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Білім беру бағдарламасының паспорты  

Паспорт образовательной программы 

 
Білім беру бағдарламасы/ 

образовательная програм-

ма 

8D03201  Журналистика 

Білім саласы / Область об-

разования 

8D03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және 

ақпарат / 8D03 Социальные науки, журналистика и инфор-

мация 

Дайындық бағыты / 

Направление подготовки 

8D032 Журналистика және ақпарат / 8D032 Журналистика и 

информация 

БББ түрі / Вид ОП Қолданыстағы БББ /Действующая ОП 

БББ мақсаты/ Цель ОП 

Ғылыми-зерттеу, педагогикалық және ұйымдастыру-басқару қызметі үшін медиа маманда-

рын даярлау. 

Подготовка специалистов медиа для научной-исследовательской, педагогической и органи-

зационно-управленческой деятельности.  

Training media professionals for scientific, research, pedagogical and organizational and manage-

rial activities. 

Берілетін дәреже /Присуждаемая степень 

«8D03201 Журналистика» білім беру бағдарламасы бойынша PhD философия докторы / 

доктор философии PhD по образовательной программе «8D03201 Журналистика» 

Маман лауазымдарының тізбесі /Перечень должностей специалиста 

- ЖОО оқытушысы;  

- БАҚ бас редакторы, шеф-редакторы;  

- консалтингтік қызметтердің, медиалық 

ҮЕҰ, PR-құрылымдардың жетекшісі, ғылы-

ми кеңесші;  

- министрліктердің, әкімдіктердің, ІІД және 

өзге де құрылымдардың баспасөз қызмет-

терінің жетекшісі;  

- халықаралық медиалық және өзге де ұйым-

дардың жетекшісі, кеңесшісі. 

- преподаватель ВУЗа; 

- главный редактор, шеф-редактор СМИ; 

- руководитель, научный консультант кон-

салтинговых служб, медийных НПО, PR-

структур, научный руководитель;  

- руководитель пресс-служб министерств, 

акиматов, ДВД и иных структур;  

- консультант международных медийных и 

иных организаций. 

Кәсіби қызмет объектілері / Объекты профессиональной деятельности 

- жоғары оқу орындары; 

- бұқаралық ақпарат құралдары; 

- мемлекеттік және мемлекеттік органдар-

дың, коммерциялық құрылымдардың 

баспасөз орталықтары; 

- жарнама агенттіктері; 

- мемлекеттік және жеке баспалар; 

- кәсіпорындар, ұйымдар, мемлекеттік ор-

гандар. 

- высшие учебные заведения; 

- средства массовой информации; 

- пресс-центры государственных и прави-

тельственных органов, коммерческих струк-

тур; 

- рекламные агентства; 

- государственные и частные издательства; 

- предприятия, организации, органы госу-

дарственного управления. 

Кәсіби қызмет түрлері / Виды профессиональной деятельности 

- зерттеу; 

- білім беру; 

- ұйымдастырушылық және басқару; 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;  

- организационно-управленческая; 

Кәсіби қызметінің функциялары / Функции профессиональной деятельности 

- педагогикалық; 

- консультациялық-сараптамалық; 

- ғылыми-зерттеу; 

- педагогическая; 

- консультационно-экспертная; 

- научно-исследовательская; 



- ақпараттық-аналитикалық; 

- басқарушылық. 

- информационно-аналитическая;  

- управленческая. 

БББ бойынша оқу нәтижелері / Результаты обучения по ОП 

ON1 Жаңа медиа және дәстүрлі БАҚ, РR және басқа да ақпараттық-коммуникативтік 

қызметтегі күрделі идеяларды талдау.  

ON2 Бұқаралық коммуникацияны зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін меңгеру және 

Thomson-Reuters немесе Scopus ұлттық және халықаралық деректер қоры журналдарындағы 

пікірталастар мен жарияланымдарда ғылыми нәтижелерді негіздеу.  

ON3 Заманауи медиатекстерде әртүрлі кодтарды қолдану, вербалды және визуалды ақпа-

раттың әсер ету дәрежесін анықтау.  

