«8D032 –Журналистика және ақпарат» кадрларды даярлау бағытындағы «6D050400-Журналистика» мамандығы бойынша
диссертациялық кеңестің есебі
ІІ тоқсан, 2022 жыл
№

1

Докторанттың
ТАӘ (бар
болса)

Туған
жылы

Амангелдиева
Гулмира
Сабыровна

03.03.
1985

Докторант
урада оқу
мерзімі

2018-2021

Докторант
оқыған
ЖОО

Диссертация
тақырыбы

Ғылыми кеңесшілері
(ТАӘ (бар болса),
дәрежесі, жұмыс орны)

Ресми рецензенттер
(ТАӘ (бар болса),
дәрежесі, жұмыс
орны)

Қорғау
күні

Л.Н.Гумилев
атындағы
ЕҰУ

Дәстүрлі БАҚ-тың
Интернет медиаға
көшудегі жаңа
парадигмалары:
дижитализация,
генерация және
конвергенция
(Шетелдік
тәжірибе және
Қазақстан)

Тоқтағазин Мұратбек
Балқыбекұлы – Л.Н.
Гумилев
атындағы
Еуразия
ұлттық
университеті баспасөз
және
баспа
ісі
кафедрасының
профессоры,
қауымдастырылған
профессор.
Мамандығы: 10.01.02 –
Қазақ әдебиеті (НұрСұлтан қ., Қазақстан
Республикасы).

Сұлтанбаева
Гүлмира
Серікбайқызы
–
саяси
ғылымдарының
докторы,
Әл
Фараби атындағы
Қазақ
ұлттық
университеті,
электрондық БАҚ
баспасөз
кафедрасының
профессоры
кафедрасының
профессоры.
Мамандығы:
23.00.02 – Саяси
институттар,
этносаяси
конфликтология,
ұлттық және саяси
процестер
мен
технологиялар
(Алматы
қ.,
Қазақстан
Республикасы).

28.05.2022

Коломиец
Виктор
Петрович – әлеуметтік
ғылымдар
докторы,
М.В.
Ломоносов
атындағы
Мәскеу
мемлекеттік
университеті
журналистика
факультеті бұқаралық
коммуникация
әлеуметтануы
кафедрасының
профессоры. (Мәскеу
қ., Ресей Федерациясы).

Шүрентаев
Амангелді
Мирамұлы

–

Диссертациялық
кеңестің және
апелляциялық
комиссияның
қабылданған
шешімі (бар
болса)
6D050400Журналистика
мамандығы
бойынша
философия
докторы (PhD)
дәрежесі берілсін

Диплом №

03.06.2022
№1153-П

философия
докторы (PhD), А.
Байтұрсынов
атындағы
Қостанай өңірлік
университеті
журналистика
және
коммуникациялық
менеджмент
кафедрасының
меңгерушісі,
мамандығы
6D050400–
Журналистика
(Қостанай
қ.,
Қазақстан
Республикасы)
2

Байгожина Дана
Онирбековна

26.02.
1990

2017-2020

Л.Н.Гумилев
атындағы
ЕҰУ

Цифрлық
қоғамдағы
мәдениетті
медиатизациялауд
ың қазіргі
тенденциялары

Серік
Шешенбайұлы
Тахан – филология
ғылымдарының
докторы, Л.Н. Гумилев
атындағы
Еуразия
ұлттық
университеті
Телерадио
және
қоғаммен
байланыс
кафедрасының
профессоры.
Мамандығы: 10.01.02. –
Қазақ әдебиеті. (Нұрсұлтан қ., Қазақстан
Республикасы).
Наталья
Ивановна
Клушина – филология
ғылымдарының
докторы,
М.В.
Ломоносов атындағы
Мәскеу
мемлекеттік
университеті Орыс тілі

Кенжехан
Ісләмжанұлы
Матыжанов
–
филология
ғылымдарының
докторы,
М.О.
Әуезов атындағы
Әдебиет және өнер
институтының
директоры.
Мамандығы:
10.01.02. – Қазақ
әдебиеті. (Алматы
қ.,
Қазақстан
Республикасы).
Бауыржан
Өміржанұлы
Жақып
филология
ғылымдарының
докторы,

-

28.05.2022

6D050400Журналистика
мамандығы
бойынша
философия
докторы (PhD)
дәрежесі берілсін

03.06.2022
№1153-П

стилистикасы
кафедрасының
профессоры.
Мамандығы: 10.01.10 –
Журналистика.

