

біріздендіру жолдары 

 

Способы унификации казахских 

антропонимов  

 

Methods of unification of 

Kazakh anthroponomy 

 

14.  Ратай Нурила 

Бахтиярқызы 

Шоқабаева Салтанат 

Сағатқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Морфонологиялық құбылыстардың 

сөзжасамдық аспектісі 

Словообразовательный аспект 

морфонологических процессов 

Word formation aspect of 

morphophonological 

processes 

15.  Садыкова Тогжан 

Белгибаевна 

Сарекенова Қарлығаш 

Құрманғалиқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты,  
қауымдастырылған 

профессор 

Қазақ тіліндегі гипонимдердің 

лексика-семантикалық 

ерекшеліктері 

 

Лексико-семантические 

особенности  гипонимов в 

казахском языке 

Lexical and semantic 

features of hyponyms in the 

Kazakh language 

16.  Сасанова Инабат 

Сасанқызы 

 

Шоқабаева Салтанат 

Сағатқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Қазіргі қазақ тіліндегі -лық , лік (-

дық, -дік) жұрнағының сөзжасамдық 

қызметі 

Словообразовательная функция 

суффикса -лық , лік (-дық, -дік) в 

современном казахском языке 

 

Word formation functions 

of suffixes -лық , лік (-

дық, -дік) in the modern  

Kazakh language 
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17.  Серпенқызы Бота 

 

Өмірбекова Жамиля 

Қалдыбекқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

М.Әлімбаевтың тілдік тұлғасы Языковая личность М.Алимбаева 

 

M. Alimbaev’s linguistic 

personality 

18.  Совет Санат 

Бакытжанович 

Сәрсеке Гүлнәр 

Әдебиетқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, профессор м.а. 

Компьютерлік коммуникация: қазақ 

веб-блогтарының тілі 

 

Компьютерно-опосредованная 

коммуникация: язык веб-блогов 

на  казахском языке 

Сomputer-mediated 

communication: the 

language of blogs in 

Kazakh 

19.  Таңсықбай Әділет 

Қыдырбекұлы 

Кенжалин Қуанышбек 

Кәрімұлы 

PhD доктор, доцент 

Мақал-мәтелдердегі көнерген 

сөздер 

Архаизмы в пословицах и 

поговорках 

Archaisms in proverbs and 

sayings 

20.  Түгелжанова Марал 

Бектұрғанқызы 

Мамаева Гулнар Бейсенқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты,  
қауымдастырылған 

профессор 

Қазақ және түрік тілдеріндегі алғыс-

қарғыс, бейтарап мәнді сөздердің 

эмотивтік қызметі 

Эмотивная функция нейтральных 

cлов и слов благодарности-

проклятия в казахском и 

турецком языках 

 

The emotional functions of 

neutral words and words of 

gratitude-curses in the 

Kazakh and Turkish 

languages 

21.  Шаржау Айдана 

Шаржауқызы 

 

Шоқабаева Салтанат 

Сағатқызы 

филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Қазіргі қазақ тіліндегі 

префикстердің қызметі  

Функцииперефиксов в 

современном казахском языке 

Functions of prefixes in the 

modern Kazakh language 
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