
2020/2021 оқу жылы бойынша 1-курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми 

жетекшілері  

№ Магистрантт

ың аты-жөні 

Мамандығы ТАҚЫРЫБЫ Ғылыми 

жетекшісі 

Ішкі 

рецензенттің 

аты-жөні, 

ғылыми 

дәрежесі, 

ғылыми 

атағы 

Сыртқы 

рецензенттің 

аты-жөні, 

ғылыми 

дәрежесі, 

ғылыми 

атағы 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 Мудиярова 

Алтынай  

Абдрахманқыз

ы 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

5-7-сынып 

оқушыларының 

лингвомәдениеттанымды

қ құзіреттілігін 

қалыптастыру әдістемесі 

(салт-дәстүр арқылы) 

 

 

 

 

Методика 

формирования 

лингвокультур

ной 

компетентност

и учащихся 5-7 

классов 

(традиции и 

обычаи) 

Methodology for the 

formation of 

linguocultural 

competences of 

students in grades 5-7 

(traditions and 

customs) 

Ф.ғ.д., 

профессор 

Есенова Қ.Ӛ 

П. ғ.д., 

профессор  

Балтабаева  

Ж.Қ. 

А.Байтұрсынұл

ы атындағы Тіл 

білімі 

институтының 

аға ғылыми 

қызметкері, 

ф.ғ.д 

Жаңабекова А. 

2 Мӛлдір 

Құрманәлі 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Оқушылардың жазылым  

дағдысын цифрлық 

технологияны пайдалану 

арқылы дамыту (7 

сынып) 

 

Развитие у 

школьников 

письменных 

навыков с 

помощью 

цифровых 

технологии (7 

класс) 

The development of 

writing skills of 

schoolchildren using 

digital technologies 

(7
th
 grade ) 

П.ғ.д., доцент 

Рахметова Р.С. 

П.ғ.д., проф., 

Оразбаева 

Ф.Ш. 

ҚазҚҰПУ-нің 

профессоры, 

ф.ғ.д  

Ермекова Т.Н. 

3 Махаббат 

Рустемова 

 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Оқушылардың айтылым 

дағдысын АКТ арқылы 

жетілдіру  

(9 сынып) 

Улучшение 

разговорных 

навыков 

студентов с 

помощью ИКТ 

(9 класс) 

Improving students' 

speaking skills through 

ICT 

(9th grade) 

П.ғ.д., доцент 

Рахметова Р.С. 

П.ғ.к., 

асоц.проф., 

Рауандина 

А.Қ. 

 

ҚазҚҰПУ-нің 

профессоры, 

п.ғ.д  

Сәтбекова А.А. 

4 Жадыра 

Нәбидолдинов

а   

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

Қазақ тілі сабақтарында 

оқушылардың 

ақпараттық құзіреттілігін 

қалыптастыру(10сынып) 

Формирование 

информационн

ой 

компетентност

Formation of students' 

information 

competence in Kazakh 

language lessons (10th 

П.ғ.д., доцент 

Рахметова Р.С. 

ф.ғ.д., 

асоц.проф., 

Ильясова 

Н.Ә. 

Қазақ-Британ 

техникалық 

университетіні

ң асоц.проф., 



педагогтерін 

даярлау  

и учащихся на 

уроках 

казахского 

языка (10 

класс) 

grade)  п.ғ.д 

Дәулетбекова 

Ж.Т. 

5 Базарбаева 

Мәрия 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Тәуелсіздік 

жылдарындағы қазақ 

поэзиясын оқыту 

әдістері (5-9 сынып)   

 

Методы 

обучения 

казахской 

поэзии в годы 

независимост

и.  

(5-9 класс)  

Methods of teaching 

Kazakh poetry the 

years of 

independence 

(Grade 5-9) 

П.ғ.к., аға 

оқытушы 

Бораш Р.Б. 

Ф.ғ.д.,  

профессор 

Тебегенов 

Т.С. 

әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ-нің 

доценті,  п.ғ.к 

Әрінова Б.А. 

