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1 
 

Абдикаримова Сəуле 
Бақытжанқызы 

Қазіргі қазақ тіліндегі 
аффиксоидтердің қызметі 

 

Фунция аффиксоидов в 
современном казахском языке 

Functions of affixoids in 
the modern Kazakh 
language 

ҚТƏ-41 Шоқабаева Салтанат 
Сағатқызы  

филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

2 Айтбай Еркеназ 
Темірбекқызы 

Ғ.Мүсіреповтің «Ұлпан» 
романындағы кеңістік 
септіктерінің функционалдық 
сипаты  

Функциональный аспект 
пространственных падежей в 
романе Ғ.Мүсірепова «Ұлпан» 

Functional aspect of 
spatial cases in the novel 
of G.Musirepov “Ulpan” 

ҚТƏ-45 Шəймерденова Күлаш 
Қайыржанқызы 
аға оқытушы 

3 Алаудин Оразкул 
Абілхайырқызы 

Күшейткіш көмекшілердің 
қолданыстағы қызметі 
 
  

Функция употребления 
усилительных 
вспомогательных 

Function of the use of 
amplifying auxiliary 

ҚТƏ-41 Əбдіғалиева Тілеулес   
филология ғылымдарының 
докторы, профессор  

4 Амангелдиева Диана 
Еркінқызы 

Жыраулар поэзиясындағы 
теңеулер 
 

Сравнения в поэзии жырау 
 

Comparisons in Poetry of 
Zhyrau 

 

ҚТƏ-45 Мұхтарова Алмагул 
Сапарбекқызы 
педагогика 

ғылымдарның кандидаты, 
доцент 

5 Ануарова Жансая Қазіргі БАҚ-тағы жаңа атаулар Неологизмы в современных The neologisms in modern ҚТƏ-41 Құрманбайұлы Шерубай 



Бахтияровна (Қазақ тіліндегі БАҚ 
материалдары негізінде) 

 

СМИ (на материале СМИ 
казахского языка) 

 

Mass Media (based on the 
material of the Kazakh 
language Mass Media) 

 педагогика 
ғылымдарының докторы, 

профессор 
6 Бекназар Айсана 

Асқарқызы 
Қазақ ертегілеріндегі 
фразеологизмдердің қолданылу 
ерекшеліктері 

Особенности  фразеологизмов в 
казахских сказках 

Features of phraseological 
units in Kazakh tales 

ҚТƏ-43 Саркенова Қарлығаш 
Құрманғалиқызы 

 филология ғылымдарның 
кандидаты, доцент 

7 Битуған Ақторғын 
Қуанышқызы 

Төлеген 
Айбергенов 
шығармаларындағы 
көркемдегіш 
құралдар 

Художественные предметы в 
произведениях Толегена 
Айбергенова 

Аrt objects in the works of 
Tolegen Aibergenov 

ҚТƏ-45 Мұхтарова Алмагүл 
Сапарбекқызы  

педагогика ғылымдарның 
кандидаты, доцент 

 
8 

Даулетова Унзиля 
Асыгатовна 

Қазақ тілі сабағында ақпараттық-
коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Применение информационно-
коммуникационных технологий 
на уроках казахского языка 

 
 

Using information and 
communication 
technologies at the lessons 
of Kazakh 

ҚТƏ-41 Құрманбаева Шынар 
Қапантайқызы  
педагогика 

ғылымдарының докторы, 
профессор 

9 Дүйсенбек Айдана 
Ерланқызы 

Қазақ антропонимиясының 
нормативтік жүйесі 

 

Нормативная система 
казахской антропонимии 
 

Normative system of 
Kazakh anthroponymy 

 

ҚТƏ-45 Əбдуəлиұлы Бекжан 
филология ғылымдарының 
докторы, профессор 

10 Елтай Арайлым 
Нұрғалиқызы 
 

Хамза Есенжановтың "Ақ 
Жайық" шығармасындағы 
кейіпкер бейнесінің берілу 
жолдары 

Способы 
представления 
образа героя в 
произведении 
Хамзы 
Есенжанова «Ак 
Жайык» 

Ways to represent the 
image of the character  in 
the work of Hamza 
Esenzhanov "Ak Zhayik" 
 

 Шаяхметова Майдан 
Хасенқызы 

 филология ғылымдарның 
кандидаты, доцент 

11 
 

Есей Назерке 
Бақытжанқызы 

Жан-жануарлар туралы 
ертегілердің тілдік-құрылымдық 
ерекшелігі 

Языково-структурные 
особенности сказок о животных 

Linguistic and structural 
pecularities of fairy tales 
about animals 

ҚТƏ-41 Ахметова Маржан 
Кəкімқызы  

филология ғылымдарының 
кандидаты, профессор 

12 Əбутəліп Алтыншаш 
Ержанқызы 
 

Көнерген сөздердің 
этнолингвистикалық сипаты 

Этнолингвистическая 
характеристика устаревших 
слов (архаизмов) 

