
5В021000 – «Шетел филологиясы: қытай тілі» мамандығы бойынша  

диплом тақырыптар базасы 

 

1. Қытай тіліндегі идеомалық тіркестердің этномәдени сипаты 

2. Қытай-қазақ тілдеріндегі  туыстық атаулар туралы салғастырмалы талдау 

3. Қытай тіліндегі «被 иероглифті сөйлемдердің» грамматикалық ерекшелігі 

4.  Қытай тіліндегі  кірмесөздер: кірігу және қолданылу ерекшелігі 

5. Қытай-қазақ тілдеріндегі тиымсөздердің (табу) этно-лингвистикалық ерекшелігі 

6. Қытай тіліндегі сөзалды қосымшалары: түрлері мен сипаты 

7. Қытай-қазақ тілдеріндегі сын есім шырайларының жасалу жолдары 

8.  Қытай тіліндегі қимылдық мөлшер сөздер және оның қазақ тіліне аударыл 

жолдары 

9. Қытай тіліндегі ерекше сөйлем мүшесі толықтырғыш: сипаты мен ерекшелігі 

10. Иероглифтердегі ежелгі қытай дүниетанымының көріністері 

11.Қытай ерте заман әдебиетінің ерекшелігі мен жанырлық сипаты 

12. «Жырнама» қытай әдебиет тарихының бастауы  

13. Сануын жанры және «Тарихи» сануындар 

14. Қытай философиясы және «Ғұламалар сануыны» 

15. Хан хандығы дәуірі әдебиеті және Сы Машианның қытай тарихын жүйеге 

келтірудегі үлесі 

16. Юан хандығы дәуіріндегі сахналық шығармалар және Гуан Ханшиң 

шығармашылығының ерекшелігі  

17. Жібек жолы мәдениетінің Таң хандығы поэзиясына ықпалы 

18. «Лиаужай аңыздарының» сюжеттік құрылымы және кейіпкер образы 

19. «Батысқа саяқат» романындағы Сұн Укоң образының құбылмалылық 

құдыретімен Бұдда дінінің байланысы 

20. Апиын соғысынан кейінге Шиң хандығы әдебиетінің беталысы 

21.Қытай поэзиясы және оның даму үрдісі 

22. Қытай жазуының тарихы мен суреттің байланысы 

23.Қытай тілін оқытудың технологиалық негіздері 

24. Қытай бұқаралық ақпарат құралдарының ерекшелігі 

25. Қытай әдебиетінің шетел тіліне аударылу тарихының шежіресі   

26.Қытайдың классик жазушысы Ба Цзин: өмірі мен шығармашылығы 

27. Қазіргі қытай поэзиясындағы күңгірт өлең ағымы және оның басты өкілдері  

28. Лу Шүн шығармаларындағы әйелдер образы 

29. Пекин операсы: тарихы мен ерекшелігі 

30. Қытайдың классик ақыны Ду Фу: өмірі мен шығармашылығы 

31. Чу-цы және Чүй Юань 

32. Мо Янь шығармаларындағы қытай дәстүрлі мәдениеті 

33. Қытай мифтері: түрлері мен ерекшеліктері 

34.  ХХ ғасыр басындағы Қытай әдебиетіне  орыс әдебиетінің ықпалы 

35. Қытайдың классик жазушысы Ба Цзин: өмірі мен шығармашылығы  

36. Қытай және қазақ тілдеріндегі сын есімнің шырайлары 

37. Қытай тілінің сөзжасам ерекшеліктері 

38. Қытай әдебиетіндегі «санвэн» жанрының ерекшелігі 

39. Қытай және қазақ тілдеріндегі туыстық атаулардың ерекшелігі 



40. Қытай және қазақ тілдеріндегі тұрақты сөз тіркестерінің этномәдени ерекшелігі 

41. Қытай тіліндегі толықтырғыштың (补语) грамматикалық ерекшелігі 

42. Қытай тілі грамматикасындағы （介词）сөз алды қосымшаларының ерекшелігі 

43. Ли Бай және оның шығармашылығы 

44. Қытай тілін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері 

45. Қытай және қазақ балалар әдебиетін салыстырмалы зерттеу 

46. ХХ ғасыр басындағы Қытай әдебиеті және Лу Шүн 

47. Қытай гендерлік әдебиетінің ерекшелігі 

48. Дүкен Мәсімханұлы және отандық қытайтану ғылымы    

49. Қытай тілінен дипломатиялық құжаттарды аударудың ерекшеліктері 

50. Қытай тіліндегі идеомалар және олардың  қолдануы 

51. Қытай тіліндегі неологизмдер 

52. Қытай тіліндегі мөлшер сөздері және олардың қазақ тіліндегі баламалары 

53. Қытай тіліндегі астарлы сөздердің этномәдени ерекшеліктері 

54. Қытай тіліндегі сан есімді тұрақты тіркестердің грамматикалық ерекшеліктері 

55. Қытай тіліндегі «着，了，过»  көмекші сөздерінің қолдану ерекшеліктері 

56. Ағылшын тіліндегі қысқарған сөздердің қытай тіліндегі баламалары 

57. Қытай тіліндегі "的，地，得” көмекші сөздерінің қолданылуы мен 

айырмашылықтары 

58. Қытай жазуының даму тарихы 

59. Қытай мәдениетінің Таң дәуірі поэзиясында бейнеленуі 

60. Шетел тілін үйретудің ерекше формалары мен тәсілдері (қытай тілін үйрету 

үлгісінде) 

61. Вербалды емес қарым- қатынас құралының орыс, қазақ және қытай тіліндегі 

ерекшеліктері 

62.  Қазіргі қытай әдебиетін аударудың ерекшеліктері мен қиындықтары 

63. Қазіргі қытай тіліне шет тілдерден енген кірме сөздер 

64. Қытай, орыс, қазақ тілдеріндегі тыйым сөздерді лингвомәдениеттану 

тұрғысынан салғастырмалы талдау 

65. Қытай, қазақ және орыс тілдеріндегі  фразеологиялық бірліктер  

66. Қытай тілінде сөйлеуге аудиовизуалды оқыту әдісін қолдану  

67. Қытай жазушысы  Ван Мэнның  көркем шығармашылығының ерекшеліктері 

68. Ғылыми-техникалық аударманың ерекшеліктері 

69. ХХ ғасырдағы жаңа қытай әдебиетінің даму кезеңдері және оның жетістіктері 

70. Қытай, қазақ және орыс тілдерінің сөз тіркесіндегі мөлшер сөздердің 

семантикалық  құрылымы  

 

 

 

 

 

 

  


