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АЛҒЫСӨЗ

Соңғы жылдары жас демократиялық елдер мен дамушы елдерде бұқаралық ақпарат құралдарының саны 
қарқынды өсуде. Бұл елдерде демократияны дамытудағы журналистиканың шешуші рөл атқаратынына 
түсінікпен қарау байқалады жəне кəсіби дайындығы жоғары журналистердің қажеттілігі сезілуде. БҰҰ–
ның сөз бостандығы мен ақпарат пен білімге қолжетімділікті жүзеге асырушы беделді орган ретінде 
ЮНЕСКО əлемдегі журналистік білім беру сапасын жақсартуға бағытталған əр түрлі сипаттағы ба-
стамаларды жүзеге асыруда. Осы ұйымға қатысушы елдердің журналистерді дайындауға арналған 
оқу бағдарламаларын жасау жөніндегі көптеген өтініштеріне жауап ретінде ЮНЕСКО 2005 жылғы 
желтоқсанда Парижде сарапшылардың кеңестік кездесуін шақырды. Бұл кездесудің басты нəтижесі -  
қажетті оқу бағдарламалары анықталды.  

Журналистерді дайындауға арналған оқу бағдарламаларының алғашқы нұсқасын жасауды ұсынған 
ЮНЕСКО-ның төрт сарапшысынан құрылған топ демократиялық қоғам құру жолындағы дамушы елдер-
де тəжірибесі бар, журналистерді дайындауда үлес қосып жүрген  жиырма маманды осы жобаға қатысуға 
шақырды. Бағдарламаның қабылдануына олардың берген жауаптары маңызды рөл атқарды. Нəтижесінде 
қайта қаралған жобаға студенттер мен аспиранттарға арналған курстар қосылып, сол курстардың жеке-же-
ке қысқаша сипаттамасы, журналиске қажетті базалық құзіреттіліктердің  жалпы сипаттамасы қосылды. 
Содан кейін он жеті базалық курстардың оқу жоспарын жасауға Африка, Азия, Еуропа, Таяу Шығыс, 
Солтүстік жəне Оңтүстік Америкадан  демократияға жаңадан қадам басқан дамушы елдерде тəжірибесі 
бар оқытушылар өте мұқият таңдап алынды. Парижде сарапшылардың екінші кеңестік кездесуінде жо-
баны тағы бір рет бекітіп, 2007 жылы маусымда Сингапурде өткен журналистік білім беру бойынша 
Бүкілəлемдік конгресте ресми таныстыру үшін бірнеше модельдік оқу жоспарлары таңдап алынды. 

Осы жобаны дайындауға атсалысқан əлемдік журналистік білім беру саласындағы мамандарға, атап 
айтқанда сарапшылар тобының мүшелеріне, кеңес берушілерге, оқу бағдарламаларына ресми рецензия 
жазғандарға жəне оқу бағдарламаларын құрастырушыларға алғыс білдіргім келеді. Сонымен қатар, оқу 
бағдарламаларының сарапшы-құрастырушылары Майкл Кобден (үйлестіруші), Стюарт Адам, Ханеа-
Хенрика Хольма жəне Магду Абу-Фадильге ризашылығымды білдіремін. Азиялық Медиа ақпарат жəне 
коммуникация орталығына жəне журналистік білім беру бойынша Бүкілəлемдік конгресске Сингапур-
де бірлесе өткізген Бүкілəлемдік конгрессте біздің оқу бағдарламаларымызды таныстыруға мүмкіндік 
бергені үшін алғыс айтамыз. 

Журналистика бойынша оқу бағдарламаларының үлгісі француз, испан, араб, орыс жəне басқа да 
бірнеше тілдерге аударылып, дамушы жəне өтпелі экономикалы елдер арасында кеңінен таратылады. 
Кеңес алу үшін бұл құжат ЮНЕСКО сайтында əлемдегі журналистика бойынша бағдарламалар мен оқу 
курстарының тізімі берілген деректер базасына сілтеме арқылы қолжетімді болады. Сонымен қатар, сайтта 
бағдарламаға қатысты журналистика саласының оқытушылары мен басқа да қызығушылық танытқан сала 
мамандарымен интерактивті түрде бағдарламаны талқылауға мүмкіндік берілген. ЮНЕСКО ұлттық библи-
ографияларды өңдеу үшін жəне оқу бағдарламаларын əр түрлі елдердегі қажеттіліктер мен мүмкіндіктерге 
сəйкес бейімдеу мəселелерін талқылау үшін өңірлік кездесулер ұйымдастыруды жоспарлауда.

Біз ұсынып отырған оқу бағдарламалары пайдалы жəне журналистік білім беру орындары мен 
оқытушыларына ынталандыру ретінде ықпал етеді деп үміттенеміз. Журналистика мен осы кəсіпті игеру-
ге жəне кəсіби біліктілігін көтеруге мүмкіндік беретін оқу бағдарламалары кез-келген елдің дамуы үшін 
қажеттті демократиялық қағидаларды жүзеге асырудың маңызды құралы болып табылатыны белгілі. 

 

Абдул Вахид Хан
ЮНЕСКО-ның коммуникация жəне ақпарат жөніндегі 

бас директорының орынбасары
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БАҒДАРЛАМАНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ

2005 жылғы желтоқсанда ЮНЕСКО Парижде журналистік білім беру саласындағы сарапшылар-
ды осы мамандық бойынша оқу бағдарламаларын жас демократиялық жəне дамушы елдерде қолдану 
жолдарын қарастыру үшін кездесу ұйымдастырды. Мұндай бастама ЮНЕСКО-ға қатысушы елдер та-
рапынан журналистика бойынша оқу бағдарламаларды өздерінің білім беру жүйесіне енгізу туралы 
ұсыныстарымен байланысты туындады. Кездесуден кейін ЮНЕСКО құрған жұмыс тобына Майкл Кобден 
(үйлестіруші), Стюарт Адам, Ханеа-Хенрика Хольма жəне Магду Абу-Фадиль кірді жəне оларға нақты 
оқу бағдарламаларын жасап 2007 жылы маусымда Сингапурдегі журналистика оқытушыларының бірінші 
Бүкілəлемдік конгресінде таныстыру тапсырылды.

Болған оқиғаны талдау жəне жеткізудің ақпарат көзі ретінде журналистика қазіргі заманда бірнеше 
қызметті атқарады. Алайда, көптеген журналистер үшін басты мақсат – қоғамды ақпараттандыру, билік 
қызметінің жүзеге асу барысын бақылау жəне қоғамдық ойталқыларды қолдау, сол арқылы елдің сая-
си, экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени дамуына ықпалдасу. Журналистика саласындағы білім беру 
студенттерді материалды дайындау барысында жаңалықты қалай табуды жəне оқиға туралы қалай баян-
дауды, факті мен пікірдің айырмашылығын ажырата білуді, қалай жазу, өңдеу жəне редакциялау, соны-
мен қоса əртүрлі форматтағы медиаға (газет, журнал, радио, телевидение, желілік жəне мультимедиялық 
БАҚ) жəне олардың нақты аудиториясына арнап жариялауды үйретуі тиіс.  Журналистік білім беруде 
журналистік этика, журналистік тəсілдер, журналистиканың қоғамдағы рөлі, журналистика тарихы, БАҚ 
саласындағы заңнама, БАҚ саяси экономикасы (БАҚ қожайыны, ұйымдастырылуы, бəсекелестігі) тура-
лы қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуі керек. Басқа университеттер мен колледждер, факультеттермен 
бірлікте жасалған оқу бағдарламалары негізінде студенттерге қоғам үшін маңызы зор əлеуметтік жəне саяси 
мəселелерді қалай жазуды үйрету керек. Журналистік білім берустуденттердің жергілікті диалект сөздерді 
білуі жəне өз еліндегі кəсіби жұмыс істеуі үшін олардың лингвистикалық қабілеттерін қалыптастыру 
жəне дамытуына қажетті жағдайларды жасауы керек. Сондай-ақ студенттер БАҚ қызметінің техникалық 
жаңашаландырылуы мен басқа да өзгерістерін қабылдауға даяр болулары тиіс. 

Журналистік білім беру мəдени жəне саяси жағдайлар контексіндегі білім беру дəстүрлері мен ресурста-
ры əр түрлі ұйымдар мен нысандарда жүзеге асады. Біз теория мен тəжірибе арасындағы балансы сақталған 
өмір сүруге қабілетті базалық білім беру құрылымын құру керек деген қарапайым қағиданы ұстандық. Біз 
арнаулы мекемелерде біліктілікті арттыруға арналған көптеген сəтті бағдарламалар бар екенін мойындай-
мыз. Олардың кейбіреуі жеке меншік, кейбіреулері қайырымдылықтан қаржыландырылса, кейбіреулеріне 
медиа индустриялар тарапынан демеушілік жасалады жəне басқарылады. Осыған байланысты біз ди-
плом алуға құқық беретін оқу бағдарламаларын (№1 қосымша түрінде) қостық, оларды бұрынғы жұмыс 
тəжірибесі бар мамандарды даярлауға бейімдеуге болады. Алайда, біз кəсіби журналист дайындау үшін 
университеттік журналистік білім беру курсының пəндерін негізге алу қажет деп есептейміз, сондықтан 
бұл құжат журналистік білім беруді университеттердегі студенттік жəне аспиарнтуралық деңгейге сəйкес 
дайындауды ұсынады. Біз ұсынған оқу бағдарламалары кез келген жағдайға бейімделген деп есептемейміз, 
бірақ біз жергілікті жағдайға бейімдеген жағдайда жақсы журналистік білім беруге негіз болатындай етіп 
жасауға тырыстық. Кез келген оқу бағдарламаларының сəтті болуы жақсы оқыту мен жақсы атмосфераға 
байланысты екені белгілі.

Бұл оқу бағдарламасы студенттерді БАҚ-пен байланысты теориялық зерттеулер арқылы  оқытуды емес, 
студенттерді тəжірибе негізінде дайындауға арналған. Бағдарлама студенттерге журналистердің қалай 
жұмыс істейтіні, журналистика тарихымен қоса, БАҚ қалай жұмыс істейді жəне журналистің қоғамдағы 
қызметі қандай деген мазмұнды бере алатын элементтерден тұрады. Біз сонымен қоса студенттерді өзінің 
жəне өзгенің жұмыстарына сыни баға бере алуға үйретуді мақсат етеміз. Десекте, біздің бағдарлама 
қоғаммен байланыс, жарнама, информатика, кітаптану, бұқаралық коммуникация, БАҚ, коммуникация 
теориясына қатысты оқу бағдарламаларын ұсынбайды, себебі, біз мұндай курстар бөлек оқытылуы керек 
деп есептейміз. 

Əдетте университеттік журналистік білім беру үш бағдарлама немесе үш даму бағыты негізінде 
топтастырылған:

1. Журналистиканың нормаларын, құндылықтарын, құралдарын, стандарттарын жəне тəжірибелерін 
біріктіретін бағыт.

2. Елдегі жəне шет елдегі журналистік тəжірибенің əлеуметтік, мəдени, саяси, экономикалық, заңдық 
жəне этикалық қырларына назар аудару бағыты.



6

3. Журналистиканың алдында тұрған əлем жəне интеллектуалдық білімге негізделген бағыт.
Бірінші бағыт пəндеріне байланысты оқу жұмысы студенттерді ақпараттық жəне басқа да материалдар-

ды дайындауға, сондай-ақ, əр түрлі БАҚ-қа арнап материалдарды редакциялауға үйретуге бағытталған. Ол 
журналистерді дайындауға арналған кез келген бағдарламаның негізі. Алайда, журналистикадағы кəсіби 
дағдылар ақпаратты табу жəне жариялау ғана емес, білімді игеру жəне ой қорыта білуден тұрады. 
Журналистік білім берудегі кемшіліктер журналист жұмысы үшін маңызы зор жаза білу мен ақпаратты 
жеткізе білуге үйретуге арналған  университеттік курстарды толығымен бағалай алмауда болады. Соны-
мен қатар, болашақ журналистер үшін кəсіби журналистердің құзіретіне сай құрал-жабдықтармен жұмыс 
істеп үйренуге дайындық жəне тəжірибелі журналистерге кездейсоқ келгендер секілді емес, факультетте 
еңбекақы алатын оқытушы ретінде қарау керек. Тəжірибелі дайындықтың нəтижелі болуы үшін барлық 
бағдарламалар кез-келген ақпарат құралында тағылымдамадан (немесе оқу тəжірибесінен) өтуі тиіс, 
осыған сəйкес, журналистика факультеті жергілікті БАҚ-пен əріптестік қарым-қатынасты дамытуы 
керек. Мұндай əріптестік қарым-қатынасқа тəжірибелі журналистермен оқытушының бірлікте өткізген 
семинарлары, факультет қызметкерлерінің ақпарат құралдарына  іссапарлары немесе қызметкерлер ал-
масуы, сондай-ақ біріккен жобалар кіруі мүмкін. Факультет тарапынан студенттерге технологиялық 
жəне ақпараттық қызметтерді өз көздерімен көруіне мүмкіндік жасауы үшін семинар сабақтарды медиа 
ұйымдарда өткізуге келісім шарт жасауына болады.  Осы секілді əріптестік қарым-қатынастар медиаинду-
стрия мен академиялық білім бағдарламалары арасындағы түсінбеушілікті болдырмауға көмектеседі. БАҚ 
индустриясы оқытушылықпен айналысатын журналистерге қолдау көрсетіп, олардың кəсіби біліктілігін 
жетілдіруге мүмкіндік беру қажет. 

Екінші бағытпен байланысты оқу бағдарламалары журналистер жұмыс істейтін институционалдық 
жəне қоғамдық контексті айқындауға жəне журналист пен осы салаға қатысты адамдар қызметі арасындағы 
байланысты анықтауға көмектеседі. Мұндай пəндер кəсіби бірегейлік, құндылық жəне мақсатты демокра-
тия мен қазіргі заңдық жəне моральдық шектеулер арқылы түсінуге мүмкіндік береді. Олардың басты 
міндеті кəсіби жəне этикалық құрылғылар мен білімнің, сонымен қоса демократия үшін журналистика 
тəуелсіздігінің маңыздылығын атап көрсету. 

Үшінші бағыт бойынша оқу жұмысы студенттерге заманауи біліммен танысуға мүмкіндік береді. Бұл 
тұрғыдан қарағанда, журналистика жеке-дара пəн емес. Оны оқыту үшін гуманитарлық жəне жаратылы-
стану ғылымдары пəндері арқылы білім беруді ұштастыру керек, жəне біз бағдарламадажурналистика 
пəндерінің оқытушыларын өздерінің студенттеріне қоғамдық өмірдегі белсенділігін, тілін байыта-
тын жəне кеңейтетін білім беруге ұмтылдыруды мақсат етеміз. Біз сонымен қоса, оқытушылардың 
аралас саладағы əріптестерімен тығыз байланыста жұмыс істегенін қалаймыз.

Журналистік білім беру бағдарламалары біз журналистика негіздері деп атайтын салаға қатысты 
бөлімдерден тұруы тиіс жəне бұл бөлімдер студенттерге қажетті интеллектуалдық жəне кəсіби дағдыларын 
қалыптастыруға арналған. Біз жоғарыда сөз етіп отырған негіздерге мыналар кіреді:

 Сыни көзқараспен ойлай білу қабілеті, түсіну, талдау, синтез жəне таныс емес материалды бағалау, 
сонымен қоса базалық деңгейде фактілер мен ақпарат табу əдісін түсіну қабілеті.

 Баяндау, сипаттау жəне талдау əдістерін қолдана отырып нақты жəне түсінікті жазу қабілеті.
 Ұлттық жəне халықаралық, саяси, экономикалық, мəдени, діни жəне қоғамдық институттар туралы 

білімді игеру қабілеті.
 Ағымдағы оқиғалар мен мəселелер жайлы хабардар болу жəне тарих пен география туралы жалпы 

білімі болу. 
Біз бұл журналистика негіздерін біздің оқу бағдарламаларының моделінің басында журналистика-

ны оқуды жаңа бастаған сəтте пайдалануға арналған базалық дағдылар мен қабілеттер ретінде 
енгіземіз. Бұдан шығаратын қорытынды студенттердің интеллектуалдық дамуына арналған пəндер 
блогының оқу бағдарламасына журналистика бойынша курстармен қоса гуманитарлық жəне жаратылы-
стану ғылымдары бойынша пəндер кіреді. 

Төменде келтірілген оқу бағдарламаларының үлгілері үш бағыттың қағидаларын құрайды. Бірақ, 
сонымен қоса басынан бастап көрсетіп кететін жəне басшылыққа алынған тағы екі қағида бар. Оның 
біреуі кəсіби бағытта тəрбиелеуге ерекше назар аударуды талап етсе, екіншісі оқу бағдарламасындағы 
сағаттардың мұқият бөлінуіне, яғни мазмұны жағынан интеллектуалдық дамуға бағытталған курстардың 
өз маңызын жоғалтпауына назар аударады.

Ұсынып отырған оқу бағдарламалары моделінің барлығында ақпараттық жəне басқа да матери-
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алдарды дайындауға арналған курстар бағдарламада бірнеше деңгейде берілуі мен əр семестрге 
енгізілуі қарастырылған. Бұл курстар барлық оқу бағдарламасының ядросын немесе негізгі бөлігін 
құрайды, бұл дегеніміз кəсіби дағдыларға жəне жаза алуға үйретеді, тіптен заманауи жаңа құрал-
жабдықтардың (компьютердің болмауы, алайда қажетті) болмау жағдайының өзінде журналистік білім 
беруді жүзеге асырады, яғни бағдарламада қарастырылған саясат, экономика, өнер жəне мəдениет, 
əлеуметтік мəселелер, халықаралық қатынастар, жаратылыстану ғылымдары жəне оған қатысты 
тақырыптар, қоршаған орта, денсаулық сақтау жəне технологиялық үдерістерге мамандануды жүзеге 
асыруға арналған. Басқаша айтқанда бағдарламаның мақсаты - тұрақты журналистік тақырыптар 
ретінде сұранысқа ие ақпараттық жəне талдамалы материалдарды дайындау үшін қажетті білім 
мен ойлау дағдыларын меңгерген, кəсіби біліктілігі жоғары журналистерді дайындау болып табыла-
ды. Біздің ұсынып отырған оқу бағдарламасының моделінде сипатталған журналисті қалыптастыруға 
бағытталған тəсілдер əр түрлі БАҚ-тағы тар мағынадағы мамандануды емес, кəсіби дағдыларды 
жетілдіруге арналған.

Екінші мақсат алғашқымен тығыз байланысты. Біз журналистика негіздері курсында басталған 
интеллектуалдық қабілетті дамыту тек журналистік курстарда ғана емес, университеттік білім беру 
жағдайындағы жараталыстану жəне гуманитарлық ғылымдар саласындағы арнайы курстарды оқыту 
барысында да пайдаланылады деп ойлаймыз. Гуманитарлық жəне жаратылыстану ғылымы сала-
сына кіретін курстар тек жалпы фонды құрамайды, сонымен қоса осы пəндердің біріне арнайы 
мамандануға бейімдейді. Университетте егер бір пəнді үш жылдық курстың  үш деңгейінде немесе төрт 
жылдық курстың төрт деңгейінде де оқыту қарастырылған болса, онда сол пəнді журналистік білім бе-
румен байланыстыра оқытуға болады. Осылайша журналистикада оқитын студент өз кəсібі бойынша үш 
жылдық деңгейді оқи жүріп, қосымша бір пəн бойынша үш немесе төрт жылдық курсты қатар өте ала-
ды. Басқаша айтсақ, университеттік бағдарлама бойынша білім алатын студент-журналистер тек журна-
листика саласы бойынша емес, басқа да бір академиялық салада біліктілік алуын ұсынамыз. Біз мұның 
барлық университеттерде бірдей қолдану  мүмкін емес екенін мойындаймыз. Мұндай ресурстары жоқ 
оқу орындарына оқу бағдарламалары басқа мүмкіндіктерді ұсынады. Алайда, екінші пəнге назар аударту 
студенттердің интеллектуалдық қабілетін арттырады деген қағида маңызын жоғалтпайды жəне оларды 
кеш болса да еңбек жолында белгілі бір салаға  мамандануға  дайындайды. 

Бағдарлама жоғарыда көрсетілген үш бағытқа сəйкес үш санатты курстардан тұрады: кəсіби тəжірибе, 
журналистиканы үйрену, гуманитарлық жəне жаратылыстану ғылымдары. Əрбір курсты үш жылдық ба-
калавриат бағдарламасының бір санатына жəне бір курсына енгізе отырып, сынақтық маңызы болады деп 
есептейміз, біз оқу жұмысының бірінші курсына 20%- кəсіби тəжірибе, 10%-журналистиканы үйрену, 
70%-гуманитарлық жəне жаратылыстану ғылымдары пəндеріне тиесілі болады. Екінші оқу жылында бұл 
сəйкесінше 40%, 20% жəне 40%-ды құрайды. Үшінші оқу жылындабарлық оқу пəндерінің 80%-ы кəсіби 
білім беруге бағытталған санаттан жəне 20% - гуманитарлық жəне жаратылыстану ғылымдары санатынан 
құралады. 

Үш жылдық кезеңде мұндай арақатынас келесідей нəтижеге қол жеткізеді: кəсібитəжірибе - 47%; жур-
налистиканы үйрену - 10%; гуманитарлық жəне жаратылыстану ғылымдары - 43%. Біз бұның болжамды 
бағалау екенін ескертеміз. Əрбір курстың сынақтық құндылығы əрбір оқу орнындағы сынақ алу жүйесіне 
жəне студенттің бір жыл ішінде өтуге тиісті курстар санына байланысты есептеледі. Егер бұл сандарды 
дөңгелектеп алсақ, үш жылдық бағдарламаға ара қатынасы шамамен былай болады: кəсіби тəжірибе - 
40%; журналистиканы үйрену пəндері - 10%; гуманитарлық жəне жаратылыстану пəндері - 50%.

Əрбір университет журналистика бойынша оқу бағдарламаларында қандай гуманитарлық жəне жара-
тылыстану пəндерін енгізу қажеттілігін қарастыруы керек. Сонымен қатар, бұл студенттердің орта мек-
тепте оқыған пəндерінің деңгейіне жəне университеттегі қол жетімді курстарға байланысты.
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ЖУРНАЛИСТИКА БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Журналистика бойынша оқыту курстары орта мектептен бастап магистратураға дейінгі əр түрлі 
деңгейде ұсынылады. Бұл құжат үш деңгейлі оқу бағдарламалары моделін ұсынады: университеттік ба-
калавр деңгейі (3 жəне 4 жыл); екі жылдық магистратура (журналистиканы оқыған жəне оқымаған сту-
денттерге арналған) жəне тəжірибелі жұмысқа арналған базалық  дайындық курсы немесе журналистика 
бойынша орта мектеп пен университеттік білім беру арасындағы көпір ретінде қарастырылатын, диплом 
алуға құқық беретін екі жылдық бағдарлама (Қосымша 1), университеттегі журналистика факультеттері 
бакалавриат бағдарламасында осы бағдарлама бойынша тапсырылған пəндерді есептеу арқылы сынақ 
алу жүйесін қалыптастыра алады. 1 қосымшада жұмыс істеп жүрген журналистерге арналған диплом 
берілетін бір жылдық кəсіби біліктілікті көтеру курсы ұсынылады. Басқа да оқу бағдарламалары (мысалы 
бакалавриаттан кейінгі диплом) ұсынылған бағдарламаның базасында жасалады.

Журналистика, гуманитарлық жəне жаратылыстану ғылымдарының бакалавр деңгейі

Журналистика баклавры деңгейіне оқуға түсу үшін университетке оқуға қабылдау стандарттары мен та-
лаптарына сəйкес орта мектепті аяқтаған жəне өз ана тілінде, сонымен қоса журналист ретінде қолданатын 
басқа тілде дұрыс оқуы, жазуы, сөйлеуі міндетті. Университеттік бағдарламаларда журналистік шеберлікті 
(екінші бағытты) дамыту журналистиканың жалпы қоғамдық аспектілеріне қатысты (екінші бағыт), басқа 
пəндер (үшінші бағыт) бойынша курстар есебінен жəне қазіргі білім деңгейін сипаттайтын əдістер мен 
мазмұнды игеру нəтижесінде толықтырылады жəне жетілдіріледі. Журналистік маманданудың негізін 
қалыптастыру мақсатында екінші пəн бағдарламалары бойынша бірнеше курстардан өткен студенттерге 
қолдау көрсетіп, олардың аспирантураға түсуіне құқық берілуі тиіс. Университеттік журналистік білім 
беру курстары үш немесе төрт жылдық болуы мүмкін.

Үшжылдық 
Бірінші жыл
Бірінші семестр
 Журналистика негіздері келесі тақырыптарды қоса:
Жазу дағдылары (грамматика жəне синтаксис, сондай-ақ баяндау, сипаттау жəне түсіндіру əдістерімен қоса).
Логика, фактілер, ақпарат іздеу (сыни ойлауды қоса).
Ұлттық жəне халықаралық институттар (өз елінің басқару жүйелері, конституциясы, заң жүйесі, 

саяси үдерістері, экономикасы, əлеуметтік мəдени ұйымдары жайлы базалық түсініктері жəне өзге елдер-
мен қарым-қатынасы мен демократия архитектурасындағы журналистиканың рөлін қоса алғанда). 

Жалпы білім (ұлттық жəне шетелдік тарих, география, заманауи əлеуметтік жəне журналистер 
үшін маңызды басқа да мəселелер, соның ішінде гендерлік мəселелер, мəдени, діни, əр түрлі əлеуметтік 
топтарға кіруі, қақтығыстар, кедейшілік, дамыту мəселелері, қоғамдық денсаулық сақтау мəселелері жəне 
осы мəселелерді жазудағы талдамалы, сыни əдістерді қолдану).

 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (1 деңгей): қарапайым жаңалықтар жəне 

қызықты мақалалар.
 БАҚ саласындағы заңнама.
 Оқу орындары бұл курсты оқытудың соңғы кезеңінде өтуді жоспарлауына болады. Алайда курс 

студенттер өз материалдарын жариялағанға дейін оқытылуы тиіс.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екіншіжыл
Бірінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей): тереңдете жазу.
 Хабар таратуға арналған ақпараттық жəне басқа да материалдарды дайындау(радио жəне теле-

видение).
 Журналистік этика.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей) (алдыңғы курстың жалғасы).
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 Мультимедиалық/желілік журналистика жəне ақпаратты сандық тарату.
 БАҚ жəне қоғам.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екінші жəне үшінші жыл аралығында
Оқу практикасы/тағылымдамасы/тəжірибелік жұмыс тəжірибесі
Біз тиімді оқу тəжірибесі төрт аптадан кем болмауы керек деп есептейміз. Тəжірибе мерзімінің ұзақ 

болғаны маңызды. Студенттер мүмкіндіктеріне қарай ұлттық жəне халықаралық БАҚ-та өндірістік 
тəжірибеден өтуі тиіс. Тəжірибе жұмыстарын практиканың жетекшісі болып тағайындалған БАҚ 
қызметкері бағалауы керек.

Үшінші жыл
Бірінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (3 деңгей): маманданған  журналистика. 

Студенттер оқу орындары ұсынған жалпы пəндерден бір пəнге маманданады. 3 деңгей, егер ол дұрыс 
ұйымдастырылса, осы пəн бойынша кəсіби шеберліктің мазмұнына құрылған білім береді. Пəндер тұрақты 
журналистік тақырыптарға сəйкес келуі тиіс, егер мүмкін болса студент оқып жүрген гуманитарлық/жара-
тылыстану ғылымдары пəндеріне сай болғаны дұрыс.

 3 деңгей курсы бойынша пəндер бір семестрге арналған факультативтер ұсынылуы мүмкін.
 Газет ісі бойынша практикум: ақпараттық материалдарды дайындау, редакциялау, дизайн жəне 

өнім өндіру; фотожурналистика бойынша базалық оқыту.
немесе
 Хабар тарату бойынша практикум: радио немесе телевизиялық материалдарды монтаждау, өнім 

өндірісі, эфирдегі жұмыс. Студенттердің екі практикумды да өтуін қалаған оқу орындары хабар тарату 
бойынша практикумды факультативтердің орнына екінші семестрде өткізуге болады. 

 Журналистика бойынша факультативтер.
 Факультативтерге мысалдарды төменде көресіздер. Курстарсипаттамасы (3 бөлім)
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (3 деңгей): мамандандырылған журналистика 

(жалғасы).
 Біліктілік жұмысы.
 Журналистика бойынша факультативтер.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Төртжылдық бакалавриат
Бірінші жыл
Бірінші  семестр
 Журналистика негіздері, келесідей сынақтық оқу тақырыптарымен бірге:
 Жазу дағдылары (грамматика жəне синтаксисті қосқанда, сонымен қатар баяндау, сипаттау, 

түсіндіру əдістері).
 Логика, фактілер, ақпаратты іздеу (сыни ойлауды қоса).
 Ұлттық жəне халықаралық институттар (өз елінің басқару жүйесін, конституциясын, заңнамалық 

жүйесін, саяси үдерістерін, экономикасын, əлеуметтік мəдени ұйымдары мен оның басқа елдермен қарым 
қатынастары туралы базалық түсініктің болуы).

 Жалпы білім (ұлт жəне шетел тарихы, географиясы, заманауи əлеуметтік жəне журналистер 
үшін маңызды басқа дамəселелер, соның ішінде гендерлік мəселелер, мəдени, діни, əр түрлі əлеуметтік 
топтарға кіруі, қақтығыстар, кедейшілік, даму мəселелері, қоғамдық денсаулық сақтау мəселелері жəне 
осы мəселелерді жазудағы талдамалы, сыни əдістерді қолдану).

 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екінші семестр
 Журналистика негіздері (жалғасы).
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екінші жыл
Бірінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (1 деңгей): қарапайым жаңалықтар жəне 

қызықты мақалалар.
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 БАҚ саласындағы заңнама.
 Оқу орындары бұл курсты оқытудың соңғы кезеңінде өтуді жоспарлауына болады. Алайда курс 

студенттер өз материалдарын жариялағанға дейін оқытылуы тиіс.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екінші семестр
 Ақпараттық жəне басқа да материалдарды дайындау (I деңгей) (жалғасы).
 Журналистік этика.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Үшінші жыл
Бірінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей): тереңдете жазу.
 Хабар таратуға арналған ақпараттық жəне басқа да материалдарды дайындау (радио жəне теле-

видение).
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей) (жалғасы).
 Мультимедиалық/желілік журналистика жəне ақпаратты  сандық тарату.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Үшінші жəне төртінші жыл аралығында
Оқу практикасы/тағылымдамасы/тəжірибелік жұмыс тəжірибесі
Біз тиімді оқу тəжірибесі төрт аптадан кем болмауы керек деп есептейміз. Тəжірибе мерзімінің ұзақ бо-

луы маңызды. Студенттер мүмкіндіктеріне қарай ұлттық жəне халықаралық БАҚ-та өндірістік тəжірибеден 
өтуі тиіс.  Тəжірибе жұмыстарын практиканың жетекшісі болып тағайындалған БАҚ қызметкері бағалауы 
керек.

Төртінші жыл
Бірінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (3деңгей): маманданған журналистика.
 Студенттер оқу орындары ұсынған жалпы пəндерден бір пəнге маманданады. 3 деңгей, егер 

ол дұрыс ұйымдастырылса, осы пəн бойынша кəсіби шеберліктің мазмұнына құрылған білім береді. 
Пəндер тұрақты журналистік тақырыптарға сəйкес келуі тиіс, егер мүмкін болса студент оқып жүрген 
гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары пəндеріне сай болғаны абзал.

 БАҚ жəне қоғам.
 Журналистика бойынша факультативтер.
 Факультативтерге мысалдарды төменде көресіздер. Курстар сипаттамасы (3 бөлім)
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.

Екінші  семестр
 Ақпараттық жəне басқа да материалдарды дайындау (3 деңгей): маманданған журналистика 

(жалғасы).
 Газет ісі бойынша практикум: ақпараттық материалдарды дайындау, редакциялау, дизайн жəне 

өнім өндіру; фотожурналистика бойынша базалық оқыту.
немесе
 Хабар тарату бойынша практикум: радио немесе телевизиялық материалдарды редакциялау, өнім 

өндірісі, эфирдегі жұмыс. Студенттердің екі практикумды да өтуін қалаған оқу орындары хабар тарату 
бойынша практикумды факультативтердің орнына екінші семестрде өткізуіне болады. 

