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Студенттің толық 
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Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми 

жетекшінің толық 

аты-жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тӛке Ақжол 

Тоқтарұлы 

«Тележурналистиканың 

рекреативті функциясы:  

даму үрдістері мен 

мәселелері» 

«Проблемы развития 

тенденций в функции 

тележурналистики» 

"The problems of developing 

trends in the function of TV 

journalism" 

ҚЖ 41 Аға оқытушы 

Пернебекова Айжан 

Пернебекқызы 

 

2 

Суйншкалиева 

Азиза 

«Әбіш Кекілбаев 

публицистикалық 

мұрасының көркемдік, 

деректік қырлары » 

«Художественные, жанровые 

особенности рекламы Абиша 

Кекилбаева» 

«Artistic and genre features of 

Abish Kekilbayev's publicity» 

ҚЖ-41 ф.ғ.к., доцент 

Тұржан Оңайгүл 

Ізтұрғанқызы  

3 

Зәмірбек Еңлік 

Зәмірбекқызы 

«Авторлық 

телебағдарламалардағы 

ұлттық құндылықтар және 

олардың жаһандану 

дәуіріндегі көрінісі» 

«Национальные ценности в 

авторских телепрограммах и 

еѐ отражение в эпоху 

глобализации» 

«National values in the 

author's TV programs and it's 

reflection in the era of 

globalization» 

ҚЖ 41 аға оқытушы  

Сабыр Әбдіқадыр 

Біләліұлы 

 

4 
Уйсунбай 

Жаннура 

Аширқызы 

«Қазақ тілді интернет- 

журналистиканың 

дамуындағы басым бағыттар 

мен ерекшеліктер». 

«Приоритетные направления и 

особенности развития 

казахскоязычной интернет-

журналистики» 

«Priority directions and 

features in the development of 

Kazakh digital journalism» 

ҚЖ 41 ф.ғ.к., доцент 

Есенбекова 

Ұлбосын 

Мейірбекқызы 



 
 
 
 

5 
Мұқанова 

Нұржауған 

Орақжанқызы 

"Қазіргі заманғы БАҚ 

жүйесіндегі 

медиаэкономика" 

"Медиаэкономика в 

современной системе СМИ" 

"Media economics in the 

modern media system" 

 

ҚЖ 41 

аға оқытушы 

Пернебекова Айжан 

Пернебекқызы 

 

6 

Құлманова Әсем 

Бектемірқызы 

«Бауыржан Омаров – 

публицист (шығармашылық 

шеберлік аспектілері)». 

 

«Бауыржан Омаров – 

публицист (аспекты 

творческого мастерства) ». 

«Bauyrzhan Omarov – 

publicist (aspects of creative 

mastery)». 

ҚЖ 41 аға оқытушы  

Сабыр Әбдіқадыр 

Біләліұлы 

 

7 

Мәжитова Құндыз 

Аманқұлқызы 

«Қазақстандық 

медианарықтағы 

продюсерлік қызметтің 

ерекшеліктері». 

 

«Особенности продюсерской 

деятельности в медиарынке 

Казахстана». 

«Features of producer activity 

in the media market of  

Kazakhstan» 

ҚЖ 41 аға оқытушы  

Сабыр Әбдіқадыр 

Біләліұлы 

 

8 

Үсенова Динара 

Жарқынбекқызы 

«Түркия мен Қазақстан 

тележурналистикасындағы 

ақпарат тарату ерекшелігі 

мен байланысы» 

«Развитие и связь между 

распространением 

информации в 

тележурналистике Казахстана 

и Турции» 

«Differends and similarities of 

spread of information in 

Kazakh and Turkish 

telejournalism» 

ҚЖ 41 аға оқытушы  

Сабыр Әбдіқадыр 

Біләліұлы 

9 

Ерғалиева Зейін 

Оразғалиқызы 

«Лонгридтің шетел және 

қазақ БАҚ-тарындағы 

қолданылу ерекшеліктері» 

 

«Особенности использования 

лонгрида в зарубежной и 

казахской СМИ» 

«Features of using longread in 

foreign and Kazakh  mass 

media». 

