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Қосымша 1 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия  

ұлттық университетінің ректоры    

Е.Б. Сыдықовқа 

 
Ұсыныс 

№ Магистранттың 

аты-жөні 
Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атағы 

Магистрлік диссертация тақырыптары 
Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

ФАКУЛЬТЕТ: ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ 
Мамандық атауы 6M050400-Журналистика  

1 Кенжебаева 

Назым 

Қайратқызы 

 

Тұржан  Оңайгүл 

Ізтұрғанқызы, доцент 

«Ақпараттық 

қорғаныстың 

медиатерапиялық,медиа

психологиялық және 

медиасараптамалық 

аспектілері» 

«Медиатерапевтические, 

медиапсихологические и 

медиааналитические аспекты 

информационной защиты» 

“Media therapeutic, 

media psychological 

and media analytical 

aspects of 

information 

protection” 

2 Пазылбекқызы Айдана  Омаров Бауыржан 

Жұмаханұлы . ф.ғ.д., профессор 

«Тікелей эфир және оның 

аудиториясы: (дәстүр, тәжірибе, 

шеберлік)» 

«Прямой эфир и его аудитория: (культура, 

практика, мастерство)» 

«Live and its audience: 

(tradition, practice, mastery)» 

3 Мұтәрбек Ардақ Омашев Намазалы Омашұлы, 

профессор 

 «Деректі фильмнің 

шығармашылық ерекшеліктері» 

«Oсобенности  документального фильма» “Creative features of a 

documentary ” 

4 Омаш Саламат Бейсенкулов Аязби 

Ахбергенович ф.ғ.к., доцент 

Телевизиядағы журналистік 

зерттеудің өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы журналистского 

расследования на телевидении 

Actual problems of journalism 

investigation in television  

5 Акунова Эльмира Төлепберген Болатбек, 

филос.ғ.к. 

Қазақ радиосындағы көркемсөз 

құдіретінің ұлттық рухты 

шыңдауы 

Высокая роль художественного слова и 

поэтики эфира Казахского радио в 

становлении национального духа 

Strengthening the national 

spirit by the magic power of 

words on Kazakh radio 
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6 Мұса Мөлдір 

Базарбайқызы 

Бейсенкулов Аязби 

Ахбергенович ф.ғ.к., доцент 

«Телевизиядағы күн тәртібін 

қалыптастырудың өзекті 

мәселелері» 

«Актуальные проблемы формирования 

повестки дня в современном телевидении» 

«Actual problems of forming 

the agenda in modern 

television» 

7 Карбозова Айя 

Нуржановна 

Сагымбаева Майра, доцент «Балаларға арналған 

телехабарлардың аудиториясына 

ықпал етуінің мәселелері» 

«Проблемы психологического влияния 

детских телепрограмм на ее аудиторию» 

«Problems of psychological 

influence of children’s TV 

programs on her audience» 

8 Мухамбетова Вероника 

Константиновна 

Тахан Серік Шешенбайұлы, 

профессор 

«Отандық және шетелдік 

телеөнімдер мысалында білім 

беру контентіне салыстырмалы 

талдау» 

«Сравнительный анализ образовательного 

контента на примере отечественных и 

зарубежных телепродуктов» 

«Comparative analysis of 

educational content on the 

example of domestic and 

foreign teleproducts» 

9 Сейфуллин Адиль 

Куанышбекович 

Тахан Серік Шешенбайұлы, 

профессор 

«Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның 

медиасаясатының ерекшеліктері» 

«Особенности медиаполитики Казахстана в 

условиях современности» 

«Features of the media policy 

of Kazakhstan in the modern 

world» 

№ Магистранттың 

аты-жөні 
Ғылыми 

жетекшінің толық 

аты-жөні, қызметі, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Магистрлік диссертация тақырыптары 
Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

ФАКУЛЬТЕТ: ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ 
Мамандық атауы 6M051400-Қоғаммен байланыс  

 

1 Жұмаділ Болат 

Нурмаханұлы 

Бейсенкулов  Аязби 

Ахбергенұлы ф.ғ.к., доцент 

Жастар аудиториясына бағытталған 

PR шаралардың тиімділігі 

мәселелері  

Вопросы эффективности мероприятий 

направленных на молодежную аудиторию   
The effectiveness of PR 

activities for the youth 



ЕҰУ Ф 403-03-14. Қызметтік хат. Үшінші басылым 

 

2 Шакарман Дана 

Қазбекқызы 

Жақып Мырзантай 

Қожабайұлы. ф.ғ.к. доцент 

Ақпаратқа қол жеткізу: 

