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6М050400 Журналистика, 6М091000 Кітапхана ісі мамандығы магистранттарына арналған
магистрлік жумыс тақырыптары тізімі

6М050400 Журналистика»
1. Түркия мен Қазақстандық БАҚ: байланыстар мен түркі руханиятын дамытудағы орны 
Турецкое и казахстанское СМИ: связи и роль развития тюркской духовности
2. Павлодар аймағындағы БАҚ- тың экономикалық тиімділігі: мәселесі мен келешегі 
Экономическая рентабельность СМИ Павлодарского региона: проблемы и перспективы
3.Лидергазетіндегі үлттық тіл,әдебиет, мэдениет мәселелерінің көтерілуі 
Проблемы национальной культуры, литературы, языка в газете «Лидер»
4. Қазак газетінің үлттық журналистикадагы орны
Роль газета «Қазақ» развития национальной журналистики
5. М.Дулатов жэне «Ақ жол»газеті 
М.Дулатов и газета «Ак жол»
6. Ә.Бөкейхановтың мақалаларының қазақ журналистикасындағы орны 
Роль трудов А.Бокейханова в казахской журналистике

6М091000 Кітапхана ісі»

1. Системная работа повышения квалификаций (категорий) школьных библиотекарей 
Мектеп кітапханашыларының біліктілігін арттырудың жүйелік жұмысы
2. Қазіргі кітапханалардың жарнамалық қызметтері 
Рекламно-информационные деятельности современной библиотеки
3. Арнайы кітапханалар жүйесіндегі мумкіндіктері шектеу жандарға акпараттық қызмет 
корсету ерекшеліктері
Особенности информационного обслуживания инвалидов в системе специальных библиотек
4. Кітапхана ісіндегі адамгершілік талаптар: мамандық беделін котеру 
Нравственные библиотечные требования: создание престижа профессии
5. Кітапханадагы мэдени қатынастар: кітапханашы -  оқырман 
Културное отношения : библиотекарь -  читатель
6. Пікір алмасу -  кітапханашыныц тіл мәдениетінің қажетті шарты 
Дискуссия -  необходимое качество культуры речи библиотекаря
7. Сөйлеудің негізгі екі түрі: монологтік жэне диологтік 
Характеристика двух основных видов речи: монологическая и диологическая
8. Кітапханашыныц көпшілік алды сөзінің негізгі түрлері 
Речь основной вид публичного выступления библиотекаря
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5В050400 Журналистика, 5В091000 Кітапхана ісі мамандықтары студенттеріне арналган
диплом жүмыстары тақырыптары тізімі

