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Қазақ филологиясы кафедрасы бойынша дипломдық және магистрлік
жүмыстар тақырыптары:
5В020500- Филология
1.Қазақ тіліндегі синонимдердің реңктік уэжділігі
Оттеночная мотивация синонимов в казахском языке
2. Көркем мәтіндегі диалектизмдердің лингвоститлистикалық сипаты
Лингвостилистичесое описание диалектизмов в художественном тексте
3. Қазіргі қазақ прозасы
Современная казахская проза
4. Фердинанд де Соссюрдің лингвистикалық көзқарастары
Лингвистические взгляды Фердинанд де Соссюрдің
5. Жаңа дэуірдегі козқарастар
Взгляды новой эпохи
6. Сингорманизм заңы, оның түрлері
Право сингорманизма, его виды
7. Қазақ орфоэпиясының нормалары
Нормы казахской орфоэпии

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті
1. «М.Серғалиевтің лингвистикалық мұрасы»
«Лингвистические наследия М.Сергалиева»
2. «Кірме сөздердің экстралингвистикалық жэне лингвопоэтикалық
уэжділігі»
Экстралингвистическая и лингвопоэтическая мотивация заимственных слов
3. Қазақ тілі сабақтарында тіл мәдениетін дамыту
Развитие языковой культуры на уроках казахского языка
4. Т.Ахтановтың повестері мен романдары
Повесы и романы Т.Ахтанова
5.Ж. Аймауытовтың драмалық шыгармалары
Драматические произведения Ж.Айтматова
6. И. Байзақов поэмалары
Поэмы И. Байзакова
7.Мүсіреповтің әңгімелері
Рассказы Г.Мусрепова

6М020500- Филология: қазақша
1.Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларындағы «от», «су», «жер», «ауа»
ұғымдарының когнитивтік сипаты
Когнитивные понятия «огонь», «вода», «земля», «воздух» в произведениях
Машхур Жусип Копеева
2.М. Ж. Көпеевтің өлеңдерін ағылшын тіліне аударуда кездесетін
қиындықтар»
«Трудности перевода стихов М.Ж. Копеева на английский язык»
3.Салыстырмалы тіл білімі
Сравнительная языкознание
4. Қайта оркендеу дәуіріндегі тіл білімі
Языкознание новой эпохи
5. . Көркем мэтіндегі диалектизмдердің лингвоститлистикалық сипаты
Лингвостилистичесое описание диалектизмов в художественном тексте
6.Жай сойлем синтаксисі туралы зерттеулер
Исследования о простом предложении синтаксиса

6М011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
1. Қ. Мырзалиев шығармаларының жанрлық-стильдік ерекшеліктері
Жанрово-стилистические особенности произведений К. Мырзалиева
2. «Қазақ жоқтаулары жэне Мәшһүр Жүсіп Копеев»
«Казахская обрядовая песня об умершем и Машхур Жусип Копеев»
Языковая личность Кудайбердыулы Шакарима
4. Қазақ романдарын ағылшын тіліне аударудың қиындықтары
Трудности перевода казахских романов на английский язык
5.Қасым Аманжолов өлеңдерінің жанрлық-стильлік ерекшелігі»
«Жанрово-стилистические особенности стихотворений Касыма
Аманжолова»
6. С.Сейфуллиннің прозалық шығармалары
Прозаические произведения С.Сейфуллина
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