ON4 Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы инновацияларды іздеу және зерттеу 

негізінде өзінің ғылыми және кәсіби ой-өрісін кеңейту.  

ON5 Медиаугроздарды, олардың редакциялық саясатқа, менеджментті қайта құрылымдауға, 

БАҚ Және PR маркетингін анықтау және болжау.  

ON6 Медиаменеджмент заңдарына сәйкес қазақстандық БАҚ-ты жетілдіруде және басқару 

шешімдерін қабылдауда құзыреттілікті көрсету.  

ON7 Инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымда-

стыру. 

ON1 Анализировать сложные идеи в новых медиа и традиционных СМИ, РR и иной инфор-

мационно-коммуникативной деятельности. 

ON2 Владеть современными методами исследования массовой коммуникации и обосновы-

вать научные результаты в дискуссиях и публикациях в журналах национальных и между-

народных баз данных Thomson-Reuters или Scopus. 

ON3 Выявлять степень воздействия вербальной и визуальной информации, использования 

различных кодов в современных медиатекстах. 

ON4 Расширять свой научный и профессиональный кругозор на основе поиска и изучения 

инноваций в сфере социально-гуманитарных наук. 

ON5 Выявлять и прогнозировать медиаугрозы, их влияние на редакционную политику, ре-

структуризацию менеджмента, маркетинга СМИ и PR. 

ON6 Демонстрировать компетенции в совершенствовании казахстанских СМИ в соответ-

ствии с законами медиаменеджмента и принятии управленческих решений. 

ON7 Организовывать учебный процесс с применением инновационных педагогических тех-

нологий. 

ON1 Analyze complex ideas in new media and traditional media, PR and other information and 

communication activities. 

ON2 Own modern methods of studying mass communication and substantiate scientific results in 

discussions and publications in journals of national and international databases Thomson-Reuters 

or Scopus. 

ON3 To identify the degree of impact of verbal and visual information, the use of various codes in 

modern media texts. 

ON4 Expand your scientific and professional horizons through the search and study of innovations 

in the field of social sciences and humanities. 

ON5 Identify and predict media threats, their impact on editorial policies, restructuring of man-

agement, media marketing and PR. 

ON6 Demonstrate competencies in improving Kazakhstani media in accordance with the laws of 

media management and managerial decision-making. 

ON7 Organize the educational process using innovative pedagogical technologies. 



Еуропалық жоғары білім беру кеңістігі Біліктіліктің кешенді негіздері 

шеңберіндегі үшінші деңгейлі дескрипторлар білім алушының мынадай 

қабілеттерін көрсететін оқыту нәтижелерін айқындайды: 

1) зерттеу саласын жүйелі түрде түсінгенін  көрсету, осы салада 

қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістерін меңгеру;  

2) маңызды ғылыми процестерді ғылыми көзқараспен ойлау, жобалау, 

енгізу және бейімдеу қабілетін көрсету; 

 3) ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық ғылым 

саласының шекарасын кеңейтуге өздерінің түпнұсқа зерттеулерін енгізу; 

 4) жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу; 

5) өздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми 

қоғамдастыққа және жалпы жұртшылыққа жеткізу;  

6) білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе 

мәдени дамуында академиялық және кәсіптік тұрғыда дамытуға жәрдемдесу. 

 

Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки ква-

лификаций Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) 

отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающегося: 

 

1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение 

навыками и методами исследования, используемыми в данной области; 

2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и адап-

тировать существенный процесс исследований с научным подходом; 

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расши-

рение границ научной области, которые заслуживает публикации на нацио-

нальном или международном уровне; 

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные 

идеи; 

5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и 

широкой общественности; 

6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном кон-

тексте технологического, социального или культурного развития общества, ос-

нованному на знаниях 

 

  



Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы 

Модул атауы / 

Название мо-

дуля 

Цикл, 

ком-

понент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Пәннің 

коды/ 

Код 

дисци-

плины 

Пәннің тәжіри-

бенің атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Қысқаша сипаттама / Краткое описание  Кредит-

тер саны 

/ Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Қалы-

птаса-

тын 

құзы-

реттер / 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(коды) 

