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№ 

 

Студенттің 

толық  

аты-жөні 

Дипломдық жұмыстарының тақырыптары  

Тобы 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы 
 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1 Абаева 

Гүлбиназ 

Ғыйсақызы 

Тұрсын Жұртбай 

публицистикасының 

тақырыптық жанрлық 

ерекшеліктері 

(2010-2018 жж) 

Тематические жанровые 

особенности публицистики 

Турсына Журтбая (2010-2018гг) 

Thematic genre features of 

Tursyn Zhurtbay`s 

publicism (2010-2018) 

ҚЖ-41 Тапанова Сәуле 

Есембекқызы, ф.ғ.д., 

профессор  

2 Абдрахманова 

Акнур 

Расуловна 

Марфуға Бектемірова 

– публицист, редактор 

Марфуга Бектемирова – 

публицист, редактор 

Marfuga Bektemirova – 

publisher, editor 

ҚЖ-41 Тапанова Сәуле 

Есембекқызы, ф.ғ.д., 

профессор 

3 Алдангорова 

Айдана 

Заурбековна 

Баспасөздегі 

қоғамдық-саяси 

мәселелердің 

жазылуы («Егемен 

Қазақстан», «Айқын» 

Освещение в прессе 

общественно- политических 

проблем (на примере газет 

«Егемен Қазақстан», «Айқын») 

Problems of public policy 

in the press (based on the 

newspaper Egemen 

Kazakhstan») 

ҚЖ-41 Ақсейіт Ғалия 

Манатқызы ф.ғ.к., доцент 



 
 
 
 

газеттерінің 

мысалында) 

4 Әбсағат 

Арайлым 

Әділханқызы 

«Егемен Қазақстан» 

және «Жас Алаш» 

газеттеріндегі дін 

мәселесінің жазылуы 

Освещение в прессе вопросов 

религии (на примере газет 

«Егемен Казахстан» и «Жас 

Алаш») 

Presenting the issue of 

religion in “Egemen 

Kazakhstan” and “Zhas 

Alash” 

ҚЖ-41 Сақ Қайрат Өмірбайұлы 

ф.ғ.к., профессор 

5 Әріп Шарбану 

Ғалымқызы 

«Қазақ әдебиеті» 

басылымындағы сын  

( 2010-2018жж) 

Критика в газете «Қазақ 

әдебиеті» 

Criticism in the publication 

“Kazakh Adebieti” 

ҚЖ-41 Абылханова Асель 

Киргизгалиевна 

Аға оқытушы 

6 Ералы Меруерт 

Бауржанқызы 

Интернет 

журналистикадағы 

тақырып пен идея 

бірлігі 

Единство идеи и темы в интернет 

журналистике 

The unity of idea and theme 

in Internet journalism 

ҚЖ-41 Абылханова Асель 

Киргизгалиевна 

Аға оқытушы 

7 Жалғас Мереке 

Іскендірқызы 

Таласбек Әсемқұл 

публицистикасындағы 

ұлттық идея 

Национальная идея в 

публицистике Таласбека 

Асемкула 

Talasbek Asemkulov’s 

national idea in publicizm 

ҚЖ-41 Тапанова Сәуле 

Есембекқызы, ф.ғ.д., 

профессор 

8 Жубаныш 

Руслан 

Жанбырбайұлы 

Сторителлинг: 

теориясы мен 

тәжірибесі 

(«Beimalim» жобасы 

негізінде) 

Сторителлинг: теория и практика 

(на основе проекта «Bemalim») 

Storytelling: theory and 

practice (based on project 

«Beimalim») 

ҚЖ-45 Ташмакова Айнұр 

Рамазанқызы оқытушы 

9 Жұмабай 

Маржан 

Нұрболатқызы 

Фактчекинг және 

оның аудиторияға  

тигізетін 

психологиялық әсері 

Фактчекинг и его 

психологическое воздействие на 

аудиторию 

Factcheck and its 

psychological effects 

ҚЖ-45 Ташмакова Айнұр 

Рамазанқызы оқытушы 

10 Қабылбекова 

Аяулым 

Төлепбергенқыз

ы 

Әліпбай Сұңғат 

публицистикасындағы 

әлеуметтік-

экономикалық 

мәселелер («Егемен 

Социально-экономические 

проблемы в публицистике С. 

