
 
Ақсейіт Ғалия 

Манатқызы 

Контактные данные:  

Эл.почта: galiya_76@mail.ru; 

Моб.: 8-7772589678 

Раб.: 70-95-00 (35-306) 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная школа: Кандидат 

филологических наук, доцент кафедры печати и издательского дела. Окончила 

бакалавриат (1995-1999 г), магистратуру (1999-2001), аспирантуру (2001-2003) 

факультета журналистики Казахского национального университета им.аль-

Фараби.  

Научные интересы: Теория и практика казахской журналистики. История 

казахской журналистики 1920-1930-х годов. Публицистическое наследие 

Алаш. Законодательство СМИ. Этика журналиста. Правовые основы 

издательского дела. Права детей и журналистика в РК.  

Научные гранты: Аксеит Г.М. является ответственным исполнителем 4 

научных проектов под руководством профессора Н.О. Омашева: 

- участие в 2008 году в издании 3-х томника «Казахская журналистика» в 

рамках программы «Выпуск социально важных литератур» Министерства 

культуры и информации РК; 

- одна из составителей 10-ти томника «Алаш көсемсөзі» и его издания в рамках 

научного проекта ««Нахождение и транслитерация с арабской графики на 

кириллицу публицистического наследия деятелей Алаш, издание 

академических сборников» в рамках Государственной программы «Мәдени 

мұра» в 2010-2011 гг.; 

- участие в подготовке к изданию многотомника «Советская журналистика 

1920-х годов» в рамках научного проекта «Актуальные проблемы казахской 

журналистики: современность и исторический опыт» по грантовому 

финансированию Министерства образования и науки РК на 2012-2014 гг.; 

- ведение научно-исследовательских работ в рамках научного проекта 

«Национальные вопросы в казахской печати 1920-1930 годов: поиски и 

противоречия» по грантовому финансированию Министерства образования и 

науки РК на 2013-2015 гг. 

Профессиональный опыт: 

С 2009 г.- доцент кафедры 

печати и издательского 

дела.  

2009 – 2012 г. - научный 

сотрудник Института по 

изучению проблем 

журналистики  ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева.  

2009 г. – защита 

кандидатской диссертации. 

2002-2008 гг – ведущий 

специалист пресс-службы 

КазНУ им.аль-Фараби.  

2001-2003 гг. – аспирант 

факультета журналистики 

КазНУ им.аль-Фараби .  

2001-2002 гг. – 

корреспондент 

международной газеты 

«Казахстан-ZAMAN». 

Читаемые курсы: Законодательство СМИ и этика (Б), Правовые основы 

издательского дела (Б), Научно-познавательная журналистика (Б), Дисциплина 

специализации (Б), Методология и методы медиаисследовании (М), 

Творческая мастерская профессора Н.О. Омашева.   

Авторские курсы: Актуальные проблемы казахской журналистики 1920-х 

годов: поиски и противоречия (М) 
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Награды (членство в 

академиях, профсоюзов и 

др.): 

2011 г. - Благодарственное 

письмо ректора ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева; 

2012 г. – Почетная грамота 

«Лучший куратор» ЕНУ им. 

Л. Н. Гумилева; 

2012 г. – Благодарственное 

письмо ректора ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева; 

2012 г – обладательница 

именного приза 
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