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Ұсыныс  

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Ғылыми кеңесшінің 

аты-жөні, ғылыми 

дәрежесі 

Шетелдік ғылыми 

кеңесшінің аты-жөні 

(толық), ғылыми 

дәрежесі, 

университеттің толық 

атауы, мемлекеті 

Докторлық диссертация тақырыптары Зерттеу 

нысаны 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

 

Факультет журналистика және саясаттану 

6D050400-«Журналистика» 

1. Сейдигазимова 

Шынар 

Дауренбековна 

Тапанова С.Е., 

ф.ғ.д., профессор 

Мехмет Топлу, Ph.D., 

доцент, Хажы Байрам 

Вели университеті, 

Түркия Республикасы 

Қазақ 

баспасөзіндегі 

әйелдер 

мәселесінің 

жазылу 

эволюциясы: 

әлемдік және 

отандық 

тәжірибе  

Эволюция 

описания 

женской 

проблематики в 

казахской 

периодической 

печати: 

мировой и 

отечественный 

опыт  

The evolution 

of woman is-

sues descrip-

tion in kazakh 

periodicals: 

world and na-

tive experience 

Қазақ 

баспасөзінде 

жарияланған 

әйелдер 

мәселесі, 

бүгінгі 

жағдайы, 

феминизм, 

гендерлік 

саясат 



2 Тажибаев 

Галымжан 

Куанышбекович 

Есдаулетов А.О., 

ф.ғ.к., доцент 

Ахмет Чифтши, Ph.D., 

доцент, Хажы Байрам 

Вели университеті,  

Анкара, Түркия 

Республикасы 

Түркі 

мемлекеттерін-

дегі құқықтық 

журналистика-

ның 

қалыптасуы 

және даму 

тенденциясы 

(Қазақстан мен 

Түркия БАҚ-

ның негізінде 

(1991-2021 

жж.) 

Формирование 

и тенденции 

развития 

правовой 

журналистики 

в турецких 

государствах 

(на основании 

СМИ 

Казахстана и 

Турции (1991-

2021 гг.) 

Formation and 

tendency of 

development 

of legal jour-

nalism in the 

Turkish states 

(On the basis 

of mass media 

of Kazakhstan 

and Turkey 

(1991-2021 

уу.) 

Түркі 

мемлекетте-

ріндегі 

бұқаралық 

ақпарат 

құралдары 

заңдарын 

салыстыр-

малы түрде 

талдау 

3 Егембердиев 

Исках 

Дуйсембаевич 

Тұржан О.І., ф.ғ.к., 

доцент 

Суат Гезгин,  

 Ph.D., Журналистика 

ғылымдарының 

профессоры, Стамбул 

университеті, 

Журналистика 

факультеті, Түркия 

Республикасы 

 

Деректі 

фильмдер және 

арнайы 

жобалар 

жасаудағы 

жаңа 

медиатрендтер

ді қолдану 

меxанизмдері 

("Хабар" 

телеарнасы 

жобалары 

негізінде 

бойынша)  

Механизмы 

использования 

новых медиа-

трендов в 

подготовке 

производстве 

документальны

х фильмов и 

специальных 

проектов  

(на основе 

проектов 

телеканала 

«Хабар») 

Usage of 

mechanisms 

for new media 

trends in terms 

of documen-

tary films and 

special projects 

(based on 

Khabar TV 

projects) 

 

The mecha-

nisms of using 

media trends in 

making docu-

mentary films 

and special 

projects (based 

on Khabar TV 

Деректі 

фильмдер 

және арнайы 

жобалар 

жасаудағы 

жаңа 

медиатренд-

терді 

қолдану 

меxанизмде-

ріне талдау 

жасау. Жаңа 

бағыттарын 

айқындау 



projects) 

4 Кертаев Ринат 

Думанович 

Омаров Б.Ж., ф.ғ.д., 

профессор 

Суат Гезгин,  

 Ph.D., Журналистика 

ғылымдарының 

профессоры, Стамбул 

университеті, 

Журналистика 

факультеті, Түркия 

Республикасы 

 