 Журналистика бойынша факультативтер.
 Факультативтерге мысалдарды төменде көресіздер. Курстар сипаттамасы (3 бөлім).
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Ескерту: Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындаудың төртінші деңгейін талдамалы матери-

алдар мен пікір білдіруге арналған кəсіби жұмыстың екі түрі ретінде  төртінші курста оқуға ұсынуға бо-
лады. Бұл курсты бағдарламаға міндетті пəн ретінде енгізу үшін кейбір курстарды өту ережесін өзгертуге 
тура келеді. 1 деңгей курстарын алғашқы оқу жылына журналистика негіздерін өткеннен кейін сынақ 
тапсыруға қоюға болады, 2  деңгейдегі курстар екінші курста, үшінші деңгейдегі курстар үшінші курста 
өтуге ұсынылады. Яғни 4 деңгейдегі курстарды төртінші оқу жылында міндетті курс ретінде бір немесе 
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екі семестр өтуге болады. Осы бағдарламада ұсынылғандай ол курстарды факультатив ретінде де оқытуға 
болады.

Магистр деңгейі

Бұл құжатта магистратура үшін екі оқу бағдарламасы ұсынылады: бірі – журналистикада тəжірибесі 
аз немесе мүлдем жоқ студенттерге арналған, екінші – журналистика бакалавры студенттеріне немесе 
мамандық бойынша бес жылдық жұмыс өтілі барларға арналған. Екі магистратуралық бағдарлама басқа 
пəнді журналистикамен қатар оқытуды қарастырады. Біз барлық университеттер екі бағдарламаны 
бірдей ұсына алмайтынын түсінеміз. Егер олар бағдарламаны журналистиканы оқыған студенттерге 
ғана арнап жасаған болса, басқа студенттерге магистратураға түскенге дейін журналистика бойын-
ша арнайы курстан өтуін талап етуіне болады. Біз журналистика магистрі дəрежесін алу үшін бір 
жылдық курсты ұсынуды қолдамаймыз. Сондай-ақ, біз журналистика магистрі дəрежесін бұқаралық 
коммуникация немесе масс-медиа саласындағы оқу бағдарламасы негізінде беруді ұсынбаймыз, десек 
те, кейбір университеттерде журналистиканың академиялық білім беру саласы бойынша докторлық 
дəрежені алу үшін бұл қабылданған. Мұндай жағдайларда журналистика бойынша əдебиет жəне 
ғылыми зерттеу əдістері бойынша студенттерге арналған міндетті дайындық курстары қажет болады.  

Журналистика магистрі дəрежесі студенттерде кəсіби дағдылар мен білім беру стандарттарының  жоғары 
деңгейін, сондай-ақ, басқа пəндер бойынша маманданған деңгей бойынша білімінің болуын қарастырады. 
Фактілерді жинау барысында олар ақпарат жинаудың əдістерін жоғары деңгейде меңгергенін көрсете білуі 
керек жəне олардың материалды сапалы, əрі жан-жақты жаза білуі тиіс. Журналистика бойынша курстар-
ды оқу барысында магистранттар қоғамдағы əр түрлі мақсатты топтармен жұмыс қалай жүргізіледі, жур-
налистикада сюжет қалай жасалады деген секілді негізгі кəсіби біліктілік талаптарын жақсы меңгеруі ке-
рек. Магистр дəрежесін алған студент журналистиканың ең күрделі салаларында жұмыс істеуге қабілетті 
білімі мен біліктілігі болуы тиіс. 

Гуманитарлық, жаратылыстану ғылымдары немесе басқа да пəндерді жақсы тапсырған жəне журна-
листикада тəжірибесі немесе білім жоқ студенттер екі жылдық магистратураның бірінші жылында əр 
түрлі БАҚ-та ақпарат дайындау, редакциялау жəне материалдарды жарыққа шығару секілді журналисти-
ка негіздеріне бейімделуі керек. Оларға медиа ұйымдарға баруға, тəжірибелі журналистердің шеберлік 
сыныптарына қатысуға, тəлімгерге жүгінуге мүмкіндіктер беру керек. Сонымен қатар, магистратурада 
оқитын студенттер журналист ретінде белгілі бір салаға мамандану үшін бакалавриатта таңдаған бейімдік 
пəнге қызығушылықтарын жоғалтпауы тиіс.  

Журналистика бакалавры дəрежесі бар студенттер жəне басқа сала бойынша диплом алған, бірақ жур-
налистика бойынша бес жылдық жұмыс өтілі бар студенттер бірінші курста өздерінің маманданған са-
ласы бойынша бір гуманитарлық немесе жаратылыстану ғылымдары пəні бойынша (немесе оқытудың 
аралас саласы бойынша) білімін жетілдіріп, журналистика саласы бойынша кəсіби жетістікке жетуге 
қажетті дағдыларды қалыптастыруы керек. Бұл бағдарламаның мақсаты – белгілі бір салаға маманданған 
журналистік жұмысқа дайындау, сонымен қатар, БАҚ менеджментіне қызығушылығы бар студент-
тер үшін де бейімделуі мүмкін. Бағдарламаның аясында студенттердің бакалавриат кезінде немесе 
журналистикадағы жұмыс тəжірибесі барысында үйренген материалдарды қайталамайды. 

Журналистік білімі немесе кəсіби тəжірибесі жоқ студенттер екінші курста материалды кəсіби дайын-
дау дағдылары мен ақпарат берудің заманауи əдістері жайлы оқуы керек.  Екі топтың студенттері де екінші 
курста таңдаған сала бойынша пəнді тереңдетіп оқуы жəне тəжірибеден өтуі қажет.

Журналистік білімі жоқ немесе тəжірибесі аз студенттерге арналған магистратура бағдарламасы

Журналистика бойынша курстар мен гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары (арақатынасы пайыз-
бен көрсетілген) курстары арасындағы арақатынас. Жеке курстардың сынақтық (кредиттік) құндылығы 
əрбір оқу орындарында қабылданған жүйеге байланысты есептеледі.

Бірінші жыл: Журналистика - 70%. Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары - 30%.
Екінші жыл:  Журналистика - 70%. Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары - 30%.
Бірінші жыл
Бірінші  семестр
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 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (1 деңгей): қарапайым жаңалықтар жəне 
қызықты мақалалар.

 БАҚ жəне қоғам, журналистер үшін маңызды гендерлік мəселелер, нəсілдік жəне этникалық 
мəселелер, дін, əлеуметтік топтар мəселелері, кедейшілік, даму мəселелері, денсаулық сақтау секілді  
заманауи əлеуметтік мəселелер жəне оларды БАҚ-та жариялаудағы талдамалық жəне сыни əдістерге 
тəжірибелік дайындауды қоса алғандағы кіріспе курсы.

 Журналистік этика.
 Журналистика негіздерін қамтамасыз ететін  бір оқу бағдарламасы бойынша (немесе аралас оқыту 

саласы бойынша) аспирантуралық деңгейдегі курстар.
Екінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей 2): тереңдетілген  журналистика.
 БАҚ саласындағы заңнама (ұлттық жəне халықаралық).
 БАҚ-тың əр түрлі саласы бойынша практикум: келесі тізімнен кем дегенде екеуі:
 радиоға арнап материалдарды дайындау;
 радиоматериалдарды редакциялау жəне өндіріс;
 телевидениеге арнап материалдарды дайындау;
 телевизиялық материалдарды редакциялау жəне өндіріс;
 газет материалдарын редакциялау, дизайн жəне өндіріс;
фотожурналистика;
журнал материалдарын редакциялау, дизайн жəне өндіріс;
желілік/мультимедиа материалдарын редакциялау жəне өндіріс;
 Журналистика негіздерін қамтамасыз ететін  бір оқу бағдарламасы бойынша (немесе аралас оқыту 

саласы бойынша) аспирантуралық деңгейдегі курстар.
Екінші жəне үшінші жыл аралығында
Оқу тəжірибесі/тағылымдамасы/тəжірибелік жұмыс тəжірибесі
Cтуденттер өз саласы бойынша жұмыс істей жүріп, мүмкіндіктеріне қарай ұлттық жəне халықаралық 

БАҚ-та өндірістік тəжірибеден өтуі тиіс.  
Екінші жыл
Бірінші семестр
 Ақпараттық материалдарды дайындау.
Студенттер оқу орындары ұсынған жалпы пəндерден бір пəнге маманданады. Салалық материалдарды 

дайындау курсы дұрыс ұйымдастырылса, осы пəн бойынша репортаж жасау шеберлігіне құрылған білім 
алады. Пəндер тұрақты журналистік тақырыптарға сəйкес келуі тиіс, егер мүмкін болса магистратура 
бағдарламасы бойынша гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары пəндеріне сай болғаны дұрыс.

 Ақпарат жинаудың заманауи журналистік əдістері.
 Талдамалы материалдар мен пікір дайындау.
 Журналистика негіздерін қамтамасыз ететін  бір оқу бағдарламасы бойынша (немесе аралас оқыту 

саласы бойынша) аспирантуралық деңгейдегі курстар.
Екінші семестр
 Арнайы ақпараттық материалдарды дайындау (жалғасы).
 Ақпарат жинаудың заманауи журналистік əдістері (жалғасы).
 Біліктілікті магистрлік жұмыс/диссертация.
 Студентті журналистік қызмет үдерістерін талдау, сондай-ақ жобаның қорытынды нəтижесінен 

шығатын этикалық жəне басқа да тұжырымдар мазмұнындағы қосымша баяндама арқылы мамандандыруға 
арналған маңызды журналистік жоба.

 Журналистика негіздерін қамтамасыз ететін  бір оқу бағдарламасы бойынша (немесе аралас оқыту 
саласы бойынша) аспирантуралық деңгейдегі курстар.

Журналистика бакалавры жəне басқа саланың бакалавр дəрежесімен журналистика саласында 
бес жылдан кем емес жұмыс өтілі бар студенттерге арналған магистратура бағдарламасы

Журналистика мен гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары (арақатынас пайызбен көрсетілген) 
курстары арасындағы арақатынас. Жекелеген курстардың сынақтық (кредиттік) құндылығы əрбір оқу 
орындарындағы қабылданған жүйеге сəйкес есептеледі.
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Бірінші жыл: Журналистика - 30%; Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары - 70%.
Екінші жыл: Журналистика - 50%, Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары - 50%.
Бірінші жыл
Бірінші семестр
 Ақпарат жинаудың заманауи журналистік əдістері. 
 Журналистика негіздерін қамтамасыз ететін  бір оқу бағдарламасы бойынша (немесе аралас оқыту 

саласы бойынша) аспирантуралық деңгейдегі курстар.
Екінші семестр
 Ақпарат жинаудың заманауи журналистік əдістері (жалғасы).
 Журналистика негіздерін қамтамасыз ететін  бір оқу бағдарламасы бойынша (немесе аралас оқыту 

саласы бойынша) аспирантуралық деңгейдегі курстар.
Екінші жəне үшінші жыл аралығында
Оқу практикасы/тағылымдамасы/тəжірибелік жұмыс тəжірибесі
Cтуденттер өз саласы бойынша жұмыс істей жүріп, мүмкіндіктеріне қарай ұлттық жəне халықаралық 

БАҚ-та өндірістік тəжірибеден өтуі тиіс.  
Екінші жыл
Бірінші семестр
 Ақпараттық материалдарды дайындау.
Студенттер оқу орындары ұсынған жалпы пəндерден бір пəнге маманданады. Салалық материалдарды 

дайындау курсы дұрыс ұйымдастырылса, осы пəн бойынша репортаж жасау шеберлігіне құрылған білім 
алады. Пəндер тұрақты журналистік тақырыптарға сəйкес келуі тиіс, егер мүмкін болса магистратура 
бағдарламасы бойынша гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары пəндеріне сай болғаны дұрыс.

 Ақпарат жинаудың заманауи журналистік əдістері.
 Журналистика негіздерін қамтамасыз ететін  бір оқу бағдарламасы бойынша (немесе аралас оқыту 

саласы бойынша) аспирантуралық деңгейдегі курстар.
Екінші семестр
 Арнайы ақпараттық материалдарды дайындау (жалғасы).
 Біліктілікті магистрлік жұмыс/диссертация.
 Студенттің журналистік қызмет үдерістерін талдау, сондай-ақ жобаның қорытынды нəтижесінен 

шығатын этикалық жəне басқа да тұжырымдар мазмұнындағы қосымша баяндама арқылы мамандандыруға 
арналған маңызды журналистік жоба.

 Журналистика негіздерін қамтамасыз ететін  бір оқу бағдарламасы бойынша (немесе аралас оқыту 
саласы бойынша) аспирантуралық деңгейдегі курстар.
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КУРС СИПАТТАМАСЫ

Журналистика негіздері
Курстың мақсаты – студенттерге журналистиканы оқытудағы негізді қалыптастыру. Курсқа келесідей 

сынақтық бөлімдер кіреді: 1) Логика, фактілер жиынтығы, ақпарат жинау (сыни ойлауды қосқанда). 2) 
Жазу дағдылары (грамматика жəне синтаксис, сондай-ақ баяндау, сипаттау жəне түсіндіру). 3) Ұлттық 
жəне халықаралық институттар (өз елінің басқару жүйесін, конституциясын, заңнамалық жүйесін, саяси 
үдерістерін, экономикасын, əлеуметтік мəдени ұйымдары мен оның басқа елдермен қарым-қатынастары 
туралы базалық түсініктің болуы). 4) Жалпы білім (ұлттық жəне шетелдік тарих, география, заманауи 
əлеуметтік жəне журналистер үшін маңызды басқа да мəселелер, соның ішінде гендерлік мəселелер, 
мəдени, діни, əр түрлі əлеуметтік топтарға кіруі, қақтығыстар, кедейшілік, даму мəселелері, қоғамдық 
денсаулық сақтау мəселелері жəне осы мəселелерді жазу барысында  талдамалы, сыни əдістерді қолдану). 

Логика, факт жинау жəне ақпарат табу бөлімі студенттерді сұхбат немесе репортаждың басқа да 
əдістерін оқытуға арналмаған (1 деңгей – «Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау» курстарына 
кіретіндер). Оның мақсаты–студенттерді дұрыс ойлауға жəне орынды сыни көзқарасты қалыптастыруға, 
таныс емес ақпаратты тез меңгеруге, ақпаратты толығымен зерттеу жəне бағалау үші қажетті сауалдар қоя 
білуге қажетті дағдыларға баулу. Жазу дағдылары бөлімі студенттерді жаңалықтарды жазуға ғана үйретуге 
емес (бұл 1 деңгейде – «Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау» курстарында үйретіледі), 
студенттерді материалды берудің журналистік тəсілдерін оқытуға арналған. Ұлттық жəне халықаралық 
институттар мен жалпы білімге қатысты бөлімдер журналистиканы оқу барысында қажетті негізгі білімді 
беруі тиіс жəне осы мамандық үшін маңызды мəселелерге қызықтыра білуі қажет. 

Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (Бірінші деңгей)

Материалдарды журналистік əдіспен жазу жəне дайындаудың кіріспе курсы.  Бұл курстың тақырыптары 
– жаңалықтарды бағалау жəне жаңалықтар сюжетін дайындау, жаңалықтарды іздеу, материалды беруде 
нақтылыққа қол жеткізу үшін сұхбат алу, бақылау жəне ақпарат жинаудың басқа да əдістері, сонымен бірге 
қарапайым жаңалықтарды, қызық мақалаларды (сюжет құрылымы, баяндай білу мүмкіндігі, цитаталарды 
пайдалану) дайындау. Студенттер жиналысты, өзгелердің əңгімесін, басқа да оқиғаларды, əртүрлі жеке-
леген сұхбаттарды қалай ұйымдастыру жəне өткізу, телефонмен, электронды поштамен сұхбат алудың 
жолдары, проблемалық жəне саяси сипаттағы сюжеттерді қалай дайындау қажеттігін үйренеді. Олар мате-
риалдарды уақытында беру үшін қалай жұмыс істеу қажеттігін үйренеді, материалдарды берудің этикасы-
мен танысады. Курсқа ақпаратты іздеуге, материалдарды редакциялау мен дайындауға қажетті компьютер 
қызметтері мен қосымшалары да енгізіледі.  Материалдарды дайындау жөніндегі курстар мерзімдік БАҚ-
қа басымдық береді, алайда, оның негізгі принциптері мен əдістері телерадио хабарларын тарату жəне 
желілік журналисткаға да қатысты екенін ескеруіміз керек.

Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (Екінші деңгей)

Курс – студенттердің журналистік шеберлігін дамытуға арналған. Репортажды оқыту сұхбат алудың, 
журналистік зерттеудің, шолулар мен сауалнамалар нəтижесінің түсіндірмесін, үкіметтік  құжаттарға қол 
жеткізу мен оны талдау техникасының   заманауи əдістерін ұсынуы тиіс. Жазудың кəсіби шеберлігіне 
оқыту –  əңгімелеу əдістерін пайдалану мен сараптау жəне түсіндіру əдістерімен таныстырумен бірге, 
күрделі сюжеттерді жасаудың сараптамасы мен тəжірибесін қарастыруы тиіс. Сонымен бірге, бұл курс 
табиғи апаттар жөніндегі репортаж техникасымен таныстырады. 

Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (Үшінші деңгей)

Мамандандырылған журналистика. Бірінші жəне екінші деңгейде игерген репортаж жəне материал-
дарды дайындау дағдыларына сүйене отырып, студенттер ақпаратты табу жəне журналистік тақырыпқа жазу 
тақырыбын игергені жөн. Негізгі басымдық бұқаралық аудиторияға арналған түсіндірмелі репортаждарға 
беріледі. Курс нəтижесі бойынша, кез-келген бұқаралық ақпарат құралына (БАҚ) арналған ірі көлемді 
журналистік жұмыс жасалуы тиіс. Болып жатқан оқиғаның мəні мен маңызын репортерлік тұрғыдан 
бағалау үшінші деңгейде адам іс əрекетін түсінуде студент тəжірибесінің тереңдігін байқатады. Сонымен 
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қатар, ол арнайы жəне пəнаралық пəнді үйрену барысында оқытылған түсіндіру (интерпретация) əдістерін 
қалай игергендігін де айқын көрсетеді. Осыдан келіп, студенттерді (Үшінші деңгейдің жоғары дəрежесіне 
жеткендерді) гуманитарлық жəне жаратылыстану ғылымдары бағдарламасымен мамандандыруға болады.

Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (4 деңгей) 
Талдамалы журналистика жəне пікір білдіруді қараңыз (магистр дəрежесі, 54-бет).

Хабар таратуға арналған ақпараттық жəне басқа да материалдарды дайындау
Радио, телевидение (жергілікті хабар таратуды қоса) аудиториясына арнап жаңалықтар мен мəтін жазу, 

жинау жəне талдауға кіріспе курс. Студенттер сюжет жасау, сұхбатты таспаға жазу, мəтін жазу үшін аудио, 
видео аппаратуралармен жəне монтаж жасау жүйесімен жұмыс істеуді үйренуі керек.

Мультимедиалық/желілік журналистика
Студенттер ақпарат құралы жəне журналист құралы ретінде Интернеттің даму эволюциясы туралы 

білім алуы тиіс. Олар сюжетті техникалық құралдардың көмегімен өзгертуді, өз жұмысын жақсарту үшін 
технологияны пайдалануды, Интернет жəне басқа да желілік БАҚ арқылы аудиториямен интерактивті 
қарым-қатынас орнатуды үйренуі керек. Студенттер жаңа технологияларға байланысты пайда болатын 
этикалық мəселелерден жəне технологияның көмегімен ақпараттық ұйымдар мен барлық индустрияның 
өзгерістерінен  хабардар болуы тиіс. Олар желілік жəне мультимедиалық сайттарға арнап жазуға жəне 
байланыс желісін құруға, деректер базасымен жұмыс істеуге, сюжеттерді жіберуге, оқиғаның даму бары-
сын қадағалауға үйренеді.  Олар веб-сайттарға парақша жасауға, оларды серверге жүктеуге, сандық каме-
раны пайдалануға үйренеді. Оларға өз сюжеттеріен интерактивті етіп жасауы үшін аудио мен видеотех-
нологияларды бірге пайдалануға тəжірибе жасап көруі қажет. Мобильдік технологияның əсерін анықтап, 
техникалық инновацияларға бейімделуі тиіс. 

БАҚ саласындағы заңнама

Ескерту:
1)  Оқу орындары бұл курсты мектептен кейінгі білім берудің жəне бакалавриатттың оқу 

бағдарламаларының соңғы кезеңіне қоюына болады (1 қосымша) БАҚ саласындағы заңнама негіздері 
студенттердің баспасөзде немесе электронды БАҚ-та жұмыс істегеніне дейінгі уақытта өтуі керек. 

2)  БАҚ саласындағы заңнаманы заңгерлердің оқуы міндетті емес, алайда оқытушының құқық жай-
лы білімі болуы керек.

Бұл курста журналистика мен БАҚ-қа қатысты ұлттық жəне халықаралық заңнамалар қарастырылады. 
Оған қоғамдық тəртіп пен ұлттық қауіпсіздікті қорғауға арналған заңнамалық шектеулер, сөз бостандығы 
мен пікір білдіру еркіндігі жəне демократиялық, конституциялық ашықтық қағидалары; елдер арасындағы 
қарым-қатынасты реттейтін ережелер мен қағидалар; ақпаратқа қолжетімділікті реттейтін заңдар мен 
іс-шаралар; сотқа құрмет көрсетпеу, қоғамдық құндылықтар мен əлеуметтік жікшілдік, нəсілшілдікке 
қатысты материалдарды жариялауға шек қою; диффамация жəне жеке адамның өміріне қол сұғуды 
қосқанда адам құқына қатысты заңдық шектеулер кіреді. Курста əскери тұтқындарды қорғаудың Женева 
конвенциясы, соғыс кезінде бейбіт халықты қорғау туралы Женева конвенциясы, сонымен қатар, гено-
цид, əскери қылмыс жəне адамзатқа қарсы қылмыстарға қатысты қарым-қатынасты реттейтін конвенци-
ялар мен статуттар таныстырылады. Бұл курста студенттерді сот жүйесінің құрылысымен бірге құқық 
қорғаудың ұлттық жəне халықаралық жүйелерімен таныстыруға болады.

Журналистік этика
Журналистік этика өзге де тəжірибелік курстар секілді күрделі, шығармашылық жəне экспериментал-

ды болуы тиіс. Біз студенттер шынайы жəне виртуалды өмірде жəне жекелеген ақпараттарда кездесетін 
этикалық дилеммаларды түсінуге мүмкіндік беретін этика лабораториясын жасақтауды ұсынамыз. Бұл 
қолданбалы этика курсының негізгі мақсаты – студенттерді жергілікті, ұлттық, халықаралық ақпарат 
құралдарындағы нақты мысалдар арқылы журналистік этика мəселелерін анықтауға үйрету. Курс дұрыс 
немесе бұрыс қағидаларға негізделмеген, керісінше сыни көзқарастар мен шешімдерді қабылдауды 
бақылауға бақытталған. Курс, сондай-ақ, журналистік этиканың жалғасы ретінде жаһандық журналистік 
этикаға көңіл бөлетін болады. Біз журналистік тəжірибенің ел ішіндегі жəне шет мемлекеттердегі этикалық 
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аспектілеріне ерекше маңыз беретін боламыз, өйткені студенттер журналистік тəжірибеде ел ішіндегі жəне 
одан тысқары жағдайларда сыни көзқарасты қалыптастыра білуі тиіс. 

БАҚ жəне қоғам 

Бұл пəн БАҚ-тың демократия үрдісіндегі рөліне ерекше назар аудара отырып, БАҚ-ты тұтыну жəне 
өндірісті үйренуді сыни тұрғыдан қарастырады. Негізгі назар БАҚ-тың шиеленістер мен бейбітшілік пен 
əртүрлі құндылықтарға қол жеткізу жолындағы бастамаларға бөлінеді. 

Газет ісі бойынша практикум 
Бұл практикумда студенттер басынан бастап аяғына дейін күнделікті газет шығарудың қыр-сырын 

үйренеді. Осылайша бұл практикум репортаж жасау, редакциялау, безендіру жəне интерактивті режимге 
дайындықтағы білім беру мен тəжірибенің сабақтастығынан тұрады. Студенттерге бөлім редакторлары 
(немесе тапсырма беруші редакторлар), сонымен қоса сурет немесе мəтінді таңдауда редактор-корректор-
лар (немесе бөлім редакторлары), тілшілер меңгеруге тиісті дағдыларды үйретеді. Олар толықтай матери-
алды жəне жекелеп алғандағы мəтінді редакциялауға дағдыланады. Олар безендіруді, суреттерді таңдауды 
оларға тақырып қоюды, тақырыпшаларға бөлуді т.б. үйренеді. Осы немесе жеке практикумда студенттерді 
фотожурналистиканың қыр-сырымен таныстыруға үйретуі керек

Хабар тарату бойынша практикум 
Студенттер сюжет идеяларын ойлап табу, оларды бөлу, редакциялау, жаңалықтар, бағдарламаларды 

дайындау жəне жүргізу, сұхбат жазу, қысқаша деректі фильмдер жасау, студияда жəне студиядан тыс жер-
лерде сұхбаттар жүргізуді үйренуі тиіс. Практикум соңында оларда кəсіби деңгейде репортаж жасауға 
жеткілікті білімі мен біліктілік қалыптасады жəне олар радио немесе телевидениенің редакциясында жəне 
ақпараттық бағдарламаның өндірістік тобында жұмысын бастауға даяр болады.  

Журнал ісі бойынша практикум
Студенттер жаңа журналдың макет-түпнұсқасына дейін дайындаудың тұжырымдамасын ұсынып, жо-

баларын жасауы керек болады. Олар очерктерге идеялар ұсынуды, мəтінді редакциялауды, суретті орнала-
стыруды, фактілерді тексеруді, мазмұнды ұйымдастыруды, қаріптерді таңдап, бетті безендіруді үйренеді. 
Практикум соңында студенттер журнал редакциясының штатында жұмыс істеуге дайын маман болулары 
тиіс. 

Бакалаврдың диплом жұмысы
Бакалаврдың бітіру жұмысы мазмұнды журналистік материал немесе БАҚ-тың кез-келген түріне 

арналған материалдар тобы болуы мүмкін. Мақсаты – студенттердің материалды жинақтау, тақырыпты 
зерттеу жəне оны кəсіби тұрғыдан сапалы етіп ұсына алу қабілетін таныту. Студенттер тақырыптты 
өздерінің гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бағдарламалары бойынша оқыған салаларына сəйкес 
таңдауы қажет. Студенттерді өз материалдарында кездескен мəселелер бойынша өз бетінше жұмыстарды 
тапсыруға міндеттеуге де болады. Жұмыста студенттер өз материалын дайындау барысында пайдаланған  
ақпарат көздерін көрсетуі тиіс жəне тағы бір маңызды тұсы - тақырыпты академиялық тұрғыдан қарастыру, 
осы материалда көтерілген этикалық, заңдық жəне басқа да мəселелерге назар аудары керек. 

Магистрдің диплом жұмысы
Магистрдің біліктілік жұмысы мазмұнды жоғары кəсіби дəрежедегі журналистік материал немесе 

ізденушінің БАҚ-тың кез-келген түріне арналған материалдар тобы болуы мүмкін. Мақсаты – студенттердің 
материалды жинақтау, тақырыпты зерттеу жəне оны кəсіби тұрғыдан сапалы етіп ұсына алу қабілетін таныту. 
Ұсынылған жұмыста жұмыстың мəні мен мазмұны, ақпарат көздері көрсетілген қосымша баяндама берілуі 
тиіс. Университеттер журналистік тақырыптар бойынша магистрлік жұмыстарды қарастыруы мүмкін.  Мұндай 
жұмыс магистр дəрежесіне қойылатын академиялық білім беру стандартына жауап беруі тиіс. 

Талдамалы  журналистика жəне пікір білдіру
Бұл курс осы сала бойынша алғашқы дайындықтары немесе кəсіби тəжірибесі бар магистранттар-

ды танымал жанрлармен, оқиғаны талдау жəне көсемсөз бен комментарийлер берудің ерекшеліктерімен 
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таныстырады. Студенттер өздерінің талдамалы материалдарымен қарқынды жұмыс істеу арқылы 
маңызды саяси жəне экономикалық мəселелерді қарастыруға үйренеді. Пікір білдірудегі сенімділік 
қалай қалыптасады? Оқиғаны сендіре алатын талдау берілген мақала қалай құрастырылған? Автор 
аргументтерді қалай береді жəне фактілер мен комментарийлер құрылымын қалай құрастырады? Кур-
ста журналистикаға арналған кəсіби журналдарда жарық көрген танымал авторлардың мақалаларын мы-
сал ретінде қарастырылады. Студенттерді өздерінің жеке стилін қалыптастыруға, талдау қабілеттерін 
жетілдіруге үйрету маңызды. Əр түрлі мəселелерді талдау арқылы студенттер редакция көзқарасы мен 
талдау арасындағы айырмашылықтарды анықтауға үйренеді.

Зерттеудің негізгі əдістері  (магистратура)
Бұл курстың мақсаты – белгілі бір саладағы күрделі ақпаратты жинау, зерделеу, талдау жəне бағалауға, 

сонымен қатар оны қоғамдастыққа нақты, түсінікті жəне қызықты етіп ұсына білуге үйрету. Олар журна-
листика тəжірибесінің шынайылығындағы социологияға тəн скептицизм, əдіснамалық дəлдік, қаталдықты 
түсіне білуге үйренеді. Бұл курс бойынша берілетін тапсырмаға студенттердің маманданған саласы бой-
ынша əзірлеген зерттеу баяндамасы кіреді.   

Маманданған репортаж (магистратура) 
Маңызды жаңалықтар тақырыбы бойынша материалдар дайындау (немесе тұрақты журналистік 

тақырып бойынша). Курсты оқыту барысында түсіндіруші журналистикаға ерекше назар аударылады. 
Курстың нəтижесі кез-келген БАҚ-қа арналған көлемді журналистік жұмыс болуы мүмкін. Белгілі бір 
салаға мамнданған студенттің болған оқиғаның мазмұны мен маңыздылығы туралы көзқарасы оның 
адамгершілігі өз саласындағы тəжірибесіне байланысты. Ол белгілі бір пəнді немесе пəнаралық сала-
ны оқу барысында жинақтаған білімі негізіндегі əдістерді талдай алуы тиіс. Бұдан шығатын қорытынды 
олардың магистрлік бағдарламалары аясында гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары саласындғы 
курстарды оқу нəтижесінде белгілі бір салаға маманданған студенттерді көтермелеп, болашақта салалық 
журналистикаға бағыт беру керек.  

Оқу практикасы/тағылымдама/практикалық  жұмыс тəжірибесі
Студенттер қалауынша ұлттық немесе халықаралық ақпарат құралдарында, жаңалықтар редакциялары 

қүрылымында бас редактор немесе тəжірибелі кəсіби маманның жетекшілігімен тілші, фотограф, дизай-
нер немесе суретші-безендіруші ретінде жұмыс істейді. Оқу практикасы төрт аптадан кем болмауы ке-
рек, үш айдан алты айға дейін созуға болады, оны аяқтағаннан кейін практика жетекшісі практиканттың 
жұмыс нəтижелері жайлы факультетке хабарлауы керек. Əрбір оқу орны өздерінің бағалау процедура-
ларын белгілеуі тиіс. Ол өте қарапаймы болуы керек: егер практиканың жетекші-редакторы студент ре-
дакция жұмысына қанағаттанарлық деңгейде қатысты десе, жұмыс қабылданады. Студент практикадан  
мүмкіндігінше өзінің маманданған салсы бойынша өтуі керек. Егер оқу практикасы оқу бағдарламасына 
немесе сабақ кестесіне сай келмесе, оны сол оқу орнының рұқсатымен кез-келген уақытта өтуіне бола-
ды. Факультеттер оқу аяқталғаннан кейін практикадан өтуге бір семестр немесе соңғы жылдың сабағы 
басталғанға дейін бір семестр арнауы керек. 