ҚЖ 43 аға оқытушы 

Дүрәлі  Дүйсебай 

 

10 

Кұрамысова 

Қарлығаш 

Әмірғалиқызы 

«Тәуелсіз Қазақстан 

жылдарындағы қазақ 

баспасөзіндегі юмор мен 

сатираның көрінісі» 

 

«Отражение юмора и сатиры в 

печатной СМИ в годы 

независимого Казахстана» 

“Reflection of humor and 

satire in the printed media in 

the years of independent 

Kazakhstan”. 

ҚЖ 43 аға оқытушы 

Дүрәлі  Дүйсебай 

 

11 
Сайыпбек 

Ақмарал 

Ағзамқызы 

«Қазақстанның ақпарат 

кеңістігін қорғаудың өзекті 

мәселелері» 

 

«Актуальные проблемы 

защиты информационного 

пространства в Казахстане.  

“Actual problems of protecting 

the information space in 

Kazakhstan.”» 

ҚЖ 43 Аға оқытушы 

Пернебекова Айжан 

Пернебекқызы, 

 

12 
Бекетаев Айхан 

Аблайұлы 

«Журналистикадағы Гонзо 

және Фейк терминдердің 

телевизиядағы қолданысы»  

«Использование терминов 

Гонзо и Фейк в журналистике 

на телевидении» 

«Using the termins of Gonzo 

and Fake in journalism on 

television» 

ҚЖ 43 Аға оқытушы 

Қошанова Күлнәш 

Әжібекқызы 



 
 
 
 

13 

Ербол Гүлғайм 
«Отандық БАҚ-тағы трэвел 

журналистика (саяхат)» 

«Трэвел журналистика( 

путешествие) в отечественных 

СМИ» 

«Travel journalism of 

domestic mass-media». 

ҚЖ 43 Ықылас Ожайұлы 

Аға оқытушы 

14 
Тӛлекбергенова 

Сымбат 

Жанатқызы 

«Қазақстанның тәуелсіздік 

жылдарындағы журналистік 

зерттеу мәселелері»  

«Проблемы журналистского 

расследования в годы 

независимости Казахстана »

  

“The problems of journalistic 

investigation in the years of 

independence of Kazakhstan”. 

ҚЖ 43 Аға оқытушы 

Дүрәлі  Дүйсебай 

 

15 

Ибрагимқызы 

Саулет 

«Сауық Жақанованың 

радиодағы шеберлік мектебі» 

«Школа мастерства Сауык 

Жакановой на радио» «Sauik Zhakanova's shool of 

skill on the radio». 

ҚЖ 43 Аға оқытушы 

Қошанова Күлнәш 

Әжібекқызы 

 

16 

Джубанышева 

Аяжан 

Сағынайқызы 

«Қазақ елінің мәдени және 

рухани дамуындағы 

цифрлық технологиялардың 

маңызы» 

«Сущность цифровых 

технологий в культурном и 

духовном  развитии казахской 

нации» 

“The essence of digital 

technologies in the cultural 

and spiritual development of 

the Kazakh nation”. 

ҚЖ 43 ф.ғ.к., доцент 

Есенбекова 

Ұлболсын 

Мейірбекқызы 

 

17 

Әмірсейіт Айдана 

Қуанышқызы 

«Халықаралық және 

Қазақстандық БАҚ-тағы  

инфотейнмент(көңілді 

ақпарат)жанрының көрінісі» 

 

«Инфотейнмент как жанр  в 

Международных и 

Казахстанских СМИ» 

«Infortainment as a genre in 

international and Kazakh 

media». 

ҚЖ 43 Аға оқытушы 

Ықылас  Ожайұлы 

 

18 
Нұршырақ 

Жігерқызы 

«Бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы Әл-Фараби 

публицистикасы»  

«Публицистика Аль-Фараби в 

средствах Массовой 

информации» 

«Publicism Al-Farabi in the 

mass media». 