 

6 Сұлтанова 

Асем 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Жалпы білім беретін 

мектепте Бұхар жырау 

толғауларын оқыту 

әдістері (9 сынып) 

Методы 

обучения 

произведений 

Бухар жырау 

в 

общеобразова

тельной 

школе (9 

класс) 

Methods of teaching 

works of Bukhar 

Zhyrau in a 

comprehensive 

school (Grade 9) 

П.ғ.к., аға 

оқытушы 

Бораш Р.Б. 

П.ғ.к., 

доцент  

Қабатай Б.Т. 

әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ-нің 

доценті,  п.ғ.к 

Әрінова Б.А. 

 

7 Аятбек 

Аружан  

Сейілханқызы 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Қазақ тілін оқыту 

үдерісінде АКТ-ны 

қолдану арқылы 

оқушылардың танымдық 

қызығушылығын 

қалыптастыру 

 

 

 

Формирование 

познавательног

о интереса 

учащихся 

путем 

использования 

АКТ в 

процессе 

обучения 

казахскому 

языку   

Formation of the 

cognitive interest of 

students through the 

use of ACT in the 

process of teaching the 

Kazakh language 

 

П.ғ.д., доцент 

Дәулетбекова Ж. 

П.ғ.д., доцент 

Рахметова 

Р.С. 

ҚазҚҰПУ-нің 

профессоры, 

п.ғ.д  

Сәтбекова А.А. 

8 Қаирбек 

Асылтас 

Ерікқызы 

 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

Қазақ грамматологиясын 

меңгерту әдістемесі (10-

11 сынып) 

 

Методика 

изучения 

казахской 

грамматологии 

Methods of mastering 

Kazakh grammar 

(grades 10-11) 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Әміржанова Н. 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Қоқанова Ж. 

А.Байтұрсынұл

ы ат. Тіл білімі 

институтының 

бас ғылыми 



педагогтерін 

даярлау 

(10-11 класс) 

 

қызметкері, 

ф.ғ.д. Уәли Н. 

9 Әбдіманап 

Гүлнұр 

Арзанбекқызы 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Кӛркем шығармадағы 

тарихи тұлғалар образы 

және оны әдебиет 

сабағында оқытудың 

тиімді жолдары (11 

сынып материалдары 

бойынша) 

Образ 

исторических 

личностей в 

художественно

м 

произведении 

и пути их 

изучения на 

уроках 

литературы (по 

материалам 11 

класса) 

The image of historical 

figures in a work of 

fiction and ways of 

studying them in 

literature lessons 

(based on materials 

from grade 11) 

Ф.ғ.к. 

қауымдастырылға

н профессор м.а. 

Сатемирова Д.А. 

Ф.ғ.к., қауым. 

профессор 

м.а. Қоқанова 

Ж.А. 

Сүлеймен 

Демирел 

университетіні

ң профессоры,  

п. ғ. к 

Жұмақаева 

Б.Д. 

10 Ізбасарова 

Сәнбота 

Болатбекқыз

ы 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетіні

ң 

педагогтер

ін даярлау 

Қазіргі қазақ прозасын 

жаңартылған білім 

мазмұнында оқыту 

әдістемесінің 

дидактикалық негіздері 

 

Дидактические 

основы 

методики 

обучения 

современной 

казахской 

прозы в 

обновленном 

учебном 

содержании 

Didactic foundations 

of teaching methods of 

modern Kazakh prose 

in the updated 

educational content 

 

Ф.ғ.д., 

қауымд. 

профм.а. 

Балтабаева 

Г.С. 

Ф.ғ.д., 

профессор 

Әбдіғазиұлы 

Б. 

әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ-нің 

профессоры 
ф.ғ.д 

Есембеков Т. 

 

11 Амантай 

Мұрат 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетіні

ң 

педагогтер

ін даярлау 

Қазақ әдебиетін кіріктіре 

оқытудың жүйелік 

сипаты(10 сынып) 

 

Интеграцио

нное 

обучение 

казахской 

литературы  

(10 класс) 

 

Integration training of 

Kazakh literature 

(grade 10) 

Ф.ғ.д., 

қауымд.проф

. м.а. 