Журналистика бойынша факультативтер (курс мысалдары)
Оқу орындары факультативтік курстарды оқу блоктары түрінде топтауына болады:

Қақтығыстарды жазу*
Апатты жағдайды баяндау*
Дамушы елдер жаңалықтары*
Халықаралық журналистика*
Саяси журналистика*
Ой-пікірлерді жазу*
Алуан түрлілікті жазу*

* Егер университеттің ресурстары болса журналистика факультеттері бұл курстарды 3 деңгей курстары ретінде 
ұсына алады (арнайы материалдарды дайындау). Мысалы, егер университетте педагогика факультеті болса, «Білім 
беруді жазу» курсын оны 3 деңгейлі курс ретінде ұсынуға болады.
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Құқықтық мəселелерді жазу*
Денсаулық сақтау мəселелерін жазу*
Қоршаған орта мəселелерін жазу*
Білім беруді жазу*
Əлеуметтік қозғалыстарды жазу*
Спорттық журналистика*
Іскери журналистика*
Ғылыми журналистика*
Өнер жəне мəдениет журналистикасы*
Визуалдық журналистика/Графика**
Фотожурналистика**
Редакциялау**
Талдамалы журналистика жəне пікір білдіру
Əдеби сын/Деректі журналистика
БАҚ менеджменті
БАҚ экономикасы

* Егер университеттің ресурстары болса журналистика факультеттері бұл курстарды 3 деңгей курстары ретінде 
ұсына алады (арнайы материалдарды дайындау). Мысалы, егер университетте педагогика факультеті болса, «Білім 
беруді жазу» курсын оны 3 деңгейлі курс ретінде ұсынуға болады.
** Факультеттер бұл курстарды газет ісі жəне хабар тарату практикумына қосымша практикум ретінде ұсына алады.
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1 ҚОСЫМША. 

ЖУРНАЛИСТ ДИПЛОМЫ

Журналист дипломы(мектептен кейінгі екі жылдық  бағдарлама)
Əр елде жəне əр түрлі мектепте алған орта білімнің өзіндік ерекшеліктері болады. Журналистика бой-

ынша диплом алуға құқық беретін мектептен кейінгі екі жылдық бағдарлама бойынша студенттерді дай-
ындау деңгейі мен ғылыми дəреже бермейтін оқу орындары арасында айтарлықтай айырмашылықтар 
болуы мүмкін, сондықтан, ұсынылып отырған бағдарлама сəйкесінше бейімдеуді қажет етеді. Журнали-
стика бойынша дайындықтан өтемін деушілердің журналистикаға икемі яғни өз ана тілінде жəне жұмыс 
барысында пайдаланатын тілде сөйлей білуі, дұрыс оқи алуы, жаза білуі керек. Сонымен қатар, олар қоғам 
мен қоғамдастықтың азаматтық, мəдени жəне басқа да механизмдеріне қызығушылық танытулары тиіс. 
Бұл бағдарламаны оқудың нəтижесінде студенттер журналистік материалдар мен ақпарат жинау əдістері, 
эфирде жұмыс істеу, сондай-ақ, журналист қызметін реттейтін кəсіби этика мен заңнама бойынша жақсы 
теориялық жəне тəжірибелік жақсы білім алулары керек. Олардың білімдері жан-жақты болуы үшін 
жалпы білім беру негіздерін қалыптастыру керек, журналистика тəжірибесіне сыни көзқараспен қарауға 
үйрету жəне болашақта білімін жалғастыруға мүмкіндік жасау, сонымен қатар, студенттерді журналистік 
жұмысқа үйрету тіл (тілдерді) жəне басқа да гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары пəндерін оқытумен 
толықтырылуы тиіс. Журналисткиа факультеттері университеттерде сынақтық жүйені қабылдаудың 
ережесі аясында бакалавриат бағдарламасындағы курстарды бағалауды белгілейді. Сондықтан, төменде 
берілген бағдарлама орта мектеп бағдарламасынан журналистика баклавры бағдарламасына көшуді 
қамтамасыз етеді.

Бірінші жыл
Бірінші семестр
 Журналистика негіздері келесі тақырыптарды қоса:
Жазу дағдылары (грамматика жəне синтаксис, сондай-ақ баяндау, сипаттау жəне түсіндіру əдістерімен 

қоса).
Логика, фактілер, ақпарат іздеу (сыни ойлауды қоса).
Ұлттық жəне халықаралық институттар (өз елінің басқару жүйелері, конституциясы, заң жүйесі, 

саяси үдерістері, экономикасы, əлеуметтік мəдени ұйымдары жайлы базалық түсініктері мен өзге елдер-
мен қарым-қатынасы жəне демократия архитектурасындағы журналисткианың рөлін қоса алғанда). 

Жалпы білім (ұлт жəне шетел тарихы, географиясы, заманауи əлеуметтік жəне журналистер үшін 
маңызды басқа да мəселелер, соның ішінде гендерлік мəселелер, мəдени, діни, əр түрлі əлеуметтік 
топтарға кіруі, қақтығыстар, кедейшілік, даму мəселелері, қоғамдық денсаулық сақтау мəселелері жəне 
осы мəселелерді жазудағы талдамалы, сыни əдістерді қолдану).

 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Оқу орындары гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша қай курстар міндетті, қайсылары 

таңдау пəндері болатынын анықтауы тиіс. Бұл осы бағдарлама бойынша білім алатын студенттердің орта 
мектепте оқыған пəндеріне, білім беру деңгейіне байланысты. 

Екінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (1 деңгей): қарапайым жаңалықтар жəне 

қызықты мақалалар.
 БАҚ саласындағы заңнама.
 Оқу орындары бұл курсты оқытуды соңғы кезеңде өтуді жоспарлауына болады. Алайда курс сту-

денттер өз материалдарын жариялағанға дейін оқытылуы тиіс.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Бірінші жəне екінші жыл аралығында
 Оқу практикасы/тағылымдамасы/тəжірибелік жұмыс тəжірибесі
 Тиімді оқу тəжірибесінің ең аз ұзақтығы -  төрт апта. Тəжірибе мерзімінің ұзақ болғаны дұрыс. 

Тəжірибеге жетекшілік жəне бағалау практикадан өткен орында жүргізіледі.

Екінші жыл
Бірінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей): тереңдетілген журналистика.
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 Хабар таратуға материалдарды дайындау.
 Журналистік этика.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.

Екінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей): тереңдетілген журналистика.
 Журналистік этика.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Үшінші жыл
Бірінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей): тереңдете жазу.
 Хабар таратуға арналған ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (радио жəне телеви-

дение).
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.
Екінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей) (жалғасы).
 Мультимедиалық/желілік журналистика жəне ақпаратты  сандық тарату.
 Газет ісі бойынша практикум: репортаж, редакциялау,  дизайн жəне өндіріс; фотожурналистикаға 

оқыту.
НЕМЕСЕ
 Хабар тарату бойынша практикум: радио жəне телевидениеге арнап редакциялау, өндіріс, эфирде 

жұмыс істеу.
 Студенттердің екі практикумға да баруын қалаған оқу орындары олардың уақытын қысқартып не-

месе екінші жылдың əр семестріне бір практикумнан ұсынуына болады.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар.

Журналист дипломы (біліктілікті көтерудің бір жылдық бағдарламасы)

Бірінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (2 деңгей): тереңдетілген журналистика.
 БАҚ саласындағы заңнама.
 Журналистік этика.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар,3 деңгейдегі мамандандырылған.

Екінші семестр
 Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (3 деңгей): мамандандырылған журналистика.
 БАҚ жəне қоғам.
 Мультимедиялық/желілік журналистика.
 Гуманитарлық/жаратылыстану ғылымдары бойынша курстар, 3 деңгейдегі мамандандырылған.
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2 ҚОСЫМША. 

ЖУРНАЛИСТИКАДА ТАЛАП ЕТІЛЕТІН ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕР

Журналист жұмысы кең көлемдегі құзіреттілікті талап етеді:
 жалпы білім мен интеллектуалдық қабілеттілік құзіреті;
 ақпарат жинау, редакциялау, дизайн, өндіріс əдістерін меңгеру жəне бұқаралық ақпарат құралдары 

үшін материалдарды дайындау (презентацияның басқа нысандары);
 журналистиканың техникалық құралдарын пайдалану жəне жаңа технология мен инновациялық 

тəжірибелерді меңгеру қабілеті;
 кəсіби ережелерді, соның ішінде этиканы түсіну;
 журналистің қоғамдағы рөлі, соның ішінде журналистика тəжірибесін шектейтін заң жəне БАҚ, 

журналистика тарихы бойынша  білімді игеру;
журналистиканың ең озық үлгілері туралы білім.

Бұл құзіреттерді əр түрлі топтастыруға болады. Бір тəсіл - қабылданған құзіреттердің негізгі жəне 
қосымша түрлерін анықтау. Топтастырудың басқа тəсілі журналистік үдерістің сабақтастығына сүйенеді 
яғни журналистік этика мен БАҚ саласындағы заңнама шеңберінен шықпай, сюжет туралы ұсыныстан 
бастап  ақпарат жинау, жазу, редакциялау, безендіруді жүзеге асыру. Тағы бір тəсіл иерархиялық  яғни 
екінші деңгейден негізгі БАҚ-қа немесе журналистік білім беру бағдарламаларының деңгейлері бойынша 
топтастыру. Көптеген  ұлттық жəне халықаралық журналистік жəне медиалық ұйымдар өздеріне қажетті 
құзіреттер тізімін жасады. Бұған 2006 жылғы 26 маусымдағы журналистерді дайындаудың Еуропалық 
қауымдастығының Тарту декларациясы мысал бола алады (http://ejta.nl/ қараңыз).

Бұл құжатта құзіреттер үш айдар бойынша топтастырылған: Кəсіби стандарттар, журналистика жəне 
қоғам, білім.

Кəсіби стандарттар
Зерттеу дағдылары
Таныс емес материалды жылдам түсіну, талдау, синтездеу жəне бағалау қабілеті.
Журналист үшін маңыздылығы «сыни ойлау» тұрғысынан анықталады. Бұл құзірет университеттік 

деңгейдегі кез-келген пəнді немесе тікелей сыни ойлау қабілетін дамыту бойынша курстарды оқу арқылы 
жетілдіріледі. Ол журналистерді қажетті ақпаратты қажетсіз ақпараттан ажырата алуға, фактілер мен 
аргументтерді бағалауға, тəуелсіз, батыл, шығармашылық тұрғыдан ойлауға, болған оқиғаны зерттеп, 
анығына жетуге қажетті қабілеттермен қамтамасыз етеді.

Жаңалық пен оқиғаны ақпаратқа айналдыруды бағалауға жəне ақпараттың көпшілікке ұсынуына 
қажетті тəсілді меңгеруге үйретеді.

Журналистер ақпараттың қалай жасалғанын жəне оны жақсы жаңалықтық сюжет ету үшін не қажет екенін 
түсінеді. Неліктен бұл оқиға маңызды? Неге ол қазір маңызды? Кім үшін қажеті бар? Кімді алаңдатуда? 
Халық оны қалай қабылдайды? Ол шешім қабылдауға қалай көмектеседі? (басқа құзіреттегілердегі жағдай 
секілді бұл қабілеттерді қалыптастыру барысында байланыстың жаңа технологияларының дамуына назар 
аудару керек).

Сұрақ қоя білу жəне оған берілген жауапты ұлттық жəне жергілікті тілде түсіне білу қабілеті.
Журналистерге ұлттық жəне жұмыс барысында пайдаланылатын тілді еркін меңгеруі маңызды 

құзіреттіліктің бірі. Ағылшын жəне басқа да тілдерді құзіретті меңгеру көптеген елдерде жəне өз елінен 
тыс жерлерде жұмыс табуды ойлайтын журналистерге ұсынылады.

Бақылау дағдылары.
Журналистер болған оқиғалардың қатысушыларына айналмай, куə болған оқиғаны есте ұстап, 

бақылаушы статусын сақтауы маңызды.
Баспасөз, Интернет ресурстардың ақпаратын, сондай ақ зерттеу журналистикасының тəсілдерін пай-

далану арқылы ақпаратты жедел, əрі сапалы жеткізу қабілеті.
Журналистер сұхбаттасу, журналистік зерттеу тəсілдерін жəне компьютерлік деректер базасынан іздеу 

секілді ақпарат жинаудың барлық əдісін меңгеруі тиіс. Олар баспасөз жəне интерактивті мұрағаттардың 
ақпараты мен басқа да құжаттарға қол жетімділік жолдарын табуы, жаңалықтар мен сюжеттерді көруі, со-
нымен қатар, бар ақпараттан ой қорытып, толық сілтеме жасау арқылы баяндап бере алулары керек. Олар 
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ақпарат көздерін телефон, электронды пошта немесе жеке адамдар арқылы таба алады. Олар дұрыс сұрақ 
беру арқылы жақсы сұхбат жасауды, тыңдауды жəне бақылауды біледі.

Дұрыс жазба жасау қабілеті.
Репортерлер екі-үш сөйлемді жай ырғақпен жаза білуге қабілетті болуы тиіс. Кей жағдайда стеногра-

фияны меңгеруі қажет, сондықтан ол пəн журналистика факультетінде жүргізіледі.
Ақпаратты тексеру жəне нақтылау тəсілдері.
Журналистер сұхбат барысында анықталған немесе құжаттан байқалған ақпаратқа күмəнмен қарайды. 

Ақпаратты баспаға немесе эфирге жібермес бұрын оны алғашқы ақпарат көзі немесе басқа да ақпарат 
көздері арқылы тексеру қажет. Құзіретті журналист дұрыс ақпарат берудің тиімді тəсілдерін біледі.

Арифметикалық есептеу, базалық статистикалық білім мен шолу жасау əдісін  меңгеру   дағдылары.
Журналистер қалыптасқан тəжірибе бойынша статистикалық ақпараттарға да күмəнмен қарайды, 

бұл олардың жұмысын басқа қырынан танытады. Бұл құзіреттілікті меңгеру үшін олар арифметиканы 
жəне қарапайым статистикалық қызметтерді, сондай-ақ сауалнама нəтижелерін қорытындылау мен шолу 
дайындаудың басқа да əдістерін білуі керек. 

Жазу дағдылары
Аудитория мен тақырыпты негізге ала отырып журналистік формада нақты, түсінікті, қысқа жəне 

қызықты жазу қабілеті, əрдайым идеяларға, ақпарат көздеріне сілтеме жасауға міндетті.
Журналистиканы жаңа бастағанда баяндау, сипаттау жəне түсіндіру əдістерін пайдалану арқылы 

ақпараттық хабарлар, қызықты мақалалар жаза алады. Көлемді талдамалы мақалалар мен  құжаттық ма-
териалдарды тəжірибесі мол журналистер жазады. Мерзімді баспасөзге редакциялық мақалалар мен ком-
ментарийлер жазатын журналистер радио немесе телевидение бағдарламаларына да арнап очерктер жəне 
редакциялық мақалалар жазуға дағдыланады. Жазу дағдыларына кіріспені тартымды етіп жазу арқылы 
оқырманды/көрерменді/тыңдарманды негізгі сюжетке қызықтырады. 

Хабар тарату ақпарат құралдарының журналистері дыбыстық жəне көрермендерге арнап қалай жазу-
ды, сюжеттегі ең маңыздысын қалай көрсетуді, тікелей эфирде репортаж жүргізуді, тілді сауатты пайдала-
ну арқылы аудиториямен қалай тез тіл табысуға болатынын біледі. 

Конвергенция жəне жаңа технологиялық өңдеулер мен оларды пайдалану мүмкіндіктерін түсіну 
барысында баспасөз, хабар тарату жəне желілік БАҚ–қа арнап материал өндірісінде, редакциялау-
да, безендіруде журналистиканың жұмыс құралдарындұрыс пайдалану.

Журналистиканы жаңа бастаушылар клавиатураның көмегімен мəтіндерді тез жəне қатесіз тере 
алады жəне желідегі ақпараттың дұрыстығын бағалауға жəне тексеруге қажетті интернеттің барлық 
мүмкіндіктерін пайдаланады. 

Конвергенция мен мультимедиалық құралдардың дамуы журналистен БАҚ-тың жаңа құралдарымен 
жұмыс істеуді, сонымен қоса БАҚ-тың бір түрінің барлық құралдарын жақсы меңгеруді талап етеді. 

Барлық БАҚ журналистері компьютермен Macintosh жəне Windows операциялық жүйелерінде жұмыс 
істей алуы, қарапайым мəтін мен суреттерді пайдаланатын бағдарламалар мен қарапайым деректер ба-
засын құра білуі қажет. Мерзімді басылымдарда жұмыс істейтін журналистер сандық камера мен фото-
лабораторияларда жұмыс істей білуі, сонымен қоса редакциялау жəне бет жасау бағдарламаларын білуі 
керек. Радиожурналистер жазба құралдары, таспа немесе минидиск, микрофон, монтаждау құралдарымен 
жұмыс істеуді жəне бағдарламалық қаматамасыз етуді меңгергені жөн. Тележурналистер - видеокамера-
лармен, микрофонмен жəне видео монтаждық құралдармен жұмыс істей білуі маңызды. Желілік жур-
налистер - веб-беттерді жасау жəне мазмұнды басқару, сондай-ақ сандық камерамен жұмыс істеуі жəне 
суреттерді редакциялау бағдарламаларымен жұмыс істей білуі тиіс.

Өз елінің жəне əлемдік журналистиканың кешегі жəне бүгінгі тəжірибелерінің ең үздіктерімен 
танысу

Журналистер өз елінде жəне шет елде кешегі жəне бүгінгі журналистиканың ең үздік үлгілерімен, БАҚ 
деректерімен таныса алады.

Журналист құқықтары мен жауапкершіліктерін, журналистік этиканы түсіну
Журналистер шешім қаблдауда, таңдауда этикалық талаптарға сүйенеді. Бұлжурналистің кəсіби 
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ережелері Кодексінде көрсетілген жəне əрдайым маңызды. Мұндай жазылған, жазылмаған кодекстер 
үкіметке немесе бақа да билік өкілдеріне емес, ол  журналистің өзі үшін қажет. Десек те, этикалық 
мəселелер журналистің адамгершілігіне жəне өз құқы мен жауапкершілін түсінуіне негізделуі керек. 
Мұндай түсінік журналистің демократиялық қоғамдағы рөлін сезінуге жəне журналистік жұмыс бары-
сында адал, объективті болуға негізделуі қажет. 

Жұмыс орнына қажетті құзіреттіліктер
Журналистер өз жұмысында белгіленген мерзімде тапсырманы орындауы, жеке немесе топпен, БАҚ 

шатында немесе штаттан тыс жұмыс істей білуі керек.

Журналистика жəне қоғам
Журналистің демократияны дамытудағы жəне қоғамдағы рөлін білу.
Журналистикадағы жаңа тенденциялар туралы білу.
Ақпаратты саяси, коммерциялық жəне басқа да ұйымдардың қалай  жинақтайтынын жəне қалай 

ұйымдастырылатынын түсіну.
Халықаралық ақпарат ағымы жəне оның өз еліңе ықпалы туралы хабардар болу.
Өз еліңнің жəне əлемдік БАҚ жəне журналистика тарихы туралы білу.
БАҚ қожайындары, ұйымдары жəне бəсекелестерін білу.
Өз еліңдегі жəне əлемдік БАҚ заңдарын білу.

Білім
Өз елінің басқару жүйесін, конституциясын, заң жүйесін, саяси үдерісін, экономикасын, əлеуметтік 

мəдени ұйымдарын жəне өзге елдермен қарым- қатынасының негізін  білу.
Өз еліңнің жəне əлемнің географиясы мен тарихы туралы базалық білім.
Ғылым саласындағы білім.
Өз еліңнің журналистикасы үшін маңызды бір салаға мамандану арқылы білім алу.

Еуропалық журналистерді дайындау Қоғамдастығының Тарту декларациясы
Тарту, Эстония, 10 маусым  2006 ж.

Еуропалық журналистерді дайындау Қауымдастығының мүшелері өздерінің студенттерін/ 
қатысушыларын журналистер қоғамға қызмет етуі керек деген қағидамен оқытады немесе кəсіби 
дайындықтан өткізеді. 

саяси, экономикалық жəне əлеуметтік мəдени жағдайларды түсінуді қамтамасыз ету;
барлық деңгейдегі демократияны дамыту жəне нығайтуға қолдау көрсету;
жеке жəне институционалдық есептілікті дамыту жəне нығайтуды қолдау;
азаматтардың мүмкіндіктерін кеңейте отырып, қоғам жəне тұлға контексінде таңдау жасау;
сонымен қатар
сөз бостандығына жауапкершілікті сезіну;
адамның жеке өмірін құрметтеу;
ақпарат көздеріне сыни көзқараспен қарау жəне жеке мүдде қызығушылығынан тəуелсіз болу;
қабылданған этикалық стандарттарды пайдалану.

Журналистік білім немесе кəсіби дайындықтан өткеннен соң студенттер келесідей құзіретке ие болады:
1. Журналистиканың қоғамдық рөлін жəне оның даму тенденцияларын түсіну.
2. Əр түрлі БАҚ немесе нақты бір бұқаралық ақпарат құралының қоғамдық жəне кəсіби мақсатын 

ескере отырып, маңызды мəселелерін жəне оларды шешу тəсілдерін табу.
3. Өз жұмысын ұйымдастыру жəне жоспарлау.
4. Журналистиканың ақпарат жинау əдістерін пайдалана отырып жаңалықтарды оперативті жинау.
5. Маңызды ақпараттарды таңдап алу.
6. Ақпаратты кəсіби құрылымдау.
7. Ақпаратты белгілі бір стильге сəйкес ақпараттық формада ұсыну.
8. Кəсіби жұмысты бағалау жəне есеп беру.
9. Командада немесе редакциялық ұжымда жұмыс істеу.
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10. Медиалық ұйымда штатта немесе штаттан тыс жұмыс істеу. 

Тарту конференциясына қосымша: құзіреттер мақсаты

Журналистиканың қоғамдық рөлі мен оны дамытудың тенденциялары құзіреті
өз қоғамыңа/қоғамдастыққа/аудиторияға адал қызмет ету жəне қоғамдық тенденцияларды білу;
журналистің қазіргі қоғамдағы ықпалы мен рөлін түсіну;
журналистикадағы ең маңызды тенденцияларға негізделген көзқарасты білдіру қабілетінің болуы;
кəсіби таңдауға негізделген құндылықтарды түсіну;
өзінің кəсіби дамуына қатысты негізгі таңдау жасай білу қабілеті.

Аудитория, нақты бұқаралық ақпарат құралдары, түрлі БАҚ-тың аудиториясы мен кəсіби 
мақсатын ескере отырып жариялауға тұрарлық маңызды мəселелерді табу құзіреті

ағымдағы оқиғаны білу жəне ол тақырыптың қоғам үшін маңыздылығын түсіне білу қабілеттілігі;
сюжеттің қаншалықты маңыздылығын анықтау үшін өзіңе жұмыс істейтін бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы мүмкіндікті білу;
аудиторияны жақсы білу жəне ақпаратты беруде оның осы аудитория үшін тақырыбы мен берілу 

тəсілін анықтау;
қоғамдық пікірді талдауға жəне пікірталасты қолдауға қабілетті болу.

Өз жұмысын ұйымдастыру жəне жоспарлау құзіреті
жұмыстың нақты жүзеге асатын жоспарын жасай білу;
уақыт тығыз жағдайда жұмыс істей білу;
күтпеген оқиғаларда жұмыс істуге бейімделу.

Жаңалықтарды жинау жəне ақпарат іздеудің журналистік əдістерін пайдалана отырып жыл-
дам ақпарат жинау құзіреті

жалпы білімінің болуы жəне қоғамдық ахуалды, əсіресе экономикалық, саяси жəне əлеуметтік-мəдени 
мəселелерді білу;

қажетті барлық ақпарат көздерін, адамдарды, анықтамалық баспаларды, деректер базасын, ақпарат 
агенттіктерін жəне Интернетті білу;

ақпарат көздерін қалай пайдалануды жəне өзінің бақылауларын қалай ыңғайлы жəне тиімді жүргізуді 
білу;

тексеру/қайта тексеру жəне ақпаратты жан-жақты беру тəсілдерін жүйелі түрде пайдалана отырып, 
сюжетке деген қызығушылықты тудыра білу қабілетінің болуы;

əр түрлі тəсілдер арқылы аудиториямен өзара жұмыс істей білу қабілеті, соның ішінде жеке жəне 
байланыстың жаңа түрлерінің көмегімен. 

Маңызды ақпаратты таңдай білу құзіреті
негізгі жəне қосалқы мəселелерді ажырата білу;
ақпаратты дұрыстығына, нақтылығына жəне толықтылығына қарай таңдай білу;
таңдап алынған ақпаратты түсіндіре білу жəне оны сəйкес (тарихи) контексте талдау;
ақпаратты өнім ерекшеліктері мен ақпарат құралдарына сəйкес таңдай білу;
ақпараттың шығу көзіне, аудиторияға жəне қоғамдық пікірталасқа ықпалын түсіну.

Ақпаратты кəсіби құрылымдау құзіреті
құрылымдаудың əр түрін пайдалану білу;
нысан мен мазмұнның сəйкестігіне қол жеткізе білу;
маериалдарды ақпарат құралдарының ерекшеліктеріне сəйкес құрылымдау;
қолданысының қолайлылығына байланысты құрылымдай білу;
баяндаудың баламалы тəсілдеріне қарай құрылымдай білу.

Журналистік нысан мен стильге сəйкес ақпаратты беру құзіреті
жазуда жəне ауызша сөйлеудегі шеберлік құзіреті;
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ақпаратты визуалды түрде бере білу, мысалы,
бейне немесе сызба түрінде жəне ақпаратты сөз, дыбыс жəне образдың үйлесімділігімен беру;
стиль мен композицияның ерекшеліктерін ескере отырып  журналистік жанрларының ең 

маңыздыларын меңгеру;
қажетті құрал жабдықтармен жұмыс істей білу жəне бағдарламалық қаматамасыз ету;
техникалық қызметкерлермен əріптестікте жұмыс істеу жəне техникалық құрал жабдықтардың 

мүмкіндіктерін білу.

Кəсіби жұмысты бағалау жəне оған жауапкершілік құзіреті
журналистік өнім сапасына қойылатын талаптар туралы нақты түсінік болу;
жоғарыда келтірген түсініктерді негізге ала отырып, өзінің жəне өзгенің жұмыстарын сыни қарастыра 

білу;
өз жұмысын сыни бағалауға жəне өзгелер тарапынан сынды қабылдау қабілеті жəне ықыласының 

болуы;
ақпарат көзі, əдіс-тəсілдері жəне оның орындалуына қатысты таңдауға жауапкершілік алу жəне 

түсіндіре алу;
этикалық стандарттарды негізге ала отырып, үдеріс пен нəтижеге жауапкершілік ала білу. 

Қызметкерлердің жұмыстағы командада немесе редациялық ұжымдағы əріптестік құзіреті
əңгімелесудің кəсіби дағдыларын білу;
сенімді əріптес болу;
атқарылатын істер мен бастамаларға сенімді болу;
өзінің күшті жəне əлсіз тұстарын түсіну;
қарым-қатынасты (иерархиялық, демократиялық) нақты түсіну.

Медиа ұйымының штатында немесе штаттан тыс жұмыс істеу құзіреті
жаңашыл идеяларды енгізу жəне оны ұсына алу;
өз міндетің мен құқыңды білу жəне жұмыс жағдайын сыни бағалай білу;
мақсатын, қаржылық жағдайды, нарықтық ахуалды жəне медиа ұйымдардың қызмет үдерісі мен 

ұйымдық құрылымын білу;
медиа ұйымдардағы стратегиялық талдау мен редакциялық саясатты бағалай білу;
штаттан тыс қызметкер/кəсіпкер жұмысының тəжірибелік қырларын білу.
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ҚОСЫМША 3. 

ТОЛЫҚТЫРЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (СИЛЛАБУСТАР).

Бұл оқу бағдарламасы курстардың қалай ұйымдастырылуын көрсетуге арналған. Оқу бағдарламаларының 
моделі жергілікті жəне ұлттық жағдайларға бейімделіп пайдаланылады деген жоспармен ұсынылып отыр. 
Əрбір оқу жоспары басқа оқытушылар мен əдіскерлерге (оқу бағдарламаларының құрастырушыларына) үлгі 
боларлық  идея, əдістеме жəне материалдардан тұрады.

Журналистика негіздері: логика, фактілердің дұрыстығы жəне ақпарат жинақтау. 

Оқыту деңгейі: журналистика Бакалавры, бірінші жыл (15 апта).

Пəнді сипаттау: Бұл курс студенттерде қоғамдық мəселелерді көтеретін ақпараттанған журналистерге 
қажетті логикалық, талдамалы жəне зерттеу қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Курс кіріспе жəне төрт секцияға 
бөлінген. Кіріспеде аргумент, тіл жəне ақпараттың шынайылығына логикалық талдау жасалады. Бірінші сек-
ция бұл дағдыларды журналистерді манипуляция жасауға тырысатын топтың күдікті өтінішін талдау үшін 
пайдаланады. Екінші, үшінші жəне төртінші секция бұл дағдыларды маңызды саларда: а) сандық ақпаратты 
пайдалану, мысалы: қоғамдық пікірді білу сауалнамасында, б) денсаулық сақтау жəне қоршаған орта, в) ген 
жəне геномика туралы материал дайындауда пайдаланады. Студенттердің логикалық ойлау қабілетін тестілеу 
үшін басқа да тақырыптар ұсынылады. Генетика жəне денсаулық сақтау мəселелері тапсырмалар үлгісі ретінде 
студенттерге қолайлы тақырып етіп таңдап алынған.

Əдістеме: дəрістер, шақырылған дəріскерлермен семинарлар (мысалы ғалымдар), аудиториядағы нақты 
мысалдар мен пікірталастарды талқылау. Əрбір студент (жеке немесе топ құрамында) берілген мысалға байла-
нысты мəселелерді қарастыратын семинарларға қатысады.

Педагогикалық тəсіл: бұл тəсіл белсенді қарым-қатынасқа жəне білімді тексеруге арналған. Студенттер 
үй тапсырмаларын орындау жəне семинар мен пікірталастарға қатысу арқылы нақты мəселелерді орындау-
да білім мен дағды қалыптастырады. Дəрістер – ең бір негізгі педагогикалық құрал. Курс жалпы білім беру 
мен дағдылардан басталады. Содан кейін тапсырма беріледі: осы секілді сыни қабілеттер мен білімдер жур-
налистерге ақпаратты бағалауға жəне күмəнді сарапшыларды анықтауға болатынын көрсету үшін қолайлы 
тəсілдерді табу қажет.

Апталық жүктеме: (2 сағат: 1-дəріс/пікірталас; 1- сағаттық семинар/тапсырма)
Міндетті жəне ұсынылатын əдебиет: 

Міндетті əдебиет: оқытушылар осы төрт оқулықтан екі негізгісін таңдап ала алады:

Логика жəне дəлелдеу бойынша:LeoGroake, ChristopherTindaleandLindaFisher. Good Reasoning Matters: A 
Constructive Approach to Critical Thinking. (Oxford: Oxford University Press, 1997. Или, Lewis Vaughn and Chris 
MacDonald.The Power of Critical Thinking. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Сандар жəне ғылым бойынша:
Pierre Laszlo. Communicating Science: A Practical Guide. Berlin: Springer, 2006. Или, Victor Cohn and Lewis 

Cope. News and Numbers, 2nd ed. Ames: Iowa State University Press, 2001

Ұсынылатын əдебиеттер (оқытушыларға жəне қызығушылығы бар студенттерге арналған):
«Журналисты в горячих точках. Технология профессионального поведения» http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=56
http://www.prof.msu.ru/publ/book6/c62_03.htm Обучение критическому анализу.
 http://www.studygs.net/russian/crtthk.htm
Бабицкий «На войне» (http://somnenie.narod.ru/ab1.html)
Бернс Э., Буш Р., «Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel» / Спб: 2005.
Блэк С. Введение в паблик рилейшинз. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998.  320 с. 
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Брайант Д., Томпсон С., Основы воздействия СМИ / М.: 2004 (http://www.koob.ru/bryant_thompson/
fundamentals_of_media_effects).

