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1 Акынова Аружан 

Алибиевна 

Шағын бизнеске арналған РR 

қызметін дайындау 

Разработка PR деятельности 

для малого бизнеса  

Developing of PR activity for 

small business 
ҚБ-41 Иманғалиев Б.С., 

доцент  

2 Адайханова 

Ұлмекен 

PR-дағы манипуляция түрлері 

мен іске асыру тәсілдері 

Типы манипуляций в PR и 

пути их реализации 

Types of manipulation in PR and 

ways of their implementation 
ҚБ-41 Пернебекова А.П.,  

аға оқытушы 

3 Балтабайева 

Сабина 

Тулеутаевна  

Әлеуметтік желілердегі PR: 

технологиялар мен жаңа 

трендтер 

PR в социальных сетях: 

технологии и новые тренды 

PR in social networks: 

technologies and new trends 
ҚБ-41 Омаров Б.Ж.,  

ф. ғ. д., профессор 

4 Казакбаев Кайсар 

Каипбаевич 

Жергілікті халық арасында 

шетел компаниялар имиджін 

калыптастырудың 

стратегиялары 

Стратегии 

позиционирования имиджа 

иностранных компаний 

среди местного населения 

Strategies of image positioning 

of foreign companies among 

local population 

ҚБ-41 Алгалиева Г.С.,  

аға оқытушы 

5 Кайкенова 

Мархаба 

Егинбаевна 

Қазақстандағы саяси және 

қоғамдық ұйымдардың пиар 

стратегиялары 

PR стратегии политических 

и общественных 

организаций в Казахстане  

PR strategies of Political and 

social organizations in 

Kazakhstan 

ҚБ-41 Рыстина И.С.,  

доцент м. а. 

6 Кожахметова 

Айдана Маратовна 

Әйелдер спорты саласында PR 

кампанияның жұмысын дамыту 

Развитие работ PR кампаний в 

сфере женского спорта 

Development of PR campaigns in 

women’s sports 
ҚБ-41 Иманғалиев Б.С., 

доцент 



7 Маханбетәлі 

Әділет Серікұлы 

Дағдарыс – компанияның 

мүмкіндіктерін ашу құралы 

ретінде 

Кризис – инструмент 

раскрытие возможностей 

компании 

Crisis – the tool to disclosure 

opportunities of company 
ҚБ-41 Жақып М.Қ.,  

ф.ғ.д., доцент 

 8 Мұрат Самал 

Сейіткерейқызы 

BI Group холдингінің PR 

қызметі: әдістері мен 

стратегиясы 

PR деятельность холдинга BI 

Group: методы и стратегии 

PR activities of BI Group holding: 

methods and strategy 
ҚБ-41 Омаров Б.Ж.,  

ф. ғ. д., профессор 

9 Нуртуган Сатжол  PR-дағы риторика және оның 

психологиялық әсерлері 

Риторика в PR и его 

психологические влияния 

Rhetoric in PR and its 

psychological impacts 
ҚБ-41 Алгалиева Г.С.,  

аға оқытушы 

10 Үмбет Темір-Ұлан 

Талапұлы 

Жарнама, PR, маркетинг 

түсініктерінің айырмашылығы 

және олардың мекемелердегі 

атқаратын рөлі 

Разница понятий рекламы, 

пиара, маркетинга и иx роли в 

организацияx 

The difference notion between 

advertising, PR, marketing and 

their role in the organization. 

ҚБ-41 Алгалиева Г.С.,  

аға оқытушы 

11 Хамитова Шынар Киноиндустрия саласындағы PR 

технологиялардың қолданылуы 

Использование PR технологий 

в киноиндустрии 

Using of PR technologies in film 

industry 
ҚБ-41 Жақып М.Қ.,  

ф.ғ.д., доцент 
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1 Абдрахманов 

Ануар 

Нурланулы 

Көрнекі арнайы эффектілердің 

PR технологияларда 

қолданылуы 

Применение визуальных 

эффектов в PR технологиях  

Application of visual effects in 

PR technologies 

СО-42 Сыдықназарова 

Мұхит-Ардагер, 

доцент  

2 Ауезханова 

Алтынай  

Алтынбековна 

Брендинг тұжырымдамасының 

нарыққа тауарларды  тиімді 

жылжыту мәселелеріндегі орны 

мен рөлі 

Место и роль концепции 

брендинга в вопросах 

эффективного продвижения 

товаров на рынок 

Place and role of the branding 

concept in the issues of effective 

promotion of goods on the 

market 

СО-42 Мурат Айгерим 

Муратовна, старший 

преподаватель 

3 Кайратов 

Жантас  

Кайратович  

 

Отандық нарықтағы шетелдік 

компаниялардың қоғаммен 

және БАҚ байланысы  

Коммуникация с 

обществом и СМИ 

иностранных компаний на 

отечественном  рынке. 

Communication with the society 

and media of foreign companies 

on the local market 

СО-42 Мурат Айгерим 

Муратовна, старший 

преподаватель 

4 Керимова  

Бибиза  

Имаржановна  

 

Қазіргі заманғы сұлулық 

индустриясының тауарларын 

алға жылжытудағы рөлі мен 

ерекшелігі 

Роль и специфика PR- 

деятельности в 

продвижении товаров 

современной бьюти-

индустрии 

The role and specificity of PR 

activities in the promotion of 

goods of the modern beauty 

industry 

СО-42 Имангалиев 

Бауыржан 

Сабитович, доцент 

5 Курманбаева  

Мадлен 

Романовна  

Қоғамдық пікірді 

қалыптастыруда 

нейромаркетингтің 

пайдаланылуы 

Использование 

нейромаркетинга в 

формировании 

общественного мнения 

The usage of neuromarketing in 

forming common opinion 

СО-42 Мурат Айгерим 

Муратовна, старший 

преподаватель 

6 Мажитова  

Айганым  

Амангельдиевна 

Бұқаралық ақпарат 

құралдарының Қазақстандағы 

алыс және жақын шет елдердегі 

Влияние масс-медиа на 

социокультурное развитие 

общества в РК и  в странах 

The influence of mass media on 

sociocultural development of 

Kazakhstan’s society in near and 

СО-42 Дидигова Мадина 

Магомедовна, 

старший 



қоғамның әлеуметтік мәдени 

дамуына ықпалы 

дальнего и ближнего 

зарубежья 

far abroad countries преподаватель 

7 Мекебаева  

Мадина  

Булатовна  

 

ҚР fashion - индустриясында  

PR-дың қалыптасуы, үрдістері 

мен даму перспективалары 

Становление,тенденции и 

перспективы развития PR в 

fashion-индустрии РК 

Formation, Trends and Prospects 

of PR development in fashion 

industry of the RK 

СО-42 Мурат Айгерим 

Муратовна, старший 

преподаватель 

8 Саматов  

Максат  

Шамратович 

 

Қазақстан Республикасындағы 

ақпараттық қауіпсіздік және 

азаматтық қоғамның әлеуметтік 

мәдени тәрбиесі: жаңа IT- 

технологиясының 

қолданыстағы мысалдарымен 

Информационная 

безопасность Республики 

Казахстан и 

социокультурное 

воспитание гражданского 

общества: на примере 

использования новых IТ-

технологий 

Information security of the 

Republic of Kazakhstan and the 

sociocultural education of the 

civil community on an instance 

of use of the new IT- 

technologies 

СО-42 Дидигова Мадина 

Магомедовна, 

старший 

преподаватель 
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