
 

1-курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері  

№ Магистранттың 

аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Ескерту 

қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінді 

1 Ерлан Арайлым 

Ерланқызы 

7М01701 – Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазақ тілі пәнінен оқылым 

әрекетіне тапсырма 

құрастырудың әдістемесі 

(жаңартылған білім беру 

бағдарламасы бойынша) 

Методика обучения навыкам 

чтения на казахском языке 

(обновленная учебная программа) 

Methods of constructing tasks 

of reading skills in Kazakh 

language (according to the 

updated curriculum) 

Ф.ғ.д., доцент 

Ильясова Н.А. 
 

2 Жанғазы Ақиқат 

Ақбергенқызы 

7М01701 – Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Оқушылардың тілдік 

дағдыларын «дизайн – ойлау» 

әдісі арқылы дамыту (9 

сынып) 

Развитие  языковых навыков у 

учащихся  через метод «дизайн – 

мышления» (9 класс) 

The development of language 

skills in students through the 

method of "design - thinking" 

 

П.ғ.д., доцент 

Рахметова Р.С. 
 

3 Рабаева Акерке 

Орынтаевна 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазақ тіліндегі  

этноәлеуметтік атауларды 

оқыту (6-7 сынып) 

Обучение этносоциальных 

названий на казахском языке (6-7 

классы) 

Training of ethnosocial names 

in the Kazakh language (grades 

6-7) 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Қоқанова Ж. 

 

4 Смадиярова 

Эльмира 

Конратбековна  

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Латын графикасына 

негізделген қазақ жазуы: 

орфограммаларды танудың 

ғылыми-практикалық негізі   

Казахская письменность на основе   

латинской графики: научно-

практическая основа 

распознавания орфограмм 

Kazakh writing on the basis of 

Latin graphics: scientific and 

practical basis of spelling 

recognition 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Н.Әміржанова 

 

5 Ершораева 

Назерке 

Нұралықызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Түркі тілдеріндегі жер-су 

атаулары: теориясы мен 

тәжірибесі 

Топонимы 

тюркских языков: теория и 

практика 

Toponyms  

in Turkic languages: theory and 

practice 

Ф.ғ.к., унив. проф. 

Жунисова М.А. 

 

 

6 Рүстем Әсем 

Ихласқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Түркі тілдеріндегі  

түр - түс атаулары: теориясы 

мен тәжірибесі 

Названия колоратива  

в тюркских языках: теория и 

практика 

The names of colorative  

in Turkic languages: theory and 

practice 

Ф.ғ.к., унив. проф. 

Жунисова М.А. 

 

 

7 Мәуітова Гүлдана 7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Жаңартылған білім 

бағдарламасы бойынша 

оқытудың жеті  модулі 

арқылы сабақ ӛткізу әдісі 

Методика преподавания урока 

через семь модулей на основе  

программы обновленного 

образования 

Lesson teaching methodology 

through in a frameworkof to  the 

renewed educational program 

П.ғ.к аға оқытушы 

Кенжебаева Г.М. 
 

8 Шунаева Аида 

Русланқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Кӛлік атауларының 

этноқұрылымдық сипаты 

және оны  оқыту әдістемесі 

Этноструктурный характер 

названий транспорта и методика 

его преподавания 

Tostructure character names of 

transport and methods of its 

teaching 

П.ғ.д., профессор 

Балтабаева Ж.Қ. 
 

9 Досалы Қуаныш 

Ерденқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

Химия  мамандығына 

арналған терминдерді  оқыту 

Методика преподавания терминов 

для химической специальности 

Methods of teaching terms for 

chemical specialty 

П.ғ.д., профессор 

Балтабаева Ж.Қ. 
 