Бредемайер К. Искусство словесной атаки / М. 2005 (http://lib.rus.ec/b/92563/read);
Гандапас Р. Камасутра для оратора (http://www.ark.ru/ins/zapoved/zapoved/gandapas.html).
Грищенко Б. «Посторонний в Кремле» репортажи из «особой зоны». Издательство «ВАГРИУС» 2004. 
Д. Уилкокс «Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ» / М.: 2004.
Дзялошинский И. Социально ответственная журналистика: как делать СМИ полезными людям / М.: 2007.
Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации. М., изд-во Форум, 2007.
Ивин А.А. Теория аргументации. М, Гардарики, 2000.
Ковач Б., Розенстил Т. Элементы журналистики / М., 2007; Маккалах Кэрролл В. Новости на ТВ / М., 2007
Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама. Издательство: ЮНИТИ, 2007
Коченева А., Берлова О., Колесникова В. Экологическая журналистика: http://www.seu.ru/cci/lib/books/

ecojour/
Криминальная хроника и судебные очерки: без права на ошибку. Текст: http://journalism.narod.ru/pressa/0012.

html
Ларри Кинг. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно: пер. с англ. Издательство: Альпина 

Бизнес Букс, 2008.
Левада, От мнений к пониманию. М. 2000. (Библиотека Московской школы политических исследований.)
Липпман У. Общественное мнение / М.: 2004 (http://www.socioline.ru/node/1006#attachments)
Лучшие статьи. Текст: http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/best.html
М. Лукина «Технологии интервью»
М.: Юрист, 2001.
Мы изменили мир. Мемуары основателя глобальной спутниковой системы CNN / We Changed the World: 

Memoirs of a CNN Global Satellite Pioneer Сидни Пайк / Sidney Pike
Ноэль -Нойман Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М., 1978.
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996. 
Олег Попцов, «Тревожные сны царской свиты» http://readr.ru/oleg-popcov-trevoghnie-sni-carskoy-sviti.html
Ольга Берлова. Некоторые аспекты экологических паблик рилейшнз в России: http://www.seu.ru/cci/lib/

books/pr/
Организация работы пресс-служб – международные стандарты / методическое пособие под ред. Демина 

В., Пак Т., Общественный Фонд «Орден защиты свободной журналистики «FORPOST» при поддержке ОБСЕ, 
2005 http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=734&c_id=9955

Пашутин С.Б. Маркетинг фарминдустрии, 2006 г 
По мнению большинства европейцев. Текст: http://orange.strf.ru/client/news.aspx?ob_no=7055
Пол Хлебников «Крестный отец Кремля: Борис Березовский» (http://lib.aldebaran.ru/author/hlebnikov_pavel/

hlebnikov_pavel_kryostnyi_otec_kremlya_boris_berezovskii_ili_istoriya_razgrableniya_rossii/hlebnikov_pavel_
kryostnyi_otec_kremlya_boris_berezovskii_ili_istoriya_razgrableniya_rossii__0.html

Политковская, A. Вторая чеченская. Издательство «Захаров». ISBN 5-8159-0265-9. Текст книги:http://
bibliotekar.ru/rusPolitkovskaya/index.htm

Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии. Пер. с англ. публикации Всемирного банка, 
2004, 368 с. ISBN: 5-7777-0198-1. Оригинальноеиздание: The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic 
Development

Ральф Ляйнеманн, Елена Байкальцева. “Пресс-конференция: Игра по собственному 
сценарию”. Год издания: 2009 г. Переплет: интегральный. Страниц: 400 стр. 
Формат: 170-240 мм. ISBN: 978-985-6569-29-9 

РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. Текст книги: http://evartist.narod.ru/text9/27.htm
РОЛЬ СМИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ: http://www.strana-oz.ru/?numid=13&article=586
РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ: http://www.

infousa.ru/media/krimsky_rus.htm
Салин В.П., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. 
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПОЛИТИКЕ. (Главы 1,2,4,5). Текст книги: http://dvo.sut.ru/libr/

soirl/029pr/index.htm
Сизова Л.В. Экологические периодические издания // Система средств массовой информации России: Учеб-

ное пособие для вузов / Под ред. Я.Н.Засурского. М., 2001.
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ. Текст книги: http://evartist.narod.ru/text9/49.htm
Сухотерин Л.Я., Юдинцев И.В. Информационная работа в госаппарате /М.: 2007 (http://www.iqlib.ru/book/pr
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eview/95F1EA4AE9944C168EDBD2E4BCC914A8). 
Техника безопасности работы с ньюсмейкерами. Текст: http://journalism.narod.ru/smi/0013.html
Трегубова «Байки кремлевского диггера» http://otgolosok.narod.ru/bkd/00.01.htm)
Фридман Шарон М., Фридман Кеннет А. Пособие по экологической журналистике. М.: Tacis, 1998. 
ЦЭЖ «Журналисты на Чеченской войне. Факты, документы, свидетельства. Ноябрь 1994 -декабрь 1995» 

(http://www.library.cjes.org/online/?b_id=410).
Что такое экологическая журналистика: http://www.seu.ru/cci/lib/books/ecojour/04.htm
Электронный учебник: http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
Янг Ф., Маколи Д., «Экономика для топ-менеджеров» / М.: 2008.
Ағылшын тілінде
Kathleen Woodruff Wickham. Math Tools for Journaiists. Oak Park, ILL.: Marion Street Press (2002).
Richard Paul and Linda Elder Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. Upper 

Saddle River, N.J.: Prentice Hall (2001).
Herbert Simons, Persuasion in Society. Thousand Oaks, CA.: Sage (2001).
William Leiss and Douglas Powell. Mad Cows and Mother’s Milk. 2nd ред. Montreal: McGill-Queen’s University 

Press (2004).
Athena du Pre. Communicating about Heatth: Current Issues and Perspectives. Mountain View, Calif.: Mayfi eld 

Publishing (2000).
Sharon M. Friedman et al. Communicating Uncertainty: Media Coverage of New and Controversial Science. 

Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum (1999).
Eleanor MacLean. Between the Lines: How to Detect Bias and Propaganda in the News and Everyday Life. 

Montreal: Black Rose Books (1981).
Stuart Ewen. PR! A Social History of Spin. New York: Basic Books (1996).
Ronald Giere. Understanding Scientifi c Reasoning. 4ред. Fort Worth: Harcourt, Brace, Jovanovich (1997).
John Allen Paulos. A Mathematician Reads the Newspaper. NY: Doubleday (1996).

Сабақтың апталық кестесі (схема): 

Міндетті əдебиетке ескертпе. Əр секция бойынша кітап тізімі берілген. Қанша кітап оқуға беретінін оқытушы 
өзі таңдайды. Оқытушы бұл негізгі материалды студенттің ана тіліндегі əдебиеттерімен толықтыруы керек. 

Міндетті емес тізімнен алынған кітаптар оқытушы оның көшірмесін дайындауына болады деген болжам-
мен берілген. 

Кіріспе 
1 сабақ 1: пəнге кіріспе. Аргументтерді логикалық талдау жəне тіл;
Міндетті əдебиет
Риторическая аргументация: http://www.philology.ru/linguistics1/sergienko-07.htm
 Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации. М., изд-во Форум, 2007.
 Ивин А.А. Теория аргументации. М, Гардарики, 2000
 Good Reasoning Matters, гл. 1 и 3.
 The Power of Critical Thinking, гл. 1, 2  и 3. 
 News and Numbers, гл. 2 и 3.

Қосымша əдебиет

Бредемайер К. Искусство словесной атаки / М. 2005 (http://lib.rus.ec/b/92563/read); 
Гандапас Р. Камасутра для оратора (http://www.ark.ru/ins/zapoved/zapoved/gandapas.html)
2 сабақ: Дəлелдеу нысандары жəне дəлелдеудің дұрыстығын бағалау критерилері;
http://www.prof.msu.ru/publ/book6/c62_03.htm Обучение критическому анализу
http://www.studygs.net/russian/crtthk.htm Критическое мышление
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ. Текст книги: http://evartist.narod.ru/text9/49.htm
РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. Текст книги:  http://evartist.narod.ru/text9/27.htm

3 сабақ: Журналистерге арналған зерттеу дағдылары жəне əдістері; 
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ. Текст книги: http://evartist.narod.ru/text9/49.htm
РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. Текст книги:  http://evartist.narod.ru/text9/27.htm
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1 секция: Күмəнді жəне қате берілетін ақпарат

4 сабақ: Əлеуметтік қызығушылықтар бойынша біріккен кəсіби топтар, пиар – технологиялар. Са-
яси коммуникация. 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПОЛИТИКЕ. (Главы 1,2,4,5). Текст книги: http://dvo.sut.ru/libr/
soirl/029pr/index.htm

Блэк С. Введение в паблик рилейшинз. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998.  320 с. 

Қосымша əдебиет
 Д. Уилкокс «Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ» / М.: 2004

5 сабақ: «Медиаменеджмент» тəсілін қолданатын негізгі баспасөз-конференцияларды, баспасөз-
парақшаларын жəне дағдарыс жағдайын талдау.

Міндетті əдебиет
 Ральф Ляйнеманн, Елена Байкальцева. «Пресс-конференция: Игра по собственному 

сценарию». Год издания: 2009 г. Переплет: интегральный. Страниц: 400 стр.  Формат: 170-240 мм. ISBN: 978-
985-6569-29-9 

 The Power of Critical Thinking, гл. 4 и 5.
 Good Reasoning Matters, гл. 5. 
 Persuasion in Society, гл. 2 и 3.

2 секция: сандық ақпаратты өңдеу жəне бағалау.
6 сабақ: Жұмыспен қамту деңгейі, аурулар туралы деректерде графикті пайдалану мысалында 

жіберілетін қателерді, статистикалық ақпараттың негізгі формаларын талдау Электронды оқулық: http://
www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm

 Салин В.П., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. М.: Юрист, 2001.
Қосымша ұсынылған əдебиет:
 Бернс Э., Буш Р., «Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel» / Спб: 

2005. Более точное представление о величинах в экономике можно найти Янг Ф., Маколи 
 Д., «Экономика для топ-менеджеров» / М.: 2008. 

7 сабақ: Қоғамдық пікір жəне сайлау туралы сауалнама материалдарын дайындау. Қоғамдық пікір 
жүргізетін негізгі институтпен тəжірибелі сабақ.

Как работать с результатами опросов общественного мнения. Текст: http://journalism.narod.ru/smi/0012.html
Ноэль -Нойман Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М., 1978.
Левада, От мнений к пониманию. М. 2000. (Библиотека Московской школы политических исследований.) 
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996
Ұсынылған əдебиет:
Липпман У. Общественное мнение / М.: 2004 (http://www.socioline.ru/node/1006#attachments)
Брайант Д., Томпсон С., Основы воздействия СМИ / М.: 2004 (http://www.koob.ru/bryant_thompson/

fundamentals_of_media_effects).
8 сабақ: Зерттеулердің, сарапшылардың жəне веб-сайттардың дұрыстығын бағалау əдістері.
Міндетті əдебиет:
Техника безопасности работы с ньюсмейкерами. Текст: http://journalism.narod.ru/smi/0013.html
Криминальная хроника и судебные очерки: без права на ошибку. Текст: http://journalism.narod.ru/pressa/0012.

html
News and Numbers, гл. 7, 9 и 10.
The Power of Critical Thinking, гл. 9 и 10. 
A Mathematician Reads the Newspapers гл. 3 и 4.

3 секция 3: Денсаулық сақтау жəне қоршаған орта
9 сабақ:  Қоғамдық коммуникацияның ортақ ғылыми мəселелері. «Салауатты» өмір салты мен 

экологиялық таза өнімдер жайлы материал дайындау.
По мнению большинства европейцев. Текст: http://orange.strf.ru/client/news.aspx?ob_no=7055
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Ең үздік мақалалар. Мəтін: http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/best.html
10 сабақ: Жаңа дəрі-дəрмек жарнамасы. Дəрі қалай тексеріледі жəне жарнамаланады; танымал 

ғалым дəрігерлердің жаңа зерттеулері туралы оқу баспасөз-конференциясы.
 Пашутин С.Б. Маркетинг фарминдустрии, 2006 г 

11 сабақ: Қоршаған ортадағы қауіп-қатерлер туралы материал дайындау. Нақты мысалдарды талдау жəне 
талқылау.

12 сабақ: Ауа-райының өзгеруі туралы материал дайындау: ауа-райының бұрынғы жəне қазіргі жағдайына 
баға бере отырып жазу; ауа-райының өзгеруін талқылау барысында «баланс» жəне экспертиза мəселесі.

Міндетті əдебиет:
 Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама. Издательство: ЮНИТИ, 2007
Что такое экологическая журналистика: http://www.seu.ru/cci/lib/books/ecojour/04.htm
Communicating Science, 1 и 2 части.
News and Numbers, гл. 6. 
Communicating Uncertainty,  гл. 1,2 и 3.
Mad Cows and Mother’s Milk, гл. 1, 2
Ұсынылатын əдебиет:
Ольга Берлова. Некоторые аспекты экологических паблик рилейшнз в России: http://www.seu.ru/cci/lib/

books/pr/
Коченева А., Берлова О., Колесникова В. Экологическая журналистика: http://www.seu.ru/cci/lib/books/

ecojour/
Сизова Л.В. Экологические периодические издания // Система средств массовой информации России: Учеб-

ное пособие для вузов / Под ред. Я.Н.Засурского. М., 2001.
Фридман Шарон М., Фридман Кеннет А. Пособие по экологической журналистике. М.: Tacis, 1998. 

4 секция: Ген жəне геномика.
13 сабақ: Гедомодифицирленген азық-түлік өнімдері мен организмдер жайлы баспасөздегі пікірталастарды 

талдау барысында логика мен дəлелдеу дағдыларын пайдалану.

14 сабақ: Клондау жəне генотерапия: клондауға жəне адамдардың зақымданған гендерін «жөндеуге» бай-
ланысты этникалық жəне басқа да мəселелерді талдау. 

15 сабақ: Курстың қорытындысы: өткен тақырыпқа шолу; журналистиканың қазіргі медиаортасындағы 
жауапкершіліктік, ақпараттық рөлі.

Міндетті əдебиет:
РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ: http://www.

infousa.ru/media/krimsky_rus.htm
 Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии. Пер. с англ. публикации Всемирного 

банка, 2004, 368 с. ISBN: 5-7777-0198-1. Оригинальноеиздание: The Right to Tell: The Role of Mass Media in 
Economic Development

РОЛЬ СМИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ: http://www.strana-oz.ru/?numid=13&article=586
 Mad Cows and Mother’s Milk, гл. 7, 8.
 Communicating Uncertainty, гл. 6, 7.
 Persuasion in Society, гл. 9, 10.

Қосымша əдебиет:
 Дзялошинский И. Социально ответственная журналистика: как делать СМИ полезными людям / М.: 

2007

Баға қою хаттамасы:
Мүмкін болатын схема:
1. Аудиториядағы талқылауға қатысу.: 15%
2. Тапсырманы орындау (2): 15%
3. Семинарлар/презентациялар: 40%
4. Курстық жұмыс/қорытынды тест: 30%
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ЖУРНАЛИСТИКА НЕГІЗДЕРІ: ЖАЗУ ДАҒДЫЛАРЫ

Оқыту деңгейі: 3 немесе 4 жыл оқитын бакалавриат бағдарламасының бірінші курсына арналған.

Пəн сипаты: грамматика, синтаксис жəне стилистиканы қайталауға арналған баяндау, сипаттау, 
түсіндіруге кіріспе. «Ақпараттық материалдарды дайындау» пəнінің бірінші деңгейінде жаңалықтар жазу 
тапсырмасы беріледі.

Əдісі: мамандық бойынша жазба жұмыстары жөніндегі дəрістер, жазу дағдыларын қалыптастыруға 
арналған күнделікті тəжірибе, топтық жазба жұмыстарды өзара алмасып тексеру, грамматика, бақылау, 
грамматикалық тесттер, жазба жұмыстары бойынша тапсырмалар, таратылатын материалдар. 

Педагогикалық тəсілдер: семестр бойы студенттер аптасына бес күн (күнделікті дүйсенбіден жұмаға 
дейін, бір тапсырма жексенбіге беріледі) қысқаша материал (100-200 сөз) жазып, күнделікті таңертең 
тіркеуге береді. Бұл материалдар студенттерге бақылай білуге, газеттік жанрдың ерекшелігін түсінуге, 
ақпаратты хабарлай білу тəжірибесіне үйретеді. Семестр соңында студенттер 75-ке жуық қысқаша (үш 
көлемді) материал жазып шығады. Мақсаты – жазу машығын студенттердің күнделікті дағдысына ай-
налдыру. Оқытушыдағы туындайтын мəселе-студенттер жазған ақпараттарды тексеруде болады. Мұндай 
мəселені тудырмас үшін оқытушыға жоғары курс студенттері, магистранттар (немесе жергілікті жур-
налистер жəне жазушылар) көмектесуі керек, ең болмағанда əр студенттің əрбір аптадағы бір жұмысы 
тексерілуі тиіс.  Егер мұндай ресурстары болмаса оқытушы күнделікті 15 студенттік жұмысты тексеруі 
керек. 150 студенттен тұратын топта əрбір студент екі аптада бір рет – семестрге жеті жұмысының бағасы 
қойылған материалы болады. Алайда студент əрбір өткізген материалы үшін кредит алады. 

Студенттер үшін күнделікті шағын топпен өз материалдарын талқылау, пікір білдірудің пайдасы зор. 
Тағы да əрбір топ жоғары курс студенттерінің немесе магистранттың жетекшілігімен жұмыс істесе тиімді 
болатынын ескертеміз. Егер ондай мүмкіндік болмаса, оқытушы бір топтан екінші топқа ауысып жүріп, 
жұмыс істейді.   Əрбір топ апта сайын апталық немесе айлық жинақта жариялау үшін, фотокөшіруге не-
месе электронды ақпарат құралына жіберуге немесе студенттік радио бағдарлама үшін  əр студенттің бір 
материалы таңдап алады. Семестрдің ортасында немесе соңында екі рет студенттер дəрісте үйренгендері 
бойынша көлемді материал тапсырады.Оқытушы семестр бойы студенттің еңбегін бағалай келе, жақсы 
қырларын айтуға тырысады, себебі, кемшіліктерді немесе сын айту студенттерде үрей немесе өзіне деген 
сенімділіктерін азайтуы мүмкін. Қателіктерді анықтап қоймай, оны түзетуге тырысу керек. Студенттердің 
өз дауысын, стилі мен шығармашылық жолын іздеудегі эксперименттері  үшін көтермелеу қажет. 

Грамматикалық дағдылар: Əр аптада оқытушы студенттерге грамматика немесе стилистика бойын-
ша кітаптың бір тарауын оқуға тапсырма береді немесе келесі жолы тексерілетін материалдар таратылып 
беріледі. Егер оқытушыда көмекші ассистент болса бақылау жұмыстарын əр апта сайын тексеру қажет, ал 
егер көмекші болмаса баға сыныпта орындалған əрбір екінші тапсырмаға қойылады жəне грамматикалық 
тесттер бір семестрде екі  рет жүргізіледі. Бұл оқу жоспары оқытушыға грамматика мен стилистика бой-
ынша күнделікті тапсырмаларды таңдауға мүмкіндік береді жəне олар кез-келген оқулықтан табылады.  
Грамматика бойынша əрбір сабақтың мақсаты – жазу дағдыларын жақсарту. Мысалы, материал жазғанда 
студент осы шақтан бастап, өткен шақты сипаттап, келер шаққа көшу арқылы жазуға дағдыланғаны дұрыс. 
Əрбір студент жазу барысында грамматикалық ережелерге мұқият болғаны дұрыс. 

Апталық жүктеме: 2 аудиториялық сағат жəне қосымша жазу дағдыларын қалыптастыруға арналған 
3- аудиториядан тыс сағат. 

Міндетті жəне ұсынылатын əдебиет
Студенттерге арналған: 
Оқытушы үлестіріп беретін материалдар портфелін жасай алады немесе студенттерден граммати-

ка жəне стилистика бойынша оқу құралын, жазбаша жинақтарды немесе жазу ережесі мысалдарымен 
берілген деректі материалдар жинағын сатып алуды талап етуі керек. 

Орыс тіліндегі басылымдар:
 Александров В.Н. Знаю, понимаю, могу: Пособие-тетрадь по литературному моделированию. М., 1999.
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Беззубов А.Н. ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: http://www.evartist.narod.ru/
text16/034.htm

Валгина Н.С. ТЕОРИЯ ТЕКСТА: http://evartist.narod.ru/text14/01.htm
Введение в журналистику. Учебное пособие Автор: Цвик В. Л.: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=334
Голуб И.Б. Сборник упражнений по стилистике современного русского языка.
Жанры в теории и практике журналистики Автор: Шибаева Л.: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=458
И.Б. Сборник упражнений по стилистике современного русского языка.
Изучение читательской аудитории: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=230
Как преподносить новости Автор: Коппероуд Р., Нельсон Р. П. Год издания: 1998. Издательство: ВИО-

ЛАНТА
Кара-Мурза Е. В помощь редакторам: эксперты-лингвисты о предвыборной информации и агитации: 

http://www.evartist.narod.ru/text3/81.htm 
Карнаух Н.Л. Учимся писать эссе: Пособие для учащихся и абитуриентов. М., 2005.
Ким М.Н. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Part II): http://www.

evartist.narod.ru/text/71.htm
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php
Л.И. Рахманова,В.Н.Суздальцева Сборник упражнений по современному русскому языку. Морфоло-

гия. М., 2001, 2003. 
Л.И. Рахманова,В.Н.Суздальцева Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология. 

Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика». 2-е изд., испр. и доп. Се-
рия «Классический университетский учебник». М., 2003  

Ладыженская Т.А. Сочинения разных жанров. М.: Просвещение, 1996.
Лащук Ольга. РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ: http://www.evartist.narod.

ru/text3/43.htm 
Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением. М.: Высшая школа, 1990.
Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. – М., 2004.
Пособие по журналистике. Автор: Григорян М.
Прием письма: http://www.poynter.ru/writingtools/
Сборник упражнений по морфологии современного русского языка. (Files RusLang.pdf and RusLang2.

pdf enclosed)
Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Савова М.Р., Сальникова О.А. РИТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖУРНА-

ЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text3/84.htm
Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2000

Ағылшын тіліндегі басылымдар:
Andrea A. Lunsford. The St. Martin’s Handbook: With 2003 MLA Update. Bedford/St. Martin’s (2003, or 

any edition).
Lauren Kessler and Duncan McDonald. When Words Collide: A Media Writer‘s Guide to Grammar and 

Style. Belmont, California: Wadsworth (1996), William Strunk (and E.B. White): The Elements of Style. Longman 
(1999, или любое посл. изд.).

Roy Peter Clark: Writing Tools: 50 Essential Strategies for Every Writer. Little, Brown (2006).
William K. Zinsser. On Writing Well. New York: HarperCollins (2006, илилюбоепосл. изд.).
Roy Peter Clark and Christoтел.er Scanlan. America’s Best Newspaper Writing. Boston: Bedford/St.Martin’s 

(2001).
Kevin Kerrane and Ben Yagoda. The Art of Fact. Scribner(1998).
Walt Harrington. Intimate Journalism. Sage (1997).
George Orwell. Seeected Writings. Heinemann (1958, илилюбоепосл. изд.).

Оқытушыларға арналған:
Оқытушыларға пайдалы болады деген ағылшын тіліндегі мəтіндерден келесілері ұсынылады:
Jacques Barzun. Simpee & Direct: A Rhetoric for Writers. Chicago: University of Chicago Press (1994, или-

любоепосл. изд.).
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Thomas S. Kane. The New Oxford Guide to Writing. NewYork: OUP (1994, или любое посл. изд.).
Ben Yagoda. When You Catch an Adjective, Kill It. Broadway Books (2007)
Rudolf Flesch. The Classic Guide to Better Writing. New York: HarperColllins (1996)
Jack Hart. A Wrtter’s Coach. Pantheon (2006)
Carl Sessions Stepp. The Magic and Craft of Media Writing. Chicago: NTC   (2000)
Christoтел.er Scanlan. Reporting and Writing. New York: OUP (2000)
Donald Murray. A Writer Teaches Writing. Boston: Houghton Miffl in (1985)
Renee J. Cappon. The Word: An Associated Press Guide to Good News Writing (1991)
G. Stuart Adam and Roy Peter Clark. Journalism. The Democratic Craft. New York: OUP (2006)
Көптеген вебсайттар жазу дағдылары бойынша кеңестер мен тапсырмалар ұсынады.

Сабақ кестесі:
Аптасына бір сағаттан екі сабақ. Алғашқы сабақта алдыңғы аптада берілген жазба жұмысының 

нəтижелерін талқылап, жазу ерекшеліктеріне тоқталады жəне грамматика бойынша бақылау жұмысын 
жазады. Екінші сағатта 10-15 адамнан құралған топта студенттер алдыңғы аптада жазылған жазба 
жұмыстары бойынша бір-бірінің жазбаларына сыни талдау жасайды, жазу дағдыларын қалыптастыру 
жайлы талқылайды. 

Апта № 1
Екі сағаттық сынып:
(1) Кіріспе. Күнделікті үй тапсырмаларын орындауға арналған шаралар мен топтар арасында 

пікірталасты қадағалау.
(2) Жазудың хабарламалы стилі жайлы дəріс: анекдот жанры. Анекдот дегеніміз-бір адамның пікірі не-

месе ойдан құрап шығарғаны емес, болған жайттың негізінде пайда болған ақпарат. Грамматика бойынша 
алғашқы бақылау жұмысы.

Күнделікті тапсырма (дүйсенбі-бейсенбі): 100-150 сөзден тұратын студенттің күні бойы жасаған 
жұмысы немесе куə болған оқиғасы туралы анекдот жазу.

Жексенбіге берілетін тапсырма: өзіңнің ең үздік анекдотыңды жазып шық.
Екінші аптаға ұсынылатын оқу əдебиеттері*: (1) хабарлама хат, көркем емес əдебиеттен мысал келтіру, 

оқулық тарауы бойынша үлестірмелі материалдар.
*Əрбір аптада оқуға арналған əдебиет оқытушы дайындаған жəне оулықтан, жазбаша мысалдардың 

фотокөшірмелерінен ұсынылған, жазу дағдылары мен грамматика бойынша тапсырмалардан құралуы 
тиіс. Тапсырмалар портфелі үлестірмелі материалдар мен мысалдардан (қайта басуға рұқсат етілген) ара-
лас болуы мүмкін. 

Ұсынылатын əдебиеттер:
Стиль: удовольствие для читателя или для автора? http://old.russ.ru/today/perevod/20040816.html
Прием письма: http://www.poynter.ru/writingtools/

Апта № 2 
Хабарламалы стильдегі дəріс: мақала.
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: студенттер өздерінің алғашқы (түзетілген) анекдоттарын оқиды, өзгелер та-

рапынан сыналады, түзетіледі. 
Күнделікті тапсырма: анекдоттардың екінші жиынтығы. Күрделі анекдот ойлап табу (мысалы, бала 

велосипедтен құлап қалды, парад кептеліске ұшырады, не сатып алатынын білмейтін сатып алушы…). Өз 
құрбыларына арнап жазу.

Жексенбіге берілетін тапсырма: өз ата-əжең немесе əке-шешеңнің жасындағыларға арнап ең үздік 
анекдотыңды қайта жазу.

Үшінші аптаға ұсынылатын əдебиет: (1) дəрісте талқыланған тақырып бойынша жергілікті немесе 
ұлттық газет-журналдардан немесе осындай элементтері бар жинақтардан деректі хабарламалы мақалаға 
мысал, (2) грамматика бойынша оқулық. 

Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/
index.php
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Беззубов А.Н. ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: http://www.evartist.narod.ru/
text16/034.htm

Голуб И.Б. Сборник упражнений по стилистике современного русского языка.

Апта № 3
Дəріс: Өткен аптада оқуға берілген хабарламалы мақалаға талдау. Грамматикалық дағдылар бойынша 

бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: екінші (түпнұсқада немесе көшіріп жазылған) анекдот.
Күнделікті тапсырма: үшінші анекдот жиынтығы. Бұл аптада сіздің ата-аналарыңыз бен олардың ата-

аналарының жасындағы адамдарға арнап жазу. 
Жексенбіге берілетін тапсырма: өзіңнің ең үздік анекдотыңды өз құрбыларың үшін көшіріп жазу.
Төртінші аптаға ұсынылатын əдебиет: (1) мысалдарымен берілген сипаттама, (2) грамматика бойынша 

оқулық. 
Валгина Н.С. ТЕОРИЯ ТЕКСТА: http://evartist.narod.ru/text14/01.htm
Жанры в теории и практике журналистики Автор: Шибаева Л.:http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=458
Ким М.Н. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Part II): http://www.

evartist.narod.ru/text/71.htm

Апта № 4
Дəріс: Дескриптивтік хат. 
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: үшінші (түпнұсқада немесе көшіріп жазылған) анекдот.
Күнделікті тапсырма: төртінші анекдот жиынтығы. Бұл аптада сипаттамаға ерекше көңіл бөлінеді. 

Сіздің тіліңізді шетел тілі ретінде үйреніп жүрген ересек адамға арнап анекдот жазу.
Жексенбіге берілетін тапсырма: балаларға арнап ең үздік анекдотыңызды жазыңыз.
Бесінші аптаға арналған əдеебиет: (1) жергілікті немесе орталық газет-журнал немесе жинақтардан 

деректі материалдарына дискриптивтік баяндауға мысал, (2) грамматика бойынша оқулық. 
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php
Прием письма: http://www.poynter.ru/writingtools/

Апта № 5
Дəріс: Өткен аптада берілген хабарламалы материалдарға талдау жəне оны тыңдап көру (аудиожазба-

лар мен радио материалдардың сценарийлерімен бірге пайдалану).
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: төртінші (түпнұсқада немесе көшіріп жазылған) анекдот.
Күнделікті тапсырма: жалпы аудиторияға арнап жазылған анекдотардың бесінші жиынтығы. 
Жексенбіге берілетін тапсырма: дауыстап оқу үшін өзіңнің ең үздік анекдотыңды көшіріп жазу.
Алтыншы аптаға арналған əдебиет: (1) газет-журнал немесе жинақтан деректі материалдардағы 

қойылымнан мысал; (2) грамматика бойынша оқулық.
Лащук Ольга. РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ: http://www.evartist.narod.

ru/text3/43.htm 
Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Савова М.Р., Сальникова О.А. РИТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖУРНА-

ЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text3/84.htm

Апта № 6
Дəріс:сахналық қойылым жасау жəне сол туралы жазу.
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: бесінші (түпнұсқада немесе көшіріп жазылған) анекдот.
Күнделікті тапсырма: дескриптивті (немесе сахналау) параграф, сипатталған затпен немесе адаммен 

таныс еместерге арнап жазу (сахналауда көрсету үшін). 
Жексенбіге берілетін тапсырма: оқытушы ұсынған бір шараға қатысып, сол туралы 500-750 сөз 

көлемінде материал жазу. Материалдың алғашқы нұсқасын дүйсенбіде тапсыру.
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Жетінші аптаға арналған əдебиет: (1) материалдың шимай нұсқаларымен жұмыс істеу,(2) грамматика 
бойынша оқулық.

Валгина Н.С. ТЕОРИЯ ТЕКСТА: http://evartist.narod.ru/text14/01.htm
Прием письма: http://www.poynter.ru/writingtools/

Апта № 7
Дəріс: Материалдың шимай нұсқаларымен жұмыс істеу (материал тілінің күрделі болуын т.б. болдырмау). 
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: оқиға туралы материал.
Күнделікті тапсырма: сол күні өзінің бастан кешкен оқиғасы туралы анекдоттың алғашқы нұсқасын 

жазу жəне содан кейін материалды өңдеу.
Жексенбіге берілетін тапсырма: материалдың түсінікті жəне айқын болуы үшін əрбір детальды 

нақтылау жəне бағаға тапсыру.
Сегізінші аптаға арналған əдебиет: (1) жергілікті газет немесе журналдан эмоциональдық материалдан 

мысал, (2) грамматика бойынша оқулық.