ҚЖ 43 Аға оқытушы 

Дускеева Гүлнұр 

Омарханқызы 

19 

Қонысбай  

Бибінұр 

«Тәуелсіздік жылдарындағы 

қазақ телевизиясындағы 

ұлттық өнердің дәріптелуі» 

«Превозношение народного 

искусства в казахских 

телевидениях в годы 

независимости» 

«The premiration of folk art in 

Kazakh television in the years 

of independence» 

ҚЖ 43 Аға оқытушы 

Асанов Сейілбек 

Садықұлы, 

 

20 

Кәдірбекова 

Айдана 

Амангелдіқызы 

«Журналист тәжірибесіндегі 

психологиялық зерттеу 

әдістерінің қолданылуы 

(эмприкалық,эксперименттік 

бақылау,анкета әдістері)» 

«Использование 

психологических методов 

исследования в журналисткой 

практике 

(эмпрический,эксперимент, 

мониторинг,методы опроса )»  

«Use of psychological 

methods of research in 

journalistic practice 

(emprial,experimental,monitor

ing,questionnaire methods) ». 

ҚЖ 43 Аға оқытушы 

Пернебекова Айжан 

Пернебекқызы 

 



 
 
 
 

21 Байырбек 

Шамкен 

Ағабекұлы 

«ХХ ғасырдағы Қазақ спорт 

журналистикасының 

қалыптасуы мен дамуы» 

«Формирование и развитие 

казахской спортивной 

журналистики в ХХ веке» 

"The formation and 

development of the Kazakh 

sports journalism in the 

twentieth century" 

ҚЖ 45 Аға оқытушы 

Асанов Сейілбек 

Садықұлы, 

 

22 Бейсенбай Айгүл 

Үмбетәліқызы 

«Авторлық журналистика. 

Қазақ телевизиясындағы 

авторлық бағдарламалардың 

ерекшеліктері мен 

артықшылықтары» 

«Авторская журналистика. 

Особенности и преимущества 

авторский программ на 

Казахстанском телевидении» 

“Authors journalism. Features 

and advantages of the author's 

programs on Kazakhstan 

television " 

ҚЖ 45 Аға оқытушы 

Сабыр Әбдіқадыр 

Біләліұлы 

 

23 Жағыпарова 

Салтанат 

«Азаматтық 

журналистика:сөз еркіндігі» 

«Гражданская журналистика: 

свобода слова» 

«Citizen journalism: freedom 

of speach» 

ҚЖ 45 Аға оқытушы 

Ықылас Ожайұлы 

 

24 Талғат Айман 

Талғатқызы 

«Қазіргі  қазақ  БАҚ-дағы 

жастар мәселесінің 

көтерілуі». 

«Освещение проблем 

молодежи в современных 

казахских СМИ». 

«Coverage of youth  problems 

in modern Kazakh  media» 

ҚЖ 45 Аға оқытушы 

Дускеева Г.О. 

25 Мусапирова 

(Тұрғынбай) 

Арайлым 

Тасболатқызы 

«Журналистика және 

әлеуметтік желі». 

«Журналистика и социальные 

сети». 

«Journalism and social 

networks». 

ҚЖ 41 Аға оқытушы 

Дускеева Г.О. 

 

 

Телерадио және қоғаммен байланыс  

кафедрасының меңгерушісі:        Рыстина И.С.   