Ethno linguistic 
characteristics of the 
obsolete words (archaisms) 

ҚТƏ-43 Мамаева Гүлнар 
Бейсенқызы 

 ғылымдарның кандидаты, 
доцент 

13 Əмірова Саягүл 
Есенжолқызы 

Телінбе құрылымдар Присоединительные 
конструкций 

The conjunctive 
constructions  

ҚТƏ-45 Жақыпов Жантас 
Алтайұлы  



 филология ғылымдарының 
докторы, профессор 

14 Жаңбыршы Нартай 
Қуантқанұлы 

Қазақ поэзиясындағы 
автометафоралардың лексика-
семантикалық ерекшеліктері 

Лексико-семантические 
особенности автометафор в 
казахской поэзии 

Lexico-semantic features 
of autometaphor in Kazakh 

poetry 

ҚТƏ-43 Сарекенова Қарлығаш 
Құрманғалиқызы  

филология ғылымдарның 
кандидаты, доцент 

15 Жүніс Айдана 
Нұралықызы 

Қазақ интернет тілінің сөздік 
құрамы мен орфографиясы 
 

Лексика и орфорграфия в 
казахском языке интернета 

 

Vocabulary and 
Orthography of the 
Internet Kazakh Language  

ҚТƏ-45 Сəрсеке Гүлнар 
Əдебиетқызы 

16 Ілім Сабинұр 
Нұрланқызы 
 

Қазақ тіліндегі эстетикалық 
бағалауыштық мағына 

Эстетическое оценочное 
значение в казахском языке 

Aesthetic value in the 
Kazakh Language  

ҚТƏ-43 Түсіпбекова Ғалия 
Аутқызы 
филология  

ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

17 
 

Құрманбекова 
Ақжайық Мұратқызы 

М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат-
Түрк» тілінің концептілік аясы 

 

Концептосфера языка «Дивани 
лугат ат-Турк» М.Кашкари 
 

Conceptual field of the 
language in «Diuany lugat 
at-Turk» by M.Kashkari  

 

ҚТƏ-43 Сағидолда Гүлғайша 
филология ғылымдарының 
докторы, профессор 

18 
 

Мусаева Ұлшат 
Оразханқызы 

Қазақ жəне корей тілдерінің 
қарым-қатынасы 
 

Взаимоотношения казахского и 
корейского языка 

 

Intercommunication 
between the Kazakh and 
Korean languages 

 

ҚТƏ-41 Сағидолда Гүлғайша 
филология ғылымдарының 
докторы, профессор 

19 Нысанбай Қаламқас 
Сырлыбайқызы 

Қазақ интернет тіліндегі жаңа 
сөздердің семантикалық жəне 
прагматикалық ерекшеліктері 

Семантические и 
прагматические особенности 
неологизмов интернета 
казахского языка 

 

Semantic and pragmatic 
features of neologisms of 
Internet Kazakh language 

 

ҚТƏ-41 Сəрсеке Гүлнар 
Əдебиетқызы 

20 
 

Өтебаева Диана 
Ерланқызы 

Ертегідегі бұйрықты 
сөйлемдердің мағынасы мен 
қызметі 

 

Значение и функции 
побудительных предложений в 
сказках 

The meaning and fuction 
of the imperative sentences 
in fairy tales 

ҚТƏ-41 Ахметова Маржан 
Кəкімқызы 

филология ғылымдарының 
кандидаты, профессор 

21 Өтеген Айғаным 
Ерболқызы 

Қазақ медиа тіліндегі тіл мен 
гендерді əлеуметтік зерттеу: 
Кейс зерттеу 

 

Социолингвистический анализ 
языка и гендера в казахском 
медиа: Кейс-стади 

 

Sociolinguistics Study of 
Language and Gender in 
Kazakh media: A Сase 
Study 

ҚТƏ-41 Сəрсеке Гүлнар 
Əдебиетқызы 

22 Ратай Нурила 
Бахтиярқызы 

Орта түркі дəуірі жазба 
мұралары тіліндегі "білім" 
концептісі (М. Қашқари, Ж. 
Баласағұни еңбектері негізінде) 

Концепт "знание" на языке 
тюркских памятников 
письменности средневековья 
(по трудам М. Кашкари, Ж. 