Апта № 8
Екі сағаттық сабақ:
(1) Дəріс: материалдың шимай нұсқаларымен жұмыс істеу (сезім, тон, драматикалық сəттер).
(2) Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: соңғы аптада дайындалып, өңделген анекдоттарды талқылау.
Күнделікті тапсырма: студенттер «жұмсақ» тақырыптағы немесе алдын-ала болжауға келмейтін 

тақырып немесе оқиғаны алып, сол туралы өз сезімдерін жазады, мысалы: олар таңертең қалай оянды, 
таңғы асын ішті, университетке қалай жетті т.б.

Жексенбіге берілетін тапсырма:студенттерге бір оқиға туралы екі материал береді. Бір материал жақсы 
жазылған, екінші онша емес. С туденттер неге жақсы немесе нашар жазылды дегенді түсіндіруі тиіс (на-
шар материалды қалай жақсартуға болады). 

Тоғызыншы аптаға арналған əдебиет: (1) жергілікті газет немесе журналдан түсіндірмелі материалдан 
мысал, (2) грамматика бойынша оқулық.

Кара-Мурза Е. В помощь редакторам: эксперты-лингвисты о предвыборной информации и агитации: 
http://www.evartist.narod.ru/text3/81.htm

 Как преподносить новости Автор: Коппероуд Р., Нельсон Р. П. Год издания: 1998. Издательство: ВИО-
ЛАНТА

Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/
index.php

Апта № 9
Дəріс: түсіндірме хат.
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы немесе тест.
Апталық топтық ойталқы: демалыс күндеріне берілген тапсырма бойынша сыни пікірлер.
Күнделікті тапсырма: «Мен не, қалай жəне неліктен болғанын білгім келіп еді....». Əрбір студентке 

жергілікті газеттерден иллюстрациялы материалды таңдап, осы материалда оны ерекше таңдандырған 
факті туралы айтып беруді өтіну.

Жексенбіге берілетін тапсырма: студенттер жұпқа бөлінеді. Олар бір-біріне өзгеге ұқсамайтын нəрсені 
таңдап, ол жайлы сұрақтар қойып жəне сол туралы материал жазу.

Оныншы аптаға арналған əдебиет: (1) идеялар мен оларды жүзеге асыру туралы түсіндірмелі 
материалдарға мысал келтіру, (2) грамматика бойынша оқулық.

 Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/
kopper/index.php 

Прием письма: http://www.poynter.ru/writingtools/
Апта № 10
Дəріс: Идеяларды жəне оның жүзеге асырылу үдерісін түсіндіру.
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы немесе тест.
Апталық топтық ойталқы: студенттер өздері туралы жазылған материалдарды талқылайды.
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Күнделікті тапсырма: (жексенбіден бейсенбіге дейін) мысалы, университеттен үйге қалай жетуге бо-
лады, Facebook бағдарламасы қалай жұмыс істейді деген сияқты жұмыстың идеясы мен қағидаларымен 
таныс емес ересек адамдарға арнап 100-150 сөз көлемінде материал жазу. 

Жексенбіге берілетін тапсырма: ғылым немесе əлеуметтік ғылым курстарын түсіндіруші жалпы 
аудиторияға арналған материал жазу.

Он бірінші аптаға арналған əдебиет: (1) материалды қалай сəтті етіп бастауға болады?
(2) грамматика бойынша оқулық. 
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php
Прием письма: http://www.poynter.ru/writingtools/

Апта № 11
Дəріс: Оқырманды тарту: материалды қалай тартымды етіп бастауға немесе лидті қалай таңдауға бо-

лады?
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: демалыс күндеріне берілген материалдарды талқылау.
Күнделікті тапсырма: алғашқы сөйлемнің тартымды етіп жазылуына назар аудара отырып анекдот 

жазу.
Жексенбіге берілетін тапсырма: жексенбі күндері жазылған анекдоттардан үш тиімді лидті тауып, 

неліктен олар тартымды болып шыққанын түсіндіру.
Он екінші аптаға əдебиет: (1) материалдың қорытынды бөлімі, (2) грамматика бойынша оқулық. 

Апта № 12
Дəріс: Материалдың қорытындысын қалай жақсы аяқтауға болады?
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: соңғы аптада жазылған анекдоттарды жəне материалдарға лид жазу туралы 

жаттығуларды талқылау.
Күнделікті тапсырма: материалдың қорытындысы қызықты болып аяқталатын анекдот жазу.
Жексенбіге берілетін тапсырма: оқытушының тапсырмасы бойынша қандай да бір шараға қатысып, 

сол туралы хабарламалы, сипаттамалы жəне түсіндірмелі стильде 750-1000 сөз көлемінде материал жазу. 
Материалдың алғашқы нұсқасын дүйсенбіде тапсыру.

Он үшінші аптаға əдебиет: (1) журналистика тілі, (2) грамматика бойынша оқулық. 
 Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/

kopper/index.php 
Прием письма: http://www.poynter.ru/writingtools/
Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Савова М.Р., Сальникова О.А. РИТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖУРНА-

ЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text3/84.htm

Апта № 13
Дəріс: Журналистика тілі: нақты, кəсіби, белсенді, түсінікті, демократиялық, ешбір нəсілдік 

кемсітушіліксіз.
Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: соңғы аптадағы анекдоттарды жəне демалыс күндеріне берілген тапсырма-

ларды талқылау.
Күнделікті тапсырма:  (жексенбіден бейсенбіге дейін) журналист тілі туралы мысалдардан анекдот   жазу.
Жексенбіге берілетін тапсырма: болған оқиға бойынша жазылған материалды өңдеп дүйсенбіде бағаға 

тапсыру.
Он төртінші аптаға арналған əдебиет: (1) тиімді жəне тиімді емес ауыспалы мағыналы етістіктер, (2) 

грамматика бойынша оқулық. 
Беззубов А.Н. ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: http://www.evartist.narod.ru/

text16/034.htm
Валгина Н.С. ТЕОРИЯ ТЕКСТА: http://evartist.narod.ru/text14/01.htm
Кара-Мурза Е. В помощь редакторам: эксперты-лингвисты о предвыборной информации и агитации: 

http://www.evartist.narod.ru/text3/81.htm
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Апта № 14
Екі сағаттық сабақ:
Дəріс: (1) Ауыспалы мағыналы етістіктер
(2) Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы.
Апталық топтық ойталқы: Əр студент өзінің семестр бойында жазған материалынан ең үздігін таңдап 

алып, ол неліктен үздік деген сауалға жауап береді.
Күнделікті тапсырма: осы пəнді оқу кезінде болған оқиға жайлы анекдот жазу. 
Жексенбіге берілетін тапсырма: семестр бойы жазылған анекдоттарды пайдалана отырып, өткен курс 

жайлы 750-1000 сөздік хабарлама жазу. Оны бағаға тапсыру.
Он бесінші аптаға арналған əдебиет: типтік деректі мақала.
 Сборник упражнений по морфологии современного русского языка. (Files RusLang.pdf and 

RusLang2.pdf enclosed)
 Голуб И.Б. Сборник упражнений по стилистике современного русского языка.

Апта № 15
Дəріс: (1) Деректі мақалаға талдау: оның артықшылығы неде?
(2) Грамматикалық дағдылар бойынша бақылау жұмысы (немесе соңғы тесттің қорытындысы).
Апталық топтық ойталқы: зерттелген мəселе бойынша жазылған анекдотты талдау.

Бағалау хаттамасы:
Үй тапсырмалары: күнделікті жəне жексенбі күндерге:
Тапсырылғандары: 25%
Бағаланғандары: 25%
Негізгі мақала: 30%
Бақылау жұмысы: 20%

Əзірлеген Кингс Колледж университетінің профессоры Мишел Гобден, Галифакс, ЭнЭс, Канада.

_________________________________________________________

ЖУРНАЛИСТИКА НЕГІЗДЕРІ: ҰЛТТЫҚ ЖƏНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНСТИТУТТАР

Оқыту деңгейі: 3 немесе 4 жыл оқитын бакалавриат бағдарламасының бірінші курсына арналған.

Пəн сипаты: курстың мақсаты өз елінің мемлекеттік құрылымын, конституциясын, заң жүйесін, саяси 
үдерісін, географияcы, экономикасы, кедейшілік, қоршаған ортаны дамыту жəне басқа елдермен қарым-
қатынасы туралы негізгі түсініктермен қамтамасыз ету. 

Əдісі: дəрістер, топтық презентациялар, «ашық кітаппен» екі емтихан (жауаптарды дайындау бары-
сында анықтамалық əдебиетпен, дəрістер конспектілермен пайдалануға рұқсат етіледі). 

Педагогикалық тəсіл: Курс əр аптада екі сағаттық дəрістен тұрады, студенттер материалдарды толығымен 
конспектілейді. Курстың ортасы мен соңында жазбаша емтихан жүргізіледі жəне студенттер конспектілерін 
əкеп, сұрақтарға дəріс материалдары бойынша жауап береді. Шамамен əрбір төртінші сабақта дəрістер бойын-
ша берілген тақырыптарға топтық презентациялар (максимум 12 адамнан) жасалады. 

Барлығы тең болу үшін əр топ тапсырманы екі апта бұрын алады. 

Апталық жүктеме: 2 сағат (1-15 апта: топтық презентациялармен дəріс жəне конспектілерді 
пайдалануға болатын екі емтихан.)

Ұсынылған жəне міндетті əдебиет жəне/немесе құрал жабдықтар
Оқытушыға арналған:
Буйчик А. Зайнагабдинова Э. Сорокина Е. История социума и демократии. Древний мир, Средневеко-

вье и эпоха Возрождения: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/buych/index.php



38

История и теории демократии: Методические указания для студентов-политологов: http://window.edu.
ru/window_catalog/fi les/r39923/feb02055.pdf

Дьяков А. М. и Рейснер И. М., Роль Ганди в национально-освободительной борьбе народов Индии, 
«Советское востоковедение», 1956, № 5

Кинг М.Л. Есть у меня мечта. Избранные труды и выступления. М., 1970: http://www.krotov.info/lib_
sec/11_k/kin/g_05.htm

Рормозер Г. Кризис либерализма: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/rorm/index.php
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Schum/

index.php
Василенко И. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобрита-

ния, Франция, Германия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Vasil/index.php
Кокорев В. Концепции конституционного выбора: между мечтаниями Платона и анархо-синдикализ-

мом: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/kokor_koncep.php
ООН И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Механизмы создания и осуществления нормативных актов: http://window.

edu.ru/window_catalog/fi les/r37619/document100007098.pdf
Права человека. Международные и российские механизмы защиты: http://window.edu.ru/window_

catalog/fi les/r29810/unesco15.pdf
Проблемы прав человека: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42309/index.html
Международный пакт о гражданских и политических правах: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Polit/Article/megd_pakt.php
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/kastel/index.php
Коновалов В. Экономика и политика: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Konov/index.php
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kapit/

index.php
Современные типы социально-экономических систем: Учебно-методическое пособие для вузов: http://

window.edu.ru/window_catalog/fi les/r65576/m08-210.pdf
Экономическая теория. Введение в экономику. Микроэкономика: Учебное пособие: http://window.edu.

ru/window_catalog/fi les/r64787/gerasimov1-l.pdf
Мировая экономика. Тенденции теоретического анализа: Учебное пособие: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r40415/jan04032.pdf
Т.А.Фролова. История экономических учений: конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006: http://

www.aup.ru/books/m172/
Сорос Д. Тезисы о глобализации: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/sor_tezis.php
Глобализация: политические аспекты: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r45020/cirota.pdf
Расчет индексов развития человеческого потенциала: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_RU_

technical.pdf
Индекс человеческого развития, индекс развития человеческого потенциала: http://msk.treko.ru/show_

dict_514
Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и параллелей: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/Haus/geo_din.php
Нартов Н. Геополитика: Учебник для вузов: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/nart/index.php
Платонов Ю. Народы мира в зеркале геополитики: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Plat/

index.php
Геополитика: Учебно-методический комплекс дисциплины: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r61539/UMK_Shagurin_Geopolitika.pdf
Геополитика: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r36899/stup125.pdf
Геополитика и политическая география: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42451/index.html
Введение в геополитику: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42201/index.html
Экология: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r27277/feb02047.pdf
Ағылшын тілінде:
Allen, Tim and Thomas, Alan, Poverty and Development, 2nd revised edition, Oxford University Press, 2000.
Barr, Nicholas, Economics of the Welfare State, 4th. Edition, Oxford University Press, 2004.
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Blaug, Mark, Economic Theory in Retrospect, Richard B. Irwin, 1962.
Boyle, Godfrey, ed., Renewabee Energy, Oxford University Press, 2nd edition, 2004.
Dahl, Robert A., Democracy and its critics, Yale University Press, 1989, Orient Longman, 1991.
Dunn, John, ed., Democracy- the unfi nished journey, 508 B.C. to A.D. 1993, Oxford University Press, 1992.
Elster, Jon and Slagstad, Rune, eds., Constitutionaiism and democracy, Cambridge University Press and 

Universitetsforlaget, 1988; paperback edition 1993.
Freeman, Samuel, Original meaning, democratic interpretation and the Constitution’, Тел.ilosoтел.y and 

Public Affairs, Winter 1992.
Gillespie, Andrew, Foundations of Economics, Oxford University Press, 2007.
Hillman, Mayer, Fawcett, Tina, Rajan, Sudhir Chella, The Suicidal Planet: how to preventgoobalclimate 

catastroтел.e, Thomas Dunne Books, 2007.
Hirst, Paul and Khilnani, Sunil, eds., Reinventing democracy, Blackwell, 1996.
Hunt, Alan, Expoorations in law and society - towards a constitutive theory of law, Routledge, 1993.
Lipsey, Richard and Chrystal, Alec, Economics, 11th. Edition, Oxford University Press, 2007.
McGraw-Hill authors, Geograтел.y: The world and its peopee, Glencoe/McGraw-Hill, 1998, 2nd edition.
Mill, John Stuart, Utilitarianism, http://www.utilitarianism.com/jsmill.htm.
Riley, Jonathan, Ferejohn, J., and Rakova, J., Constitutional Culture and DemocraticRuee, Cambridge 

University Press, 2001.
Rodriguez-Pose, Andres, The European Union: Economy, Society, Polity, Oxford University Press, 2002.
Sen, Amartya, and Williams, Bernard, eds., Utiiitarianism and beyond, Cambridge University Press, 1982.
Sen, Amartya, Inequality re-examined, Clarendon Press, 1992.
Tocqueville, Alexis de, Democracy in America (original French edition in 1835), Wordsmith Editions, 1998.

Студенттерге арналған:
Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау үшін Интернеттен қосымша материалдарды қарауға 

компьютерге қол жетімділігі болу керек. 

Сабақ кестесі
№ 1 апта.
1 сабақ: Курсқа кіріспе; қажетті əдебиет пен студенттер жұмысын бағалау жолдарын  талқылау.
2 сабақ: Демократия табиғаты жайлы дəріс, ежелгі гректер тəжірибесінен (б.ғ.д. 508 ж.) жəне Француз 

Революциясындағы демократия кезеңіне дейін жəне олардың салдарлары.
Буйчик А. Зайнагабдинова Э. Сорокина Е. История социума и демократии. Древний мир, Средневеко-

вье и эпоха Возрождения: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/buych/index.php
История и теории демократии: Методические указания для студентов-политологов: http://window.edu.

ru/window_catalog/fi les/r39923/feb02055.pdf
Карл Т., Шмиттер Ф. Что есть демократия? http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/karl_dem.

php
Пугачев В.П. Соловьев А.И.
http://www.i-u.ru/biblio/archive/pugachev_politolog/polit12.aspx

№ 2 апта.
1 сабақ: Саясаттағы гандизм Америкадағы Мартин Лютер Кингтің бостандық үшін Қозғалыстары не-

месе Оңтүстік Африкадағы Шындық Комиссиясымен салыстыру арқылы оқытылады.
2 сабақ: топтық презентация.
 Дьяков А. М. и Рейснер И. М., Роль Ганди в национально-освободительной борьбе народов Индии, 

«Советское востоковедение», 1956, № 5
Кинг М.Л. Есть у меня мечта. Избранные труды и выступления. М., 1970: http://www.krotov.info/lib_

sec/11_k/kin/g_05.htm
Р. В. Рыбаков АХИМСА В ИНДИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ И В УЧЕНИИ М.К. ГАНДИhttp://www.krotov.

info/libr_min/16_p/paz/ifi zm_06.htm

№ 3 апта
1 сабақ: Демократия мен басқарудың конституциялық жүйесі, заң шығарушы жəне сот билігі арасындағы 

шиеленіске сипат.
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2 сабақ: Жоғарыда айтылған мəселелерді нақты бір елге қатысты талқылау. Сонымен қатар Еуропа 
Одағының Конституциясы да талқыланады (Родригестің ұсыныстарынан үзінділер).

Рормозер Г. Кризис либерализма: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/rorm/index.php
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Schum/

index.php
Василенко И. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобрита-

ния, Франция, Германия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Vasil/index.php
История и теории демократии: Методические указания для студентов-политологов: http://window.edu.

ru/window_catalog/fi les/r39923/feb02055.pdf
Кокорев В. Концепции конституционного выбора: между мечтаниями Платона и анархо-синдикализ-

мом: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/kokor_koncep.php

№ 4 апта
1 сабақ: Адам    құқы мен заңнама туралы  пікірталас.
2 сабақ: топтық презентация
История и теории демократии: Методические указания для студентов-политологов: http://window.edu.

ru/window_catalog/fi les/r39923/feb02055.pdf
ООН И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Механизмы создания и осуществления нормативных актов: http://window.

edu.ru/window_catalog/fi les/r37619/document100007098.pdf
Права человека. Международные и российские механизмы защиты: http://window.edu.ru/window_

catalog/fi les/r29810/unesco15.pdf
Проблемы прав человека: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42309/index.html
Международный пакт о гражданских и политических правах: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Polit/Article/megd_pakt.php
Пугачев В.П. Соловьев А.И. http://www.i-u.ru/biblio/archive/pugachev_politolog/polit6.aspx
Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года  

http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
М.И. ФЕТЮХИН. 2003. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r25754/volsu333.pdf
В.В. Гаврилов  1998.  ООН и права человека: механизмы создания и осуществления нормативных ак-

тов. http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r37619/document100007098.pdf

№ 5 апта
1 апта: Адам құқы жəне заңнама туралы пікірталас.
2 апта: Гендер жəне құқықтық жүйе: əр түрлі қауымдастық үшін тұлға құқы бірдей болуы мүмкін бе?
ООН И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Механизмы создания и осуществления нормативных актов: http://window.

edu.ru/window_catalog/fi les/r37619/document100007098.pdf
Права человека. Международные и российские механизмы защиты: http://window.edu.ru/window_

catalog/fi les/r29810/unesco15.pdf
Проблемы прав человека: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42309/index.html
Международный пакт о гражданских и политических правах: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Polit/Article/megd_pakt.php
Поленина С.В. 2004. Гендерная экспертиза закона и методология ее проведения. http://www.i-u.ru/biblio/

archive/polenina_gender/?search=%c3%e5%ed%e4%e5%f0#st

№ 6 апта
1 сабақ: экономика теориясына кіріспе
2 сабақ: топтық презентация
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/kastel/index.php
Коновалов В. Экономика и политика: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Konov/index.php
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kapit/

index.php
Современные типы социально-экономических систем: Учебно-методическое пособие для вузов: http://

window.edu.ru/window_catalog/fi les/r65576/m08-210.pdf
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Экономическая теория. Введение в экономику. Микроэкономика: Учебное пособие: http://window.edu.
ru/window_catalog/fi les/r64787/gerasimov1-l.pdf

Т.А.Фролова. История экономических учений: конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006: http://
www.aup.ru/books/m172/

Журавлева Г.П. 2001. Экономика.

№ 7 апта
1 апта: Адам Смиттен бастап Давид Рикардо жəне Карл Маркс экономикалық теориясына шолу
2 апта: Неоклассикалық экономика
Современные типы социально-экономических систем: Учебно-методическое пособие для вузов: http://

window.edu.ru/window_catalog/fi les/r65576/m08-210.pdf
Экономическая теория. Введение в экономику. Микроэкономика: Учебное пособие: http://window.edu.

ru/window_catalog/fi les/r64787/gerasimov1-l.pdf
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/kastel/index.php
Коновалов В. Экономика и политика: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Konov/index.php
Мировая экономика. Тенденции теоретического анализа: Учебное пособие: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r40415/jan04032.pdf
Т.А.Фролова. История экономических учений: конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006: http://

www.aup.ru/books/m172/

№ 8 апта
1 сабақ: Нақты бір елдің экономикалық проблемалары
2 сабақ: «Ашық кітаппен» бір сағаттық емтихан, студенттер 1-8 апта аралығында өткен дəріс материал-

дарына негізделген 10 сұраққа 50-100 сөзден жауап жазу керек (ұсынылған 20 сұрақтан 10 сұрақты таңдап 
алу мүмкіндіктері болады). Əр жауап 3 балмен бағаланады.

Т.А.Фролова. История экономических учений: конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006: http://
www.aup.ru/books/m172/

С.В.Жуков, О.В.Резникова. 2001. Центральная Азия в социально-экономических структурах современ-
ного мира: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/277276.html

ПРООН. http://www.undp.uz/en/publications/publication.php?id=243
ПРООН. http://www.undp.uz/en/publications/publication.php?id=229

№ 9 апта
1 сабақ: «Жалпылай сəулеттенген мемлекеттің» Батыс Еуропалық моделі. Кейнс жəне сəулетті эконо-

мика.
2 сабақ: Белгілі бір елдегі сəулеттендіру мəселелері (мысалы: мемлекетті реттеу жəне Индияны 

дамытудың бес жылдық жоспары).
Т.А.Фролова. История экономических учений: конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006: http://

www.aup.ru/books/m172/
Современные типы социально-экономических систем: Учебно-методическое пособие для вузов: http://

window.edu.ru/window_catalog/fi les/r65576/m08-210.pdf
Экономическая теория. Введение в экономику. Микроэкономика: Учебное пособие: http://window.edu.

ru/window_catalog/fi les/r64787/gerasimov1-l.pdf
Т.Ю.Сидорина. 2006.  Социальное рыночное хозяйство как модель социальной политики. Социальная 

политика Германии в системе моделей социальной политики – место в типологии. http://www.ecsocman.
edu.ru/db/msg/272785.html

И. Джилл, Чорчин Го. Сельско-городская интеграция в Центральной Азии http://www.eabr.org/media/
img/rus/publications/magazine/no4%282009%29/n5_2009_4.pdf

№ 10 апта
1 сабақ: Ғаламдастыру, жекешелендіру, либерализация –  90-шы жылдардағы он жылдық.
2 сабақ: Ғаламдастыру, жекешелендіру, либерализация –  90-шы жылдардағы он жылдық.
Сорос Д. Тезисы о глобализации: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/sor_tezis.php



42

Глобализация: политические аспекты: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/
r45020/cirota.pdf

Григорьян Э.Р. Мунтян М.А. Сафонова М.А. 2001. http://www.i-u.ru/biblio/archive/grigoriyan_global/
В.Парамонов, А.Строков. 2010.  Центральная Азия в период мирового финансово-экономического 

кризиса: в плену старых или поисках новых моделей и ориентиров развития? http://www.easttime.ru/
reganalitic/1/228.html

Александр Неклесса. 2007.Глобализация и новое геоэкономическое мироустройство http://www.
perspektivy.info/oykumena/vector/globalization_i_novoe.htm

№ 11 апта
1 сабақ: Адам даму индексін түсіну (білім беру, денсаулық сақтау жəне сатып алу қабілетінің теңдігі)  

жəне оны ел бойынша талдау есептері.
2 сабақ: топтық презентация.
Расчет индексов развития человеческого потенциала: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_RU_

technical.pdf
Индекс человеческого развития, индекс развития человеческого потенциала: http://msk.treko.ru/show_

dict_514
ПРООН. 2010. http://www.undp.uz/en/publications/publication.php?id=247
ПРООН. 2005. http://www.undp.uz/publications/publication.php?id=24

№ 12 апта
1 сабақ: Елдің географиялық орналасуы, жер шарындағы қақтығыстар мен қауіпті жерлерді қоса.
2 сабақ: топтық презентация.
Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и параллелей: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/Haus/geo_din.php
Платонов Ю. Народы мира в зеркале геополитики: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Plat/

index.php
Геополитика и политическая география: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42451/index.html
Введение в геополитику: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42201/index.html
Буртовая Е.В. (сост.). 2002. Конфликтология. Учебное пособие. http://www.i-u.ru/biblio/archive/

unknown_konfl ictions/
Бисенбаев А. 2001. Другая Центральная Азия. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/bisenb/06.php
№ 13 апта
1 сабақ: Белгілі бір елдегі климаттың өзгеруі, энергияның баламалы көздері секілді географиялық 

қызығушылыққа шолу.
2 сабақ: Қоршаған орта мəселелері.
Нартов Н. Геополитика: Учебник для вузов: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/nart/index.php
Геополитика: Учебно-методический комплекс дисциплины: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r61539/UMK_Shagurin_Geopolitika.pdf
Геополитика: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r36899/stup125.pdf
Геополитика и политическая география: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42451/index.html
Экология: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r27277/feb02047.pdf
WWF России / UNEP, 2006. – 190 c. Изменение климата и водные проблемы в Центральной Азии. 

Учебный курс для студентов естественных и гуманитарных специальностей. http://www.wwf.ru/resources/
publ/book/204/

ЕБР. 2009. http://www.eabr.org/media/img/rus/publications/AnalyticalReports/Full_version_of_the Report_6.pdf

№ 14 апта
1 сабақ: Қоршаған орта мəселелері. Экономикалық мүдде мен қоршаған ортаны ластаумен күрес ара-

сында келіспеушілік бар ма? 
2 сабақ: топтық презентация.
Экология: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r27277/feb02047.pdf
Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и параллелей: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/Haus/geo_din.php
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№ 15 апта
1 сабақ: Өткен материалға шолу жəне пікірталас.
2 сабақ: «Ашық кітаппен» бір сағаттық емтихан, студенттер 9-15 апта аралығында өткен дəріс мате-

риалдарына негізделген 10 сұраққа 50-100 сөзден жауап жазуы керек (ұсынылған 20 сұрақтан 10 сұрақты 
таңдап алу мүмкіндіктері болады). Əр жауап 3 баллға бағаланады.

Бағалау хаттамасы: Студенттер күнде таңертең тіркеу үшін өз анекдоттарын өткізулері керек. Егер 
оқытушыда ассисент болса аптасына бір материалды бағалайды, ал егер ассисенті болмаса апта сайын 
іріктеп бағалайды, семестр бойы студенттер өзінің жеті немесе сегіз материалдарына баға алады.

Сынып жұмысына қатысу:10%
Конспектілерді пайдаланатын екі емтихан: 30% + 30% = 60%
Топтық презентация: 30%

Комментарийлер:
Бұл оқу жоспары бакалавриатқа арнап жасалған. Магистратура үшін топтық презентациялар оқып 

жатқан пəндерге, мамандануына жəне тақырыптың əр түрлілігіне байланысты шағын топтардағы семи-
нарлармен ауыстыруға болады (8-10 адам). Академиялық дəрежесіз  институттар ұсынған дайындық кур-
стары үшін топтық пікірталастарды кеңес беру сабақтарымен алмастыруға болады, бұл студенттер ара-
сында болашақтағы пікірталастар мен тұжырымдамаларды нақтылау үшін пайдалы болуы мүмкін.

ЖУРНАЛИСТИКА НЕГІЗДЕРІ: ЖАЛПЫ БІЛІМ

Оқыту деңгейі: төрт жылдық бакалавриат бағдарламасының бірінші жылы. 

Бұл курста студенттер əлемдік тарих жайлы жалпы танысып, біртіндеп өз елінің жəне өңірдің 
ерекшеліктерімен танысуға үйренуі тиіс. Бұл Индия еліндегі бөлініс, Руандадағы азаматтық соғыс не-
месе Латын Америкасындағы социализмнің қайта қалыптасуы секілді драмматикалық оқиғаларды түсінуі 
үшін маңызды. Осыған орай саяси тəжірибені бірегейлендіру кезінде гендерлік, нəсілдік, топтық, діндік, 
мəдени мəселелерге байланысты теория мен практиканы ашу жəне осындай бірегейлендіру үшін болған 
күрестер ұлттың қалыптасуына қалай əсер етуі жайлы түсіндіру қажет. 

Пəннің сипаты: Курс журналистерге ұлттық жəне халықаралық тарих, қазіргі əлеуметтік жəне басқа 
да гендерлік, нəсілдік, ұлттық, діни, əлеуметтік топ, қақтығыстар секілді қазіргі заманауи маңызды 
мəселелер туралы жаңалықтарды берудің тəжірибелік жəне сараптамалық техникалық мүмкіндіктеріне 
қатысты негізгі ұғымдарды оқытуға арналған.

Əдістеме: Дəрістер, мəтінді топтық талдау жəне «ашық кітаппен» екі емтихан.

Педагогикалық тəсіл: Бакалавриат аудиториясы өте үлкен, сондықтан бұл дəріс, кеңес беру  бары-
сында немесе семинар сабақтарында оқытушы мен əрбір студенттің интерактивті байланысын шектейді. 
Бірінші аптадан 15 аптаға дейін дəрістер оқылып, оларға фильмдерден қосымша үзінділер беріледі жəне 
студенттердің барлығы өздеріне қажетті ақпараттардан жазба жүргізеді деп күтіледі. Сонымен қоса, бұл 
сабақтар студенттерге кездесетін қиыншылықтарды талқылауға, оның шешімін табуға мүмкіндіктер 
беріп, пəнді қызғылықты өткізуге назар аударады, алайда, уақыт аздығы кедергі болуы мүмкін. Десек-
те, оқытушы қандай жағдайда болмасын судентке кеңес беру сабақтарын ұйымдастырып, мүмкіндіктер 
жасауға міндетті. 

Семестрдің ортасында жазбаша емтихан болады, бұған студент барлық оқылған дəрістер бойын-
ша жасаған жазбаларын əкеліп, берілген сұрақтарға жауап береді. Екінші «ашық кітаппен» емтихан 
семестрдің соңында болады. (Мұндай емтихан сұрақтарына Индиядағы журналистика мектептерінен 
мынадай мысал келтіруге болады: 2001 жылғы тамыз-қыркүйек айларында Оңтүстік Африкада, Дур-
банда өткен нəсілшілдік жəне ксенофобияға қатысты əлемдік конференцияға Индиядан қатысқан үнді 
əлеуметтанушыларының Далиттерге (бұрынғыша қол тигізуге болмайтындарға) қарсылығы. «Ашық 
кітаппен» емтиханы екі мақсатты көздейді: жазбалар арқылы студенттерді тілшілік қызметке даярлайды, 
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сонымен қоса, плагиатқа жол бермеуге көмектеседі. Əрбір төртінші сабақ белгілі бір тақырып бойын-
ша топтық (əр топта 12 студент) талдауға арналады. Мəтінді талдау барысында əрбір топ сол өңірдегі 
саяси-əлеуметтік  жəне экономикалық жағдайды қаншалықты деңгейде білетінін көрсетуі тиіс.  Алдын-
ала презентацияға екі апта қалғанда əрбір топ өздері талдауға тиісті мəтінді алады. Апталық жүктеме: 2 
сағат (1-ден 15-аптаға дейін дəріс, топтық мəтін, жаңалықты талдау сабағы, «ашық кітаппен» екі емтихан.

Міндетті жəне ұсынылған əдебиет жəне/немесе құрал-жабдықтар
Оқытушы өз елінің оқулықтарымен өзгертуге болатын мəтін жұлдызшамен белгіленген. Бұл 

оқулықтармен қоса оқытушы фильмдердегі клиптен қосымша оқу құралы ретінде пайдалануына болады.