 

 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

әдістемесі 

10 Қуандық Гүлдана 7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазақ тіліндегі тарихи 

лексиканың тілтанымдық мәні 

мен оқыту әдістемесі (5-11 

сыныптардың оқулықтары 

негізінде) 

Языкознание и методика 

преподавания исторической 

лексики на казахском языке (на 

основе учебников 5-11 классов) 

Linguistics and methods of 

teaching historical vocabulary in 

the Kazakh language (based on 

textbooks 5-11 grades) 

Ф.ғ.д., профессор 

Қ.Ӛ.Есенова 
 

11 Әділет Ықылас 7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазақ тіліндегі этимон 

түбірлердің когнитивтік 

семантикасы және оқыту 

әдістемесі 

Когнитивная семантика и методика 

преподавания этимологических 

единиц в казахском языке 

Cognitive semantics and 

methods of teaching 

etymological units in the 

Kazakh language 

Ф.ғ.к., 

қауымдастырылға

н профессор 

С.А.Жиренов 

 

12 Рүстем Наркес 

Айыпжанқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазақ тілін оқыту үдерісінде 

оқушылардың пікірталас 

мәдениетін қалыптастыру 

әдістемесі (10-сынып) 

Методика формирования учащихся 

культуры дискуссии в процессе 

обучения казахскому языку (10-

класс) 

Methods of forming students of 

the culture of discussion in the 

process of teaching the Kazakh 

language (10th grade) 

П.ғ.д., доцент 

Ж.Т.Дәулетбекова 
 

13 Нагиметова 

Камшат 

Куатбайкызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазақ тілін оқытуда жазылым 

дағдысын қалыптастыру 

әдістері 

Методы формирования 

письменных навыков при 

обучении казахскому языку 

Methods of formation of written 

skills in teaching the Kazakh 

language 

Ф.ғ.к.., доцент 

Раева Г.М. 
 

14 Орынтай Рымғали 

Жұмағалиұлы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Оқушының жазба тілін 

дамыту (5-сыныптың    қазақ 

тіл сабақтарында) 

Развитие письменной речи 

учащегося (На уроках казахского 

языка 5 класса) 

Development of writing speech 

of studying (On the lessons of 

kazakh Languages 5 glass) 

Ф.ғ.к., доцент 

Е.Молдасанов 

 

15 Серік Алтынай 

Бақтиярқызы   

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Халықтық метеорология 

лексикасының экологиялық-

танымдық сипаты 

Эколого-познавательный характер 

народной метеорологической 

лексики 

 

Ecological and cognitive nature 

of folk meteorological 

vocabulary 

 

Ф.ғ.к., доцент 

А.Қобланова 

 

16 Жұматова 

Жұлдыз 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Дәстүрлі ойын атаулары 

және олардың тәрбиелік-

танымдық семантикасы 

Название традиционных игр и их 

учебно-познавательная семантика» 

The name of traditional games 

and their educational-cognitive 

semantics 

Ф.ғ.к., доцент 

А.Қобланова 

 

17 Серік Биғазат 7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Телжан Шонанұлы 

әдістемелік мұрасының 

қазіргі жаңа 

технологиялармен 

сабақтастығы 

Преемственность методического 

наследия Тельжана Шонановича с 

современными технологиями 

Continuity of the 

methodological heritage of 

Telzhan Shonanovich with 

modern technologies 

Ф.ғ.д. профессор 

Қалыбаева Қ.С. 

 

18 Тлеулес Қарагӛз 

Жомартқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

Жоғары сыныпта диалогтік 

сӛз түрлерін оқыту жолдары 

Способы обучения видам 

диалогической речи 

Methods of teaching types of 

dialogic speech 

П.ғ.к., ассоц.проф. 

Рауандина А.Қ. 

