
 

 

Болатова Гүлжауһар Жамбылқызы - деканның 

студенттермен жұмыс жөніндегі орынбасары, баспасөз 

және баспа ісі кафедрасының доценті 

Байланыс ақпараты: 709500, ішкі: 35207 e-

mail: Gulzhauhar.bolatova@yandex.ru 

 

Кәсіби тәжірибе:  
 

Жалпы еңбек өтілі 29 жыл, жоғары білім 

саласында 29 жыл. 

 

-Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 

пединститутының оқытушысы – 3.08.1989-

11.12.1989 жылдар. 

-Қазақ мемлекеттік Сәулет-құрылыс 

академиясында қазақ тілі кафедрасының аға 

оқытушысы – 1992-1995 жылдар. 

-Осы академияда қазақ және орыс тілдері 

кафедрасында доцент – 1995-1997. 

-Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университетінде 

қазақ тілі кафедрасының доценті – 1997-1998 

жылдар 

-Осы университетте қазақ әдебиеті кафедрасының 

доценті – 1998-2000 жылдар. 

-Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия мемлекеттік 

университеті гуманитарлық институтында 

журналистика кафедрасының аға оқытушысы – 

2000-2001 жылдар. 

-Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті журналистика кафедрасында  доцент 

міндетін атқарушы  – 2001-2002 жылдар. 

-Осы университетте журналистика кейіннен 

баспасөз және баспа ісі кафедрасының доценті – 

2002 жылдан бастап. 

-2011 жылдан бастап Журналистика және 

саясаттану факультеті деканының орынбасары. 

Марапаттар:    

1. 2014 жылы Қазақстан Республикасының білім 

беру саласындағы ерекше еңбегі үшін 

«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің 

құрметті қызметкері» төсбелгісімен 

Ғылыми дәрежесі, атағы, ғылыми 

мектебі: филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Мамандығы: С.М.Киров атындағы 

Қазақ мемлекеттік университеті 

филология факультетін  аяқтаған – 

1983-1989 

ҚазМУ жанындағы аспирантурада 

10.01.09. – Фольклористика мамандығы 

бойынша күндізгі бөлім аспиранты -

1989-1992 жылдар 

Ғылыми қызығушылығы: 
Фольклористика және журналистика 

тарихы.  2012 жылы Чехия 

Республикасында «Еуропа жоғары 

білім беру кеңістігіндегі Болон 

процесі» бағдарламасы аясында 

ғылыми тағылымдамадан өтті. 

Оқитын курстар: 
Публицист Ә.Әлімжановтың 

шығармашылық зертханасы (М) 

Қазақстан баспасөзі және онлайн 

журналистикасының  қазіргі заманғы 

өзекті мәселелері (М) 

Әлем журналистикасының тарихы (Б) 

Ғылыми-танымдық журналистика (Б) 

Әлем журналистикасының тарихы (Б) 

Жарияланымдар: барлығы – 40 

шақты 

1.«Салт жырларындағы тәрбиелік 

үрдістер». (Сипаттама және әдеби 

үлгілер), Алматы, 1997. 

2.Отандық журналистика тарихы курсы 

бойынша оқу бағдарламасы. 

Әдістемелік нұсқау. Астана, 2002. 

3.Қазақ тілі іскерлік қатынаста, Астана, 

2005. 

4.Қорғаныс саласындағы қазақ тілі. 

Астана, 2005. 

5.Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі 

әскери лексиканың «Отанды қорғауда» 

басылымында қолданылуы. Мақала. 

Астана, 2008. 

6.«Айқап» журналында әдеби 

материалдардың берілуі. Мақала. 

Астана, 2011. 

7.Қазақ жауынгерлерін  отансүйгіштік 

рухында тәрбиелеуде майдандық 

басылымдардың ролі .Мақала. Астана, 

2012. 

8.Білім беру мәселесі ХХ ғасыр 

басындағы қазақ басылымдарында. 
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марапатталды. 