Оқытушыларға арналған əдебиеттер:
Орыс тілінде:
 Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М.: УРСС, 2004
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/index.php
Андерсон Б. Нации и национализм: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/anders/index.php
Бачинин В. Национальная идея для России: выбор между византизмом, евангелизмом и секуляризмом: 

http://www.gumer.info//bibliotek_Buks/History/Bachinin/index.php
Берроуз Д. Человек против мифов: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Berr/index.php
Брайсон В. Политическая теория феминизма: Введение. М.: Идея-Пресс, 2001.
В. В. Миронов. Философия: учебник для ВУЗов. Мультикультурализм: http://society.polbu.ru/mironov_

philosophy/ch127_i.html
Василенко И. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобрита-

ния, Франция, Германия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Vasil/index.php
Всемирная история. История средних веков: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r67713/tula_tsu_072.pdf
Гендерные проблемы в информационном обществе: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r36565/

ifap12.pdf
Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/pol_pl.php
Декрет об отмене частного владения женщинами: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/

dekr_obotm.php
Дурбанская декларация и Программа действий: http://www.un.org/russian/durbanreview2009/ddpa.shtml
Имидж женщины-лидера: Коллективная монография: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r57616/

ivanovo02.pdf
Казахстан: Четыре полюса национального развития: http://www.ferghana.ru/article.php?id=5248
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/kastel/index.php
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Polit/Article/konv_likv.php
Лазутина Г. Профессиональная этика журналиста: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lazut/

index.php
Лучинский Ю. Очерки истории зарубежной журналистики: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/

luch/index.php
Монро П. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная 

идентичность: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Monro/index.php
Мусиенко Т. Демократические и религиозные ценности: проблемы конфликтности и нетолерантности: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/mus_dem.php
Половое (гендерное) неравенство (сборник книг): http://scepsis.ru/tags/id_116.html
Разработка комплексной стратегии борьбы против расизма, дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001312/131202r.pdf
Ренан Э. Что такое нация?: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Ren_Nacia.php
Рожанский И. Расизм и Древняя Греция: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/rog_ras.php
Русскоязычные ресурсы Интернет по истории: Справочник: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r53145/RussianInternet.pdf
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СЕКУЛЯРИЗМ, ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ: http://i-r-p.
ru/page/stream-exchange/index-13639.html

Сиротенковские чтения по всеобщей истории: Сборник материалов международной научной конфе-
ренции: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r61265/Sirotenkov.pdf

Соловьев С. Прогресс и религия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Solov/pr_rel.php
СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ: http://esa.un.org/

techcoop/russian/policyNotes.asp
Струве П. Б. Заметки о плюрализме: http://www.biblioclub.ru/book/7344/
Шнирельман В. Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика: http://www.gumer.

info/bibliotek_Buks/Polit/Article/schnir_nac_simv.php
Ағылшын тілінде:
Ahmed, Akbar S., Postmodernism and Islam-predicament and promise, Routledge, 1992.
*Ahmed, Imtiaz, Ghosh, Partha S. and Reifeld, Helmut, eds., Pluralism and equality-vauues in Indian society 

and politics, Sage Publications, 2000.
Anderson, Benedict, Imagined Communities, Verso, 1983, Revised edition, 1991.
Banton, Michael, Racial Theories, 2nd edition, Cambridge University Press, 1998.
*Basu, Tapan, et al, Khaki shorts and saffron fl ags, Orient Longman, 1993.
Bayly, Susan, Caste, society and politics in India - from the eighteenth century to the modern age, The New 

Cambridge History of India series, Cambridge University Press, 1999.
Bhargava, Rajeev, ed., Secularism and its critics, Oxford University Press, 1998.
Bhargava, Rajeev, Bagchi, Amiya Kumar and Sudarshan, R., eds., Multiculturalism, liberalism and democracy, 

Oxford University Press, 1999.
*Chandra, Bipan, Cornrnunalisrn in modern India, Vikas, 1984.
*Chatterjee, Partha, The nation and its fragments-cooonial and postcolonial histories, Oxford University 

Press, 1994.
*Das, Veena, Gupta, Dipankar, and Uberoi, Patricia, eds., Tradition, pluralism and identity-in honour of T.N. 

Madan. Contributions to Indian Sociology< Occasional Studies 8, Sage Publications, 1999.
Dirks, Nicholas, Castes of mind - coooniaiism and the making of modern India, Princeton University Press, 

2001; Permanent Black, 2002.
Dumont, Louis, Homo Hierarchicus: the caste system and its implications, Weidenfeld and Nicolson, 1970.
Elliott, Carolyn M., Civil society and democracy - A Reader Themes in Politics, Oxford University Press, 2003.
Elshtain, Jean Bethke, Public man, private woman-women in social and political thought, Princeton University 

Press, 1981.
*Gandhi, Rajmohan, Understanding the Muslim mind, Penguin Books, 1987.
*Gopal, Sarvepalli, ed., Anatomy of a confrontation-the Babri-masjid Ramjanmabhumiissue, Penguin Books, 

1991.
Guha, Ramachandra and Parry, Jonathan P., eds., Institutions and inequalities-essays in honour of Andre 

Beteilee, Oxford University Press, 1999.
Gupta, Dipankar, ed., Social Stratifi cation, Oxford in India Readings in Sociology and Social Anthropology 

Oxford University Press, 1992, second and enlarged edition.
*Hasan, Zoya, ed., Politics and the state in India, Readings in Indian government and politics, Sage 

Publications, 2000.
Hawley, John Stratton, ed., Fundamentalism and gender, Oxford University Press, 1994.
Hutchinson, John, Modern nationalism, Fontana Press, 1994. 
*Jaffrelot, Christoтел.e, The Hindu nationaiist movement and Indian politics, 1925 to the 1990s, Penguin, 

1999.
*Kaviraj, Sudipta, ed., Politics in India, Oxford in India Readings in Sociology and Social Anthropology, 

Oxford University Press, 1997.
Keylor, William R., The Twentieth Century World and Beyond-An international history since 1900, 5th. 

Edition, Oxford University Press, 2005.
Kymlicka, Will, Liberalism, community and culture, Clarendon Press, 1989.
Kymlicka, Will, ed., The rights of minority cultures, Oxford University Press, 1995.
*Lannoy, Richard, The speaking tree-a study of Indian cutture and society, Oxford University Press, 1971.
*Madan, T.N., Modern myths, oocked minds-secuaarism and fundamentalism in India, Oxford University 

Press, 1997.
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*Mahajan, Gurpreet, Identities and rights-aspects of liberal democracy in India, Oxford University Press, 
2001.

Mahajan, Gurpreet, The Mutticultural Path - issues of diversity and discrimination in democracy, Sage 
Publications, 2002.

Mouffe, Chantal, ed., Dimensions of radical democracy-pluralism, citizenship, community, Verso, 1992.
*Nandy, Ashis, At the edge of psychology-essays inpoiitics and culture, Oxford University Press, 1990.
Omvedt, Gail, Dalits and the democratic revouution - Dr. Ambedkar and the Dalit movement in cobnial 

India, Sage Publications, 1994.
Parish, Steven M., Hierarchy and its discontents-culture and the politics of consciousness in caste society, 

Oxford University Press, 1997.
Rajan, Nalini, Democracy and the limits of minority rights, Sage Publications, 2002.
Said, Edward W., Representations of the inteleectual, The 1993 Reith Lectures, Vintage, 1994.
*Sinha, Mrinalini, Colonial mascuiinity-the ‘manly Engiishman’ and the ‘effeminate Bengali’in the late 

nineteenth century, Manchester University Press, 1995.
Sivan, Emmanuel, Radical Islam-medieval theooogy and modern politics, Yale University Press, 1985.
*Sunder Rajan, Rajeswari, Real and imagined women-gender, culture and postcooonialism, Routledge, 1993.
*Vanaik, Achin, Cornrnunalisrn contested-religion, modernity and secularization, Vistaar Publications, 

1997.

Студенттерге арналған:
Материалдарды талдау үшін əрбір топқа екі апта ғана уақыт берілетініне назар аударыңыз. Əрбір топ  

төменде берілген тізімнен бір кітап немесе соның бір тарауын таңдап алып, оның мазмұнын өзі тұратын 
өңірдің əлеуметтік-саяси дамуымен салыстыруы керек. Сонымен қоса, студенттерде оқып жатқан курс 
бойынша қосымша материалдарды іздеу үшін Интернет қосылған компьютерге қолжетімділік болуы ке-
рек. Оқытушы студентті пайдалануға тиісті вебсайттар тізімімен қамтамасыз етуі қажет. 

Brown, Judith M., Modern India: The origins of Asian democracy, Oxford University Press, 1994.
Donghi, Tulio Halperin, The contemporary history of Latin America, Duke University Press, 1993.
Dunkerly, James, Rebellion in the veins-politicalstruggee in Bolivia 1952-1982, Verso, 1984.
Galeano, Eduardo, Open Veins of Latin America: Five centuries ofthe piilage of a continent Monthly Review 

Press, 25th. Edition, 1997.
Gelwin, James L., The Modern Middee East - A History, Oxford University Press, 2004.
Gildea, Robert, Barricades and Borders: Europe 1800-1914, Oxford University Press, 2003.
Gray, Jack, Rebellions andRevouutions: China from the 1800s to 2000, Oxford University Press, 2003.
Guillermoprieto, Alma, The Heart that Beeeds: Latin America Now, Vintage Reprint Edition, 1995.
Hasan, Mushirul, The MushirulHasan Omnibus: Comprising Nationalism and Communal Politics in India, 

1885-1930; A Nationaiist Conscience: M.A. Ansari, the Congress and the Raj; Islam in the Subcontinent: Muslims 
in a Plural Society, Manohar Publications, 2006.

Jones, Maldwyn A., The Limits of Liberty: American History 1607-1992, Oxford University Press, 1995.
Ki-Zerbo, Joseph, Histoire de Afrique Noire, Librairie A. Hatier, Paris, 1978.
Lloyd, T.O., Empire, Welfare State, Europe: History of the United Kingdom 1906-2001, Fifth Edition, Oxford 

University Press, 2002.
Packenham, Thomas, TheScrambee for Africa, Reprint edition, Harper Perennial, 1992.
Spear, Percival, A History of India, Volume 2 Penguin, 1990 reprint.
Thapar, Romila, A History of India, Volume 1, Penguin, 1966.
Thapar, Romila, History and beyond, Oxford University Press, 2000.
Оқу құралын шығарудың күрделілігіне байланысты оқытушы силлабус бойынша оқуға арналған 

материалдардың портфелін жасап жəне оны өз елі туралы жалпы білім бойынша оқу құралын шығаруға негіз 
етіп алуына болады. Бұл басқа əріптестері үшін құнды ақпарат көзі жəне оқытушының өзі үшін маңызды 
дайындық болып есептеледі. Материалдарды жергілікті əдебиеттерді қосуға ыңғайлы халықаралық веб-
сайт түрінде құрастыруға болады.

Сабақтың апталық кестесі, тақырыбымен жəне əдебиетті қоса алғанда.
Оқытушы өз елінің немесе өңірінің мысалдарымен өзгертуге болатын тақырыптар мен мəтіндер 

жұлдызшамен белгіленіп қойылды. 
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№ 1 апта. 
1 сабақ: Пəнге кіріспе; əдебиеттер тізімі мен студент еңбегін бағалаудағы педагогикалық əдістерді талдау.
2 сабақ: Əлемдік тарихқа шолу.
2-сабаққа əдебиет: Kaylor кітабынан үзінді, 2005.
Всемирная история. История средних веков: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r67713/tula_tsu_072.pdf
Сиротенковские чтения по всеобщей истории: Сборник материалов международной научной конфе-

ренции: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r61265/Sirotenkov.pdf

 № 2 апта.
1 сабақ: Əлемдік тарихқа шолу.
2-сабаққа əдебиет: Kaylor кітабынан үзінді, 2005.
2 сабақ: Таңдалған мəтінді топтық талдау.
3-аптаға əдебиет: (1 сабақ) Anderson кітабынан үзінді, 1983, Hutchinson, 1994
(1 тарау: How modern is the nation? Fact of history or modern myth?1 -38 бет), Mahajan, 2001 (1,2 тараулар, 

1 – 39 бет); (2 сабақ) Elshtain кітабынан үзінді, 1981.
Тарих тақырыбындағы Интернеттегі орыс тілдіресурстар: Анықтама: http://window.edu.ru/window_

catalog/fi les/r53145/RussianInternet.pdf
Всемирная история. История средних веков: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r67713/tula_tsu_072.pdf
Сиротенковские чтения по всеобщей истории: Сборник материалов международной научной конфе-

ренции: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r61265/Sirotenkov.pdf
Бисенбаев А. 2001. Другая Центральная Азия. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/bisenb/

index.php

№ 3 апта.
1 сабақ: Бірегейлендірілген саясатқа кіріспе жəне оның ұлттық құрылысқа қарым-қатынасы. Талқылау 

жергілікті дəйектер мен оның ғаламдық дəлелдермен байланысын талқылау.
2 сабақ: Гендерлік мəселелерді, жеке жəне көпшілік, биологиялық жəне əлеуметтік мəселелерді шолу.
4-аптаға арналған əдебиет: *Sinha кітабынан үзінді, 1985, *Sunder Rajan, 1993.
Шнирельман В. Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика: http://www.gumer.

info/bibliotek_Buks/Polit/Article/schnir_nac_simv.php
Андерсон Б. Нации и национализм: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/anders/index.php
Имидж женщины-лидера: Коллективная монография: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r57616/

ivanovo02.pdf
Гендерные проблемы в информационном обществе: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r36565/

ifap12.pdf
 Здравомыслова Е.А., Тёмкина А.А. Социология гендерный подход в социологии
  http://www.i-u.ru/biblio/archive/zdravomyslova_tender/  
 Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р. «Не мужское это дело…» гендерный анализ занятости в соци-

альной сфере.  http://www.i-u.ru/biblio/archive/jarskaja_ne/
ПРООН. ГЕНДЕР В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ РАЗВИТИЯ. www.undp.uz/en/download/index.

php?type=publication&id=75

№ 4 апта.
1 сабақ: Постколониальдық перспективалардан белгілі бір елдердегі гендерлік мəселелер жайлы.
2 сабақ: Таңдалған мəтінге топтық талдау.
5-аптаға арналған əдебиет: Banton кітабынан үзінді, 1998.
Əйелдерді жеке пайдалануға тыйым салу Декреті: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/

dekr_obotm.php
Əйелдерге қатысты дискриминацияны болдырмау туралы конвенция: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/Article/konv_likv.php
Көшбасшы əйел имиджі: Ұжымдық монография: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r57616/

ivanovo02.pdf
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Ақпараттық қоғамдағы гендерлік мəселелер: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r36565/ifap12.pdf
Александр Джумаев. ГЕНДЕР И КУЛЬТУРА.   www.undp.uz/en/download/index.php?type=publication&id=75
http://www.adb.org/Documents/Translations/Russian/CGA-RU.pdf

№ 5 апта.
1 сабақ: Идеологиялық нəсілдік кемсітушілік дегеніміз не? Нəсілдік кемсітушілікке ғылыми түсіндірме 

бар ма?
2 сабақ: Оңтүстік Африкадағы апартеидтер туралы ақпараттарды талдау, Азаматтық соғыс кезіндегі 

Америка  Құрама Штатындағы нəсілдік қарым-қатынастар жəне 2001 жылғы Дурбанда өткен нəсілшілдік 
жəне ксенофобияға қатысты конференция материалдарын талдау.

6-аптаға əдебиет: Dumont кітабынан үзінді, 1970. (2 тарау: From system to structure: the pure and the 
impure,135 – 214 бет), Lannoy, 1971 (3 бөлім: The Social Structure, 135 – 214 бет), Gupta, 1992 (Varna and 
caste by M.N. Srinivas, 28 -34 бет, Caste in a South Indian village by Andre Beteille, 146-162 бет, Hierarchy, 
status and power: the caste system and its implications by Louis Dumont, 471- 491 бет).

Берроуз Д. Человек против мифов: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Berr/index.php
Рожанский И. Расизм и Древняя Греция: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/rog_ras.php
Разработка комплексной стратегии борьбы против расизма, дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001312/131202r.pdf
Дурбанская декларация и Программа действий: http://www.un.org/russian/durbanreview2009/ddpa.shtml
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.   
 № 6 апта
1 сабақ: Каста дегеніміз не?  Үнділік субконитентальға кіретін феномен бе, əлде колониальдық кон-

струкция ма?
2 сабақ: Таңдалған мəтінді топтық талдау
7- аптаға əдебиет: (1 сабақ) Bayly кітабынан үзінді, 1999 (4-9 бөлімдер). (2 сабақ) Guha кітабынан үзінді, 

1999 (2 бөлім: Brahmins and Brahminical values in modern Tamil Nadu, 30-55 бет; Two cheers for reservation: 
the Satnamis and the steel plant by Jonathan P. Parry,  128 -169 бет), Hasan, 2000 (1 бөлім: Changing terms of 
elite discourse-the case of reservation for ‘Other Backward Classes’ By D.L. Sheth, 246 -248 бет), Parish, 1997 
(6 бөлім: The Indian untouchable’s critique of culture, 172-197 бет); Dirks, 2002 (1 бөлім: The ‘invention’ of 
caste, стр. 1 -60; 4 бөлім:  Recasting India: caste, community, and politics, 229-302 бет) жəнеOmvedt, 1994 (3,4 
бөлім, Emergence of the Dalit movement, 59 -160 бет).

Берроуз Д. Человек против мифов: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Berr/index.php
Разработка комплексной стратегии борьбы против расизма, дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001312/131202r.pdf
Васильев Л.С. Средневековая Индия до ислама. http://www.iu.ru/biblio/archive/vasilev_istorija/05.aspx?s

earch=%e8%ed%e4%e8%e9%f1%ea%e0%ff%7c%ea%e0%f1%f2%e0#st

№ 7 апта
1 сабақ: * «Варна», «джати», негізгі фигура, санскритизация жəне кшатриазация секілді ұғымдарға 

түсініктеме жəне пікірталас.
2 сабақ: *Индия саясатындағы касталық дəлелдер жəне Далитами касталық жүйесін сынау.
8- аптаға əдебиет: Bhargava кітабынан үзінді, 1998 (3 тарау: Religious liberty – freedom of choice or 

freedom of conscience by Michael J. Sandel,  73 -93 бет;  4 бөлім: The two thresholds of laicisation by Jean 
Bauberot, 94 – 136 бет).

Берроуз Д. Человек против мифов: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Berr/index.php
Разработка комплексной стратегии борьбы против расизма, дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001312/131202r.pdf

 № 8 апта
1 сабақ: Секуляризм траекториясына қысқаша шолу жəне Франция, АҚШ-тағы секуляризация.
2 сабақ: Студенттердің 1-8 апта бойы тыңдаған дəрістері негізінде 10 сұраққа (оларда ұсынылған 20 

сұрақтан 10 сұрақты таңдауға мүмкіндігі болады) қысқаша (əрқайсысына 50-100 сөз көлемінде) жауапта-
рын жазуға тиісті бір сағаттық «ашық кітаппен» емтиханы. Əрбір жауап 3 баллмен бағаланады.

Бачинин В. Национальная идея для России: выбор между византизмом, евангелизмом и секуляризмом: 
http://www.gumer.info//bibliotek_Buks/History/Bachinin/index.php
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СЕКУЛЯРИЗМ, ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ: http://i-r-p.
ru/page/stream-exchange/index-13639.html

9-аптаға əдебиет: Ahmed кітабынан үзінді, 1992 (1 бөлім: PostmodernismandIslam, 1-50 бет), 
*Basuetal.,1993, *Chandra, 1984 (1 бөлім: Whatiscommunalism? 1-33 бет), *Gandhi,1987  (1 бөлім: Hindus 
and Muslims, 1-18 бет), *Gopal,1991(Introduction, 11 – 21 бет), Hawley, 1994 (7 бөлім: Fundamentalism and 
the control of women by Karen McCarthy Brown, 175 -211 бет), *Hasan, 2000 (12 бөлім: Religion and Politics 
in a secular state—law, community and gender by Zoya Hasan, 269 -289 бет), *Jaffrelot, 1999(1 бөлім: Three 
Hindu nationalist strategies, 11 -157 бет), *Madan,1997, Nandy,  1990 (4 бөлім: Final Encounter: The politics of 
the assassination of Gandhi, 70 -98 бет), Rajan, 2002  (3 бөлім: Freedom of conscience or of choice? 77-116 бет), 
Sivan, 1985 (1 бөлім: The mood: doom and gloom, 1 -15 бет), *Vanaik, 1997 (1 бөлім: 1 тарау, Introductionжəне 
2 тарау, Refl ections on communalism and nationalism inIndia, 3-62 бет).

№ 9 апта
1 сабақ: Дамушы елдердегі дəстүрлі мəдениет контексіндегі  секуляризм түсінігі.
2 сабақ: Дін, секуляризм жəне гендер мəселелерінің өзара қарым-қатынасы.
10 аптаға əдебиет: Kymlicka кітабынан үзінді, 1995, Bhargava, 1999, Mahajan, 2002
Бачинин В. Национальная идея для России: выбор между византизмом, евангелизмом и секуляризмом: 

http://www.gumer.info//bibliotek_Buks/History/Bachinin/index.php
СЕКУЛЯРИЗМ, ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ: http://i-r-p.

ru/page/stream-exchange/index-13639.html
Мусиенко Т. Демократические и религиозные ценности: проблемы конфликтности и нетолерантности: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/mus_dem.php
Соловьев С. Прогресс и религия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Solov/pr_rel.php
Д.Б. Абрамов. СЕКУЛЯРИЗМ, ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ИН-

ДИИ.  http://i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-13639.html#_ednref1

 № 10 апта
1 сабақ: Мультимəдениет дегеніміз не жəне оның плюрализмнен айырмашылығы неде?
2 сабақ: Таңдалған мəтінді топтық талдау.
11-аптаға əдебиет:  Kymlicka кітабынан үзінді, 1995; Bhargava,1999; Mahajan, 2002 (5 тарау: Feminism 

and multiculturalism, 123 – 145 бет;  6 тарау: limits of multiculturalism, 146 -165 бет).
Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/pol_pl.php
В. В. Миронов. Философия: учебник для ВУЗов. Мультикультурализм: http://society.polbu.ru/mironov_

philosophy/ch127_i.html
Струве П. Б. Заметки о плюрализме: http://www.biblioclub.ru/book/7344/

 № 11 апта
1 сабақ: Дамыған жəне дамушы əлемдегі мультимəдениет ұғымы.
2 сабақ: Феминизм жəне мультимəдениет – өзара үйлесімді ме?
12-аптаға əдебиет:  *Chatterjee кітабынан үзінді, 1994.
В. В. Миронов. Философия: учебник для ВУЗов. Мультикультурализм: http://society.polbu.ru/mironov_

philosophy/ch127_i.html
Струве П. Б. Заметки о плюрализме: http://www.biblioclub.ru/book/7344/
Половое (гендерное) неравенство (сборник книг): http://scepsis.ru/tags/id_116.html
Брайсон В. Политическая теория феминизма: Введение. М.: Идея-Пресс, 2001.
Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М.: УРСС, 2004
Всемирный доклад ЮНЕСКО. Инвестирование в культурное разнобразие и диалог между культурами. 

http://www.unesco.org/tools/fi leretrieve/e0ddf795.pdf

№ 12 апта
1 сабақ: Жергілікті жəне ғаламдық тұжырымдар негізінде ұлттық құрылыс – ұлттық даму үдерісі 

аяқталды ма?
2 сабақ: Таңдалған мəтінді топтық талдау.
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13- аптаға əдебиет:
Василенко И. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобрита-

ния, Франция, Германия: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Vasil/index.php
СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ: http://esa.un.org/

techcoop/russian/policyNotes.asp
Казахстан: Четыре полюса национального развития: http://www.ferghana.ru/article.php?id=5248

(1 сабақ) Elliott кітабынан үзінді, 2003 (2 тарау: Modes of civil society by Charles Taylor,43 – 62 бет; 3 та-
рау: The idea of civil society – a path to social reconstruction by Michael Walzer, 63 -82бет; 4 тарау: Rethinking 
the public sphere—a contribution to the critique of actually existing democracy by Nancy Fraser,  83 -105 бет), 
Mouffe, 1992 (3 тарау: Context is all: feminism and theories of citizenship, 63 -85 бет). (2 сабақ) *Kaviraj 
кітабынан үзінді, 1997 (1 бөлім, 4 тарау: The nation and its outcasts by Partha Chatterjee, 94 -118; YII бөлім, 
2 тарау: Crisis of governability by Atul Kohli,  383 -395 бет).

 № 13 апта
1 сабақ: Мемлекет, азаматтық қоғам жəне ұлтжандылық.
2 сабақ:  Белгілі бір ұлт немесе өңір–мемлекет, азаматтық қоғам жəне ұлтжандылық.
14-аптаға əдебиет: Edward Said кітабының барлық 6 тарауы, 1994.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/kastel/index.php
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/index.php
Ренан Э. Что такое нация?: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Ren_Nacia.php
Андерсон Б. Нации и национализм: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/anders/index.php

 № 14 апта
1 сабақ: Интеллектуальды журналистің рөлі мен жауапкершілігі туралы пікірталас
2 сабақ: Таңдалған мəтінді топтық талдау.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/kastel/index.php
Монро П. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная 

идентичность: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Monro/index.php
Лазутина Г. Профессиональная этика журналиста: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lazut/

index.php
Лучинский Ю. Очерки истории зарубежной журналистики: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/

luch/index.php
Г.В.Лазутина. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА. http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r42338/index.html

 № 15 апта
1 сабақ: Өткен материалды қайталау жəне пысықтау.
2 сабақ: Студенттердің 9-15 апта бойы тыңдаған дəрістері негізінде 10 сұраққа (оларда ұсынылған 20 

сұрақтан 10 сұрақты таңдауға мүмкіндігі болады) қысқаша (əрқайсысына 50-100 сөз көлемінде) жауапта-
рын жазуға тиісті бір сағаттық «ашық кітаппен» емтиханы. Əрбір жауап 3 баллмен бағаланады.

Бағалау жүйесі: 
Сыныптағы сабаққа қатысуы:10%
Конспекті пайдалануға болатын екі емтихан: 30% + 30% = 60%
Мəтіндерді талдау: 30%

Комментарийлер:
Бұл оқу жоспары бакалавриатқа арнап жасалған. Магистратурада қолдану үшін оқылатын курсқа сəйкес 

тақырыптары мен мамандығы бойынша шағын топтардағы (8-10 адам) семинарларда мəтіндерді талдау-
ды өзгертер едім. Диплом беретін институттардағы дайындық курстары үшін мəтінді талдау жаңалықтар 
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жəне пəндегі негізгі тақырыптар бойынша күнделікті бақылау жұмыстарымен ауыстыруға болады. 
Барлық сұрақтар аптадағы жаңалықтарға (жалпы жаңалықтарда берілетін оқиғаларға) негізделеді. Екінші 
тəсіл – əрбір студентке жеке немесе топқа Интернет-газетке талдау жасау тапсырмасы беріледі. Оқытушы 
студенттердің өзара білім алмасуына қажетті жол табады. 

Əзірлеген Азия журналистика колледжінің деканы Налини Райджан, Ченнай, Индия

_________________________________________________________

АҚПАРАТТЫ ЖƏНЕ БАСҚА ДА МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУ (БІРІНШІ ДЕҢГЕЙ)

Материалдарды журналистік əдіспен жазу жəне дайындаудың кіріспе курсы. Бұл курстың тақырыптары 
– жаңалықтарды бағалау жəне жаңалықтар сюжетін дайындау, жаңалықтарды іздеу, материалды беруде 
нақтылыққа қол жеткізу үшін сұхбат алу, бақылау жəне ақпарат жинаудың басқа да əдістері, сонымен бірге 
қарапайым жаңалықтарды, қызық мақалаларды (сюжет құрылымы, баяндай білу мүмкіндігі, цитаталарды 
пайдалану) дайындау. Студенттер жиналысты, өзгелердің əңгімесін, басқа да оқиғаларды, əртүрлі жеке-
леген сұхбаттарды қалай ұйымдастыру жəне өткізу, телефонмен, электронды поштамен сұхбат алудың 
жолдары, проблемалық жəне саяси сипаттағы сюжеттерді қалай дайындау қажеттігін үйренеді. Олар мате-
риалдарды уақытында беру үшін қалай жұмыс істеу қажеттігін үйренеді, материалдарды берудің этикасы-
мен танысады. Курсқа ақпаратты іздеуге, материалдарды редакциялау мен дайындауға қажетті компьютер 
қызметтері мен қосымшалары да енгізіледі.  Материалдарды дайындау жөніндегі курстар мерзімдік БАҚ-
қа басымдық береді, алайда, оның негізгі принциптері мен əдістері телерадио хабарларын тарату жəне 
желілік журналистикаға да қатысты екенін ескеруіміз керек.

Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (Екінші деңгей)
Курс – студенттердің журналистік шеберлігін дамытуға арналған. Репортажды оқыту сұхбат алудың, 

журналистік зерттеудің, шолулар мен сауалнамалар нəтижесінің түсіндірмесін, үкіметтік  құжаттарға қол 
жеткізу мен оны талдау техникасының   заманауи əдістерін ұсынуы тиіс. Жазудың кəсіби шеберлігіне 
оқыту –  əңгімелеу əдістерін пайдалану мен сараптау жəне түсіндіру əдістерімен таныстырумен бірге, 
күрделі сюжеттерді жасаудың сараптамасы мен тəжірибесін қарастыруы тиіс. Сонымен бірге, бұл курс 
табиғи апаттар жөніндегі репортаж техникасымен таныстырады. 

Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (Үшінші деңгей)
Мамандандырылған журналистика. Бірінші жəне екінші деңгейде игерген репортаж жəне материал-

дарды дайындау дағдыларына сүйене отырып, студенттер ақпаратты табу жəне журналистік тақырыпқа жазу 
тақырыбын игергені жөн. Негізгі басымдық бұқаралық аудиторияға арналған түсіндірмелі репортаждарға 
беріледі. Курс нəтижесі бойынша, кез келген бұқаралық ақпарат құралына (БАҚ) арналған ірі көлемді 
журналистік жұмыс жасалуы тиіс. Болып жатқан оқиғаның мəні мен маңызын репортерлік тұрғыдан 
бағалау үшінші деңгейде адам іс əрекетін түсінуде студент тəжірибесінің тереңдігін байқатады. Сонымен 
қатар, ол арнайы жəне пəнаралық пəнді үйрену барысында оқытылған түсіндіру (интерпретация) əдістерін 
қалай игергендігін де айқын көрсетеді. Осыдан келіп, студенттерді (Үшінші деңгейдің жоғары дəрежесіне 
жеткендерді) гуманитарлық жəне жаратылыстану ғылымдары бағдарламасымен мамандандыруға болады.

Ақпаратты жəне басқа да материалдарды баспаға дайындау 
Ақпараттарды жинау, талдау жəне жазу əрі радио мен телевидениеге (жергілікті хабар таратуды қоса 

отырып) арналған мəтіндерді жазуға арналған кіріспе курс. Студенттер сюжет дайындау барысында, 
сұхбат жазып алу, мəтін дайындау кезінде аудио-видео аппаратураларды, монтаж жүйелерін пайдалануды 
үйренуі тиіс.

Ақпаратты жəне басқа да материалдарды дайындау (Бірінші деңгей): Қарапайым жаңалықтар 
жəне қызықты мақалалар

Оқыту кезеңі: бакалавриат: үш жылдық бағдарламаның бірінші жылы; төрт жылдық бағдарламаның 
екінші жылы. 
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Пəн сипаттамасы: Бұл курс жаңалықтар мен басқа да материалдарды жазудың негізгі дағдыларына 
бейімделген əдістерді пайдаланады. Басты мақсаты – мəнерлі, түсінікті, нақты (көп сөзділіктен аулақ) 
жазу стилін қалыптастыруға көмектесу, материалдарды жан-жақты, нақты беруге баулу. Курс мазмұны 
студенттің кəсіби деңгейін шыңдау жəне өзіне деген сенімділікті журналистік дағдыға айналдыруға 
бақытталған. Көптеген тапсырмалар аудиториядан тыс, смтуденттердің мақала дайындауы үшін репортер 
қызметін атқару барысында орындалуы тиіс. Кез-келген медиа қызметтегідей олар редактор алдында жау-
апты болуы керек, бұл жағдайда оларды осы дағдыға баулитын жəне еңбегін бағалайтын өз мұғалімдерінің 
алдында жауапты болуы керек. 