5В091000 «Журналистика
1. «Түркістан уәлаятыгазеті қазақ баспасөзінің қарлығашы 
Газета "Түркістан уэлаяты" ласточка казахской печати
2. Қазақстан ЭКСПО-2017 көрмесі:қазақстандық және шетелдік БАҚ-та«Казахстан 
выставка ЭКСПО-2017: в казахстанских и зарубежных СМИ
3. «Public relations" институты жэне қазіргі қазақстандық журналистика 
«Теория и практика «pablik relationsB современной журналистике
4. Қазіргі ҚР медиа-кеңістігіндегі Интернет-журналистика мен интернеттің анықтауыш 
фактор ретіндегі артушы рөлі
Возрастающая роль Интернета и интернет-журналистики как определяющий фактор развития 
современного медиа-простарнства РК.
5. Рекреативная функция журналистики на примере программ казахстанского радио 
Журналистиканың қазақстандық радио бағдарламасы үлгісіндегі рекреативтік қызметі
6. «Баспасөз қызметінің қазіргі шарт бойынша ұйымдастырылу жұмысы (Павлодар 
облысының кұкық қорғау күрылымдарының әрекеттері үлгісінде)«Организация работы пресс- 
службы в современных условиях (на примере деятельности правоохранительных структур 
Павлодарской области)»
7. Облыстық газет беттерінде мемлекеттік тілдің мәселелерін бейнелеу мен айқьшдау 
Отражение и освещение проблем государственного языка на страниц областных газет»
8. Фоторепортаждьщ заманауи журналистика жанр ретіндегі өзгешелігі жэне ерекшелігі 
(Павлодар облыстық «Достық» үйінің медиа-орталыгы материалы негізінде) 
Фоторепортаждьщ заманауи журналистика жанр ретіндегі өзгешелігі жэне ерекшелігі 
(Павлодар облыстық Достық үйінің медиа-орталыгы материалы негізінде)»
9. Жаңалықтар қызметінің жанрлық жэне стильдік ерекшеліктері («Қазақстан -  Павлодар» 
телеарнасындагы жаңалықтар қызметі негізінде»)
10. Павлодар облысының тәуелсіз БАҚ-тагы коптілділік мәселелері («Қазақстан үлттық 
телеарнасы», «КТК», ТРК Ирбис», «Қазакстан-Павлодар» телеарналарындагы акпараттык 
багдарламалар негізінде)»
11. Павлодар облысының тәуелсіз БАҚ-тагы коптілділік мәселелері («Қазақстан үлттық 
телеарнасы», «КТК», «ТРК» «Ирбис», «Қазақстан-Павлодар» телеарналарындагы ақпараттық 
багдарламалар негізінде)
12. Проблема многоязычия независимой СМИ в Павлодарской области (На основе 
информационных программ телеканалов национальный телеканал «Казахстан», «КТК», «ТРК» 
«ИРБИС», «Казахстан-Павлодар»)
13. С.Барлыбаеваның еңбектеріндегі әлемдік аспектіде тележурналистиканың қалыптасу, 
даму, пайда болу тарихыныц гылыми-теориялық, практикалық негіздері 
Научно-теоретический, практический основы историй становления, развития, формирования 
тележурналистики в мировом аспекте в трудах С.Барлыбаевой
14. Ш.Айманов -  режиссер, сценарист, основоположник казахского киноисскуства 
Ш.Айманов - режиссер, сценарийші, казак кино өнерінің іргесін қалаушы



15. Ж.Аймауытовтың публицистік шеберлігінің өзектілігі мен қазіргі 
қажеттілігіАктуальность и зловодневность публицистического мастерства Ж.Аймауытова (125 
летию Ж.Аймауытова)
16. Интернет-жарнама: Қазақстанның қазіргі күйі жэне даму болашағы 
Интернет-реклама: современное состояние и перспективы развития в Казахстане
17. Қазақстандағы қызмет көрсетудегі қарым-қатынас аспектілері және оны шешу жолдары
18. Круглосуточные информационные каналы Казахстана: проблемы становления и 
перспективы
19. Студент-жастардың мәдени-эстетеикалық жэне рухани-адамгершілік даму мэселелері 
(С.Торайғыров атындағы ПМУ радиосының қызметі негізінде)
Проблемы культурно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития 
студенческой молодежи ( на примере деятельности студенческого радио ПГУ им. 
С.Торайгырова)
20.Қазақстандағы тәуліктік-ақпараттық арналар: калыптасу мәселелері мен болашагы 
Круглосуточные информационные каналы Казахстана: проблемы становления и перспективы.

5В091000 Кітапхана ісі»

1. Балалар кітапханаларында оқырмандарға арналған басылымдардың даму мәселелері 
Обслуживание читателей детских библиотек, связи аспектов и пути их решения»
2. Қазіргі кітапханалардың жарнамалық қызметтері 
Рекламно-информационные деятельности современной библиотеки
3. Кітапхананың эдістемелік жұмысы: жаңа тәсілдер мен перспективалар (Екібастұз 
қаласының ОБЖ материалдары негізінде)
Методическая работа библиотеки: новые подходы и перспективы (на материале ЦБС 
г. Екйбастуз)
4. Қазақстандағы гендерлік саясат: БАҚ-тың орны 
Роль СМИ в Гендеровской политике Казахстана
5. Қазақ тележурналистикасындағы ток-шоу жанрының проблемалары жэне перспективалары 
Проблемы и перспективы жанра ток-шоу в казахской журналистике
6. Жаңалықтар қызметінің жанрлық жэне стильдік ерекшеліктері («Қазақстан-Павлодар» 
телеарнасындагы жаңалықтар қызметі негізінде)
Жанровые и стилевые особенности новостных передач (на основе новостных передач телеканала 
«Казахстан-Павлодар)»
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