Ғылыми пән-

дер / 

Научные дис-

циплины/ 

Scientific 

disciplines 

БП/ 

ЖООК       

AH 

7201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Академиялық 

хат  

Ғылыми контекст шеңберінде академиялық 

хат, реферат және аннотация ерекшеліктері 

оқытылады. Докторанттар ғылыми-зерттеу 

жұмысының, ғылыми мақаланың мәтінін жа-

сау жән ерәсімдеу, дәйек сөздің ережелерін 

қолдану, ғылымиз ерттеу тақырыбына пре-

зентация-баяндаманы қалыптастыру дағды-

ларын меңгереді 

5 1 ON2, 3 

БД/ВК AP 

7201 

Академическое 

письмо 

Изучаются особенности академического 

письма, реферирование и аннотирование в 

рамках научного контекста. Докторанты при-

обретают навыки создания и оформления 

текста научно-исследовательской работы, 

научной статьи, использования правил цити-

рования, формирования презентации-доклада 

на тему научного исследования. 

BD / 

UC 

AW 

7201 

Academic 

Writing 

We study the features of academic writing, ab-

stracting and annotation within the scientific 

context. Doctoral students acquire the skills to 

create and design the text of a research paper, 

scientific article, use citation rules, and create a 



presentation report on the topic of scientific re-

search. 

БП/Ж

ООК  

GZA 

7202 

Ғылыми зерттеу 

әдістері 

 

Пән медиаоқытудың түрлері мен тәсілдері, 

ғылыми-теориялық әдебиеттерді шолу және 

тұжырымдамаларды жинақтау, бұқаралық 

коммуникацияны зерттеу тәжірибесіндегі 

үрдістер туралы білімді қалыптастырады; сы-

ни ойлау, болжау дағдыларын меңгереді, 

коммуникативтік стратегиялар мен заманауи 

медиатехнологияларда құзыреттілікті қалы-

птастырады. 

5 1 ON2, 4 

 

БД/ВК MNI 

7202 

Методы науч-

ных исследова-

ний 

 

Дисциплина формирует знания о видах и 

способах медиаисследований, обзора научно-

теоретической литературы и обобщения кон-

цепций, тенденций в практике исследований 

МК; овладевает навыками критического 

мышления, прогнозирования, формирует 

компетенции в коммуникативных стратегиях 

и современных медиатехнологиях. 

BD/ 

UC 

MSR 

7202 

Methods of 

Scientific 

Research 

Discipline generates knowledge about the types 

and methods of media research, a review of sci-

entific and theoretical literature and a generaliza-

tion of concepts, trends in the practice of re-

search of mass communication; master the skills 

of critical thinking, forecasting, builds compe-

tencies in communication strategies and modern 

media technologies 

Қазіргі медиа 

саласы: теория 

мен практика-

ның өзекті 

мәселелері/ 

Современная 

БП/ТК  МЕ 

7203 

Медиаөндірістің 

экологиясы 

Білім алушылар "адам-медиакеңістіктік" 

коммуникация моделін, медиаэкологияны 

медиасреданың диалектикалық дамуы туралы 

ғылым ретінде қарастырады, ақпараттық 

қауіпсіздік саласымен, атап айтқанда бло-

госферамен, конвергенция және әлеуметтік 

5 

 

1 

 

ON5, 6 



медиасфера: 

актуальные 

проблемы тео-

рии и практики 

желінің танымалдығы, мобильді журналисти-

ка және бұқаралық ақпарат құралдарының 

жаңа типологиясын қалыптастырумен байла-

нысты негізгі ұғымдармен танысады. 

БД/КВ ЕМ 

7203 

Экология ме-

диапроизводства  

Обучающиеся рассматривают модель комму-

никации «человек-медиапространство», ме-

диаэкологию как науку о диалектическом 

развитии медиасреды, знакомятся с основны-

ми понятиями, связанными со сферой ин-

формационной безопасности, в частности 

блогосферы, спецификой развития СМИ в 

условиях конвергенции и популярности со-

циальной сети, мобильной журналистики и 

формировании новой типологии СМИ. 