Балтабаева 

Г.С. 

Ф.ғ.к., 

қауымд.пр

оф. м.а.,  

Сатемиро

ва Д. 

әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ-нің 

доценті, 
ф.ғ.к  

Дәрібай С. 

12 Мендібек 

Шынар 

Қанатқызы  

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

ЖОО-да «Әдеби  

шығармашылық және 

копирайтинг»пәнін 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и 

методика 

преподавания 

предмета 

"Литературное 

творчество и 

Theory and methods of 

teaching the subject 

"Literary creativity 

and copywriting" at 

the University 

Ф.ғ.к., 

қауымдастырылғ

ан профессор 

м.а. Ибраева 

А.Д. 

Ф.ғ.к., 

қауымд.пр

оф. м.а.,  

Сатемирова 

Д. 

Сүлеймен 

Демирел 

университетіні

ң профессоры,  

п. ғ. к 

Жұмақаева 



копирайтинг» 

в вузе 

Б.Д. 

13 Мадина 

Қосаева 

 

  

 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау тілі мен әдебиеті 

Хасен Арғыновтың 

әдістемелік мұрасы 

Методическое 

наследие 

Хасена 

Аргынова 

Methodological legacy 

of Hasen Argynov. 

Ф.ғ.д., проф. 

Қалыбаева Қ. 

П.ғ.к., 

доцент  

Рахметова Р . 

Мемлекеттік 

тілді дамыту 

институтын

ың 

директоры, 

ф.ғ.к 

Қапалбек Б. 

14 Сапарбай 

Маржан 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтері

н даярлау тілі мен әдебиеті 

Сәрсен Аманжоловтың 

әдістемелік мұрасы 

 

Методическое 

наследие 

Сарсена 

Аманжолова 

Methodological legacy 

of Sarsen Amanzholov 

Ф.ғ.д., 

профессор 

Қалыбаева Қ. 

П.ғ.к., 

доцент  

  Шахарман Г. 

әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ-нің 

профессоры

, ф.ғ.д 

Тымболова 

А. 

15 Тӛлеш Наргиз  7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Орфографиялық 

сауаттылықты 

қалыптастыру әдістемесі  

(6-сынып)  

Методы 

орфографическ

ой 

грамотности в 

обновленной 

образовательн

ой программе 

(6 класс) 

Methods of spelling 

literacy in the updated 

educational program 

(Grade 6) 

Ф.ғ.д., 

профессор  

Қалыбаева Қ. 

П.ғ.к,. аға 

оқытушы 

Кенжебаева 

Г.М. 

Мемлекеттік 

тілді дамыту 

институтының 

директоры, 

ф.ғ.к Қапалбек 

Б. 

16 Қосынғали 

Аршын 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

М.Қашғаридың «Диуани 

лұғат ат-түрк» сӛздігі 

лексикасын  

этнотанымдық тұрғыдан 

меңгерту  

 

Изучение 

лексики 

словаря 

Махмуда 

Кашгари 

«Диуани лугат 

ат-турк» в 

этнокогнитивн

ом аспекте 

Study of the 

vocabulary of the 

dictionary of Mahmud 

Kashgari "Diuani lugat 

at-Turk" in the 

ethnocognitive aspect 

Ф.ғ.д., 

профессор 

Қасым Б. 

ф.ғ.д., 

профессор 

Жүнісова М. 

А.Байтұрсынұл

ы атындағы Тіл 

білімі 

институтының 

аға ғылыми 

қызметкері, 

ф.ғ.д 

Жаңабекова 

Айман 

17 Асылханқызы 

Ләйла 

 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

Сын есімдердегі бағалау 

мен коннотацияның 

семантикасы: 

теория және  әдістеме 

Семантика 

оценки и 

коннотации в 

именах 

Valuation semantics 

and connotations in 

adjectives: theory and 

methodology 

Ф.ғ.д., 

профессор 

Қасым Б. 

П.ғ.к., 

асоц.проф., 

Рауандина 

А.Қ. 