 

 



педагогтерін 

даярлау 

19 Балғабекова 

Нұрила 

Айдарбекқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Абайдың «Қара сӛздеріндегі» 

ауыспалы мағынаны 

білдіретін лексикалық 

бірліктердің 

классификациясы 

Классификация переносных 

значений лексических единиц в 

«Назидательныз Словах» Абая 

Classification of figurative 

meanings of lexical units in 

“Edifying Words” by Abay 

П.ғ.д., профессор 

Ф.Ш.Оразбаева 

 

20 Алпысбай Мӛлдір 

Алтайқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

«Абай жолы» эпопеясындағы 

салт-дәстүрді білдіретін 

сӛздердің коммуникативтік 

мәні 

Коммуникативные значения слов с 

обозначениями национальных 

традиции в эпопее «Абай жолы» 

Communicative meanings of 

words with designations of 

national traditions in the epic 

"Abai Zholy" 

П.ғ.д., профессор 

Ф.Ш.Оразбаева 

 

21 Әлібай Айшолпан 

Нұрмахамбетқыз

ы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазақ тіліндегі 

интеллектуалды әрекетті 

білдіретін етістіктің 

синонимдік қатары: 

теориясы мен практикасы 

Когнитивная семантика глагола: 

теория и практика 

Синонимические ряды глагола 

интеллектуальной деятельности в 

казахском языке: теоряи практика 

Synonymous series of the verb 

of intellectual activity in the 

Kazakh language: theory and 

practice. 

Ф.ғ.д., профессор 

Б.Қасым 

 

22 Құрал Жұлдызай 

Абдунасырқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Тұлға және  қарым-қатынас 

психологиясы 

 

Личность и психология общения 

 

Personality and Psychology of 

Communication 

 

Ф.ғ.д., профессор 

Г.Қосымова 

 

23 Қартбаева Назым 7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Жоғары оқу орындарында 

қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы пәнін 

оқытудың жолдары 

Методы обучение преподавания 

истории казахской грамматики в 

высших учебных заведениях 

Methods of teaching history of 

the Kazakh grammar in the 

higher educational institutions 

PhD доктор 

Беласарова Ж. 

 

24 Айтқан Ал-

Фараби 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Орта мектепте әдеби-

теориялық ұғымдарды 

қалыптастыру 

Формирование литературно-

теоретических понятий в средней 

школе 

Formation of literary and 

theoretical concepts in high 

school 

Сманов Б. Ӛ., 

п.ғ.д., академик 

 

25 Нышанбаева 

Тоғжан 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Жалпы білім беретін 

мектептің 10-сыныбында 

Абай шығармаларын оқыту 

технологиясы 

Технология преподавания 

произведений Абая в 10 классе 

общеобразовательной школы 

Teaching techniques of the 

Abay’s compositions in the 10
th

 

grade of general-education 

school» 

Тамаев  А.Т., 

п.ғ.к., аға 

оқытушы 

 

 

26 Маруақызы 

Толғанай 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Жалпы білім беретін 

мектептің 5-сыныбында 

«Қобыланды батыр» жырын 

оқыту әдістемесі 

Методика преподавания поэзии 

«Кобыланды батыр» в 5 классе 

общеобразовательной школы 

«Teaching methodology of the 

poetry “Kobylandy batyr” in the 

5
th

 grade of general-education 

school 

 

Тамаев  А. Т. 

п.ғ.к., аға 

оқытушы 

 

27 Махамбетова 

Алтынай 

Полатовна 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

Электронды оқулықтарды 

тиімді пайдалануда берілетін 

әдеби тапсырмалар 

Литературные задания при 

эффективном использовании 

электронных учебников 

Literary tasks for effective use 

of electronic textbooks 

Жұмажанова Т.Қ., 

п.ғ.д., профессор 

 



даярлау 

28 Кудайбергенова 

Лайла Мукеновна 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Прозалық мәтіндердің 

жанрлық, кӛркемдік 

ерекшеліктерін сатылай 

кешенді оқыту 

технологиясымен 

меңгерту(10-11 сыныптар) 

Усвоение жанровых,  

художественных особенностей 

прозаических текстов с 

использованием технологии 

поэтапнокомплексного 

обучения(10-11 классы) 

Mastering the technology of 

continuous comprehensive 

training of genre, artistic 

features of prose texts(grades 

10-11) 

