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Ұсыныс 

 

№ Магистрантт
ың аты-жөні	

Ғылыми жетекшінің толық 
аты-жөні, қызметі, ғылыми 
дəрежесі, ғылыми атағы	

Магистрлік диссертация тақырыптары	
Қазақ тілінде	 Орыс тілінде	 Ағылшын 

тілінде	
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

6М011700-Қазақ тіл мен əдебиеті 
1 Асенова Айгул 

Халдарқызы   
Мамаева Гүлнар Бейсенқызы филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент 

Олжас Сүлейменовтің 
этимологиялық 
зерттеулері 

Этимологические 
исследования Олжаса 
Сулейменова 

Etymological studies of 
Olzhas Suleymenov 
 

     2 Ахмет Ақжібек 
Нұрланқызы 

Өмірбекова Жамиля Қалдыбекқызы  
филология ғылымдарының кандидаты, 
доцент 

Дизайн терминдерінің 
жасалуы мен 
қолданылуы 

Образование и 
использование терминов 
дизайна 

Creation and use of 
design terms 

3 Байбосын Əли 
Муратұлы 

Кенжалин Қуанышбек Кəрімұлы  
 PhD доктор, доцент 

Ғұрыптық 
фольклордағы 
көнерген сөздер 

Архаизмы в традиционном 
фольклоре 

Archaisms in traditional 
folklore 
 

4 Байысхан Арай      Əбдуəлиұлы Бекжан  
филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

Қазақ 
фольклорындағы 
мифонимдерді 
лингвистикалық 
жүйелеу мəселелері 

Лингвистические проблемы 
классификации мифонимов в 
казахском фольклоре 

Linguistic problems of 
mythonyms 
classification  in 
Kazakh folklore  

5 Балтабай Досжан 
Əмірұлы   

Кенжалин Қуанышбек Кəрімұлы  
 PhD доктор, доцент 

Жыраулар 
поэзиясындағы 
көнерген сөздер 

Архаизмы в наследиях 
жырау 

Archaisms in zhyrau’s 
poetry 

6 Доспанова Нуржамал 
Мусылманбековна 

Сағидолда Гүлғайша  
 филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

Қазақстан 
Республикасы тіл 
саясаты: басым 

Языковая политика 
Республики Казахстан: 
основные направления  и 

Language Policy of the 
Republic of 
Kazakhstan: main 
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бағыттары мен өзекті 
мəселелері  

актуальные проблемы 
 

directions and  
contemporary issues 

7  Ермекбаева Майра 
Аманбековна 

Əбдіғалиева Тілеулес  
филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

"Əдеп" мəдени 
концептісінің аясы 
 

Сфера культурного концепта 
"Əдеп" 

The sphere of cultural 
concept "Adep" 

8 Жумадулла Динара 
Досанқызы     

Мұхтарова Алмагүл Сапарбекқызы  
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент 

Мағжан Жұмабаев 
шығармалары тілінің 
консептілік  аясы 
 

Концептуальная модель 
языка в произведенияx 
Магжана Жумабаева 
 

The conceptual area of 
the language in the 
works of Magzhan 
Zhumabayev 

9 Капашева Балжан 
Əуезханқызы 

Жақыпов Жантас Алтайұлы 
 филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

Фольклорлық шағын 
проза жанрын 
лингфольклортанулық 
талдау 

Лингвофольклорный анализ 
жанра фольклорной 
минипрозы 

Linguistic and 
folkloristic 
interpretation of folk 
story genre 

10 Кенжеғұл Айдана 
Қанатқызы 

Мамаева Гүлнар Бейсенқызы филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент 

Қазақ əзіл-
қалжыңдарының 
коммуникативтік- 
прагматикалық 
қызметі 

Коммуникативно-
прагматическая функция 
казахского юмора 
 

Communicative and 
pragmatic function of  
Kazakh humor 
 

11 Маннап Фариза 
Русланбекқызы 

Ахметова Маржан Кəкімқызы 
филология ғылымдарының кандидаты, 
профессор м.а.  
 