Негізгі мақсаты: Студенттерді шынайы журналистік ортамен жақындастыру. Олар болашақта осы 
ортада жұмыс істейтін болады жəне өте аз мерзімнің ішінде мақала жазуға тура келеді, сондай-ақ, 
оқытушымен бірге редакциялау процесін де өз бастарынан өткізуі тиіс. 

Методика: Лекциялар, пікірталас, топтық жұмыс, аудиториядан тыс жұмыс жасау. 
Педагогиқалық тəсіл: Курсты ұйымдастыру барысында үш түрлі факторды есте ұстаған жөн:
o Мақала дайындау барысында студенттің оқытушымен үнемі байланыста болуы маңызды. Аудито-

рияда 20-дай адам болғаны өте тиімді. Курс студенттердің көптігіне байланысты қайта жасалуы мүмкін. 
Алайда мұндайда, редакциялау мен оқыту барысы аз студенттерге бағытталуы тиіс.  

o Коммуникация технологияларына қол жетімділік аудиторияның негізгі құрылымы болуы керек. Егер 
бұл курс технологиясы жоғары дəрежеде дамыған елде ұсынылса, негізгі басымдық Интернетті репортаж 
дайындаудың құралы ретінде пайдалануға берілуі тиіс. 

o  Мelvin Mencher оқулығында ақпаратты жəне басқа да материалдарды жазу жөніндегі алғашқы кур-
сты дайындауға пайдалануға болатын жақсы ұсыныс бар. Mencher оқулығы жəне басқа да оқытушыларға 
ұсынылған əдебиеттер тізімі жергілікті əдебиетпен толығуы тиіс. Бұл силлабустағы кейбір тарату мате-
риалдары талдау процесіндегідей аударылуы мүмкін. Оқытушылар студенттердің жергілікті медиа ортаға 
енуіне газет редакцияларына, радиотелевизия станцияларына бірге баруы арқылы жергілікті журнали-
стермен қарым-қатынасқа түсуіне көмектеседі. 

Апталық жүктеме: 4 сағат (2 -  лекция, пікірталас, топтық жұмыс; 2 – аудиториядан тыс жұмыс, (ма-
териалдарды дайындау, редакциялау, көшіріп жазу).

Міндетті жəне ұсынылған əдебиеттер: 
Оқытушы үшін:
 Авраамов Д. Профессиональная этика журналиста. – М., 1999.
Байки кремлевского диггера Автор: Трегубова Е. В.: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=406
Беззубов А.Н. ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: http://www.evartist.narod.ru/

text16/034.htm 
Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Vart/

index.php
Введение в журналистику. Учебное пособие Автор: Цвик В. Л.: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=334
Выборы, власть, СМИ. Сборник статей журналистов Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбеки-

стана: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=676
Делаем новости! Учебное пособие Автор: Васильева Л. А. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=479
Дело «Шпигеля». Пример из Германской истории: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=353
Дэвид Рэндалл. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ: http://evartist.narod.ru/text12/38.htm
Жанры в теории и практике журналистики Автор: Шибаева Л. http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=458
Жанры периодической печати Автор: Тертычный А. А. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=484
Журналистамотжурналистов (File from-journ-to-journ-ru.pdf enclosed
Журналистская этика Автор: Волек Т. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=537
Закон о СМИ: как понимать, как применять Редактор: Т. Калеевой. Год издания: 2005. Издательство: 

Адiл соз
Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. – М., 1995.
Казахстан: непройденный путь Автор: Олкотт М. Б. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=418
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Как защищать свои права? Проведение мониторинга нарушений прав журналистов и СМИ Автор: Пан-
филов О. В., Арапова Г. Ю. Год издания: 2006. Издательство: Права человека. Город: Москва

Как оценить качество дизайна газеты? Список необходимых вопросов Автор: Сурнин Д. http://www.
library.cjes.org/online/?a=con&b_id=325

Каноны журналистики (США): http://www.unesco.ru/fi les/cd/ci-acts/texts/320.htm
Кодекс профессиональной этики журнала «Business week»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=642
Кодексы журналистской этики: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=231
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php
Ксенофобия в российских СМИ. Мониторинг: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=185
Лукина М. Технология интервью: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lyk/index.php
Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии Автор: Полетаев Э: http://

www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=360
Место и роль структур гражданского общества в реализации конституционного института свободы 

массовой информации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=815
Миссия журналиста. для чего мы работаем http://www.journalist-virt.ru/mag.php?s=200703451&prn=1
Освещение этнического многообразия. Пособие для факультетов журналистики Автор: Севортьян А. 

Р., Шароградская А. А. Год издания: 2005. Издательство: Центр развития демократии и прав человека.
Периодическая печать современного Таджикистана: формирование и основные тенденции развития 

(1991 – 2004 гг.). Диссертация Автор: Султонов М. М.
Правовые аспекты журналистской деятельности в Республике Казахстан Автор: Власенко С. Я. http://

www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=20
Практическая журналистика в Казахстане Год издания: 2006. Издательство: MediaNet. Город: Алматы
Программа курса «Мастерство журналиста» Автор: Дзялошинский И. М. http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=332
Рецепт приготовления горячих новостей Автор: Харрис Р. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=719
Роль СМИ во взаимоотношениях власти и общества. Автор: Чугров С. В. http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=315
С.И. Галкин. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и журнала. М.: 

Аспект Пресс, 2007. 
Становление духа корпорации. Правила честной игры в сообществе журналистов. – М., 1995.
Фагерстам Э. Свобода печати в демократическом обществе: Настольная книга по этике прессы. – Тарту, 

1992.
Четыре теории прессы Авторы: Сиберт С., Шрамм У., Питерсон Т. Год издания: 1998. Издательство: 

ВАГРИУС 
Шаг за шагом: журналист делает выбор: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=538
Эффективны ли этические кодексы? Опыт трех редакций Автор: Бойник Д. http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=644

Ағылшын тілінде:

Shirley Biagi (1992), Interviews that Work: A Practical Guide for Journalists, 2nd edition, Wadsworth 
Publishing.

Bill Dedman, Power Reporting, http://powerreporting.com, resources and training in computer assisted 
reporting and editing.

Edward Jay Friedlander and John Lee (2000), Feature Writing for Newspapers and Magazines, 4th edition, 
Longman.

Melvin Mencher (2006), News Reporting and Writing, 10th edition, McGraw-Hill.
John Pilger (2005), Tell Me No Lees: Investigative Journaiism that Changed the World, Thunder Mouth’s 

Press.
Carol Rich (2007), Writing and Reporting News, 5th edition, Thomson Publishing.



54

Студенттер үшін:
Mencher оқулығының (2006) жекелеген бөлімдері жəне басқа да төменде нақты сабақтарға арналған 

оқу құралдарының тізімі.
Құрал: Интернетте жұмыс жасау үшін компьютерлердің болуы қажет 

Сабақ кестесі:
№ 1 апта 
Пəнге кіріспе.
Талқылау: Сіз журналистиканы неге таңдадыңыз? Бұл мамандыққа қай кезден бастап көңіл аудардыңыз? 

Бүгінгі таңда сіз өзіңізге қандай анықтама бересіз: журналист үшін қандай рөлді ақтара аламын деп ойлай-
сыз? (Бұл сол елдегі бұқаралық медиа туралы студенттердің көзқарасын білдіруіне бастайтын пікірталасқа 
айналуы мүмкін) 

Екінші аптаға арналған əдебиет: 
Дэвид Рэндалл. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ: http://evartist.narod.ru/text12/38.htm
Журналистамотжурналистов (File from-journ-to-journ-ru.pdf enclosed) 
Mencher, 1 жəне 2 бөлімдер

№ 2 апта 
Лекция: Журналистердің үкімет пен халық арасындағы көпір бола білуін түсінетін журналистерді 

дайындаудың маңыздылығына мəн бере отырып, медианың демократиядағы рөлі сауалына түсініктеме беру. 
Журналистиканың идеалды қызметі бойынша жаттығу: мамандықтың негізгі нормасы дегеніміз не? 
Лекция/сабақтың соңында пікірталас ұйымдастыру: Жаңалық дегеніміз не? 
Үшінші аптаға арналған тапсырма: жергілікті газетті оқу жəне бірінші беттің мақалаларының тізімін 

жасау. Сіздің пікіріңіз: аталған газеттің бірінші бетіндегі мақалалар бейтарап жəне тепе-теңдікті сақтай 
алған ба? Неге? Радио мен жергілікті телеарналардың жаңалықтарын тыңдаңыз. Барлық сюжеттерді жа-
зып алып, олардың қаншалықты бейтарап болғандығын, тепе-теңдікті қалай сақтағанын сараптаңыз. 

Үшінші аптаға арналған əдебиет: 

Миссия журналиста. для чего мы работаем http://www.journalist-virt.ru/mag.php?s=200703451&prn=1
Роль СМИ во взаимоотношениях власти и общества. Автор: Чугров С. В. http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=315
Место и роль структур гражданского общества в реализации конституционного института свободы 

массовой информации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=815
Mencher , үшінші бөлім.

№ 3 апта 
Лекция: Ақпараттық материалдар мен репортажды жазудың негіздері. 
Топтық жаттығу: жергілікті БАҚ-та сарапталған материалдарды талқылау.
Лекция/тəжірибелік жұмыс: үлгі үшін оқытушы кездесулер мен адамдардың əңгімесін, баспасөз-

мəслихаттарын қалай жазуға болатыны жайында кеңес береді. Студенттер қоғамда болып өткен кездесу-
лер мен өзара əңгімелер жайында негізгі ақпаратты алады, соның негізінде лид жазуы керек.   

Төртінші аптаға тапсырма: Қоғамда немесе сол университетте болатын кездесулер мен əңгімелер жай-
ында мақала жазу. Тарату материалдары студенттерге материалдың көлемі жəне берілетін уақыты жөнінде 
мəлімет береді. 

Төртінші аптаға арналған əдебиет Mencher, 5 бөлім, The Lead and Inverted Pyramid.

№ 4 апта 
Лекция: Ақпарат пен репортаждарды берудің стратегиясы.
Студенттер үйге тапсырмаға берілген материалдарын тапсырады, оқытушы сауалнама ұйымдастырады. 

Сынып жұмысы: студенттер ақпараттардың лидімен танысады жəне оларды сұраулы (есімдікпен) 
сөйлеммен ауыстыруды сұрайды. Оған жауап беруге тырысады жəне лидтің жақсы болуы үшін не істеу 
қажеттігін талқылайды.  

Бесінші аптаға тапсырма: сабақ барысында оқытушы рөлдік ойын ұйымдастырады – кез келген 
тақырыпқа баспасөз-мəслихатын ұйымдастырады, осы баспасөз мəслихатынан ақпарат таратуды мақсат 
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ету керек. Студенттерге университеттегі немесе қоғамдағы кездесуге бару тапсырылады. 
Бесінші аптаға арналған əдебиет: 
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php
 Mencher , 7 бөлім.

№ 5 апта 
Лекция: Бұны дұрыс түсініңіз: нақтылыққа деген құштарлық.
Пікірталас сараптау процесі бойынша жаттығулармен бірге жүріледі жəне осы техника бойынша та-

рату материалдары арқылы қолдауға ие болады. Студенттерге жаңа жаңалық ұсынылады жəне лидті, 
қорытынды жасау құрылымы, тырнақшаларды қолдануды сараптау тапсырылады. 

Алтыншы аптаға арналған екі бөлімнен тұратын тапсырма: 
 (1) Газеттен алты түрлі лидті қырқып алу, талдау процесін пайдалана отырып олардың Кім?, Не? жəне 

Неге? сауалына жауап беретіні бар ма, жоқ па, анықтаймыз.  (2) Жергілікті газеттен немесе журналдан 
қызықты тарихты қырқып аламыз, бұл материалдың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдай отырып, 
сұрақтарға жауап береміз.  

Алтыншы аптаға арналған тағы бір тапсырма: университет ғимаратынан жаңалық тауып, оны бес күннің 
ішінде жазып шығу. Жаңалық ақпараттың негізгі критерийлеріне жауап беруі керек əрі студенттердің 
бəріне бірдей қызықты болуы тиіс. 

Алтыншы аптаға арналған əдебиет:
Дэвид Рэндалл. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ (Глава 9. Как писать для газеты): http://evartist.

narod.ru/text12/38.htm
Пресса: работа над ошибками: http://www.washprofi le.org/ru/node/6854
Точность: Боремся с ошибками: https://www.ijnet.org/ru/node/26183
Mencher , 7 бөлім.

№ 6 апта
Лекция: Жазу дағдылары құрылысы мен материалдарды əңгімелеудің маңыздылығы 
Пікірталас алтыншы аптаның тапсырмасына негізделген болуы тиіс. Лекцияда белгіленгендерін мы-

салдармен айқындау қажет. 
Лекция/пікірталас: өз очеркін жазуға арналған дағдылар. Студенттер екі-екіден топтастырылып, очерк жазу 

жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа ала отырып, бір бірінен сұхбат алу қажет. Олар сауалдарды қалай жазуға 
болатыны жөнінде нұсқауларды алған жəне сауалдарды жазып үйренеді əрі тақырып таба біледі.  

Жетінші аптаға арналған тапсырма: студенттер сұхбат алған адамы жөніндегі материалды жазып келеді 
жəне оны келесі сабақта талқылайды.  Бұл материалдар ол туралы əңгімелемейді, адамның кім екенін 
таныта білуге бағытталуы тиіс. 

Жетінші аптаға арналған екінші тапсырма: полицей бөлімінен немесе басқа да қоғамдық ресурстан  
алынған ақпаратқа негізделген жаңалықты жазу. Қылмыстық ақпараттың дерек  көздерін анықтау. 

Жетінші аптаға арналған əдебиет: 
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php
Лукина М. Технология интервью: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lyk/index.php
Mencher , 8 бөлім. Features, Long Stories and Features. 

№ 7 апта
Лекция: Қызықты оқиғаны жазудың анатомиясы жəне материалдарды баяндауды техникалары жөнінде 
Пікірталас: Студенттер өз курстастары туралы жазылған оқиғалармен бөліседі, əрі талдау, лидтерді тек-

серу, шығарылған қорытындылар мен тырнақшаларды, келесі бөлімге өту процесін жасайды. Оқытушы 
бұдан кейін олар жазған ақпараттарға назар аударып, дəл осындай процестермен жұмыс жасайды.  

Лекция: Қажетті стратегияны қалыптастыру. Студенттер осы стратегияны қолдана отырып, тəжірибеден 
өтуі тиіс. 

Сегізінші аптаға арналған тапсырма:  Тарату материалдары бойынша кезең-кезеңімен жұмыс істейді: 
«Адам туралы очеркті қалай жазуға болады?» тақырыбына отбасындағы бір адам жайында немесе 
көршілердің бірі туралы материал дайындау. 
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Сегізінші аптаға арналған əдебиет: Edward Friedlander and John Lee авторлардың  “Writing the Newspaper 
Feature Story” и «The SpecializedFeature Story» кітаптары.

№ 8 апта 
Лекция: Газеттер мен журналдарға арналған мақалалардағы біртектілік жəне əртүрлілік. Жаттығу: Тал-

дау техникасын пайдалана отырып, журналдағы екі мақаланы талдау. 
Жаттығудың екінші бөлімі: отбасы немесе көршілер туралы жазылған мақалалармен бөлісу.  
Тоғызыншы аптаға арналған тапсырма: Университеттегі немесе қоғамдағы бір адам туралы очерк жазу. 

Оқытушы студенттердің таңдауын жазып алуы тиіс.  
Тоғызыншы аптаға арналған əдебиет: Mencher оқулығына шолу, 12 жəне 15 бөлімдер.
 С.И. Галкин. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и журнала. М.: 

Аспект Пресс, 2007. 
Как оценить качество дизайна газеты? Список необходимых вопросов Автор: Сурнин Д. http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=325
Жанры в теории и практике журналистики Автор: Шибаева Л. http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=458
Жанры периодической печати Автор: Тертычный А. А. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=484

№ 9 апта
Лекция: Ақпаратқа тереңдей ену жəне ақпарат жинауға ынта білдіру. 
Əрбір очеркті талқылау: кемшіліктері мен кемшіліктерін теріп жазу. Бұл ақпараттың негізгі 

айқындауышын қайта қарауға мүмкіндік береді.  
Топтық жаттығу: күрделі материал жоспарының схемалы құрылымы. Студенттер университеттегі жəне 

қоғамдағы аса маңызды жаңалықтарды санамалайды. Сосын олар топтарға бөлініп, жоспар құру үшін 
біреуді таңдап алады.  

Оныншы аптаға арналған тапсырма:  Сабақта талқылаған идеялардан өзге мақалаларды ойлап табу 
жəне осы тақырыпты зерттеу. Бұл талдамалы мақала тапсырмасына дайындық. 

Оныншы аптаға арналғанəдебиет: 
Рецепт приготовления горячих новостей Автор: Харрис Р. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=719
Делаем новости! Учебное пособие Автор: Васильева Л. А. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=479  
 Mencher , 11 жəне 14 бөлімдер.

№ 10 апта
Лекция: Ақпараттың қайнар көзін жасау жəне пайдалану, қажетті ақпарат көздерін табу. 
Топтық жаттығу: Талдамалы мақала бойынша тақырып таңдау үшін миға шабуыл əдісін қолдану.  
Он бірінші аптаға арналған тапсырма: Талдамалы мақала жазудың алғашқы сатысымен жұмыс істеу.  
Он бірінші аптаға арналған əдебиет: 
Делаем новости! Учебное пособие Автор: Васильева Л. А. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=479
Свобода выражения мнения и право неприкосновенности частной жизни Автор: Мендел Т: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=672
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php
Mencher , 18, 20 жəне 21 бөлімдер

№ 11 апта 
Лекция: Қоғамға күн сайын ақпарат тарату. 
Жаттығу жəне пікірталас: сабақ барысында студенттер полицей мəліметіне сүйене отырып, қайғылы 

оқиға жайында репортаж дайындайды, некролог жəне мақала жазады. Апта бойы студенттер жергілікті 
газеттерден 6-дан 8-ге дейін табиғи апат, қайғылы жайт немесе қылмыстық мəліметтер жөніндегі 
қиындыларды жинайды. Оны сабаққа əкеліп, талқылау қажет. 
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Он екінші аптаға арналған əдебиет:
Программа курса «Мастерство журналиста» Автор: Дзялошинский И. М. http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=332
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php
Mencher , 2 бөлім.

№ 12 апта 
Лекция: Баспасөздің еркіндігі жəне заңнама.
Елдегі БАҚ туралы пікірталас жəне студенттер өз еліндегі журналистиканы қаншалықты нақты 

жəне шынайы деп есептейді. Олардың көзқарасы осы елдегі медианы Фридом Хаус жəне басқа да 
медиасарапшылардың бағалауымен үйлесіп жатуы тиіс.

Он үшінші аптаға арналған тапсырма: Талдамалы материал жазуды жалғастыру жəне оны оқытушымен 
талқылау. 

Он үшінші аптаға арналған əдебиет:

 Закон о СМИ: как понимать, как применять Редактор: Т. Калеевой. Год издания: 2005. Издатель-
ство: Адiл соз

 Как защищать свои права? Проведение мониторинга нарушений прав журналистов и СМИ Автор: 
Панфилов О. В., Арапова Г. Ю. Год издания: 2006. Издательство: Права человека. Город: Москва

Дело «Шпигеля». Пример из Германской истории: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=353
Правовые аспекты журналистской деятельности в Республике Казахстан Автор: Власенко С. Я. http://

www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=20
Mencher, 26 бөлім.

№ 13 апта
Лекция: Стиль – қажеттісін айқындау.
Пікірталас: Оқытушы стереопизацияның əртүрлі аспектілері қамтылған видео көрсетеді. Онда медиа 

арқылы бейнеленген əдепсіз жəне көрнекі мазмұндарды қамтыған мифтік шығарма болуы тиіс. Студент-
тер пікірталас арқылы журналистер үшін кəсіби стандарттар мен жалпы ережелердің маңыздылығын 
талқыға салады.    

Он төртінші аптаға арналған тапсырма: Келесі сабаққа дейін талдамалы материалды аяқтау. 
Он төртінші аптаға арналған екінші тапсырма: оқытушы ұсынған веб сайттарды қарау жəне кемінде 

журналистерге арналған  үш этикалық кодексті табу. Топтық жоба үшін студенттер апта бойы жергілікті 
БАҚ-тарға хабарласып, олардың өзіндік журналистерге арналған этикалық кодексі бра ма, жоқ па, соны 
айқындайды.  

Он төртінші аптаға арналған əдебиет: 
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php
Беззубов А.Н. ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: http://www.evartist.narod.ru/

text16/034.htm 
 Mencher, 27 бөлім.

№ 14 апта 
Лекция: Журналистік мораль.
Талдамалы материалдарға қайта оралу жəне дайындық процесін талқылау жəне жазу.
Жаттығу: студенттер жергілікті БАҚ-тарда табылған этикалық кодекстер жайлы ақпараттармен бөлісе 

отырып, топ бойынша жұмыс істейді. Олар бұл ақпаратты өздерінің этикалық кодексінің үлгісін жасау 
үшін пайдаланатын болады.  

Он бесінші аптаға арналған əдебиет жəне тапсырма: Этика жөніндегі  Пойнтер институтының  веб 
сайты.

Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии Автор: Полетаев Э: http://
www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=360

Каноны журналистики (США): http://www.unesco.ru/fi les/cd/ci-acts/texts/320.htm
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Журналистская этика Автор: Волек Т. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=537
Шаг за шагом: журналист делает выбор: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=538
Эффективны ли этические кодексы? Опыт трех редакций Автор: Бойник Д. http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=644
Кодекс профессиональной этики журнала «Business week»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=642
Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. – М., 1995.
Журналистская этика Автор: Волек Т. http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=537
Становление духа корпорации. Правила честной игры в сообществе журналистов. – М., 1995.
Авраамов Д. Профессиональная этика журналиста. – М., 1999.
 Фагерстам Э. Свобода печати в демократическом обществе: Настольная книга по этике прессы. – 

Тарту, 1992.
Кодексы журналистской этики: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=231

№ 15 апта 
Лекция: БАҚ жəне əр түрлілік/этика нормаларына саяхат. 
Аздаған топтық жаттығу: студенттерге этикалық нормаларды үш түрлі қолданған нақты кейстер 

талдауға ұсынылады.  Тарату материалдары осы модельдер бойынша дайындалған.  
Мəре сызығы: бір апта бойы жазылған материалдарды сараптау, жетістіктерімен бөлісу.

Ксенофобия в российских СМИ. Мониторинг: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=185
Освещение этнического многообразия. Пособие для факультетов журналистики Автор: Севортьян А. 

Р., Шароградская А. А. Год издания: 2005. Издательство: Центр развития демократии и прав человека.

Бағалау хаттамасы:
Сабаққа қатысуы жəне құлшынысы – 30пайыз 
Сөйлеген сөздер, кездесулер, баспасөз-мəслихаты жөніндегі материалдар – 20 пайыз
Жаңалықтар: 20 пайыз. Əрбір студент алты ақпараттан жазуы тиіс. 
Очерк, талдамалы мақала жəне қайта жазу – 30 пайыз

Түсініктеме 
Бұл оқу жоспары бакалавриат үшін жасалған. Магистратура үшін мен репортаж бен əдебиеттің 

негізгі тапсырмаларына аз уақыт бөлген болар едім, сондай-ақ, проблемалық мақалаға қосымша ретінде 
магистранттарға профильді пəн ретінде зерттеу бөлімін қосар едім. Олар зерттеу процесімен кезең- кезең 
бойынша жұмыс істеуге көбірек уақытын бөлер еді. 

Индиана университетінің профессоры, философия докторы Шерри Ричиарди ұсынған 

_________________________________________________________

АҚПАРАТТЫ ЖƏНЕ БАСҚА ДА МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУ (ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙ): 
ТЕРЕҢДЕТІЛГЕН  ЖУРНАЛИСТИКА

Оқыту деңгейі: бакалавриат.

Пəн сипаттамасы: Бұл жылдық немесе 30 апталық курс жан-жақты материал дайындауда студенттердің 
қабілеттерін дамытуға арналған. Студенттер материалдарды концептуализациялауда, дамыту мен жазуда 
өздерінің сыни ойлау құралдарын дамытатын болады.  Олар сұхбат алудың озық техникаларын үйреніп, 
зерттеудің ғылыми əдістеріне үңіліп, сауалнамаларды интерпретациялауға ден қояды.  Олар қоғамдық 
құжаттарға қол жеткізуді жəне оны сараптауды, мəліметтерін базасын құрып, оны басқара білуді үйренеді. 
Курс материалдарды кешенді түрде баяндаудың тəжірибесіне мен талдауына негізделеді. Пəнге табиғи 
апаттар мен қайғылы жағдаяттар туралы мəлімет тарату да енгізіледі. 
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Əдіс: лекциялар, пікірталас, семинарлар, компьютерлік лаборатория, аудиториядан тыс сабақтар, жеке 
тапсырмалар жинағынан тұрады.

Педагогикалық тəсіл: курс аудиториядан тыс экстенсивті тəжірибелік жұмыстарды да енгізеді. 
Аудиторядағы студенттер саны – 16 болуы тиіс. 

Апталық жүктеме: Төрт сағат (2 сағаттан екі сабақ).

Əдебиет:
 А.Г. Рихтер. Свобода массовой информации в постсоветском пространстве. М.: Издательство 

«ВК», 2007.
Апджон Р., Раффин Х. Интернет и журналистика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Банисар Д. Свобода информации и доступ к правительственным документам: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=723
Введение в журналистику. Учебное пособие  Автор: Цвик В. Л.: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=334
Вся президентская рать 
Дэвид Рэндалл. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ:http://evartist.narod.ru/text12/38.htm
ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. История метода и современная практика:http://evartist.narod.

ru/text14/53.htm
И.Н. Кузнецов. ИНФОРМАЦИЯ: сбор, защита, анализ: http://www.evartist.narod.ru/text/21.htm
Иан Мэйс. Работа над ошибками. Опыт омбудсмена газеты «Гардиан»: http://www.unesco.ru/fi les/cd/

ci-acts/books/cc/iii.html
Интернет и гласность: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=68
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm
Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения (article):  http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=244&c_id=2182
МакКрэм С., Лотт Х. Как интервьюировать детей: руководство для журналистов и других: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=508
Минаев Артем. ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ:http://www.evartist.

narod.ru/text16/089.htm
Мир по Кларксону. Кларксон Дж. Издательство: Альпина нон-фикшн. Год: 2008
Михайлов С.А. СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ПРАВИЛА И ПАРАДОКСЫ: 

http://evartist.narod.ru/text3/91.htm
Основные источники информации в сети Интернет. – М.: Изд-во МГУ, 1999.
Периодическая печать современного Таджикистана: формирование и основные тенденции развития 

(1991 – 2004 гг.). Диссертация  Автор: Султонов М. М. (fi le periodical-tajikistan.docenclosed)
Питер Фуллер. ИСКУССТВО ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ:http://www.evartist.narod.ru/text16/090.htm
Плешаков Л. Интервью: проход по минному полю: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=509
Подборка ссылок на сайты, показавшиеся автору весьма полезными для тех, кто интересуется 

журналистикой:http://www.mediasprut.ru/jour/inform/links.shtml
Практическая журналистика в Казахстане  Год издания: 2006. Издательство: MediaNet. Город: Алматы
Пресса под прессом политики. Свобода СМИ: ситуация в Беларуси, Молдове и Украине:http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=403
Редакционное руководство «Си-Би-Эй»:http://www.evartist.narod.ru/text3/83.htm
Рэддик, Рэнди; Кинг, Эллиот. Журналистика в стиле он-лайн. – М.: Национальный институт прессы – 

Вагриус, 1999.
С.А. Белановский. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ  ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text2/48.htm
Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист. 2-е изд., испр. и доп. Издательство: 

Аспект-Пресс. Вид издания: Учебное пособие. Год: 2008
Свобода информации и доступ к правительственным документам. Обзор законодательства по доступу 

к информации в мире. Автор: Банисар Д. Перевод с английского М. Савинцевой. Год издания: 2004. Из-
дательство: Де Ново

Скриббинс К. Международное сравнительное исследование гарантий неприкосновенности персональ-
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ной информации в Интернет: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=722
Справочник по свободе массовой информации в Интернете:  http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=708
Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-

КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
Чугунов А. В. Теоретические основания концепции «Информационного общества»: Учебно-методиче-

ское пособие по курсу «Интернет и политика»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=205
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации:http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Юлия Уракчеева. Жанр репортажа в российской и немецкой журналистике. История и современное 

состояние:http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/report-his.shtml

Ағылшын тілінде:
 Bernstein, Carl and Bob Woodward. (1974). All the President’s Men. New York: Simon and Schuster.
 Brady, John Joseph. (2004). The Interviewer’s Handbook: A Gueriila Guide (Techniques & Tactics for 

Reporters & Writers). Waukesha, WI: Kalmbach.
 Friedlander, Edward Jay and John Lee. (2004). Feature Writing for Newspapers and Magazines. 5th Ed. 

New York: Longman.
 Houston, Brant, and Len Bruzzese, Steve Weinberg. (2002). The Investigative Reporter’s Handbook - A 

Guide to Documents, Databases and Techniques. 4th Ed.Boston: Bedford/St. Martin’s.
 Houston, Brant. (2004). Computer-Assisted Reporting: A Practical Guide. 3rd Ed. Boston: Bedford/St. 

Martin’s.
 Huckerby, Martin. (2005) The Net for Journalists: A Practical Guide to the Internet for Journaiists in 

Developing Countries. UNESCO/Thomson Foundation/Commonwealth Broadcasting Association.
 Iorio, Sharon (Ed.). (2004). Qualitative Research in Journalism: Taking it to the Streets. Mahwah: NJ: 

Lawrence Erlbaum.
 Kovach, Bill and Tom Rosenstiel. (2001). The Eeements of Journalism: What Newspeopee Should Know 

and The Public Should Expect. New York: Three Rivers Press.
 Luechtefeled, Lori. (2004). Interviewing the Interviewers. Investigative Reporters and Editors.
 Mencher, Melvin. (2006). News Reporting and Writing. 10th Ed. Boston: McGraw Hill.
 Meyer, Philip. (2002). Precision Journalism: A Reporter’s Introduction to Social Science Methods. 4th 

Ed. Lanham, MD: Rowman and Littlefi eld.
 Protess, David et al. (2005). The Journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agenda Building in 

America. New York: Guilford Press.
 Rich, Carole. (2006) Writing and Reporting News: A Coaching Method. Belmont, CA: Wadsworth
 Rosenstiel, Tom and Amy Mitchell (Eds). (2003). Thinking Ceearly: Cases in Journalistic Decision-

Making. New York: Columbia University Press. A journalism stylebook

Қосымша материалдар жəне пайдалы веб-сайттар: 
 Adam, G. Stuart and Roy Peter Clark. (2006). Journalism: The Democratic Craft. New York: Oxford 

University Press.
 Boynton, Robert (2005). The New, New Journaiism: Conversations with America’s BestNon-fcction 

Writers. New York: Vintage
 Clark, Roy Peter. (2006). Writing Tools: 50 Essential Strategies for Every Writer. Boston: Little, 

Brown & Co.
Center for Investigative Reporting (http://www.muckraker.org)
Investigative Reporters and Editors (http://www.ire.org)
News University (http://www.newsu.org)
Nieman Program on Narrative Journalism (http://www.nieman.harvard.edu/narrative/)
Poynter Institute (http://www.poynter.org)
The Pulitzer Prizes (http://www.pulitzer.org)
Journalism.org’s “Journalism Tools” (http://www.journalism.org/resources/j_tools)

Құрал: Интернетке қосылған компьютер класы
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Сабақ кестесі 

№ 1 апта:
Пəнге кіріспе; əдебиеттерді талқылау жəне тапсырмалар 
Бірінші деңгейдегі материалдарды қайталау
Келесі аптаға арналған əдебиет:  Mencher  (2006), 11 бөлім, Digging for Information 

Лекция: Репортаждың құрылымы
Келесі аптаға арналған əдебиет: жергілікті төрт мақала: олар тарату материалдарына немесе баспасөз-

мəслихатына негізделген жаңалық сипатындағы ақпарат, журналистік зерттеу жəне түсіндірмелі материал 
болуы тиіс. 