Тебегенов Т.С., 

ф.ғ.д., профессор 

 

29 Бекжанова Сара 

Сакеновна 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қажығали Мұханбетқалиевтің 

жазушылық шеберлігі және 

оны орта мектептердегі 

факультативтік сабақтарда 

оқыту әдістемесі 

Писательское мастерство 

Кажыгали Муханбеткалиева и 

методика преподавания его 

произведении в факультативных 

занятиях в средней школы 

The writing skills of Kazhigali 

Mukhanbetkaliev and the 

methodology of teaching his 

work in optional classes in high 

school 

 

Асылбекұлы С., 

ф.ғ.д., доцент 

 

30 Шерәлі Шапағат  7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазіргі қазақ 

драматургиясының (1991-

2019) кӛркемдік әлемі және 

оны жоғары ӛнер оқу 

орындарында оқыту 

әдістемесі 

Художественный мир современной 

казахской драматургии (1991-2019) 

и ее методика обучения в высших 

учебных заведениях 

Artistcal world of modern 

kazakh drama (1991-2019)and 

methods of teaching in higher 

education institutions 

Асылбекұлы С.,  

ф.ғ.д., доцент 

 

31 Хамимульдинова 

Ляйля 

Жексеновна 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында Әбіш Кекілбаев 

шығармаларын оқыту  

Методы обучения произведении 

Абиша Кекилбаева в условиях 

обновленного содержания 

образования 

Methods of teaching the work of 

Abish Kekilbaev in the context 

of updated educational content 

Тоқшылықова Г., 

магистр, аға 

оқытушы 

 

32 Жумалиева Асем 

Бейбітқызы  

 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазақ әдебиетін оқыту 

әдістемесіндегі             

Т.Қ.Жұмажанованың ғылыми 

еңбектері 

Научные труды Т.Жумажановой в 

методике преподавания казахской 

литературы 

 

 

 

Scientific works of T. 

Zhumazhanova in the 

methodology of teaching 

Kazakh literature 

Бораш Р.Б.,  п.ғ.к., 

аға оқытушы 

 

 

33 Жашаралина 

Гүлден 

Шыңғысқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Асқар Алтай 

шығармаларының поэтикасы 

және оны оқыту 

Поэтика произведений Аскар 

Алтай и  

Poetics of Askar Altai and their 

training  

 

Сейсенбаева Ж., 

ф.ғ.к., доцент 

 

34 Тәңірбергенова 

Айнұр 

Байтанатқызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Орта мектепте Алтын Орда 

дәуірі әдебиеті үлгілерін 

жаңаша сипатта оқыту 

жолдары  

(8 сынып) 

Инновационные методы обучения 

литературным моделям эпохи 

Золотой Орды в средней школе 

 (8 класс) 

Innovational teaching ways of 

the literature models of Golden 

Horde era in secondary school 

(8 th grade) 

Асқарова Г.С., 

ф.ғ.к.,аға оқытушы 

 

35 Искендер Айнур 

Искендеркызы 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Н.Ғабдуллиннің зерттеушілік 

мұрасы 

Исследовательское  наследие 

Н.Габдуллина 

The research heritage of N. 

Gabdullin 

Ибраева А.Д. 

ф.ғ.к., қауымд 

проф. м.а. 

 

36 Аймаков Бекзат 7М01701 - Қазақ Жоғары мектепте қазақ Задачи преподавания истории The purpose of the teaching Саметова  



Еркинулы тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

әдебиеті тарихын оқыту 

мәселелері  (Б.Кенжебаев 

зерттеулері бойынша) 

 

  

казахской литературы в высшей 

школе (по исследованиям Б. 

Кенжебаева) 

 

history of the Kazakh literature 

in the high school (according to 

the research  B. Kenzhebayev) 

teaching 

Ж.Ш.,магистр 

37 Мамырхан 

Даурен 

 

7М01701 - Қазақ 

тілі мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

М. Жұмабаев ӛлеңдерін оқыту 

әдістемесі (8-сынып)  

Методика обучения стихов М. 