азаматтардың Үкіметпен қоғамдық 

қатынасы 

Доступ к информации: общественные 

отношения граждан с Правительством 

«Access to information: 

Public Relations between 

Government and Population  

3 Ибатолла Гауһар 

Әлібекқызы 

Тұржан Оңайгүл 

Ізтұрғанқызы, доцент 

«Имидждік технологиялар: түрлері, 

функциясы және ықпалы» 

Технологии имиджа: виды, функции и 

влияние 

Image technologies: types, 

functions and influence 

4 Шынжырхан Сұлутай 

Байдуллақызы 

Жақып Мырзантай 

Қожабайұлы. ф.ғ.к., доцент 

Қоғаммен байланыстың бизнес 

және әкімшілендіру саласындағы 

қызметі 

 

Роль связи с общественностью в сфере 

бизнеса и администрирования 

 

The role of public relations 

in sphere of business and 

administration 

 

5 Қаждар Іңкәр Асқарқызы Жақып Мырзантай 

Қожабайұлы. ф.ғ.к., доцент 

 «Жарнама, маркетинг және 

қоғаммен байланыс жөніндегі 

кәсіби мамандар даярлаудың 

әлемдік тәжірибесі» 

Мировой опыт подготовки специалистов-

профессионалов по рекламе, маркетингу и 

связям с общественностью 

World experience in training 

professionals-professionals 

of advertising, marketing and 

public relations 

 

6 Умаров Дастан Еркинович Ауесбай  Қанат, доцент Желілік маркетинг 

компаниясындағы бұқарамен 

байланыс қызметін ұйымдастыру 

(Mary Cay компаниясы мысалында) 

Организация службы по связям с 

общественностью в сетевой маркетинговой 

компании (на примере компании Mary Cay) 

Organization of public 

communication services in 

the network marketing 

company (on the example of 

Mary Kay company) 

7 Төлен Жанерке 

Кеңесбекқызы 

Омашев Намазалы 

Омашұлы, профессор 

«Отандық нарықта қазақстандық 

киноны PR сүйемелдеу» 

«Пиар продвижение казахстанского кино на 

отечественном рынке» 

«The PR of Kazakhstan 

cinemas promotion on 

domestic market» 

8 Алмас Гүлфариза Бейсенкулов  Аязби 

Ахбергенұлы ф.ғ.к., доцент 

Корпоротивтік бедел және оның 

қалыптасуының маңызды 

құралдары («Самұрық-Қазына» 

Ұлттық компаниясының 

мысалында) 

Корпоративная репутация и основные 

инструменты ее формирования (на примере 

национальной компании «Самрук-Казына») 

Corporate reputation and 

main instruments of its 

formation (on the example of 

national company samruk-

kazyna) 

9 Ахметова Жулдыз Тұржан Оңайгүл 

Ізтұрғанқызы, доцент 

 «Имидж қалыптастырудың 

стратегиясы мен тактикасы» 

 «Стратегия и тактика в формировании 

имиджа» 

 «Strategy and tactics in 

forming the image» 
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Қосымша 2 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия  

ұлттық университетінің ректоры    

Е.Б. Сыдықовқа 

Ұсыныс 

10 Угрюмова Ботакоз 

Бериковна 

Тахан Серік Шешенбайұлы, 

профессор 

«Мемлекеттік бағдарламаларды  

БАҚ-та сүйемелдеудегі саяси PR-

дың ерекшеліктері» 

«Особенности политического PR в  

продвижении государственных программ в 

СМИ» 

«Features of political PR in 

the promotion of state 

programs in the media» 

11 Айнабекова Майгул 

Бактыбаевна 

Сыдыкназаров Мухит – 

Ардагер Каржаубаевич 

Арнаулы қызметтердің терроризм 

актін жариялауда  бұқаралық 

ақпарат құралдарымен ақпараттық 

өзара іс-қимылының проблемалары: 

халықаралық тәжірибе және 

Қазақстан 

Проблемы информационного 

взаимодействия специальных служб со 

СМИ в освещении актов терроризма: 

международный опыт и Казахстан 

Challenges collaboration 

process between the special 

services and mass media 

when highlighting terrorist 

activities: international 

experience and Kazakhstan 

№ 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 

Ағылшы

н тілінде 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ 

Мамандық атауы: 6D050400-:Журналистика 

2 курс  

1 

 

Құмарова Меруерт Бейсенқұлов Аязби 

Ахбергенұлы. ф.ғ.к., 

доцент 

 