 ЕМР 

7203 

Ecology of media 

production 

Students consider the model of communication 

"man-media space", media ecology as a science 

of the dialectical development of the media, get 

acquainted with the basic concepts related to the 

field of information security, in particular the 

blogosphere, the specifics of the development of 

the media in the context of convergence and 

popularity of social networks, mobile journalism 

and shaping a new typology of media. 

БП/ТК КZhZh

7203 

Қазақстан жур-

налистикасы 

және жаңашыл-

дық  

Докторант сандық медианы қалыптастыру 

ерекшелігін, азаматтық журналистиканы да-

мыту тәсілдерін және әлеуметтік белсенділік-

ке әсер етуді, қазақстандық масс медиа ме-

неджменті мен маркетингін қайта құрылым-

дауды зерделейді, медиа-жүйенің жұмыс 

істеуінің жаңа модельдерін болжау дағдыла-

рын дамытады. 

ON 1, 6 

БД/КВ КZhNV 

7203 

Казахстанская 

журналистика и 

Докторант изучит специфику формирования 

цифровых медиа, способы развития граждан-



новые вызовы  ской журналистики и влияния на социальную 

активность, реструктуризацию менеджмента 

и маркетинга казахстанских масс медиа, раз-

вивает навыки прогнозирования новых моде-

лей функционирования медиа-системы. 

 КJNC 

7203 

Kazakhstan jour-

nalism and new 

challenges 

The doctoral student will study the specifics of 

the formation of digital media, ways of develop-

ing citizen journalism and the impact on social 

activity, the restructuring of management and 

marketing of Kazakhstani mass media, and de-

velop skills in predicting new models of the 

functioning of the media system. 

КП/Ж

ООК  

ВКF 

7301 

Бұқаралық ком-

муникацияның 

философиясы 

Білім алушылар Бұқаралық коммуникация-

ның қалыптасу тарихы, модельдер, филосо-

фиялық тұжырымдамалар туралы білімді 

меңгереді, Д. Белл, Ю. Хабермас, Э. Дюрк-

гейм, Лебон қ., Ж. Лиотар, Г. Маркузе, Э. 

Тофффлер, К. Поппер, Э. Фромма, З. Фрэйда, 

А. Шопенгауэр және т. б. ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының, ғылыми және логикалық ой-

лаудың, ғылыми дереккөздерді іздеудің, оны 

өңдеу мен баяндаудың дағдыларын меңге-

реді. 

5 1 ON2, 4 

 

ПД/ВК FМК 

7301 

Философия мас-

совой коммуни-

кации  

Обучающиеся овладевают знаниями о исто-

рии становления массовой коммуникации, 

моделях, философских концепциях, изучают 

труды Д.Белла, Ю.Хабермаса, Э.Дюркгейма, 

Г.Лебона, Ж.Лиотара, Г.Маркузе, 

Э.Тоффлера, К.Поппера, Э.Фромма, 

З.Фрэйда,  А.Шопенгауэра и др.; приобретает 

навыки научно-исследовательской работы, 

научного и логического мышления, поиска 

научных источников, ее обработки и изложе-



ния. 

 РМС 

7301 

Philosophy of 

mass 

communication 

Students master knowledge of the history of the 

formation of mass communication, models, phil-

osophical concepts, study the works of D. Bell, J. 

Habermas, E. Durkheim, G. Lebon, J. Liotard, 

G. Markuse, E. Toffler, K. Popper, E. Fromm, Z. 

Freud, A. Schopenhauer and others; acquires the 

skills of scientific research, scientific and logical 

thinking, the search for scientific sources, its 

processing and presentation. 

КП/ТК  MFT 

7302 

Медиасын: ғы-

лым және 

тәжірибе 

Пән әр түрлі басылымдардағы телекритика 

мен медиакритиканың міндеттері мен прин-

циптерін, жұмыс механизмі мен технологи-

ясын зерттейді; баспа мен әлеуметтік 

желілердегі журналистік мәтіндерді, медиа-те 

болып жатқан телевизиялық туындылар мен 

процестерді бағалау және талдау, бұқаралық 

ақпарат құралдары мен бұқаралық коммуни-

кация құралдарының қызметін жетілдіру 

жолдарын болжау дағдыларын қалыптасты-

рады. 