Жумабаева (8 класс) 

Method of learning M. 

Zhumabaev/s poems (grade 8) 

Найманбаев А.А. 

Магистр, аға 

оқытушы 

 

25 Шәріпова 

Қарлығаш 

Әділқызы 

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Ахмет Байтұрсынұлы 

әдістемелік мұрасының 

қазіргі жаңартылған білім 

бағдарламаларымен 

сабақтастығы  

 

Непрерывность методологического 

наследия Ахмета Байтурсынова с 

современными обновленными 

образовательными программами 

The continuity of 

methodological heritage of 

Ahmet Baitursynov with 

modern updated educational 

programs 

Ф.ғ.д., доцент 

Қ.Қалыбаева 
 

26 Жапсарбаева 

Айым  

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Қазақ тілін оқытуда 

этномәдени құзіреттілікті 

қалыптастыру 

Формирование этнокультурной 

компетенций в обучении 

казахскому языку 

The formation of ethnocultural 

competencies in teaching the 

Kazakh language 

п.ғ.к., ассоц.проф. 

Рауандина А.Қ. 

 

 

27 Берікбаева 

Қарлығаш 

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Мағыналардың кеңею мен 

тарылу заңдылықтары және 

оны оқытудың жүйесі 

 

Семантическое расширение и 

сужение значения и система их 

обучения 

 

Semantic expansion and 

narrowing of meaning and the 

system of their learning 

 

Ф.ғ.к., доцент 

А.Әмірбекова 
 

28 Абенова Айдана 

Бимуханбетовна 

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

9-сынып оқушыларының тілін 

синонимдер арқылы дамыту 

әдістемесі 

 

Методика изучения языка 

учащихся 9 классов по средствам 

синонимов 

 

Methods of studying the 

language of students in grades 9 

by means of synonyms 

 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Е.Қасенов 

 

29 Шегебай Назерке 

Болатбекқызы 

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Эмоционалды интеллект 

қалыптастырудың әдіс-

тәсілдері 

 

Методы формирования 

эмоционального интеллекта 

 

The Emotional Intelligence 

Formation Method 

 

Ф.ғ.д., профессор 

Г.Қосымова 

 

30 Әшімов          

Темірлан 

Қайратұлы 

 7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Жаңартылған әдеби білім 

мазмұнындағы адам мен 

табиғат концепциясы: 

ӛзектілігі, оқытылу жайы 

Концепция человека и природы в 

содержании обновленного 

литературного образования: 

актуальность, состояние 

преподавания 

The concept of man and nature 

in the updated content  of 

literary education: actuality, 

state of teaching 

Қабатай Б.Т., 

п.ғ.к., доцент 

 



31 Баяманова 

Гульден 

Талгатовна 

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Жаңартылған әдеби білім 

мазмұнындағы мақал-

мәтелдер: теориясы мен 

тәжірибесі 

Пословицы и поговорки в 

содержании обновленного 

литературного содержания: теория 

и практика 

Proverbs and sayings in the 

content of updated literary 

education: theory and practice 

Қабатай Б.Т., 

п.ғ.к., доцент 

 

32 Утешова Айгерім 

Асылбековна 

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Әдіскер-ғалым 

К.Әбілқасымованың ӛзге ұлт 

мектептерінде әдебиетті 

оқытудағы ғылыми  еңбектері 

Научные труды К.Абылкасымовой 

в методике преподавания 

казахской литературы в аудитории 

с неказахским языком обучения 

 

 

The scientific works of K. 

Abylkasymova in the 

methodology of teaching 

Kazakh literature in an audience 

with a non-Kazakh language of 

instruction 

Бораш Р.Б. п.ғ.к., 

аға оқытушы 

 

33 Исатай Алмас 

Медетұлы  

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Оразалы Доспосыновтың  

айтыс ӛнерін жоғары  

сыныптарда оқыту 

Преподавание айтыского 

искусство Оразали Доспосынова в 

старших классах 

Teaching of  aitys art of Orazaly 

Dosposinov in high school 

Есіркепова Г. 