Лебедева Татьяна Юрьевн

а –

 филология ғылымдарыны

ң докторы, 

профессор, Еуропа 

қоғаммен 

байланыс институты 

халықаралық 

«Ашық қоғам 

жағдайындағы 

ақпараттық саясат 

тиімділігінің 

мәселелері» 

 «Проблемы 

эффективности 

информационной 

политики в 

условиях открытого 

общества» 

The problem of 

effectiveness of 

information 

policy in an Open 

Society 

 

Қазақстан және 

шетелдегі 

бұқаралық 

ақпарат 

құралдарының 

даму дәне 

қоғамдық санаға 

ықпал ету 
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бағдарламалар директоры 

(IEERP, Париж) 

 

 

тенденцияларын, 

ақпараттық 

саястатың 

тиіміділігін 

зерттеу және 

саралау, 

еліміздің БАҚ 

жүйесінің қайта 

құрылуына әсер 

еткен 

факторлады: 

тарихи тәжірбие, 

глобализация, 

медианарықтың 

ортақ заңдары( 

цензура, өзін-өзі 

реттеу, өтпелі 

кезеңдегі 

журналистиканы

ң өзгешеліктері) 

Ашық қоғамдағы 

ақпараттық 

саясаттың 

тиімділігінің 

проблемасын 

зерттеу 

жұмысының 

өзектілігін 

көрсетеді. 

 

2 Тоқтарбай Бейбіт Омашев 

Намазылы.Омашұлы,.  

ф.ғ.д., профессор 

Мәулет Зүлькәпіл – тарих 

ғылымдарының докторы, 

Моңғол Мемлекеттік 

университеті (Монғолия 

Республикасы) 

Азаматтық 

журналистиканың 

қалыптасуы мен 

дамуының 

тенденциялары 

Становление и 

тенденции  развития  

гражданской 

журналистики 

Formation and 

development 

tendencies of 

citizen journalism 

Азаматтық 

журналистика 

3 Саурбаева Әшекей Омаров Бауыржан 

Жұмаханұлы. ф.ғ.д., 

Гавра Дмитрий Петрович, 

доктор социологических 

«Қазақстанның 

бұқаралық ақпарат 

 «Информационные 

технологии в 

«Information 

technology  in the 

mass media of 

Бұқаралық 

ақпарат 

құралдарында 
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профессор наук, профессор, 

зав.кафедрой Связей с 

общественностью в 

бизнесе факультета 

прикладных 

коммуникаций Санкт-

Петербургского 

госуниверситета 

құралдарындағы 

ақпараттық 

технологиялар 

(енгізілуі, дамуы және 

перспективалары)» 

средствах массовой 

информации 

Казахстана 

(внедрение, 

развитие и 

перспективы)» 

Kazakhstan 

(infusion, 

development, 

perspectives)» 

қолданылатын 

технологиялар 

және олардың 

қолданысы, 

дамуы 

4 Байгожина Дана Тахан Серік 

Шешенбайұлы, 

филол.ғ.д., профессор 

Наталья Ивановна 

Клушина, доктор 

филологических наук, 

профессор кафедрры 

стилистики русского языка 

факультета журналистики 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы  

мәдениетті 

медиатизациялау 

ерекшеліктері мен 

проблемалары: 

қазақстандық және 

шетелдік тәжірибе 

Особенности и 

проблемы 

медиатизации 

культуры в 

средствах массовой 

информации: 

казахстанский и 

зарубежный опыт 

Features and 

problems of 

media culture in 

the media: 

Kazakhstan and 

foreign 

experience 

Қазақстанның 

ақпарат 

кеңістігіндегі 

мәдениетті 

медиатизациялау 

ерекшеліктерін, 

БАҚ-тағы 

көрінісін, 

проблемалары 

мен 

ерекшеліктерін 

айқындау. 

Шетелдік және 

қазақстандық 

тәжірибелерге 

сүйене отырып, 

саралау. 

Мамандық атауы: 6D050400-:Журналистика 

3 курс 

1 Кожахметова Лаззат 

Таймыровна 

Омаров Бауыржан 

Жұмаханұлы,  филол.ғ.д., 

профессор 

 Қазақ баспасөзіндегі 

цифрлық технология: 

даму үдерісі мен 

қалыптасу кезеңдері 

Цировые 

технологии в 

казахской 

журналистике: пути 

становления и 

тенденции развития 

Digital 

technologies in 

Kazakh 

journalism: ways 

of formation and 

development 

trends 

 