The concept of 
"knowledge" in the 
language of the Turkic 
literary texts of the Middle 

ҚТƏ-43 Құрманбаева Шынар 
Қапантайқызы  
педагогика 

ғылымдарының докторы, 



 Баласагуни) Ages (based on the works 
of M. Kashkari, Y. 
Balasaguni) 

профессор 

23 Сабыр Санжар 
Өзбекұлы 

ХҮІІІ ғасырдағы əдеби тіл 
лексикасы (Ақтамберді, Тəтіғара, 
Үмбетей, Бұқар, Шал, Көтеш 
шығармалары бойынша)  

 Лексика литературного языка 
XVIII века  (Ақтамберді, 
Тəтіғара, Үмбетей, Бұқар, Шал, 
Көтеш) 
 

 

Vocabulary of the literary 
language of XVIII century 
(Aktamberdy, Tatygara, 
Umbetey, Bukar, Shal, 
Kotesh) 

ҚТƏ-45 Еспекова Лəззат 
Əубəкірқызы 

 филология ғылымдарның 
кандидаты, профессор 

24 Садыкова Тогжан 
Белгибаевна 

Мифтік фразеологизмдердің 
танымдық сипаты 

Лингвистические особенности 
мифических фразеологизмов  

Linguistic peculiarities of 
mythical phraseology 

ҚТƏ-43 Саркенова Қарлығаш 
Құрманғалиқызы 

ғылымдарның кандидаты, 
доцент 

25 Сасанова Инабат 
Сасанқызы 

Қазақ тіліндегі –қы, -кі, -ғы, -гі 
жұрнағының сөзжасамдық 
əлеуеті 
 

Словообразовательный 
потенциал  аффикса –қы, -кі, -
ғы, -гі в казахском языке 
 

 The word formation 
potential of affix suffixes –
қы, -кі, -ғы, -гі in the 
Kazakh language 

ҚТƏ-41 Шоқабаева Салтанат 
Сағатқызы  

филология ғылымдарның 
кандидаты, доцент 

26 Сəден Аякөз 
Сансызбайқызы 

Халық аңыздарының тілі Язык народных легенд The language of folk 
legends 

ҚТƏ-41 Бейсенбай Ардақ 
Бақытұлы филология 

ғылымдарның кандидаты, 
доцент 

 
27 

Таңсықбай Əділет 
Қыдырбекұлы 

Қазақ тіліндегі жан-жануарлар 
атауларының этимологиясы 

Этимология названий 
животных в казахском языке 

Etymology of animal 
names in the Kazakh 
language 

ҚТƏ-41 Мамаева Гүлнар 
Бейсенқызы 

филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

28 Шынтемір Əйгерім 
Шынтемірқызы 

Тарихи эпостардағы жер-су 
атаулары 

Названия земель и вод в 
исторических эпосах 

Names of lands and water 
places in historical epics 

ҚТƏ-45 Еспекова Лəззат 
Əубəкірқызы 

 филология ғылымдарның 
кандидаты, профессор 
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№ Студенттің 
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Диплом жұмысының тақырыптары Тобы Ғылыми жетекшінің 
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ғылыми атағы  

Қазақ  
тілінде  

Орыс  
тілінде 

Ағылшын тілінде 

1 Ахмадалиева 
Мафтуна 
Батиралиевна 

Қазақ тіліндегі "сұлулық" 
 концептісі (І.Есенберлин  
шығармалары бойынша) 

Концепт "Красоты" на казахском 
языке (по произведением И.Есен

берлина) 

The concept of the "Beauty" in 
Kazakh language (in the stories of 

I.Yesenberlin) 

ФҚТ-41 Ахметова Маржан 
Кəкімқызы 
филология 

ғылымдарының 
кандидаты, профессор 

м.а 
 

2 Бақтығали Əсемай 
Бекмырзақызы 

«Кітаби Деде Коркут» 
еңбегінің лексикасы 

Лексика труда «Кітаби Деде 
Коркут» 

Lexica of work «Kitabi Dede 
Korkut» 

ФҚТ-43 Кенжалин Қуанышбек 
PhD доктор, доцент 

3 Бақытқалиева 
Анжелика 
Аманғалиқызы 

«Абылай хан» тарихи 
эпосының тілдік 
ерекшеліктері  
 

Языковые особенности 
исторического эпоса «Абылай-
хан» 

Language features of the 
historical epic "Abylai-khan" 

ФҚТ-41 Еспекова Лаззат 
Əубакірқызы 
филология 

ғылымдарының 
докторы, профессор 

 
4 

Батыр Гүлзира 
Тұрсынбекқызы 

Қазақ жəне түрік 
тілдеріндегі тұрмыстық 

Устаревшие слова, связанные с 
бытовыми названиями в 

Оbsolete words associated with 
household names in the Kazakh 

ФҚТ-41 Кенжалин Қуанышбек 
Кəрімұлы 



атауларға байланысты 
көнерген сөздер 

 

