
6D021200 – «Түркітану» мамандығы бойынша  

 

1. М.Қашғари «Диуани лұгат–ат түрк» еңбегінің нұсқалалары, көркемдігі, 

зерттелуі 

2. Түркі халықтарының әдебиетіндегі ағымдар мен мектептер 

3. Көне түркі петроглифтері: тарихи сипаттама 

4. Қазіргі түркітану лингвистиканың негізгі бағыттары 

5. Түркі халықтарындағы ортақ эпостардағы мифтік желі 

6. Сросткиндік археологиялық мәдениет 

7. Қазақ тіліндегі етістіктердің грамматикалық категориялары 

8. А.Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегі және әдебиеттану 

ғылымының даму кезеңдері 

9. Түркі тілдерінің классификациясы (Н.А.Баскаков жіктеуі бойынша) 

10. Түркі тілдерінің морфологиялық жүйесі: зат есімнің категориялары 

11. «Оғыз нама» дастанының нұсқалары, зерттелуі, сюжеттік желісі 

12. Бірінші Бұлғар  қағанаты мен Хазар қағанатының ескерткіштері 

13. Ежелгі дәуір әдебиетінің басты кезеңдері 

14. Түркітанымдық зерттеулердің тарихи бастаулары 

15. Орта ғасыр түріктерінің жазу жүйесі  

16. Тіл біліміндегі морфемика және морфема  

17. Оғыз тілдік тобындағы түркі тілдес халықтардың этнографиялық 

сипаттамасы 

18. Саян-Алтай аймағындағы ерте темір дәуірінің археологиялық 

мәдениеті 

19. Әлемдік және халықаралық тілдер, мемлекеттік тілдің статусы 

20. Оғыз тілдік тобындағы түркі тілдес халықтардың этнографиялық 

сипаттамасы 

21. Орталық Азия аймағындағы ерте темір дәуірінің элиталы кешендері 

және арғытүркі кезеңінің саясигенез мәселесі 

22. Тілдердің морфологиялық классификациясы 

23. Білге қаған ескерткіші және әдеби дәстүр  

24. Көне түркі мәдениетіндегі әлемдік діни  жүйелердің ескерткіштері 

25. Жазу және оның даму кезеңдері, түрлері 

26. Тәңіршілдік және оның қазіргі түркі дүниетанымдағы көрінісі 

27. Түркі тілдерінің ареалдық классификациясы 

28. Грек, Рим мифологиясындағы құдайлар образы 

29. Салыстырмалы-тарихи әдіс және оның негізгі қағидаттары 

30. Саян-Алтай түріктерінің этнографиялық сипаттамасы 

31. Екінші Түрік қағанатының жазба ескерткіші 

32. Тіл біліміндегі Алтай теориясы 



 

33. Қыпшақ тілдік тобындағы түркі тілдес халықтардың этнографиялық 

сипаттамасы 

34. Ұйғыр қағанатының жазба ескерткіші 

35. Түркі тілдерінің даму кезеңдері  

36. Қарлұқ  тілдік тобындағы түркі тілдес халықтардың этнографиялық 

сипаттамасы. 