Алипбая (на примере газеты 

«Егемен Казахстан») 

Social and economic 

problems in publicism of 

Alipbai Sungat (based on 

the 

newspaper Egemen 

ҚЖ-41 Тапанова Сәуле 

Есембекқызы, ф.ғ.д., 

профессор 



 
 
 
 

Қазақстан» газеті 

мысалында) 

Kazakhstan») 

11 Қалқабекова 

Аяжан 

Саятқызы 

Халықаралық 

деңгейдегі ұлтаралық 

қақтығыстарды 

отандық мерзімді 

баспасөз және 

телеарналарда 

жариялау 

ерекшеліктері 

Особенности освещения 

межнациональных конфликтов 

мирового уровня  в 

отечественной печати и 

телеканалах 

Features of coverage of 

international conflicts of 

the world level in the 

domestic press and TV 

channels   

ҚЖ-43 Сақ Қайрат Өмірбайұлы 

ф.ғ.к., профессор 

12 Қуангерей Ару 

Ерболқызы 

Баспасөздегі хабар-

ошардың ерекшелігі 

Особенности жанра заметки в 

печати 

Feature of a genre of a note 

in the press 

ҚЖ-45 Абылханова Асель 

Киргизгалиевна 

Аға оқытушы 

13 Ламиха Айерке 

Айбекқызы 

Баспасөздегі эссе 

жанрының ерекшелігі  

Особенности жанра эссе в прессе  Features of the genre  essay 

in the press 

ҚЖ-45 Абылханова Асель 

Киргизгалиевна 

Аға оқытушы 

14 Мажитова 

Анеля 

Николаевна 

Публицистикадағы 

тәуелсіздік 

мәселелерінің  

жазылуы (М.Шоқай 

публицистикасы 

негізінде)  

Написание вопросов 

независимости в публицистике 

(На основе творчества М. Шокая) 

Writing issues of 

independence in publicism 

(Based on publicism of 

M.Shokay) 

Қж-43 Тоқтағазин Мұратбек 

Балқыбекұлы 

ф.ғ.к., профессор 

15 Махмутова 

Алтынай 

Бауржановна 

Қазақстан мен 

Белоруссия баспасөзі: 

ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары 

Пресса Казахстана и Белоруси: 

сходства  и различия  

Kazakhstan and Belarusian 

press: similarities and 

differences  

ҚЖ-41 Ақсейіт Ғалия 

Манатқызы ф.ғ.к., доцент 

16 Молдағали 

Бейімбет 

Сейсембайұлы 

Жаңа медиа 

заманындағы 

қоғамдық дискурс 

Общественный дискурс в эпоху 

новых медиа 

Public discourse in the age 

of new media 

ҚЖ-41 Ақсейіт Ғалия 

Манатқызы ф.ғ.к., доцент 

17 Мұратхан Думан Рамазан – Думан Рамазан – журналист, Duman Ramazan – ҚЖ-41 Ештанаева Мақпал 



 
 
 
 

Шынар 

Бакытжанқызы 

журналист, публицист публицист journalist, publicist. Шайхымұратқызы аға 

оқытушы 

18 Нәсір Айзере 

Айтбекқызы 

«Жас алаш» 

газетіндегі эпиграмма 

мен пародия   

Эпиграмма и пародия в газете 

«Жас Алаш» 

Epigram and parody in the 

“Zhas Alash” newspaper 

ҚЖ-41 Абылханова Асель 

Киргизгалиевна 

Аға оқытушы 

19 Нурбек 

Айымбуби 

Ақпараттық 

қауіпсіздіктің 

қоғамдағы рөлі 

(қоғамдық-саяси 

басылымдар 

мысалында) 

Роль информационный 

безопасности в обществе (на 

примере политических изданий) 

The role of informational 

security in society on 

example of political 

editions  

ҚЖ-45 Шыңдалиева Меңдігүл 

Бұрханқызы  

ф.ғ.д., профессор 

20 Омирбекова 

Арайлым 

Ерлановна 

Оралхан Бөкейдің 

публицистикалық 

мұрасы  

Публицистическое наследие 

Оралхана Бокей  

Publicistic heritage of 

Oralkhan Bokey 

ҚЖ-43 Тоқтағазин Мұратбек 

Балқыбекұлы 

ф.ғ.к., профессор 

21 Оналбаева 

Сауле Рахатовна 

«Қуғын-сүргін» 

құрбандары 

мәселесінің БАҚ-та 

жазылуы (тәуелсіздік 

жылдары) 

Освещение проблем жертв 

репрессий в СМИ ( в годы 

независимости) 

Studying the problem of the 

repression victims in the 

Mass media ( years of 

indepence) 

ҚЖ-41 Алдабергенов Қырықбай 

Мазанұлы т.ғ.д., 

профессор 

22 Пармантай 

Сандуғаш 

Ерғалиқызы 

Амангелді 

Кеңшілікұлының 

журналистикадағы 

сыни 

шығармашылығы 

Критическое творчество 

Амангелди Кеншиликулы в 

журналистике  

Critical work Amangeldy 

Kenshilikuly in journalism  

ҚЖ-41 Ештанаева Мақпал 

Шайхымұратқызы аға 

оқытушы 

23 Рысханқызы 

Мөлдір 

А.Тасболат 

публицистикасындағы 

әскери-құқықтық 

мәселелердің 

жазылуы  

Написание военно-правовых 

вопросов в публицистике 

А.Тасболат. 

