
6М021200 – «Түркітану» мамандығы бойынша  

1. Түркітанымдық зерттеулердің тарихи бастаулары 

2. Ежелгі дәуір әдебиетінің басты кезеңдері 

3. Орта ғасыр түріктерінің жазу жүйесі  

4. Скиф-сақ әлемі: шаруашылығы, қоғамдық құрылысы, көрші 

халықтармен, мемлекеттермен қарым-қатынасы 

5. Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінің зерттелуі  

6. Түркітану ғылымының зерттеу обьектісі мен негізгі міндеттері 

7. Түркі тектес халықтар туралы жалпы мәліметтер 

8. Түркі халықтарының ортақ әдеби мұрасы 

9. Ерте дәуірдегі үйсін, қаңлы мемлекеттері: саяси тарихы, тұрмыс, 

шаруашылығы, қолөнер, әлеуметтік құрылымы 

10. Түрік дүниетанымы 

11. Түрік қағанатының құрылуы және оның саяси құрылысы 

12. Көне түріктік руникалық жазбалар. Күлтегін ескерткіші 

13. Түркі халықтары әдебиетінің қалыптасуы, алғышарттары және даму 

ерекшеліктері (Бейсенбай  Кенжебаев, Мырзатай Жолдасбеков, Әлкей 

Марғұлан) 

14.  
15. Түркі руна жазуының даму кезеңдері 

16. Енисей мәтіндері 

17. Батыс түрік қағанатының саяси құрылысы және әлеуметтік-

экономикалық дамуы 

18. Енисей мәтіндері 

19. Ұйғыр графикасымен жазылған еңбектер 

20. Көне түріктік руникалық жазбалар: зерттелу тарихы және көне 

жазудың кілтінің табылуы   

21. Қыпшақ мемлекеті және оның Қазақстанның орта ғасыр тарихындағы 

алатын орны 

22. Көне түрік діні 

23. Түрік дүниетанымы 

24. Түрік қағанатының құрылуы және оның саяси құрылысы 

25. Көне түрік руникалық жазбалар. Күлтегін ескерткіші 

26. Көне түркі руникалық жазбалар. Тоны көк ескерткіші 

27. Түргеш және қарлұқтардың мемлекеттік құрылымы  

28. Көне түрік ескерткіштерінің таралу аймағы  

29. Әлемдік мифология және түркі мифологиясы (Мифтердегі ортақ 

сюжеттер   (“Қорқыт ата кітабындағы” Төбе көз дәу, Бисат және 

Гомердің “Одиссеясындағы” Полифемдәу, Одиссей, т.б.) 

30. Керейлер мен наймандар мемлекеті: территориясы, саяси тарихы мен 

шаруашылығы 

31. Көне түрік руникалық жазбалар. Білге қаған ескерткіші   

32. Алтын Орда хандығының тарихы 

33. Қазақ халқының қалыптасуының басты кезеңдері. «Қазақ» сөзінің 

шығу төркіні 



34. Алаш Орда» үкіметі және Түркістан автономиясы 

35. Л.Н. Гумилевтің еңбектері 

36. Орхон ескерткіштерінің тілі: фонетикалық жүйесі 

37. Түркі тілдерінің классификациясының даулы мәселелері 

38. М.Қашғари сөздігінің түркітанудағы орны 

39. Білге қаған ескерткіші: орны, зерттелуі, мазмұны 

40. Орта ғасырдағы Ұлы Жібек Жолы бойындағы қалалар  

41. Күлтегін, Білгеқаған ескерткіштерін топонимы 

42. М. Қашғари сөздігінің түркітанудағы орны 

43. Білге қаған ескерткіші: орны, зерттелуі, мазмұны 

44. Ә.Х.Марғұланның түрік археологиясына сіңірген еңбегі 

45. Көне түрік жазба ескерткіштерінде аталған түркі тайпалары  

46. Түркітану саласындағы В.Томсен, В.В.Радлов, Л.М.Мелиоранский 

және С.Е.Маловтардың еңбегі 

47. Талас мәтінінің ерекшелігі 

48. Көне жазу түрлері: сына жазу, иероглиф, т.б. 

49. Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінің зерттелуі  

50. В.В. Радловтың түркітануға қосқан үлесі 

51. Археологияның түркітанудағы орны  

52. Көне түрік руна графикасының шығу тегі және мәселелері  

53. Түркі жазу тарихының дамуы  

54. Тіл біліміндегі синхрония мен диахрония мәселелері 

55. Көне түркі тайпалары  

56. Түркі тарихына қатысты қытай дереккөздері  

57. В.В. Радловтың түркітануға қосқан үлесі 

58. Археологияның түркітанудағы орны  

59. Көне түрік руна графикасының шығу тегі және мәселелері  

60. Жазу тарихы  

61. Агглютинативті және флективті тілдердің айырмашылығы 

62. Қазақстан территориясынан табылған көне түркі жазба ескерткіштері 

63. Номадизм және көшпенділер мәдениеті  

64. Қазіргі лингвистикалық түркітанудың бағыты мен бағдары 

65. Ұлы қоныс аудару 

66. Агглютинативті және флективті тілдердің айырмашылығы 

67. Қазақстан территориясынан табылған көне түркі жазба ескерткіштері 

68. Номадизм және көшпенділер мәдениеті  

69. Қазіргі лингвистикалық түркітанудың бағыты мен бағдары 

70. Ұлы қоныс аудару 

71. Ашина әулетінің шығуы жайлы әпсана 

72. Қарахан әулеті: мемлекеттік құрылымы, шаруашылығы, саяси 

құрылысы 

73. Енисей қырғыздарынан қалған жазба ескерткіштері 

74. Агглютинативті және флективті тілдердің айырмашылығы 

75. Түркі тілдерінің классификациясы 

76. Тарихи-салыстырмалы әдіс және оның негізгі жүйесі мен принциптері  



77. Этнологиядағы ғылыми бағыттар (эволюционистік ғылыми бағыт,  

функционалдық ғылыми бағыт, структуралистік ғылыми бағыт) 

78. Түркі халықтарының дүниетанымы, діні және әдет-ғұрыптары 

79. XX ғ. этнология ғылымының қалыптасуы 

80. Сақ археологиялық мәдениетінің зерттелу тарихы. Бесшатыр, Шілікті, 

Есік қорымдарының қазба жұмыстары 

81. Көне түрік жазба ескерткіштерінің мазмұндық тұрғыда жіктелуі  

82. Екінші Түрік қағанаты жазба ескерткіштері: Күлі-чор  

83. Этнологиялық негізгі түсініктер: этнос, мәдениет, қоғам, дәстүр 

84. Сөздің тура және ауыспалы мағынасы 

85. Орта ғасыр түркілеріне қатысты Қытай деректері  

86. Түркітану ғылымының қалыптасуы мен дамуы 

87. Таулы Алтай ескерткіштері: зерттелуі, сипаттамасы 

88. Сақ, ғұн, көне түрк  мемлекеттерің қалыптасуы  

89. М.Қашғари сөздігінің түркітанудағы орны 

90. Білге қаған ескерткіші: орны, зерттелуі, мазмұны 