КИМЭП, ф.ғ.д., 

профессор  

Ерназарова З. 

 



педагогтерін 

даярлау  

 

 

прилагательны

х: теория и 

методика 

 

 

18 Каппар 

Жазира 

Асылбекқызы 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Сайын Мұратбековтің 

прозалық шығармалары 

және оны орта мектепте 

оқыту методикасы 

 

Прозаические 

произведения 

Саин 

Муратбекова и 

методика их 

преподавания 

в средней 

школе 

Sayn Muratbekov's 

prose works and 

methods of teaching 

them in high school 

Ф.ғ.д., 

профессор 

Асылбекұлы С. 

П.ғ.к., доцент 

Тамаев А.Т. 

ҚазҚҰПУ-нің 

профессоры, 

ф.ғ.д  

Жанұзақова Қ. 

 

19 Қуатова 

Айнұр 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

Роза Мұқанованың 

кӛркем шығармалары 

және оларды орта мектеп 

пен жоғарғы оқу 

орындарында оқу 

әдістемесі 

Произведения 

Розы 

Мукановой и 

методика их 

преподавания 

в школах и 

вузах 

Works of art by 

RozaMukanova and 

methods of teaching 

them in high school 

and university 

Ф.ғ.д., 

профессор 

Асылбекұлы С. 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Аскарова Г. 

әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ-нің 

профессоры, 
ф.ғ.д Мәдібаева 

Қ. 

21 Сейітжан 

Гүлзат  

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Жоғарғы сыныптағы 

академиялық жазудың 

түрлері және оқыту 

әдістемесі 

Типы 

академическог

о письма и 

методы 

обучение в 

старших 

классах 

Types of academic 

writing and teaching 

methodsin senior 

classes. 

Ф.ғ.д., 

профессор  

Қосымова Г.С. 

П.ғ.к., аға 

оқытушы 

Кенжебаева 

Г. 

ҚазҚҰПУ-нің 

профессоры, 

п.ғ.д  

Сәтбекова А.А. 

 

21 Сапарбек 

Айдана 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Тәуелсіздік 

жылдарындағы балалар 

прозасын жаңа 

техналогиялармен 

оқытудың тиімді 

жолдары 

Новые 

технологии 

обучения 

детской прозы 

в годы 

независимости 

Effective ways of 

teaching children's 

prose in the years of 

independence with 

new technologies 

Ф.ғ.к. 

университет 

доценті 

Есиркепова Г.Е.  

Ф.ғ.д., 

қауымдасты-

рылған 

профессор 

Таңжарыкова 

А.В. 

М.Ә.Әуезов ат. 

Әдебиет және 

ӛнер 

институтының 

бӛлім 

меңгерушісі, 

ф.ғ.д., 

профессор 

Орда Г. 

22 Мұқамия Саят 7М01701 – 

Қазақ тілі 

Шәкәрім шығармаларын 

оқыту әдістемесі 

Методика 

преподавания 

  Teaching  methods  

of  Shakarim’s  works 

Ф.ғ.д., 

профессор 

Ф.ғ.к., 

қауымдасты-

М.Ә.Әуезов 

атындағы 



мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

произведении 

Шакарима 

Әбдіғазиұлы Б. рылған 

профессор 

м.а.  

Сатемирова 

Д.А. 

әдебиет және 

ӛнер 

институтының 

бӛлім 

меңгерушісі 

ф.ғ.д. 

профессор 

Орда Г. 

23 Мұхамеджано

ва  

Балнұр  

Уалиханқызы 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау 

Абай Құнанбайұлы 

шығармашылығын жаңа 

оқу бағдарламасы 

бойынша оқытудың 

әдістемесі 

Методика 

изучения 

творчества 

Абая 

Кунанбаева по 

обновленной 

программе.  

Methods of teaching 

the works of 

AbayQunanbayuluacc

ording to the new 

curriculum. 

ҚР ҰҒА 

академигі, п.ғ.д., 

профессор 

Сманов Б.Ӛ. 