37. Орталық Тянь-Шаньдағы көне түркі жазуы 

38. Тілдік классификация түрлері 

39. Түркі тілдеріндегі парадигматикалық және синтагматикалық 

байланыстар 

40. Сібір түріктерінің (якуттар мен долғандар) этнографиялық 

сипаттамасы 

41. Көне түркі ескерткіштерінің жанрлық классификациясы 

42. Оғыз тілдік тобындағы түркі тілдес халықтардың этнографиялық 

сипаттамасы 

43. Қырғыз ұлы қағандық дәуіріндегі негізгі ескерткіштер 

44. Көне түркі жазуының географиялық классификациясы 

45. Көнетүрк мәдениетінің қалыптасуындағы ғұн мәдениетінің маңызы 

46. Тіл біліміндегі диахрония және синхрония 

47. «Шу батыр» ерлік эпосының кейіпкерлер жүйесі, көркемдік 

ерекшеліктері 

48. Түркі тілдерінің морфологиялық жүйесі: зат есімнің категориялары 

49. «Оғыз нама» дастанының нұсқалары, зерттелуі, сюжеттік желісі 

50. Қазіргі түркі тілдерінде (қазақ тілінде) лексикалық мағынаның ұғымы 

51. Тоныкөк жазба ескерткішінің жанрлық көркемдік ерекшеліктері 

52. Түркі тілдес халықтардың қазіргі орналасу географиясы 

53. Түркітанудағы когнитивті аспект 

54. Алтайдағы көне түркі жазба ескерткіштері, нұсқалары, зерттелуі 

55. Білге қаған ескерткіші және әдеби дәстүр 

56. Бірінші Бұлғар  қағанаты мен Хазар қағанатының ескерткіштері 

57. Түркі тілдерінің морфологиялық жүйесі: зат есімнің категориялары 

58. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» атты еңбегі және түркі 

халықтарының рухани құндылықтары 

59. Түркітанудағы лингвомәдени аспект 

60. Қырғыз әдебиетінің көрнекті өкілдері 

61. Орталық Азия мен Оңтүстік Қазақстандағы орта ғасырлық қалалар 

62. Түркі тілдерінің генеалогиялық классификациясы 

63. Алаш ұранды әдебиет өкілдері және біртұтас Алаш идеясы 



64. Ұлы Жібек жолы: тарихи-саяси сипаттамасы 

65. Тілдік таңба проблемасы 

66. Күлтегін жазба ескерткіші және әдебиеттегі эпикалық дәстүр 

67. Көне түркі мәдениеті мен дүниетанымын қайта қалпына келтірудегі 

таңбалық артефактілер 

68. Көне түркі тілін жүйелік-құрылымдық аспектіде зерттеген ғалымдар, 

69. Түркі халықтарының әдебиетіндегі «нәзирагөйлік» дәстүр 

70. Түркі-соғды халықтарының пайдалы мәдени байланыстары 

71. Фольклордағы миф, аңыз, хикая, хикаят, әпсана жанрлары 

72. Көне түріктік жерлеу және еске алу кешендері 

73. Бірінші Бұлғар  қағанаты мен Хазар қағанатының ескерткіштері 

74. Түркі тілдері классификациясының принциптері (А.Н.Самойлович 

жіктеуі бойынша)  

75. Ежелгі дәуір әдебиетінің дамуы 

76. Көне түркі мәдениетінің даму кезеңіндегі Туяхты кезеңінің мәдени 

дамуы 

77. Батыс хун түркі тілдері көне және қазіргі: бұлғар, оғыз, қыпшақ, қарлұқ 

топтары 

78. Көне түркі мәдениетінің қалыптасуындағы скиф мәдениетінің маңызы 

79. Лингвистикалық түркітанудың функционалдық аспектісі 

80. Қазақ хандығы және жыраулар поэзиясы 

81. Кудергэ қорымы: жерлеу дәстүрінің сипаттамасы мен материалдық 

мәдениеті 

82. Түркі тілдеріндегі изафет түрлері 

83. Түркі халықтары фольклорындағы «Батыр» бейнесі  

84. Чаатас көне хакас мәдениеті 

85. Түркі тілдерінің морфологиялық жүйесіндегі етістік категориялар 

86. Хандық дәуір әдебиетінің зерттелуі, көркемдігі, өкілдері 

87. Орталық Қазақстандағы Бірінші және Екінші Түрік қағанаты 

кезеңіндегі археологиялық ескерткіштер 

88. Флективті және аглютинативті тілдер, олардың айырмашылықтары 

89. «Оғыз-нама» дастанының нұсқалары, зерттелуі, сюжеттік желісі  

90. Түркі тілдері классификациясының ерекшеліктері (С.Е.Малов жіктеуі 

бойынша) 

 


