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5В021000-«Шетел филологиясы:қытай тілі» 

 мамандығын бітіруші студенттердің дипломдық жұмыстарының 

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері  

 
№ Студенттің 

толық аты-жөні 

Диплом жұмысының тақырыптары Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Қазақ  

тілінде  

Орыс  

тілінде 

Ағылшын тілінде 

1 Азимжан Тунык  Қаламгер Лаушы және 

оның шығармашылығы   

Китайский писатель 

Лао Ше   и его 

литературное 

произведение 

Chinese writer  Lao 

She and his literary 

creations  

ШФҚ-41 Д. Мәсімханұлы  

ф.ғ.д., профессор 

2 Аршын Бағзат ХХ ғасыр басындағы 

қытай қоғамының  

«Әулет» романындағы 

көрінісі 

Изображение 

китайского общества в 

начале ХХ века в 

романе «Семья»  

The emergence of 

Chinese society at the 

beginning of the 

twentieth century in the 

novel  “The family” 

ШФҚ-41 Д. Мәсімханұлы  

ф.ғ.д., профессор 

3 Әшірбеков 

Әділхан 

Бексұлтанұлы 

Конфуций мен 

Абайдың 

шығармашылығындағы 

«Толық адам» 

концепциясы  

Концепция 

«Гармоничной 

личности» в трудах 

Конфуция и Абая  

The concept of a 

harmonious 

personating in the 

works of Confucius and 

Abay   

ШФҚ-41 Ахметбек Гулжан 

т.ғ.к., доцент, phd доктор 

4 Бақытбек Олжас Абай мен  Ли бай  

шығармашылығындағы 

авторлық идея  

Авторская идея  в 

творчестве  Абая и Ли 

Бо 

The author’s idea  in 

the work og Abai and 

Li Bai 

 

ШФҚ-41 Д. Мәсімханұлы  

ф.ғ.д., профессор 

5 Бекмырза Айым 

Көбейсінқызы 

Сара Мыңжасарова 

мен Чжан Айлиннің 

шығармаларындағы 

«махаббат» концептісі 

Концепция  любви в 

произведениях Сары 

Мынжасаровой и Чжан 

Айлина 

The concept of  love in 

the works of Sarah 

Mynzhasarova and 

Zhang Ailing 

 

ШФҚ-41 Абиденқызы Айнұр 

доцент міндетін атқарушы,  

phd доктор 



  

6 Жақыпбекова 

Зере Думанқызы 

Қазіргі заман қытай 

әдебиетіндегі 

«кішкентай адам» 

тақырыбы  

Тема «маленького 

человека» в 

современной 

китайской литературе 

The theme of the “little 

man” in modern 

chinese literature 

ШФҚ-41 Д. Мәсімханұлы  

ф.ғ.д., профессор 

7 Мұқанова Аида 

Атабайқызы 

ХХ ғасырдың 30-40 

жылдарындағы Қытай 

әдебиетінің даму 

ерекшеліктері 

 Особенности  развития  

китайской литературы 

30-40-х годов XX века 

The features of the 

directions of  Chinese 

literature in the 30-40s 

of XX century 

ШФҚ-41 Абиденқызы Айнұр 

доцент міндетін 

атқарушы,  phd доктор 

8 Нұртай Жанар Қытай тіліндегі түр-

түсті білдіретін сөздер 

және олардың 

символдық мәні  

Слова, обозначающие 

цвета в китайском 

языке и их 

символическое 

значение  

Words denoting colors 

in Chinese and their  

symbolic meaning  

ШФҚ-41 Ахметбек Гулжан 

т.ғ.к., доцент, phd доктор 

9 Талап Тамаша Қазіргі заман қытай 

тіліндегі жаңа сөздерді 

зерттеу  

Изучение новых слов 

на современном 

китайском языке  

 Research new words of  

modern Chinese 

ШФҚ-41 Д. Мәсімханұлы  

ф.ғ.д., профессор 

10 Талапқан 

Ақмарал 

Оу Яңшюдың өмірі 

мен шығармашылығы  

Жизнь и творчество 

Оуян Сю 

Life and works of  

Ouyang Xiu 

ШФҚ-41 Ахметбек Гулжан 

т.ғ.к., доцент, phd доктор 

11 Абдулин 

Темирлан 

Муратович 

Қытай тілінің 

баламалы лексикасы 

Безэквивалентая 

лексика в китайском 

языке 

Nonequivalent lexis in 

Chinese language 

ИФК-42 Батаева Ақмарал 

Аманқызы  

Аға оқытушы  

12 Айтжанова 

Айжан Аскаровна 

Қытай және орыс 

тілдерінің мақал-

мәтелдеріндегі 

лингвомәдиенттік 

ерекшелігі  

Лингвокультурологиче

ская специфика в 

пословицах и 

поговорках китайского 

и русского языков 

Lingvocultural 

specificity of English 

and Chinese proverbs 

and sayings 

ИФК-42 Батаева Ақмарал 

Аманқызы  

Аға оқытушы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Қытай филологиясы  кафедрасының меңгерушісі     Д. Акбаркан   
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