П.ғ.к., доцент  

Тамаев А.Т. 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ-дың 

профессоры, 

ф.ғ.д.                                                                        

Ержанова С. 

24 Бекназарова 

Ақбота 

Мұратқызы 

7М01701 – 

Қазақ тілі 

мен 

әдебиетінің 

педагогтерін 

даярлау  

А.Қыраубаеваның 

ғылыми-педагогикалық 

мұрасы 

 

 

Научно-

педагогическое 

наследие А. 

Кыраубаевой 

 

Scientific and 

pedagogical heritage 

of A. Kyraubaeva 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Асқарова Г.С. 

П.ғ.к., аға 

оқытушы 

Бораш Р.Б. 

әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ-дың 

доценті, ф.ғ.к., 

Қортабаева Г. 

25 Абдрахман 

Айжан 

Турашқызы 

7M02301–  

Филология 

Қазіргі қазақ 

прозасындағы әдеби 

ағымдар: кӛркемдік 

және идеялық 

ізденістер 

Литературны

е потоки в 

современной 

казахской 

прозе: 

художественн

ые и идейные 

поиски 

Literary flows in 

modern Kazakh 

prose: artistic and  

ideological searches 

Ф.ғ.д., доцент 

Асылбекұлы С. 

Ф.ғ.к., аға 

оқытушы 

Аскарова Г. 

әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ-нің 

профессоры, 
ф.ғ.д Мәдібаева 

Қ. 

26 Тілес Қанат 

Әбдімұханұл

ы 

7M02301 –  

Филология 

Түркі тілдеріндегі 

алғыс пен қарғыс 

сӛздердің танымдық 

сипаты 

Познавательн

ая природа 

слов 

благодарност

и и проклятия 

в тюркских 

языках 

Cognitive nature of  

gratitude  and curse 

words in Turkic 

languages 

Ф.ғ.д., 

профессор  

Қалыбаева Қ. 

Ф.ғ.к., доцент 

Раева Г.  

Мемлекеттік 

тілді дамыту 

институтының 

директоры, 

ф.ғ.к Қапалбек 

Б. 



27 Қуанышбек 

Алина 

Жанболатқыз

ы 

7M02305 –  

Әдебиеттан

у 

Прозадағы ӛмір 

шындығы және жазушы 

Р.Отарбаев прозасының 

жанрлық, кӛркемдік 

ерекшелігі 

Жизненная 

правда в прозе 

и жанровые и 

художественн

ые 

особенности 

прозы 

писателя Р. 

Отарбаева 

Life truth in prose and 

Genre and artistic 

features  of the prose 

of the writer R. 

Otarbayev. 

Ф.ғ.д., профессор 

Тебегенов Т.С. 

Ф.ғ.к., 

қауымдасты-

рылған 

профессор 

м.а.  

Сатемирова 

ҚазҚҰПУ-нің 

профессоры, 

ф.ғ.д  

Зайкенова Р. 

28 Тұрсынбек 

Зұбайра  
7M022 –  

Түркітану 

Түркі халықтары 

новеллалық 

ертегілеріндегі шығыс 

сюжеттерінің 

интерпретациясы 

Интерпретация 

восточных 

сюжетов в 

новеллических 

сказках 

тюркских 

народов 

Interpretation of 

oriental plots in short 

stories of Turkic 

peoples 

Ф.ғ.к Тұрғанбаев 

А. 

Ф.ғ.к., доцент 

Раева Г.М. 

 

29 Нұржанов 

Нұржай 

Хусаинович 

 

7M022 –  

Түркітану 

Қытайдағы аз санды 

түркі халықтарының 

тарихы, тілі және 

этногрфиясын зерттелуі  

Исследование 

истории, 

языков и 

этнографии 

малочисленны

х тюрксих 

народов Китая 

The research of the  

history, language and 

ethnography of small 

Turkic nationalities in 

China 

Ф.ғ.к Тұрғанбаев 

А. 

Ф.ғ.к., 

профессор 

Жунисова М. 

