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1 Азильханова 

Дана Маратовна 

Жаңа медиялық 

терминдерді Интернет 

БАҚ-та пайдалану 

Использование новых 

медийных терминов в 

Интернет-СМИ 

The usage of new media 

terms in internet media 

ЖР-42 Ишанова Асима 

Калимовна 

ф.ғ.д., профессор 

2 Айтибаева 

Мээрим 

Талайбековна  

Қазақстан мен 

Варшавадағы БАҚ-тың 

даму ерекшеліктері 

Особенности развития СМИ в 

Варшаве (в Европе ) и в 

Казахстане 

Features of  mass media 

development in Warsaw (in 

Europe) and Kazakhstan  

ЖР-42 Чернега Тарас Андреевич 

оқытушы 

3 Аманқосова 

Іңкәр 

Бекболатқызы 

Қазақстандағы гендерлік 

саясат және оның БАҚ-

тағы көрінісі 

Гендерная политика 

Казахстана  и ее освещение в 

СМИ 

Kazakhstan’s gender policy 

and media coverage 

ЖР-42 Ковтун Галина 

Викторовна 

Аға оқытушы 

4 Жатпешова 

Индира 

Вячеславовна  

Ресейлік және 

қазақстандық БАҚ-тағы 

спорттық оқиғалар 

көрінісі  

Освещение спортивных 

событий  казахстанских и 

российских СМИ 

Coverage of sports events 

in the Russian and Kazakh 

mass media 

ЖР-42 Адильбеков Сагдат 

Сагандықұлы 

с.ғ.к., доцент 

5 Жарбулова 

Назгуль 

Булатовна  

Журналистік зерттеу 

және журналистің жеке 

қауіпсіздігі мәселесі 

Журналистское 

расследование и проблема 

личной безопасности 

журналиста  

Journalist investigation and 

journalist personal security 

issues 

ЖР-42 Ковтун Галина 

Викторовна 

Аға оқытушы 

6 Игембекова Халықаралық Международные новости: International news: ЖР-42 Ишанова Асима 



Малика 

Бериковна  

жаңалықтар: әлеуметтік 

желілерде берілуі тәсілі 

және әдісі 

приемы и способы подачи в 

социальных сетях 

methods and of presenting 

in social networks 

Калимовна 

ф.ғ.д., профессор 

7 Кустаева Жазира 

Олжабаевна  

Спорттық репортаж: 

салыстырмалы сараптау 

(Ұлыбританияның және 

Қазақстанның БАҚ-тары 

мысалында) 

Спортивный репортаж: 

сравнительно-

сопоставительный  анализ (на 

примере СМИ 

Великобритании и Казахстана 

Sports report: Comparative 

analysis( based on the 

example of the mass media 

Great Britain and 

Kazakhstan )  

ЖР-42 Адильбеков Сагдат 

Сагандықұлы 

с.ғ.к., доцент 

8 Миличкина 

Александра 

Андреевна  

Сараптамалық 

бағдарламалар 

өндірісінде баспа 

материалдарын 

пайдалану 

Использование печатных 

материалов в подготовке 

аналитических программ 

The use of printed materials 

in the production of 

analytical programs 

ЖР-42 Ишанова Асима 

Калимовна 

ф.ғ.д., профессор 

9 Мухамадиева 

Сауле 

Мадияровна 

Қылмыс 

тақырыптарының баспа 

басылымдарында 

жазылуы 

Освещение криминальной 

тематики в печатных СМИ 

Overlook criminal topics in 

print media 

ЖР-42 Ковтун Галина 

Викторовна 

Аға оқытушы 

10 Нысанбаева 

Анель 

Алпамысовна  

Саяси күресте жалған 

ақпараттарды пайдалану 

(Ресей және Украинаның  

БАҚ мысалында) 

Использование 

дезинформации в 

политической борьбе (на 

примере СМИ России и 

Украины) 

The use of misinformation 

in the political struggle 

(based on the example of 

the mass media in Russia 

and Ukraine)  

ЖР-42 Чернега Тарас Андреевич 

оқытушы 

11 Сайділла 

Гүлжанар 

Бауыржанқызы  

БАҚ-тағы 

психологиялық эффект: 

қоғамдық пікірге әсері 

Психологические эффекты 

СМИ : влияние на 

общественное мнение 

Psychological effects of the 

media : influence on public 

opinion 

ЖР-42 Адильбеков Сагдат 

Сагандықұлы 

с.ғ.к., доцент 

12 Сердюк 

Анастасия 

Олеговна 

Журналистік 

материалдардың 

сенімділігі және 

обьективтілігі: этикалық 

аспектілері 

Достоверность и 

обьективность 

журналистских 

материалов:этический аспект 

Credibility and objectivity 

of journalistic 

materials:ethical aspect 

ЖР-42 Ковтун Галина 

Викторовна 

Аға оқытушы 

13 Шыныбаев 

Нарын 

Кенжебекұлы  

Әлеуметтік желілердегі 

жарнама 

Реклама в социальных сетях Advertising in social 

networks 

ЖР-42 Ишанова Асима 

Калимовна 

ф.ғ.д., профессор 



14 Рахимова Алия 

Дулатовна 

Қазақ публицистикасына 

оралған 

тұлғалар(А.Бөкейханов, 

М.Тынышпаев,М.Шоқай) 

Возвращенные имена 

казахской публицистики    

( А.Букейханов, 

М.Тынышпаев,М.Шокай) 

The returned  names of 

Kazakh journalism 

(A.Bukeykhanov, 

M.Tynyshbayev,M.Shokay) 

ЖР-42 Баткеева Бахыт 

Тлеубаевна ф.ғ.к., доцент 
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