Қазақ тіліндегі түр-
түс атауларының 
психолингвистикалық
 сипаты (қазақ 
ертегілері бойынша) 

Психолингвистическая 
 характеристика 
наименования цвета в  
казахском языке 
(на материале казахских  
сказок) 

Psycholinguistic charac
teristics of the name of 
color in the Kazakh 
language (based on Kaz
akh fairy tales) 

12 Мекеш Манаргул Құрманбайұлы Шерубай  
Филология ғылымдарының докторы, 
профессор  

Аударма жəне 
терминқордың 
қалыптасуы 

Перевод и формирование 
терминологического фонда 

Translation and 
formation of  
terminological 
vocabulary 

13 Мизамбекова Нұрсая 
Сабырбекқызы 

Шоқабаева Салтанат Сағатқызы  
филология ғылымдарының кандидаты, 
доцент 

Күрделі 
етістіктер:құрамы,сем
антикасы 

Сложные глаголы: состав и 
семантика 
 

Complex verbs: 
composition and 
semantics 

 14 Мұхтарова Фариза 
Сейдахметқызы 

Сарекенова Қарлығаш Құрманғалиқызы 
филология ғылымдарының кандидаты, 

Қазақ  жəне түрік 
тілдеріндегі 

Гендерный аспект 
фразеологизмов в казахском 

The gender aspect of 
phraseological units in 
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доцент фразеологизмдердің 
гендерлік аспектісі  

и турецком языках Kazakh and Turkish 
languages 

15 Окасова Еркежан 
Ергалиевна     

Еспекова Лəззат Əубəкірқызы  
филология ғылымдарының кандидаты, 
профессор м.а. 

XVIII ғасырдағы 
тарихи жырлар 
лексикасы  

Лексика исторических 
эпосов XVIII века 

The vocabulary of 
historical epics of the 
18th century 

16 Рахимова Динара 
Бауржановна   

Құрманбаева Шынар Қапантайқызы  
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор 

Қазақ тілі сабағында 
интерактивті оқыту 
əдістерін қолдану 

Применение интерактивных 
методов обучения на уроках 
казахского языка 
 

Using interactive 
methods of teaching at 
the lessons of  Kazakh 

17 Сабырова Зарема 
Ғабитқызы 

Түсіпбекова Ғалия Ауытқызы 
филология ғылымдарының кандидаты, 
доцент 

ХХІ ғ басындағы газет 
мəтіндеріндегі 
бағалауыштық 
метафоралар 

Оценочная метафора в 
газетных текстах начала ХХІ 
века 

Evaluating metaphors 
in newspaper articles at 
the beginning of 21st 
century 

18 Санақова Гүлімай 
Қазболатқызы 

Түсіпбекова Ғалия Ауытқызы 
филология ғылымдарының кандидаты, 
доцент 

Жарнама 
дискурсындағы 
гендерлік аспект 

Гендерный аспект 
рекламного дискурса 

Gender dimension in 
discourse of 
advertisement 

19 Сейсекова Баян 
Қанатқызы 

Əбдуəлиұлы Бекжан  
филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

Қазақ тіліндегі 
гидронимдер жəне 
суға қатысты лексика 

Гидронимы и лексика, 
связанная с водой, в 
казахском языке 
 

Hydronyms and water-
related vocabulary in 
the Kazakh language 

20 Тилей Бахытгул Жақыпов Жантас Алтайұлы  
филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

Қазақ тіліндегі 
синтаксистік 
параллельділік  

Синтаксический 
параллелизм в казахском 
языке 

Syntax parallel in the 
Kazakh language 

21 Тунгушбаева Сайран 
Алпысбаевна 

Əбдікəрім Тазагүл Мұқашқызы 
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор 

Оқулық мəтіндерін 
меңгертудің 
коммуникативтік 
технология негіздері 

Коммуникативная 
технология в усвоении 
учебных текстов 

Communicative 
technology in mastering 
academic texts 

22 Зетулла Ақбота 
Қайнарқызы 

Бейсенбай Ардақ Бақытұлы,  
филология ғылымдарының кандидаты, 
доцент 

«Аңыздық проза 
жанрының тілі» 

«Язык жанра 
повестовательной прозы» 

«Language of a genre 
legendary prose» 

23 Рыскулова Жанар 
Сеилбековна  

Құрманбаева Шынар Қапантайқызы,  
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор 

Жаңа қазақ əліпбиін 
үйрету əдістемесі 

Методика обучения новому 
казахскому алфавиту 

Methods of teaching 
new Kazakh alphabet 
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24 Акылбекова Алмагул 
Куанышовна  

Еспекова Лəззат Əубəкірқызы,  
филология ғылымдарының кандидаты, 
профессор м.а. 