 

Журналистика және саясаттану  

факультетінің деканы:                          Сақ Қ.Ӛ.   
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Студенттің толық 
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Тобы 

Ғылыми 

жетекшінің толық 
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Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Аубакирова Анара 

Сериковна 

«Замануи 

экологиялық 

мәселелерді БАҚ 

өкелінде қамту» 

«Освещение 

современных 

экологических проблем 

СМИ» 

«Highlighting 

ecological 

contemporary issues in 

mas-media» 

ЖР-42 Шалахметов 

Ғаділбек 

Мінәжұлы, 

профессор 

2 Хамзина Жанар 

Дәуренқызы 

«Журналистің кәсібі 

қызметіндегі фото және 

бейне ережелер мен 

шектеулер» 

«Фото и видеосъемка в 

профессиональной 

деятельности журналиста: 

правила и ограничения» 

«Photo and video shooting in 

the professional activities of a 

journalist rules and 

restnictions» 

ЖР-42 Шалахметов 

Ғаділбек 

Мінәжұлы, 

профессор 

3 Сулейменова 

Айгерим 

Дулатовна 

«Жаңа БАҚ –дағы 

конвергенттік журналистика. 

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында жинақтану» 

«Конвергентная журналистика 

в новом медиа-развитии. 

Конвергенция в СМИ» 

«Convergent journalism in the 

development of new media» 

ЖР-42 Шалахметов 

Ғаділбек 

Мінәжұлы, 

профессор 

4 Раисова Зульфия 

Давлютбаевна 

«Интернетте Қазақстандық 

БАҚ-ты реттеу және 

дамыту» 

«Регулирование и развитие 

СМИ Казахстана в Интернете» 

«Control and development of 

Kazakhstans media in the 

Internet» 

ЖР-42 Шалахметов 

Ғаділбек 

Мінәжұлы, 

профессор 



 
 
 
 

5 Кииков Жуман 

Альмуханович 

«Медиа-зерттеу әдісі ретінде 

мазмұнды талдау» 

«Контент –анализ, как метод 

исследования СМИ» 

«Content – analysis as media 

research method» 

ЖР-42 Шалахметов 

Ғаділбек 

Мінәжұлы, 

профессор 

6 Қуанаева Әсел 

Аблайқызы 

«Фотожурналистикадағы 

этикалық мәмелелер» 

«Этические проблемы в 

фотожурналистике» 

«Ethikal problems in 

photojournalism» 

ЖР-42 Шалахметов 

Ғаділбек 

Мінәжұлы, 

профессор 

7 Соцкая Оксана 

Владимировна 

«Газет мәтініндегі тілдік 

құралдардың функционалды-

прагматикалық 

ерекшеліктері (орыс-қазақ 

басылымдары) » 

«Функционально-

прагматические особенности 

языковых средств в текстах 

газеты (русско-казахстанские 

издания)» 

«Funktional and pragmatic 

features of language facilities 

in the newspapers texts 

(russian-kazakh publication» 

ЖР-42 Тахан Серик 

Шешенбайұлы, 

профессор 

8 Тлеубаева 

Томирис 

Алмасовна 

«Интернет журналистика: 

шүрлерімен ерекшілектері» 

«Интернет-журналистика: 

специфика и ее виды» 

«Internetjornalism: srecificity 

and types» 

ЖР-42 Аманжолова Рабига 

Каримовна, доцент 

9 Сәкенова Зере 

Талантқызы 

«Заманауи әлемдегі  fashion-

индустрияны дамыту және 

оның БАҚ-та жариялануы» 

«Создание и развитие fashion-

индустрии в современном 

мире и ее освящение в СМИ» 

«The establishment and 

development of fashion-

industry in todays world. Its 

coverage in mass-media» 

ЖР-42 Аманжолова Рабига 

Каримовна, доцент 

10 Сапарбекова 

Диана Сабыровна 

«Қазақстанның имиджін 

қалыптастырудағы БАҚ рай» 

«Роль СМИ в формировании 

имиджа Казахстана 

«The role of the media in 

shaping the image of  

Kazakhstan» 

ЖР-42 Аманжолова Рабига 

Каримовна, доцент 

11 Ноғайбаева 

Диляра 

Серікқызы 

«Инфонтейнмент 

тәсілдерінің отандық 

телеарналардың 

эфирінде 

пайдаланымды» 

«Использование 

приемов 
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