Studying the problem of the 

military legal issues in 

A.Tasbolat  

ҚЖ-41 Тапанова Сәуле 

Есембекқызы, ф.ғ.д., 

профессор 

24 Сайлаубай Мерзімдік Информационная война на Information warfare in the ҚЖ-43 Тоқтағазин Мұратбек 



 
 
 
 

Сабина 

Ақтайқызы 

баспасөзіндегі 

ақпараттық қақтығыс 

(отандық, шетелдік 

баспасөз мысалында)  

страницах периодической печати 

(на примере отечественной и 

зарубежной прессы ) 

press(on the example of the 

domestic and foreign press 

Балқыбекұлы 

ф.ғ.к., профессор. 

25 Сериков Аль-

Фараби 

Темиржанович 

Қазақстандағы 

медиажоспардың 

құрылымы мен 

түрлері (Мемлекеттік 

тапсырыс алатын БАҚ 

мысалы) 

Структуры и виды 

медиапланирования в Казахстане 

(на примере СМИ получающих 

государственные заказы) 

Structures and types of 

media plans in Kazakhstan 

(examples of media 

receiving government 

orders) 

ҚЖ-41 Шыңдалиева Меңдігүл 

Бұрханқызы  

ф.ғ.д., профессор 

26 Серкебаева 

Назерке 

Есенбекқызы 

БАҚ-тағы кәсіби 

этикалық мәселелер 

Проблемы профессиональной 

этики в СМИ 

Professional ethical issues 

in the mass media 

ҚЖ-45 Болатова Гүлжаухар 

Жамбылқызы ф.ғ.к., 

доцент 

27 Тасбулатов 

Амир Ринатович 

Ақпараттық ағымның 

қоғамдық санаға әсері 

(қоғамдық-саяси 

басылымдар 

мысалында ) 

Воздействие информационного 

потока на общественное 

сознание (на примере 

общественно-политических 

издании) 

Influence of information 

flow on the public 

consciousness  

ҚЖ-41 Шыңдалиева Меңдігүл 

Бұрханқызы  

ф.ғ.д., профессор 

28 Тұяқова 

Алтынай 

Қанатқызы 

Ақпараттық 

қоғамдағы бұқаралық 

коммуникацияның 

дамуы мен болашағы 

Становление и перспективы 

развития массовой 

коммуникации в 

информационном обществе  

Development and the future 

of Media Communication 

in Information Society 

ҚЖ-41 Шыңдалиева Меңдігүл 

Бұрханқызы  

ф.ғ.д., профессор 

29 Иенберген 

Назерке 

Ғалымқызы 

Мекемтас 

Мырзахметұлының 

публицистикалық 

еңбектеріндегі ұлттық 

таным 

Национальное познание в 

публицистических 

произведениях Мекемтаса 

Мырзахметулы  

National cognition in 

publicistic creation of 

Mekemtas Myrzakhmetuly 

ҚЖ-41 Болатова Гүлжаухар 

Жамбылқызы ф.ғ.к., 

доцент 

 

30 

Султумбаева 

Маржан 

Ерганатовна 

Маркетинг 

жүйесіндегі 

эмоционалды жарнама 

Аспект эмоциональной рекламы 

в маркетинговой системе 

The aspect of emotional 

advertising in the marketing 

system  

ҚЖ-41 Шыңдалиева Меңдігүл 

Бұрханқызы  

ф.ғ.д., профессор 



 
 
 
 

аспектісі 

31 Шаймерденова 

Айдана 

Кайратовна 

БАҚ және 

медиажоспарлау 

(шетелдік және 

отандық тәжірибеге 

салыстырмалы 

талдау) 

СМИ и медиапланирование 

(сравнительный анализ 

зарубежного и отечественноого 

практического опыта) 

Mass media and media 

planning(comparative 

analysis of foreign and 

domestic practice) 

ҚЖ-41 Мырзабаева Айгерім 

аға оқытушы 

32 Әлімжан 

Әлішер 

Әлішерұлы 

Нұртөре Жүсіптің 

редакторлық, 

публицистік қызметі 

Редакторская и 

публицистическая деятельность 

Нурторе Жусип 

Editorial and publicistic 

activity of Nurtore Zhusip  

ҚЖ-45 Ташмакова Айнұр 

Рамазанқызы оқытушы 

 

33 Сембек 

Толғанай 

Шыңғысқызы 

«Темірқазық» 

журналы көсемсөзінің 

ерекшеліктері 

Особенности публицистики 

журнала «Темирказык» 

The journalistic excellence 

of the magazine 

«Temirkazyk» 

ҚЖ-41 Сақ Қайрат Өмірбайұлы 

ф.ғ.к., профессор 

34 Сержан 

Кенжебек 

Ж. Мыңбаевтың 

публицистикасы  

Публицистика Ж.Мынбаева  Publicism of J.Mynbayeva  ҚЖ-45 Болатова Гүлжаухар 

Жамбылқызы ф.ғ.к., 

доцент 

 

Кафедра меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент                                                                                                                          А.О. Есдаулетов       

                                                               

Журналистика және саясаттану факультетінің деканы, 

ф.ғ.к., профессор                                                                                                                                                              Қ.Ө. Сақ                    

 