«XIV-XVII 
ғасырлардағы тарихи 
жырлардың тілі» 

«Язык исторических песен 
XIV-XVII веков» 

«Language of historical 
songs of XIV-XVII 
centuries» 

25 Мурзагалиева Дарига 
Байдуллиевна 

Əбдікəрім Тазагүл Мұқашқызы, 
 педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор 

«Қазіргі білім беру 
жүйесіндегі басты 
бағыттар» 

«Основные направления 
современной системы 
образования» 

«The main derections 
of the modern 
education sysem» 

№ Магистранттың 
аты-жөні 

Ғылыми жетекшінің толық аты-
жөні, қызметі, ғылыми дəрежесі, 
ғылыми атағы 

Магистрлік диссертация тақырыптары 
Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 
6М020500-Филолоия: қазақ филологиясы 

1  
Абай Гүлжанат 

Сыздықова Гүлбаршын 
Олжабайқызы  
филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

Фольклорлық 
дискурстағы 
контоминация 

Контаминация в 
фольклорных дискурсах 

Contomination in 
folklore discourses 

2 Абдикаримова 
Жансая 
Абдикаримовна 

Бейсенбай Ардақ Бақытұлы 
филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

Спорттық дискурстың 
семиотикалық сипаты 

Семиотическая 
характеристика 
спортивного дискурса 

Semiotic characteristics 
of sport discourse 

3 Абдиров Өркен 
Құрманəліұлы 

Құрманбаева Шынар Қапантайқызы  
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор 

Қазақ жəне түрік 
тілдеріндегі кəсіпке 
байланысты мақал-
мəтелдерді 

Лингвистический 
анализ пословиц и 
поговорок о профессии в 
казахском и русском языках 

Linguistic analysis 
of proverbs and sayings 
about the profession in 
Kazakh and Russian 
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лингвисткалық талдау languages 
4 Байниязова 

Гүлмайра Қазиқызы 
Өмірбекова Жамиля Қалдыбекқызы  
филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

Ұлт көшбасшысы тілінің 
коммуникативті-
прагматикалық сипаты 

Коммуникативно-
прагматическая 
характеристика языка 
лидера нации 

A communicative 
pragmatic language form 
of the nation leader 

5 Зинедина Айерке 
Сағынғалиқызы 

Жақыпов Жантас Алтайұлы 
филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

Мағжан 
шығармаларындағы 
фольклоризмдер 
(лингвофольклорлық 
талдау) 

Фольклоризмы в 
произведениях 
М.Жумабаева 
(лингвофольклорный 
анализ) 

Folklore in 
M.Zhumabayev’s works 
(linguo-folkloristic 
analysis) 

6 Кадирхан Алмажан 
Кадирханқызы 

Сағидолда Гүлғайша  
 филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

 Қазіргі қазақ жəне түркі 
тілдеріндегі 
мифологизмдердің 
лексика-семантикалық 
ерекшеліктері 

Лексико-семантические 
особенности мифологизмов 
в современном казахском и 
тюркском языках 

Lexic and semantic 
features of mythologisms 
in modern Kazakh and 
Turkic languages 

7 Қантаева Гулжан 
Жумаахметқызы 

Шаяхметова Майдан Хасенқызы 
филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

Ғ.Мүсірепов 
шығармаларындағы 
бірыңғай мүшелердің 
көркемдік ерекшеліктері  

Художественные 
особенности однородных 
предложений в 
произведениях  
Г.Мусрепова 

Artistic features of 
homogeneous sentences 
in the works of G. 
Musurepov 
 

8 Нұрмахан Аидана 
Əмірханқызы 

Сыздықова Гүлбаршын 
Олжабайқызы  
филология ғылымдарының докторы, 
профессор 

Ғашықтық жырлардағы 
аспан-жер шендестігінің 
когнитивтік сипаты 

Когнитивная 
характеристика оппозиции 
небо-земля в лиро-
эпических поэтических 
текстах 

Cognitive 
characterization of the 
sky-earth opposition in 
lyric-epic poetic texts 

9 Нүсіпбек Маржан 
Ерланқызы 

Ахметова Маржан Кəкімқызы 
филология ғылымдарының 
кандидаты, профессор м.а.  
 

Сұxбат жанрының 
прагмастилистикалық 
ерекшелігі 
 

Прагмастилистическая 
особенность жанра 
интервью 
 

The pragma-stylistic 
exception of interview 
genre 
 

10 Турарханова Кымбат 
Муратжановна 

Сарекенова Қарлығаш 
Құрманғалиқызы 
филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент 

Қазақ жəне түрік 
тілдеріндегі адамның 
ішкі ағза атауларына 
қатысты тұрақты 

Фразеологизмы с 
компонентами, 
обозначающие внутренние 
органы человека,  в 

Phraseologisms with 
components denting the 
internal organs of human 
in the Kazakh and 
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                                      Қазақ тіл білімі кафедрасының  меңгерушісі                                                         А.Б. Бейсенбай  

 
 

                                     Филология факультетінің деканы                                                                                            Ш.Қ. Жарқынбекова  

тіркестер казахском и турецком 
языках 

Turkish languages  