Қазақстанның 

медиа 

кеңістігіндегі 

«Хабар» 

агенттігі: даму 

парадигмалары 

және жаңа 

трендтер 

Агентство 

«Хабар» в 

медиапростран

стве 

Казахстана: 

парадигмы 

развития и 

новые тренды 

«Khabar» 

Agency within 

the media 

space of Ka-

zakhstan: the 

development 

paradigms and 

new trends 

"Хабар" 

агенттігі мен 

Қазақстан 

медиа 

кеңістігі 

5 Амангелдиева 

Гулмира 

Сабыровна 

Токтағазин М.Б., 

ф.ғ.к, доцент 

Янчук Владимир 

Александрович, п.ғ.д., 

профессор, Белоруссия 

мемлекеттік 

университеті, 

Белоруссия 

Дәстүрлі БАҚ-

тың Интернет 

медиаға 

көшудегі жаңа 

парадигмалары

: 

дижитилизация

, генерация 

және 

конвергенция 

(Шетелдік 

тәжірибе және 

Қазақстан) 

Новые 

парадигмы 

переxода 

традиционных 

СМИ в 

Интернет 

медиа:  

диджитилизаци

я, генерация и 

конвергенция 

(Зарубежный 

опыт и 

Казаxстан) 

New para-

digms of tran-

sition of tradi-

tional media to 

the Internet 

media: digitili-

zation, genera-

tion and con-

vergence 

(In foreign ex-

perience and 

Kazakhstan) 

Дәстүрлі 

БАҚ-тың 

онлайн 

версиясының 

пайда болып,  

қалыптасуы 

жолында 

жаңа 

медиаға 

енудегі 

теxнология-

лар: 

диджитилиза

ция,     

генерация.  

Конвергентті 

журналисти-

каның 

Қазақстанда 

пайда болуы, 

дамуы 



6 Жуматаев Еркин 

Байгабылович 

Омашев Н.О., ф.ғ.д., 

профессор 

Суат Гезгин,  

 Ph.D., Журналистика 

ғылымдарының 

профессоры, Стамбул 

университеті, 

Журналистика 

факультеті, Түркия 

Республикасы 

 

Тәуелсіз 

Қазақстан 

телевизиясын-

дағы 

жаңалықтар 

қызметінің 

қалыптасуы, 

дамуы және 

келешегі  

Формирование, 

развитие и 

перспективы 

информационн

ой службы 

телевидения 

независимого 

Казахстана  

Formation, de-

velopment and 

prospects of 

the information 

service of the 

television of 

independent 

Kazakhstan 

Тәуелсіздік 

алған 

жылдардан 

бергі 

Қазақстан 

телевизия-

сындағы 

жаңалықтар 

қызметінің 

қалыптасу, 

даму 

кезеңдеріне 

зерттеу 

жүргізіп, 

жетістіктері 

мен өзекті 

мәселелерін 

ғылыми 

тұрғыда 

саралау 

7 Ауесбай Куат Сақ Қ.Ө., ф.ғ.к.,  

профессор 

Ph.D.,  профессор 

Нуреттин Гуз. Хажы 

Байрам Вели 

университеті, Анкара, 

Түркия Республикасы 

Қазіргі 

мерзімді 

баспасөз 

менеджменті- 

мен 

маркетингі: 

әлемдік 

тәжірибе және 

отандық 

басылымдар 

мәселелері 

Менеджмент и 

маркетинг 

современных 

периодических 

изданий: 

мировая 

практика и 

проблемы 

отечественной 

прессы 

Management 

and marketing 

of modern pe-

riodicals: 

world practice 

and problems 

of domestic 

press 

Қазіргі 

әлемдік және 

отандық 

мерзімді 

баспасөздегі 

менеджерлік 

саясат, 

маркетингтік 

стратегия-

ның 

жасалуы. 

Жаңа 



заманғы 

басқару, 

жарнамалау 

әдіс-

тәсілдері, 

нақты 

үлгілері мен 

нәтижелері 
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