ф.ғ.к., университет 

доценті 

 

34 Түлкібаева 

Ақерке 

Досболқызы 

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Қазіргі қазақ  драматургиясын 

оқытудың  инновациялық 

әдістері 

Инновационные методы обучения 

современной казахской 

драматургии 

Innovative teaching methods of 

modern Kazakh drama 

Каримова Г.С. 

PhD доктор, аға 

оқытушы 

 

35 Маманова Мӛлдір 

Тұрсынқызы 

7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

сабақтарында жиынтық 

бағалау түрлерін 

ұйымдастыру әдістері (5-

сынып) 

 

 

Методы организации 

суммативного оценивания  на 

уроках казахского языка и 

литературы (5 класс) 

 

The method of organization of 

the summative assessment 

during the lesson of the Kazakh 

language and literature (5th 

grade) 

Саметова Ж.Ш., 

магистр, оқытушы 

 

36 Қайсабек Айдана 7М01704 – Қазақ 

тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Орта мектепте оқушылардың 

оқырмандық қабілетін дамыту 

 

Развитие способностей учеников в 

средней школе 

Development of student 

readers’abilities in secondary 

school 

Сүлейменова Қ.  

PhD доктор, аға 

оқытушы 

 

37 Қожан Арайлым 

Мұратқызы 

M057 - 

Лингвистика 

Қазақ-ағылшын тілдеріндегі 

антропонимдердің 

функционалды-семантикалық 

сипаты 

Функционально-семантический 

характер антропонимов в казахско-

английском языке 

Functional and semantic nature 

of anthroponyms in the Kazakh-

English language 

Ф.ғ.к., 

қауымдастырылға

н профессор 

С.А.Жиренов 

 

38 Жолдыбаев 

Олжас 

М058 - 

Әдебиеттану 

Мұхтар Мағауин 

шығармаларындағы этно-

Этно-фольклорные мотивы в  

произведениях Мухтара Магауина 

Ethnic-folklore motifs in the 

works of Mukhtar Magauin 

Таңжарықова 

А.В., ф.ғ.д., 
 



Мұратбекұлы фольклорлық сарындар  қауымд.профессор 

м.а. 

39 Умашева Айнұр M060 - Филология Электронды БАҚ тіліндегі 

сӛзойнату құбылысы 

Явление словосочетания на языке 

электронных СМИ 

The phenomenon of collocation 

in the language of electronic 

media 

Ф.ғ.д., профессор 

Қ.Есенова 
 

40 Сағынбек Әсел 

Ғалымжанқызы 

M060 - Филология Күләш Ахметова поэзиясында 

қазақ әйелінің психологиясын 

сомдау ерекшелігі 

Особенности психологии 

казахской женщины в поэзии 

Куляш Ахметовой 

Psychological peculiarities of 

kazakh women in the 

K.Akhmetova’s poetry 

Айбергенова С.Т.,  

ф.ғ.к., доцент 
 

41 Сейдахметова 

Айнұр 

M060 - Филология    Әбдіғазиұлы Б., 

ф.ғ.д., профессор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері  

№ Магистранттың 

аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Ескерту 

қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінді 

1 Куанышбаев 

Қамбар 

6М012100  –

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Орыс мектебінің орталау 

сыныптарында эссе жазу 

әдістемесі (5-9 сыныптар 

бойынша) 

Методика написания эссе в 

средних классах русскоязычной 

школы (для 5-9 классов) 

Writing methodology of essay 

in the secondary (middle) 

grades of Russian-speaking 

school  

(for 5th - 9th grades) 

Тамаев  А.Т. 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілген 

2 Сейітова  

Мейірім 

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

 

Мектепте М. Мақатаевтың 

«Аққулар ұйықтағанда» 

поэмасын оқыту әдістемесі 

(8-сынып бойынша) 