2. 2001 жылы халықтық «Отырар кітапханасын» 

құру жөніндегі жалпыұлттық үндеуге 

атсалысып, кітапхана қорын байытуға қосқан 

жеке үлесі үшін сол кездегі ҚР Премьер-

Министрінің орынбасары И.Н. 

Тасмағамбетовтың қолы қойылған Алғыс 

хатпен марапатталған. 

3. 2016 жылы бұқаралық ақпарат құралдары 

қызметкерлерінің кәсіптік мерекесіне орай ҚР 

білім беру саласында журналист мамандарды 

даярлаудағы ұзақ жылдардағы ерен еңбегі 

және қызметтегі біліктілігі үшін  Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ұланының «Ұлттық 

ұлан қызметінің үздігі» кеуде белгісімен 

марапатталған. 

4. 2013 жылы студент жастарды оқыту мен 

тәрбиелеудегі ерен еңбегі мен білім беру 

саласының өркендеуі жолында адал қызмет 

етіп, қоғамдық жұмысқа белсенді араласқаны 

үшін ҚР Білім және Ғылым министрлігі 

Жастар ісі комитетінің Алғыс хатымен 

марапатталды. 

5. 2013 жылы Қазақстан Республикасы 

кәсіподақтары Федерациясының атынан           

Қазақстан кәсіподақтары мерекесі күніне 

арналған іс-шараларды өткізуге белсенді 

қатысқаны үшін Алғыс хатпен марапатталды. 

6. 2014 жылы республикалық «Бас редакторлар 

клубы» қоғамдық бірлестігі атынан еліміздің 

ақпараттық кеңістігін жоғары білікті 

журналистік кадрлармен қамтамасыз ету 

жолында сіңірген ерен еңбегі үшін Алғыс 

хатпен марапатталды. 

7. 2016 жылы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті студенттерінің 

қатысуымен өткен экстремалды журналистика 

бойынша  «Әскери дискурс» практикалық 

семинарын өткізуге қосқан үлесі үшін 

Қазақстан Республикасы  Қорғаныс 

министрлігі БАҚ-пен жұмыс жөніндегі 

департаменті бастығының Алғыс хатымен 

марапатталды. 

8. 2014 жылы Журналистика және саясаттану 

факультетінен VІІІ Халықаралық «Ақ 

көгершін» балалар фестиваліне жүргізуші 

болып қатысқан өнерпаз жастарды 

тәрбиелеуге атсалысқаны үшін «Ақ көгершін» 

қоғамдық балалар қорының атынан Алғыс 

хатпен марапатталды. 

9. 2014 жылы ұлттық және зиялылық қуат 

қайнарын сақтауға қосқан үлесі үшін «Ақ 

Мақала. Астана, 2016. 

9.Ақселеу Сейдімбек еңбектеріндегі 

ұлттық даралық. Мақала. Астана, 2017. 

 

 



көгершін» қоғамдық балалар қорының атынан 

Алғыс хатпен марапатталды. 

10. 2012 жылы Дүниежүзілік кітап және авторлық 

құқық күніне арнап өткізілген «Кітапхана 

ғасырларды жалғайды...» атты Ашық есік күні 

аясында «ҚР Ұлттық академиялық 

кітапханасы туралы ең үздік мақала» 

сайысына Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің журналистика 

мамандығының студенттерін белсенді 

дайындағаны үшін ҚР Ұлттық академиялық 

кітапханасының бас директорының Алғыс 

хатымен марапатталды. 

11. 2014 жылы қала тазалығы бойынша 

экологиялық айлық аясында 

ұйымдастырылған жалпықалалық сенбілікке 

атсалысып, белсенді қатысқан еселі еңбегі 

үшін «Астана қаласының табиғи ресурстар 

және табиғатты пайдалануды реттеу 

басқармасы» ММ басшысының Алғыс 

хатымен марапатталды. 

 