5 

 

1 

 

ON 1, 4 

 

ПД/КВ MNP 

7302 

Медиакритика: 

наука и практика 

Дисциплина изучает задачи и принципы те-

лекритики и медиакритики в разных издани-

ях, механизм и технологию работы; форми-

рует навыки оценки и анализа журналистских 

текстов в печати и социальных сетях, телеви-

зионных произведений и процессов, проис-

ходящих в медиа, прогностического видения 

путей совершенствования деятельности СМИ 

и СМК.  



 МСSP 

7302 

Media criticism: 

science and prac-

tice 

The discipline studies the tasks and principles of 

telecriticism and media criticism in different 

publications, the mechanism and technology of 

work; forms the skills of assessment and analysis 

of journalistic texts in print and social networks, 

television works and processes occurring in the 

media, prognostic vision of ways to improve the 

activities of the media and mass media. 

КП/ТК  ММS 

7302 

Масс-медиа 

мәтіндерінің се-

миотикасы 

Пән мәтіннің әр түрлі деңгейлері туралы 

түсініктерді қалыптастырады: семантикалық 

(белгілік), синтаксистік (жүйелер), прагмати-

калық (металингвистикалық); жекелеген бел-

гілерді талдау принциптері, олардың үйлесімі 

және шын мәнінде өндірілетін әсері, контент-

талдау және лингвистикалық талдаудың үй-

лесімдігі; өз бетінше ғылыми бағыт – Медиа-

лингвистиканы қалыптастыру туралы, 

бұқаралық коммуникация құралдарының 

тілін меңгерудің жүйелі кешенді тәсілі ретін-

де. 

ON 1,3 

ПД/КВ    STM 

7302 

Семиотика тек-

стов масс-медиа 

Дисциплина формирует представления о раз-

личных уровнях текста: семантический (зна-

ковый), синтаксический (системы), прагмати-

ческий (металингвистический); принципах 

анализа отдельных знаков, их сочетания и 

производимого эффекта в реальности, соче-

таемость контент-анализа и лингвистического 

анализа; о формировании самостоятельного 

научного направления – Медиалингвистики, 

как системного комплексного подхода к изу-

чению языка СМК.  

 SMMT 

7302 

Semiotics of mass 

media texts 

Discipline forms ideas about different levels of 

the text: semantic (familiar), syntactic (systems), 



pragmatic (metalinguistic); principles of analysis 

of individual characters, their combination and 

effect in reality, the compatibility of content 

analysis and linguistic analysis; on the formation 

of an independent scientific field - Medialinguis-

tics, as a systematic integrated approach to the 

study of the language of mass communication 

Кәсіби практи-

калар / Про-

фессиональные 

практики 

БП/ 

ЖООК  

PP 

8204 

Педагогикалық 

практика  

Докторанттар болашақта табысты педагоги-

калық қызмет үшін бакалавриатта және маги-

стратурада сабақтар өткізуге тартылады. 

Докторанттар сабақ өткізу кезінде тиісті пән 

бойынша топтық жұмысты ұйымдастырады; 

білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйым-

дастыруды жүзеге асырады және олардың 

нәтижелерін бақылайды. 

10 3 ON7 

БД/ВК РР 

8204 

Педагогическая 

практика  

Докторанты привлекаются к проведению за-

нятий в бакалавриате и магистратуре для 

успешной будущей педагогической деятель-

ности. Докторанты организуют  работу груп-

пы по соответствующей дисциплине при про-

ведении занятий; осуществляют организацию 

самостоятельной работы обучающихся и кон-

тролируют их результаты. 

 РР 

8204 

Pedagogical 

practice 

Doctoral students are involved in teaching un-

dergraduate and master students for a successful 

future teaching activity. Doctoral students organ-

ize the work of groups in the relevant discipline 

during classes; carry out the organization of in-

dependent work of students and monitor their 

results. 