казахском и турецком языках 
 

and Turkish languages 
 

PhD доктор, доцент 

5 
 

Зикирина Саягуль 
Дулатхановна 

Қазақ тіліндегі гипонимдер  
 

Гипонимы на казахском языке 
 

Hyponyms in the Kazakh 
language 

ФҚТ-41 Əбдуəлиұлы Бекжан 
филология 

ғылымдарының 
докторы, профессор 

6 Ізтай Айсапар 
Артықбайқызы 

Эпикалық жырлардағы 
темпоралдылық  
 

Темпоральность в эпических 
эпосах 

temporality in the epical eposses ФҚТ-43 Сыздықова 
Гүлбаршын 
Олжабайқызы 
филология 

ғылымдарының 
докторы, профессор 

 
7 

Кенжебай Аяулым 
Қасымқызы 

Қазақ тілі сабағында 
коммуникативтік 
құзыреттілікті дамыту 

Развитие коммуникативной 
компетентности на уроках 
казахского языка 

Development of communicative 
competence at the lessons 
of Kazakh 

ФҚТ-41 Құрманбаева Шынар  
педагогика 

ғылымдарының 
докторы, профессор 

8 Көптілеуова 
Гүлжамал 
Ерсайынқызы 

Еліктеу негізді 
туындылардың 
грамматикалық 
индикаторлары 

Грамматические индикаторы 
производных с основой 
подражательных слов 

Grammatical indicators derived 
from the basis of imitative words 

ФҚТ-41 Сыздықова 
Гүлбаршын 
Олжабайқызы  
филология 

ғылымдарының 
докторы, профессор 

9 Муратбаева 
Жансая 
Кенжебаевна 

Иран-Ғайып шығармалар 
тілінің ерекшеліктері 
 

Языковые осовенности 
произведении Ирана-Гайыпа 

 

Linguistic peculiarities of the 
compositions of Iran-Gaiyp 

 

ФҚТ-43 Өмірбекова Жамиля 
Қалдыбекқызы 
филология 

ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

10 Мырзағали 
Құралай 
Қайырбекқызы 

Қазақ жəне түрік 
тілдеріндегі аң-құс 
атауларына байланысты 
мақал-мəтелдердің жасалу 
жолдары  

Пути образование пословиц 
связанный называниями зверей и 
птиц на казахском и турецком 
языках 

Ways of proverbs associated with 
the names of animals and birds in 
kazakh and  turkish languages 

    ФҚТ-41 Кенжалин Қуанышбек 
Кəрімұлы 

PhD доктор, доцент 

    11 Рахманберді Əлия 
Жарылқапқызы 

Киелі жануарларға қатысты 
мақал-мəтелдердің 
этномəдени сипаты 

Этнокультурная характеристика 
пословиц и поговорок о 
священных животных 

 

Ethnocultural characteristics of 
proverbs and sayings about holy 
animals 

ФҚТ-41 Өмірбекова Жамиля 
Қалдыбекқызы 
филология 

ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

12 Салауат Түркі тілдеріндегі Лингвистические особенности Linguistic exaggeration of fruits ФҚТ-43 Сарекенова Қарлығаш 



(Салауатова) 
Іңкəрім 
Мұхитқызы 

көкөністер мен жеміс-жидек 
атауларының тілдік 
ерекшеліктері 

названий фруктов и овощей в 
тюркских языках 

and vegetables in Turkic 
languages 

Құрманғалиқызы 
филология 

ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

13 Тəңірберген 
Айдана 
Қайырғалиқызы 

Қазақ жазуының тарихи 
қалыптасуы, даму барысы 

 

Историческое появление и 
развитие казахской 
письменности 

Historical background and 
development of Kazakh script 

ФҚТ-41 Сағидолда Гүлғайша  
филология 

ғылымдарының 
докторы, профессор 

14 Түктібаева Ақниет 
Русланқызы 

Қазақ жəне ағылшын 
тілдеріндегі киелі 
сандардың танымдық 
сипаты 
 

Когнитивный характер 
священных чисел на казахском и 
английском языках 

 

The cognitive character of the 
sacred numbers in Kazakh and 
English languages 

 

ФҚТ-43 Өмірбекова Жамиля 
Қалдыбекқызы 
филология 

ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

15 Халилина Əйгерім 
Аманжанқызы 

Шешендік сөздерді 
лингвофольклортанулық 
талдау  

Лингвофольклороведический 
анализ ораторских слов 

Lingua-folklore analysys of 
oratorical words 

ФҚТ-43 Жақыпов Жантас 
Алтайұлы  
филология 

ғылымдарының 
докторы, профессор 
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