Методика преподавания поэмы 

М.Макатаева «Когда лебеди спят» 

в школах (для 8-го класса) 

Teaching methodology of the 

poem “When the swans are 

asleep” by M.Makatayev at 

schools  (for 8th grade) 

Тамаев  А. Т. 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілген 

3 Тулеуов Ермек 6М012100  –

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Музыкалық  білім беру 

мамандығы студенттерінің 

қазақша сӛздік қорын дамыту 

әдістемесі 

Методика развития казахского 

словарного запаса студентов 

специальности музыкальное 

образование 

Methods of development of the 

Kazakh vocabulary of students 

majoring in music education 

Балтабаева Ж.Қ., 

п.ғ.д., профессор 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілген 

4 Мырзабек 

Мерейлім  

Арыстанбекқызы 

6М012100  –

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

8-сынып оқушыларының 

ауызша сӛйлеу әрекетін мәтін 

арқылы дамыту әдістемесі 

Методика обучения устной речи 

учащихся 8-го класса сквоз призму 

текстов 

 

 

 

 

 

 

Methods of teaching oral speech 

of students of the 8th grade 

through the prism of texts 

 

Ф.ғ.к. Касенов 

Е.С. 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілген 

5 Мурзаканова 

Кызгалдак 

6М012100  –

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Ғалым Серік Мақпырұлының 

ғылыми-әдістемелік мұрасы 

Научно-методическое наследие 

ученого Серика Макпырулы 

Scientific and methodical 

heritage of the scientist Serik 

Makpyrula 

Асқарова Г.С., 

ф.ғ.к.,аға оқытушы 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілді 

6 Алпысбай қызы 

Арайлым 

6М012100  –

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Тӛлеген Айбергенов 

шығармашылығының 

кӛркемдік палитрасы 

Художественная палитра 

творчества Тулегена Айбергенова 

An art palette of Tolegen 

Aibergenov’s creativity 

Айбергенова С.Т.,  

ф.ғ.к., доцент 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілді 



7 Жұматай Абай 

Мейіржанұлы 

6М012100  –

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Жаңартылған білім мазмұны 

негізінде жазушының 

шығармашылық табиғатын 

таныту 

Обучения  творческой лаборатории  

писателя на основе обновленного 

содержание образования 

 

 

Learning the creativity of the 

laboratory worker on the basis 

of the upgraded education 

 

Ибраева А.Д. 

ф.ғ.к., қауымд 

проф.  м.а. 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілді 

8 Қуанбаева Бағдат 

Сұлтанбекқызы 

6М012100  –

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Жоғары сыныптарда Ыбырай 

Алтынсарин әңгімелерін жаңа 

инноваиялық 

технологиялармен оқытудың 

жолдары 

Пути обучения по 

инновационнным технологиям 

произедений Ибрая Алтынсарина в 

старших классах 

Methods jf teaching high school 

studens Ibrai Altynsarin and 

innovative technologies 

Есіркепова Г. 

ф.ғ.к., университет 

доценті 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілді 

9 Есенғалиқызы 

Динара 

6М012100  –

«Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Жаңартылған білім 

мазмұнындағы лирикалық 

шығармалар: оқыту және 

тәжірибесі 

Лирические произведения в 

обновленном содержании 

образования :обучение и опыт 

Renewed education in lyric 

writings :learning nd practice  

Есіркепова Г. 

ф.ғ.к., университет 

доценті 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілді 

10 Жаркимбекова 

Жадыра 

Сембековна  

6М011700  –

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

Құрмалас сӛйлемдерді оқыту 

барысында интербелсенді 

әдістерді қолдану (9-сынып) 

Использование интерактивных 

методов при обучении сложное 

предложений (9 класс) 

Using interactive methods in 

teaching complex sentences 

(Grade 9) 

PhD доктор 

Беласарова Ж. 

Тақырыпқ

а ӛзгеріс 

енгізілді 

 

 