КП/Ж

ООК  

ZP8303 Зерттеу практи-

касы  

Зерттеу практикасы кезінде докторлар отан-

дық және шетелдік ғылымның жаңа теори-

ялық, әдіснамалық және технологиялық 

жетістіктерін зерделейді, сондай-ақ диссерта-

циялық зерттеуде ғылыми зерттеулердің 

қазіргі заманғы әдістерін қолдану, экс-

периментальды деректерді өңдеу және ин-

терпретациялау машықтарын бекітеді 

10 4 ON1 

ON2 

ON4 

ON5 

ПД/ВК IP 8303 Исследователь-

ская практика  

Во время исследовательской практики докто-

ранты изучают новейшие теоретические, ме-

тодологические и технологические достиже-

ния отечественной и зарубежной науки, а 

также закрепляют практические навыки при-

менения современных методов научных ис-

следований, обработки и интерпретации экс-

периментальных данных в диссертационном 

исследовании 

 RP 

8303 

Research practice During the research practice, the doctoral stu-

dents study the latest theoretical, methodological 

and technological achievements of domestic and 

foreign science, as well as consolidate the practi-

cal skills of applying modern methods of scien-

tific research, processing and interpretation of 

experimental data in the dissertation research 



Докторанттың 

ғылыми-

зерттеу 

жұмысы / 

Научно-

исследователь-

ская работа 

докторанта 

 

ДҒЗЖ/ 

НИРД 

 Тағылымдама-

дан өтуді және 

докторлық дис-

сертацияны 

орындауды 

қамтитын докто-

ранттың ғылы-

ми-зерттеу 

жұмысы/ Науч-

но-

исследователь-

ская работа док-

торанта, вклю-

чая прохождение 

стажировки и 

выполнениедок-

торской диссер-

тации/ Research 

work of a doctoral 

student, including 

internship and 

writing a doctoral 

dissertation   

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы док-

торантураның білім беру бағдарламасының 

бейініне сәйкес келеді, ғылым мен практика-

ның уақытша теориялық, әдістемелік және 

технологиялық жетістіктеріне негізделеді, 

компьютерлік технологияларды қолдана оты-

рып, деректерді өңдеумен интерпретация-

лаудың қазіргізаманғы әдістеріне негізделеді, 

ғылыми зерттеулерді қазіргі заманғы 

әдістерін пайдалана отырып орындалады 

123 1-6 ON1 

ON2 

ON4 

ON5 

Научно-исследовательская работа докторанта  

соответствует профилю образовательной 

программы докторантуры, основывается на 

современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и прак-

тики,  базируется на современных методах 

обработки и интерпретации данных с приме-

нением компьютерных технологий,  выпол-

няется с использованием современных мето-

дов научных исследований. 

The research work of the doctoral student  

corresponds to the profile of the educational pro-

gram of doctoral studies, is based on the current 

theoretical, methodological and technological 

achievements of science and practice, modern 

methods of processing and interpretation of data 

using computer technology, is done using mod-

ern methods of scientific research 

Қорытынды 

аттестация / 

Итоговая атте-

стация 

ҚА/ 

ИА 

 Докторлық дис-

сертацияны жазу 

және қорғау / 

Написание и за-

щита докторской 

Қорытынды аттестаттауда докторант өз ана 

және шет тілдерінде ғылыми коммуникаци-

ялық байланысқа түсу қабілеттерін, журнали-

стика, медиа, PR және басқа да медиа-қызмет 

саласындағы жаңа және күрделі идеяларды 

12 6 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 



диссертации / 

Writing and 

defending a 

doctoral 

dissertation 

сыни тұрғыдан талдау, бағалау және синтез-

деу қабілеттерін көрсете алады. 

На итоговой аттестации докторант сможет 

продемонстрировать свои возможности осу-

ществлять научную коммуникацию на род-

ном и иностранном языке, способности кри-

тически анализировать, оценивать и синтези-

ровать новые и сложные идеи в области жур-

налистики, СМИ, РR, иной медиа-

деятельности. 

At the final certification, the doctoral candidate 

will be able to demonstrate their ability to carry 

out scientific communication in their native and 

foreign languages, the ability to critically ana-

lyze, evaluate and synthesize new and complex 

ideas in the field of journalism, media, PR, and 

other media activities. 

    Барлығы / Итого  180   

 