 

 

 

 

3-ҚОСЫМША 

2 курс магистранттарының  нақтыланған және өзгертілген диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Ескерту 

казақ тілінде  орыс тілінде  ағылшын тілінде 

1 Нагиметова 

Камшат 

Қуатбайқызы 

7М01701-қазақ 

тілі мен 

әдебиеті 

педагогтерін 

Жазылым 

дағдысын 

қалыптастыруда 

қоланылатын 

Эффективные 

методы 

формирования 

письменных 

Effective methods for 

developing writing skills 

(For class 6) 

Ф.ғ.к., доцент 

Раева Г.М. 

Бұрынғы тақырыпты 

нақтылау мақсатында 

ӛзгеріс енгізілді 



даярлау тиімді әдістер 

(6-сынып 

бойынша) 

навыков 

(По 6 классу) 

2 Айкимбаев 

Данияр 

Талгатович 

7М01701-қазақ 

тілі мен 

әдебиеті 

педагогтерін 

даярлау 

Жаңартылған 

білім беру 

бағдарламасы 

бойынша сын 

есімдерді 

когнитивті оқыту 

әдістемесі (6 

сынып) 

 

Методика 

когнитивного 

обучения 

прилагательных 

в обновленной 

образовательной 

программе (6 

класс) 

Cognitive teaching 

methodology of the 

adjective in the updated 

educational program (6th 

grade) 

П.ғ.к., аға оқытушы 

Кенжебаева Г.М. 

Бұрынғы тақырыпты 

нақтылау мақсатында 

ӛзгеріс енгізілді 

3 Исатай Алмас 

Медетұлы 

7М017- Тіл 

және 

әдебиеттен 

педагогтарды 

дайындау 

(Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті) 

Жоғарғы 

сыныптарда айтыс 

ӛнерін оқытудың 

тиімділігі 

Эффективность 

обучения 

искусству 

айтыса в 

старших классах 

The effectiveness of 

teaching the art of aitys in 

the upper grades 

Ф.ғ.к, аға университет 

доценті Есіркепова Г. 

Бұрынғы тақырыпты 

нақтылау мақсатында 

ӛзгеріс енгізілді 

4 Түлкібаева 

Ақерке 

Досболқызы 

7М0 1704-қазақ 

тілінде 

оқытпайтын  

мектептердегі 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Драмалық 

шығармаларды  

инновациялық 

әдістермен оқыту 

жүйесі (8-10 

сынып) 

 

Система 

обучения 

инновационным 

методом  

драматических 

произведений (8-

10 классы) 

The system of teaching 

dramatic works by 

innovative methods 

(grades 8-10) 

PhD, 

қауымдастырылған 

профессор м.а. 

Каримова Г.С. 

Бұрынғы тақырыпты 

нақтылау мақсатында 

ӛзгеріс енгізілді 

5 Смадиярова 

Эльмира 

Конратбековна  

7М01701-қазақ 

тілі мен 

әдебиеті 

педагогтерін 

даярлау 

 Қазақ тіліндегі 

орфограммаларды 

оқыту әдістемесі  

(6-сынып)    

Методика 

изучения 

орфограмм в 

казахском языке 

(6 класс) 

Methods of studying 

spelling in the Kazakh 

language (grade 6) 

Ф.ғ.к., аға оқытушы 

Әміржанова Н. 

Бұрынғы тақырыпты 

нақтылау мақсатында 

ӛзгеріс енгізілді 

6 Тәңірбергенова 

Айнұр 

Байтанатқызы 

7М01701-қазақ 

тілі мен 

әдебиеті 

Жаңартылған 

білім беру 

бағдарламасы 

Преподавание 

наследия 

литературы 

Teaching of heritage of 

the Islamic era literature 

according to updated 

ф.ғ.к., аға оқытушы 

Асқарова Г.С.  

 

Бұрынғы тақырыпты 

нақтылау мақсатында 

ӛзгеріс енгізілді 



педагогтерін 

даярлау 

бойынша Ислам 

дәуірі әдебиеті 

мұраларын оқыту   

Исламской 

эпохи по 

обновленной 

образовательной 

программе 

educational programme 

 

 

 

 

 

 