профессор,
ҚР
жазушылар Одағы
Басқарма
төрағасының
орынбасары.
Мамандығы
Мамандығы:
10.01.02. – Қазақ
әдебиеті (Алматы
қ.,
Қазақстан
Республикасы)

Диссертациялық кеңестің төрағасы,
журналистика және саясаттану факультетінің деканы,
ф.ғ.к.,профессор

Қ.Ө.Сақ

Ғалым хатшы, ф.ғ.к.

Г.Ш.Әшірбекова

27.06.2022

Отчет Диссертационного совета по направлению подготовки кадров «8D032 –Журналистика и информация»: специальности
«6D050400-Журналистика» за IІ квартал, 2022 года
№

ФИО (при его
наличии )
докторанта

Год
рожде
ния

Период
обучени я
в
докторан
туре

ВУЗ, в
котором
обучался
докторант

Тема диссертации

Научные
консультанции
(ФИО (при его
наличии)), степень,
место работы)

Официальные
рецензенты
((ФИО) (при его
наличии )),
степень, место
работы

Дата
защиты

Принятое
решение
диссертацион
ного совета и
аппеляционно й
комиссии (при
наличии)

Диплом №

1

Амангелдиева
Гулмира
Сабыровна

03.03.
1985

2018-2021

ЕНУ имени
Л.Н.Гумилева

Новые парадигмы
перехода
традиционных
СМИ в Интернетмедиа:
дижитализация,
генерация и
конвергенция
(Зарубежный опыт
и Казахстан)

Токтагазин
Муратбек
Балқыбекович –
профессор
кафедры печати и
издательского дела
Евразийского
национального
университета им.
Л.Н. Гумилева,
ассоциированный
профессор.
Специальность:
10.01.02 Казахская
литература (г. НурСултан,
Республика
Казахстан).

Султанбаева
Гулмира
Серикбаевна –
доктор
политических
наук, профессор
кафедры печати и
электронных СМИ
Казахского
национального
университета
имени Аль Фараби.
Специальность:
23.00.02 Политические
институты,
этнополитическая
конфликтология,
национальные и
политические
процессы и
технологии (г.
Алматы,
Республика
Казахстан).

28.05.
2022

Присвоить
степень
доктора
философии
(PhD) по
специальности
6D050400Журналистика

03.06.2022
№1153-П

Коломиец Виктор
Петрович – доктор
социальных наук,
профессор
кафедры
социологии
массовых

2

Байгожина Дана
Онирбековна

26.02.
1990

2017-2020

ЕНУ имени
Л.Н.Гумилева

Современные
тенденции
медиатизации
культуры в
цифровом
обществе

коммуникаций
факультета
журналистики
Московского
государственного
университета
имени М. В.
Ломоносова. (г.
Москва,
Российская
Федерация).

Шурентаев
Амангелди
Мирамович –
доктор философии
(PhD), заведующий
кафедрой
журналистики и
коммуникационног
о менеджмента
Костанайского
регионального
университета
имени А.
Байтурсынова,
специальность
6D050400 –
Журналистика (г.
Нур-Султан,
Республика
Казахстан)

Серик
Шешенбаевич
Тахан – доктор
филологических
наук, профессор
кафедры
Телерадио и связь
с
общественностью
Евразийского
национального
университета
имени
Л.Н. Гумилева.
Специальность:
10.01.02. –
Казахская
литература (г. НурСултан,

Кенжехан
Слямжанович
Матыжанов –
доктор
филологических
наук, директор
института
литературы и
искусства имени
М.О.Ауэзова.
Специальность:
10.01.02. –
Казахская
литература. (г.
Алматы,
Республика
Казахстан).
Бауыржан
Өміржанұлы
Жақып - доктор

28.05.
2022

Присвоить
степень
доктора
философии
(PhD) по
специальности
6D050400Журналистика

03.06.2022
№1153-П

Республика
Казахстан).
Наталья Ивановна
Клушина – доктор
филологических
наук, профессор
кафедры
Стилистики
русского языка
Московского
государственного
университета
имени М.В.
Ломоносова.
Специальность:
10.01.10 –
Журналистика (г.
Москва, Россия).

филологических
наук, профессор,
заместитель
председателя
правления Союза
писателей РК.
Специальность:
10.01.02. –
Казахская
литература. (г.
Алматы,
Республика
Казахстан).

Председатель Диссертационного Совета, профессор

Қ.Ө.Сақ

Ученый секретарь Диссертационного Совета

Г.Ш.Аширбекова

27.06.2022