Иан Мэйс. Работа над ошибками. Опыт омбудсмена газеты «Гардиан»: http://www.unesco.ru/fi les/cd/
ci-acts/books/cc/iii.html

Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения (article): http://www.library.cjes.org/
online/?a=con&b_id=244&c_id=2182

Юлия Уракчеева. Жанр репортажа в российской и немецкой журналистике. История и современное 
состояние:http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/report-his.shtml

Ким М.Н. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (book):http://www.
evartist.narod.ru/text/71.htm

№ 2 апта:
Лекция: Репортаждың құрылымы (жалғасы)
Тапсырма: студенттер газеттен немесе журналдан үш материал таңдап алады жəне сараптайды. Ол 

материалдардың əрқайсысы жаңалықтарды жазу процесінің əртүрлі типтік элементтеріне жауап беретін 
болуы тиіс. Келесі кездесуге: 

Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Ким М.Н. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (book):http://www.

evartist.narod.ru/text/71.htm
Kovach  и Rosenstiel (2001) 4 бөлімі: Journalism of Verifi cation; 6 бөлім, Monitor Power and Offer Voice to 

the VoicelessHouston et al’s (2002), Preface

1. Лекция: Зерттеу/ материалдарды тереңдей талдау (олардың демократиядағы анықтауышы мен 
маңыздылығы)

Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Журналистское расследование: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=58
Журналистское расследование: особенности современного периода  Автор: Голубцова О.В.: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=700
Журналистское расследование: от замысла до воплощения: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=745
Houston et al’s (2002) Introduction: Paper Trails and People Trails: An Overview
Houston et al’s (2002) Introduction: Paper Trails and People Trails: Шақырылған лектордың өмірбаяны 

жəне оның студенттер таңдаған мақалалар.
Үшінші аптада оқи бастау керек: Bernstein и Woodward. (1974), All the President’s Men

№ 3 апта:
Семинар: Материалдарды тереңдете дайындау дегеніміз не? (шақырылған лектор).
Тапсырма: Студенттер шақырылған лектордың сабағы жəне мақалалары жөнінде сыни материалдар 

дайындайды. Келесі кездесуге. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Журналист в поисках информации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=65
Жукова А. О доступе к информации для журналистов: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=461
Международно-правовые документы в области средств массовой информации: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=515
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Свобода информации и ее границы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=520
Дэвид Рэндалл. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ http://evartist.narod.ru/text12/38.htm
Mencher (2006), 13-аяглава: Building and Using Background; Chapter 14, Finding, ultivating and Using 

Sources; 14-аяглава: Finding, Cultivating and Using Sources.
 Журналист в поисках информации. Сборник материалов для работников СМИ и будущих журна-

листов
Лекция: оқиға жəне ақпарат көздерін іздеу.

№ 4 апта :
All the President’s Men – Вся президентская рать филімін көрсету. ttp://www.kinopoisk.ru/level/1/fi lm/493/
Тапсырма: Студенттер аталған кітап жəне фильм жөнінде сыни мақала жазады. Келесі кездесуге. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
 Brady (2004), 7 бөлім: The Care and Handling of Sources; 5 бөлім: Backgrounding; Luechtefeld (2004), 

6 бөлім: Finding and Cultivating Sources.
 Houston жəне басқалар. (2002), 5 бөлім: People Trails: Finding and Interviewing Sources.

1. Лекция: Байланыстарды орнату жəне ақпарат көздерінен сұхбат алу 
Тапсырма: Студенттер екі адамды таңдап алады, ол адамдарың студенттердің көзқарасы бойынша, 

олардың өмірбаяны мен очеркін тереңдете жазуға тұрарлық адам болуы керек жəне оларды не үшін 
таңдағанын жазбаша түрде жазып, түсіндіруі керек. Келесі кездесуге.

Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Плешаков Л. Интервью: проход по минному полю: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=509
 Mencher (2006), 15 бөлім: Interviewing Principles and Practices
 Brady’s (2004), 7 бөлім: Just Asking; 8 бөлім: Asking the Tough Question;
22 бөлім: The Best Questions

№ 5 апта:
1. Лекция: Сұхбатқа арналған күрделі сұрақтар.
Пікірталас: студенттер очеркке ұсынылған кейіпкерлерді талқыға салады, жеребе бойынша олардың 

бірі жайында 1500 – 2000 сөзден тұратын, журналға арналған тереңдетілген очерк, жаңалық жəне мақала 
жазуға таңдап алады. Ол үшін кейіпкерден сұхбат алу басшылыққа алынады, олар жайында тағы екі адам-
нан комментарий алынады. Интернеттегі ашық құжаттар пайдаланылады.   

Тапсырма: Студенттер очерк кейіпкерінің өмірбаяндық деректерін  зерттей бастайды, əрі  өз очеркінің 
орталық пункті не болатынын, ақпаратты іздеудің стратегиясын жəне болуы мүмкін проблемаларды 
түсіндіре отырып, екі беттік жазбаша жұмысты алтыншы аптаның екінші кездесуіне дейін дайындап 
үлгеруі тиіс.  Онда кейіпкерге қойылатын 10 сауал да қамтылуы тиіс.  

Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Лукина М. Технология интервью http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lyk/index.php
МакКрэм С., Лотт Х. Как интервьюировать детей: руководство для журналистов и других: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=508
 Brady(2004),  14 тарау: Getting the Good Quote; 15 тарау: Off the Record; 16 тарау: Liar, Liar, Interviews 

Afi re; 17 тарау: The Problem with PR Luechtefeld’s (2004), 1 бөлім: Dealing with Sensitive Issues; часть 5: 
Nailing the Technical Interview

2. Лекция: Сұхбатты мейлінше пайдалану.
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Лукина М. Технология интервью: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lyk/index.php
С.А. Белановский. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ  ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text2/48.htm

Houston et al’s (2002), 2 т арау: Primary Documents: Obtaining the Best Evidence
Banisar, David. “Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government 

Records Laws” (http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006pdf)
Қоғамдық құжаттардың кең ауқымын пайдалана отырып жазылған бір немесе екі мақала. 
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№ 6 апта:
Лекция: Құжаттар ақыл ойдың көрінісі.
Тапсырма: (1) студенттер мемлекеттік институттың ашық құжаттарын тауып əкеледі, ол құжаттар 

тереңдетілген материалдарда қалай пайдаланылуы мүмкіндігін түсіндіреді. Жетінші аптаға арналған 
екінші кездесуге. 

Келесі кездесуге арналған əдебиет: 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. История метода и современная практика: http://evartist.narod.
ru/text14/53.htm

Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-
КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm

И.Н. Кузнецов. ИНФОРМАЦИЯ: сбор, защита, анализ: http://www.evartist.narod.ru/text/21.htm
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации: http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Банисар Д. Свобода информации и доступ к правительственным документам: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=723
 Свобода информации и доступ к правительственным документам. Обзор законодательства по до-

ступу к информации в мире. Автор: Банисар Д. Перевод с английского М. Савинцевой. Год издания: 2004. 
Издательство: Де Ново

 Mencher (2006), 12 тарау: Making Sound Observations.
 Мемлекеттік ауруханаға бару немесе студенттер болып жатқан оқиғаны бақылай алатындай 

қызықты жайтты табу. 
Тапсырма: студенттер көргендері жайында жалпы ақпаратпен бөліседі жəне оның жалпы мазмұнын 

сипаттайды. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
И.Н. Кузнецов. ИНФОРМАЦИЯ: сбор, защита, анализ: http://www.evartist.narod.ru/text/21.htm
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации: http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Банисар Д. Свобода информации и доступ к правительственным документам: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=723
Houston’s (2003), 2 тарау: Online Resources: Researching and Finding Data on the Internet
Huckerby’s (2005), 7  тарау: Specialised Search; глава 8: Deeper Searching; 12  тарау: Checking on What 

You Find
Свобода информации и доступ к правительственным документам. Обзор законодательства по доступу 

к информации в мире. Автор: Банисар Д. Перевод с английского М. Савинцевой. Год издания: 2004. Из-
дательство: Де Ново

 Mencher (2006), 12 тарау: Making Sound Observations.

№ 7 апта:
Лекция: желілік ресурстар
Аудиториядағы жаттығу: студенттер үкіметтік сайттардан мəліметтер табады жəне олар жазып жатқан 

очеркке пайдалы деген сайттарды іздеп табады.  
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-

КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
Апджон Р., Раффин Х. Интернет и журналистика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Основные источники информации в сети Интернет. – М.: Изд-во МГУ, 1999.
Рэддик, Рэнди; Кинг, Эллиот. Журналистика в стиле онлайн. – М.: Национальный институт прессы – 

Вагриус, 1999.
Huckerby (2005), 9 тарау: News; 11  тарау: Reference Tools; 18  тарау: Blogs; 19 тарау: Multimedia; 20 

тарау: Internet Phones and Email; 23 тарау: Security

Ұсынылатын əдебиет:
Интернет и гласность: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=68
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Чугунов А. В. Теоретические основания концепции «Информационного общества»: Учебно-методиче-
ское пособие по курсу «Интернет и политика»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=205

Справочник по свободе массовой информации в Интернете: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_
id=708

Скриббинс К. Международное сравнительное исследование гарантий неприкосновенности персональ-
ной информации в Интернет: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=722

Not Checked
Минаев Артем. ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ: http://www.evartist.

narod.ru/text16/089.htm
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
Лекция и аудиторное занятие:  Сетевые ресурсы
Задание: студенты напишут записку о продвижении их проектов по написанию очерков
Литература к следующей встрече:
Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-

КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
Апджон Р., Раффин Х. Интернет и журналистика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Рэддик, Рэнди; Кинг, Эллиот. Журналистика»» в стиле онлайн. – М.: Национальный институт прессы 

– Вагриус, 1999.
Основные источники информации в сети Интернет. – М.: Изд-во МГУ, 1999.
Mencher  (2006), глава 8: Features, Long Stories and Series
Friedlander et al’s (2003) Chapter 6, Writing the Newspaper Feature Story; Chapter 7, Writing the Specialized 

Feature Story
 Кəсіби сыйлыққа ие болған екі жергілікті материал (бір очерк жəне бір жаңалық)

Recommended
Интернет и гласность: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=68
Чугунов А. В. Теоретические основания концепции «Информационного общества»: Учебно-методиче-

ское пособие по курсу «Интернет и политика»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=205
Справочник по свободе массовой информации в Интернете:  http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=708
Скриббинс К. Международное сравнительное исследование гарантий неприкосновенности персональ-

ной информации в Интернет: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=722
 
Not Checked
Минаев Артем. ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ: http://www.evartist.

narod.ru/text16/089.htm
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm

№ 8 апта:
Лекция: Ұзақ əңгімелеу.
Тапсырма: Студенттер қарапайым жаңалықты кеңейтілген көлемді мақалаға айналдырады. Келесі кез-

десуге. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Ким М.Н. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: http://www.evartist.

narod.ru/text/71.htm
Козлова М.М. РЕДАКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДАНИЙ: 

http://evartist.narod.ru/text12/59.htm
 Rich (2006), 26 тарау: Очерки.
 Шақырылған лектордың жазған очерктері мен өмірбаяндары 

Семинар: очерк жəне басқа да көлемді мақалалар жазу. (Шақырылған лектор)
Тапсырма: (1) Студенттер шақырылған лектордың əңгімелеріне жəне ол туралы мақалалар мен өзге де 

материалдағы мəліметтерге сүйене отырып көлемді мақала жазады. Келесі кездесуге.
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
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 Armour, Stephanie’s (2000) глава 26: «Brainstorming, Good Files Help Identify Trend Stories»
(http://www.gannett.com/go/newswatch/2000/july/nw0721-1.htm)
Тренд жайындағы мысалдар.

№ 9 апта:
1. Лекция: Трендтер жайындағы материалдар.
Тапсырма: (1) Студенттер шақырылған лектордың семинары жайында жазылған курстасының 

мақаласын оқып, талқыға салады. (2) Студенттер трендтер жайында материалға арналған екі идеясы бар 
жазбаларын ұсынады. 2000 – 2500 сөзден тұратын, жанында графикасы бар тренд жайындағы материал 
15-аптаның екінші кездесуіне дайын болуы керек.  Екі тапсырма да келесі кездесуге. 

Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ. Текст книги:http://evartist.narod.ru/text9/49.htm
Электронный учебник: http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
Салин В.П., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. – М.: Юрист, 2001.
 Mencher  (2006), 4 тарау(Read Mathematics for the Reporter; Basic Calculations; Means, Modes and 

Medians; Analyzing Averages; Personalizing Numbers, More on Math)
 Meyer’s (2002), 3 тарау: Some Elements of Data Analysis

2. Лекция: Журналистерге арналған математика.
Аудиториядағы жаттығу: студенттер курстастары сарапқа салған шақырылған лектор жөніндегі мате-

риалды тексереді, оны түпнұсқасымен қоса оқытушыға ұсынады. Келесі кездесуге. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Houston(2004), 10 тарау: Doing the Computer – Assisted Reporting Story.
In-depth stories put together through computer-assisted reporting.

№ 10 апта:
1. Лекция: материалдарды компьютерлік дайындаудан өткізу. 

Тапсырма: студенттер мəліметтер базасын, зертеуді жəне статистиканы қолға алады. Бұл құжаттарды 
олар пайдалануға құқылы болуы тиіс. 

Жұмыс жоспары жазылған жазба жəне трендтік материалдарды зерттеудің даму барысы 12 аптаның 
2-аптасына дайын болуы керек.  

11-аптаның 1-ші кездесуіне арналған əдебиет: 

Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-
КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm

Апджон Р., Раффин Х. Интернет и журналистика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Защита персональных данных: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=75
Houston(2004), 3 жəне 4 тарау: Spreadsheets (Parts 1 and 2)

2. Очерк жазар алдындағы соңғы кеңес беру.

№ 11 апта:
1. Лекция: журналистерге арналған ірі форматты электронды кестелер. 
Аудиториядағы жаттығу (компьютерлік лаборатория): студенттер электронды кесте жасауға жаттығады. 

(2) студенттер курстастары жазған, əлі өңделмеген очерктерді алып оқиды жəне өз ойларымен бөліседі. 
Тапсырма: студенттер тереңдетілген очерктерді қайта жазып, түпнұсқасымен қоса ұсынады. Келесі 

кездесуге арналған əдебиет:
 БазыДАННЫХ (fi les Database1.pdf, Database2a.pdf, Database2b.pdf, Database3a.pdf, Database3b.pdf, 

Database3c.pdf, Database4.pdf included)
 Houston(2004), главы 5 и 6: Database Managers (Части 1 и 2)
 БазыДАННЫХ (fi les Database1.pdf, Database2a.pdf, Database2b.pdf, Database3a.pdf, Database3b.pdf, 

Database3c.pdf, Database4.pdf included)
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2. Лекция: журналистерге арналған мəліметтер базасының менеджері. 
Аудиториядағы жаттығу (компьютерлік лаборатория): (1) студенттер мəліметтер базасын қалай 

пайдалануға болатыны жөнінде жаттығу жасайды. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет:
 Базы ДАННЫХ (fi les Database1.pdf, Database2a.pdf, Database2b.pdf, Database3a.pdf, Database3b.pdf, 

Database3c.pdf, Database4.pdf included)
 Houston (2004), 7 тарау: Getting Data Not on the Internet; 8 тарау: Building Your Own Database (2004); 

9 тарау: Dirty Data.

№ 12 апта:
1. Лекция: Мəліметтер базасын құру.
Аудиториядағы жаттығу: студенттер мəліметтер базасын құруға дайындалады. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет:
 БазыДАННЫХ (fi les Database1.pdf, Database2a.pdf, Database2b.pdf, Database3a.pdf, Database3b.pdf, 

Database3c.pdf, Database4.pdf included)
 Rich’s (2006), глава 12: (Read Wall Street Journal Formula and Section Technique) Местные статьи, 

использующие формулу Wall Street Journal и технику разделов.

2. Лекция:  Хабарламалы техникаларды көбірек пайдалану.
Тапсырма: студенттерWallStreetJournal формуласы жəне басқа да тезника бөлімдері олардың трендтер 

жайлы материалға қалай енгізілгені туралы жазба жазады.
 Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Питер Фуллер. ИСКУССТВО ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ: http://www.evartist.narod.ru/text16/090.htm
Валгина Н.С. ТЕОРИЯ ТЕКСТА. Учебное пособие: http://evartist.narod.ru/text14/01.htm
Ким М.Н. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: http://www.evartist.

narod.ru/text/71.htm
Редакционное руководство «Си-Би-Эй»: http://www.evartist.narod.ru/text3/83.htm
 
Not Checked
Олешко В. Ф. ЖУРНАЛИСТИКА КАК ТВОРЧЕСТВО: http://evartist.narod.ru/text8/26.htm
Rich’s (2006), глава 14: Storytelling and Feature Techniques
Kramer, Mark. “What is Narrative Journalism?” (http://www.nieman.harvard.edu/narrative/what_is.html)
Оқуға арналға өзге де материалдар жəне Nieman Program on Narrative Journalism (http://www.nieman.

harvard.edu/narrative/)- нен алынған мысалдар 
Баяндау əдісімен жазылған жергілікті мақалалар.

№ 13 апта:
1. Лекция: жазудың баяндау стилі. 
Тапсырма: студенттер тренд материалын дайындауға қалай кірісу қажеттігін түсіну үшін іс қимылға, 

образ бен сахнаға лайықталған қысқаша баяндау стиліндегі мақала жазады. 
Тапсырма оқытушыға келесі кездесуден екі күн бұрын электронды пошта арқылы жолдануы тиіс. Олар 

шақырылған лекторға сыни тұрғыдан талдау үшін жолданады.  
Келесі кездесуге арналған əдебиет:  
Питер Фуллер. ИСКУССТВО ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ: http://www.evartist.narod.ru/text16/090.htm
Валгина Н.С. ТЕОРИЯ ТЕКСТА. Учебное пособие: http://evartist.narod.ru/text14/01.htm
Ким М.Н. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: http://www.evartist.

narod.ru/text/71.htm
 Шақырылған лектордың өмірбаяны жəне мақалалары 

2. Семинар: Баяндау дегеніміз не? (шақырылған лектор).
Тапсырма: студенттер шақырылған лектормен кері байланысты негізге ала отырып, баяндау материа-

лын қайта жазады. Келесі кездесуге.
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Rich’s (2006), 24 тарау: Disasters and Tragedy.
(Хабарлама – аударма.) бірінші күннің ақпараты, көзқарастар, пікірлер жəне жергілікті табиғи апат 

жөнінде тереңдетілген оқиға.
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№ 14 апта:
1. Лекция: Табиғи апаттар жайында жазу.
Тапсырма: студенттер болуы мүмкін табиғи апаттар жайында мақалалар сериясының типін жоспарлай-

ды. Келесі кездесуге.
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттіктің құрылуы жəне оның өкілі ретінде шақырылған лектор жай-

ында ақпарат.
Как «привыкнуть» к смерти? http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=103
Калигулаев М. Дорога к смерти больше, чем смерть: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=713
 Төтенше жағдайларды жазатын журналистердің мақалалары мен өмірбаяны 

2. Семинар: Табиғат апат кезінде (шақырылған лекторлар)
Аудиториядағы жаттығу: студенттер табиғи апатты жарыққа шығару жайында тəжірибеден өтеді. 

№ 15 апта:
1. Жазбаша жұмыстың алдындағы соңғы кеңес беру 
2. Пікірталас: студенттер тренд туралы мақалаларының белгіленген бөлігіне ұсынады жəне өздерінің 

оларды жазудағы тəжірибесімен бөліседі. Бірінші семестрдің аяқталуы. 

Екінші семестр
№ 1 апта:
1. Пəннің екінші бөліміне кіріспе; əдебиет пен тапсырмалар тізімін талқылау; Бірінші бөлімде өткен 

материалды қайталау. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Protess’ (2005), 1 тарау: The Quest for Reform; 2 тарау: The Investigative Tradition
Нақты бір елдегі немесе аймақтағы журналистік зерттеулердің жағдайы туралы əдебиет. 

2. Лекция: журналистік зерттеу неге ерекше маңызға ие. 
Тапсырма: Нақты бір салдар тудырған журналистік зерттеуге сараптама жасайды. Келесі кездесуге. 
Тапсырмаға жəне келесі аптаға арналған əдебиет: 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. История метода и современная практика: http://evartist.narod.
ru/text14/53.htm

Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-
КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm

Голубцова О.В. Журналистское расследование: особенности современного периода: http://www.library.
cjes.org/online/?a=con&b_id=700

Нақты бір салдар тудырған журналистік зерттеуге сараптама жасайды. Əр түрлі саладағы журналистік 
зерттеулердің бірнеше үлгісі. 

№ 2 апта:
1. Лекция: Журналистер нені зерттеуі мүмкін? 
Пікірталас: студенттер тоқсан бойына орындайтын зерттеу жобасын сарапқа салады: 2 немесе 

3 бөлімнен тұратын немесе əрқайсысы 1000 – 1500 сөзден тұратын, 300-400 сөзден тұратын айрықша 
белгілеп көрсететін бөлігі бар, графикасы мен суреттері мол журналистік зерттеу жазу керек. 

Алғашқы нұсқа 12-ші аптаның алғашқы кездесуінде берілуі керек. Соңғы нұсқасы  14-аптаның екінші 
кездесуінде дайын болуы тиіс. 

Тапсырма: студенттер зерттеуге арналған ерекше идеяны таңдауы тиіс жəне бір беттік жазба жазады,  
олардың жобасы неге орындалуы тиіс, егер олардың зерттеуі жарияланатын болса, оның негізгі аспектілері 
жəне қоғамдағы салдары айқындалуы тиіс. Келесі кездесуге.

Студенттерге зерттеу нысанын таңдау үшін көмек көрсететін əдебиет: 
Қайта оқу: Houston et al’s (2002), Introduction: Paper Trails and People Trails: An
Тертычный А.А. РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: http://evartist.narod.ru/text9/27.htm
Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-

КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
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Журналистское расследование: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=58
Выборы и журналистское расследование: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=221

2. Лекция: Журналистер нені зерттеуі мүмкін?  (жалғасы)
Тапсырма: (1) идеялары бекітілген студенттер зерттеулердің нақты жоспарын жаза бастайды, 4-ші 

аптаның алғашқы кездесуіне; (2) идеялары бекітілмеген студенттер басқа зерттеуді негіздей бастайды. 
Келесі кездесуге. 

Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-

КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации: http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Журналистское расследование: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=58
Выборы и журналистское расследование: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=221
Protess’ (2005), 9 тарау: Building the Investigative Agenda 

№ 3 апта:
1. Лекция: зерттеуді ұйымдастыру.
Пікірталас: сынып жаңа тақырыптардың негізделуін бағалайды. 
Тапсырма: студенттер 4-аптаның алқашқы кездесуіне зерттеудің нақты жоспарын жаза бастайды не-

месе жалғастырады. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-

КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации: http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Журналистское расследование: от замысла до воплощения: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=745
Luechtefeld (2004), часть 2: Cross-cultural Interviewing; Часть 3: Confrontational Interviews; Часть 

4:Interviewing Whistleblowers 

2. Лекция: Қиын сұхбаттардың жағдайы.
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации: http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Мария Лукина. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text5/34.htm
С.А. Белановский. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text2/48.htm
 
№ 4 апта:
1. Пікірталас: өздерінің зерттеу жоспарын ұсынады жəне талқылайды. 
Тапсырма: студенттер өз жобаларының орындалу барысы жайында əр келер аптаның бірінші кездесуінде 

есеп беріп отыру керек. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 

Баспасөз туралы заңдардың қысқаша түсіндірмесі немесе топтамасы. 
Журналистер қабылдаған немесе олардың қарсылығына қарамай қабылдаған құқықтық іс əрекеттері 

туралы мақалалар. 
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации:http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Журналистское расследование: от замысла до воплощения: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=745
 Шақырылған лектордың өмірбаяндық мəліметтері

2. Семинар: Журналистік зерттеудегі құқықтық қатынастар (шақырылған лектор).
Тапсырма: студенттер өздерінің əр аптадағы есебіне олардың зерттеу барысында туындауы мүмкін 

құқықтық проблемаларды қосады. 
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Келесі кездесуге арналған əдебиет: 

Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-
КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm

Журналистское расследование: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=58
Журналистское расследование: от замысла до воплощения: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=745
Houston et al’s (2002), 23 тарау: The Ethics and Accuracy of Investigative Journalism
Rosenstiel et al’s (2003), 6 тарау: Watergateоқытушының таңдауы бойынша оқу үлгілері.

№ 5 апта
1. Лекция: журналистік зерттеудегі этикалық қатынастар. 
Тапсырма: студенттер келесі аптада талқыланатын мақаланы талқылайды (Қараңыз: келесі аптаға 

арналған əдебиеттер тізімі). Келесі кездесуге.
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-

КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации:http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Журналистское расследование: от замысла до воплощения: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=745
Houston et al’s (2002), глава 22: Writing Compelling Projects 
Пікірталасқа пайдалануға арналған мақала.

2. Лекция: Зерттеудің барлық материалдарын бір-бірімен байланыстыру. 
Тапсырма: студенттер өздерінің əр аптадағы есебіне олардың зерттеулерінде кездесуі мүмкін этикалық 

проблемаларды жазады. Келесі кездесуге. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет:  
Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-

КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации: http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Журналистское расследование: от замысла до воплощения: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=745
Шақырылған лектордың өмірбаяндық мəліметтері жəне оның журналистік зерттеулер сериясы.

№ 6 апта:
1. Семинар: сериялық журналистік зерттеулері дайындау (шақырылған лектор).
Тапсырма: студенттер семинар жайында қысқаша материал жазады. Келесі кездесуге.  Келесі кездесуге 

арналған əдебиет:  
Əдебиет
Уллмен Дж. ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИ-

КА: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm
Юлий Шум. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Методические рекомендации: http://www.

evartist.narod.ru/text3/100.htm
Журналистское расследование: от замысла до воплощения: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=745
Houston et al’s (2002), глава 6: Investigating Government: The Legislative Branch and Those Who Try to 

Infl uence it; глава 7: Investigating the Government: The Executive Branch

2. Лекция: Биліктің атқарушы жəне заң шығарушы бұтағы 
Тапсырма: жоба бойынша апта сайынғы есептер. Келесі кездесуге. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет:  
Meyer’s (2002) глава 6: Surveys; глава 11: How to Analyze Election Surveys Gawiser, Sheldon and G. Evans 

Witt. «20 Questions A Journalist Should Ask About Poll Results.» National Council on Public Polls. (http://ncpp.
org/?q=node/4)
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№ 7 апта:
1. Лекция: сауалнамаларды түсіндіру, талдау.
2. Аудиториялық жаттығу: студенттер сауалнаманы пайдаланып мақала жазады. Келесі кездесуге.
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://evartist.narod.ru/text9/49.htm
Основы прикладной социологии / Под ред. Ф.Э. Шереги и М.К. Горшкова. М., 1996.
Социологическое исследование: Методика опроса: Учебное пособие (fi le socio1.pdf is included)
Бутенко И.А. Какого обращения заслуживают социологические данные? СОЦИС №1, 2002.
Автор: Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. Перевод с англ.: В. Л. Иноземце-

ва. Год издания: 2003. Издательство: Логос
Houston’s (2004) Professional’s Appendixes: «A Short Introduction to Statistical Software» and «A Short 

Introduction to Mapping Data».
SPSS (қоғамдық ғылымдарға арналған статистикалық бағдарламалар) пайдаланған мақалалар жəне 

Mapping Software (бағдарламалық қамтамасыз ету көрініс тапқан).

№ 8 апта:
1. Лекция: Журналистерге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету жəне статистикалық мəліметтер 

көрініс тапқан кіріспе. 
Аудиториялық жаттығу (компьютерлік лаборатория): студенттер SPSS бағдарламасын пайдалануға 

жаттығады. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
 SPSS статистикалық пакетін пайдаланған əлеуметтік мəліметтердің сараптамасы: Оқу əдістемелік 

құрал (fi le SPSS.pdf is included)
 Iorio’s (2004) глава 4: Qualitative Case Study Methods in Newsroom Research and Reporting; глава 5: 

Focus Groups Newsroom Style; глава 6: Oral and Life Histories: Giving Voice to the Voiceless.
 Нақты мысалдарды, фокус топтар мен ауызша жəне өмірлік оқиғаларды пайдаланған мақалалар.

2. Лекция: Журналистерге арналған əлеуметтік ғылымдардың əдісі: кіріспе.
Тапсырма: жоба бойынша апта сайынғы есептер. Келесі кездесуге. 
Келесі кездесуге арналған əдебиет:  
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ:http://evartist.narod.ru/text9/49.htm
Iorio’s (2004) глава 8: Ethnographic Journalism; глава 9: Inventive Civic Mapping
Этнографиялық зерттеулер мен азаматтық қоғамның жай-күйін зерттеген мəліметтерді пайдаланған 

мақалалар.

№ 9 апта:
1. Лекция: Журналистерге арналған əлеуметтік зерттеу ғылымынан біраз əдістер: кіріспе (жалғасы).
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://evartist.narod.ru/text9/49.htm
Houston et al’s (2002) глава 10: Investigating Government: The Judicial System

2. Лекция: Сот билігі.
Тапсырма: жоба бойынша əр аптадағы есептер. Келесі кездесуге.  
Келесі кездесуге арналған əдебиет:  
Досьестраны (for details select the country, then go to “власть” and then go to “судебнаявласть”: http://

www.eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=ru&nic=databases
ГЛАСНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:http://evartist.narod.ru/

text7/61.htm
Судебная практика Европейского Суда по правам человека по свободе выра жения мнения и свободе 

информации, Т. 4: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=794
Houston et al’s (2002): Investigating Government: Law Enforcement

№ 10 апта:
1. Лекция: Полициялық жүйе
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Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ:http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
Houston et al’s (2002): Investigating the Private Sector: For-Profi t Businesses and Their Workers

2. Лекция: Жеке бизнес.
Тапсырма: Жоба бойынша жасалған апта сайынғы есепті зерттеу басталғаннан екі күн бұрын электрон-

ды поштамен жіберу керек.  
Құлақтандыру: 11-аптаның алғашқы жартысында кездесу болмайды. Студенттер зерттеу жобасы бой-

ынша жұмыстарын аяқтау үшін бір күнге бос болуы тиіс. 
12-аптаның алғашқы кездесуіне арналған əдебиет: The Corruption Notebooks: 25 Investigative Journalists 

Report on Abuses of Power in Their Home Country. (2004). Washington: The Center for Public Integrity Readings 
on corruption in government

Взаимоотношения СМИ и бизнес-структур: испытание рынком: http://www.library.cjes.org/
online/?a=con&b_id=298

Вартанова Е.Л. МЕДИАЭКОНОМИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН:http://evartist.narod.ru/text11/42.htm
Валентин Иванович Киверин. ЭКОНОМИКА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ: http://evartist.narod.ru/text6/09.htm

№ 11 апта:
1. Зерттеуді арнайы аяқтау күні.
2. Зерттеуді жазбаша рəсімдеу алдындағы соңғы кеңес беру.
№ 12 апта:
1. Лекция: Үкіметтің шығындары жəне жемқорлық.
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Свобода Средств Массовой Информации и коррупция: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=342
Шақырылған лектордың өмірбаяндық мəліметтері
Мемлекеттік агенттік пен олар қарастырған жемқорлық жағдай жөніндегі бастапқы ақпарат. 
Шақырылған журналист жазған жемқорлық жөніндегі мақала 
2. Семинар: Жемқорлық іс-əрекеттерді зерттеу жəне тəжірибе. (Шақырылыған лекторлар: 

Жемқорлықпен күрес жөніндегі мемлекеттік агенттіктің өкілі мен жемқорлық жөнінде мақалалар жазған 
журналист).

Тапсырма: алғашқы үлгідегі пікірлерге сүйене отырып, студенттер əр аптадағы есебіне өздері өткізіп 
алған тұстарын жобаны жазбаша рəсімдеуге қосады. 

Келесі кездесуге.
Келесі аптаға арналған əдебиет:
Свобода Средств Массовой Информации и коррупция: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=342
Оқытушы таңдаған секторға байланысты.

№ 13 апта:
1. Лекция: (Оқытушының таңдауы бойынша сектор)
Келесі кездесуге арналған əдебиет: 
Оқытушы таңдаған секторға байланысты.

2. Лекция: (Оқытушының таңдауы бойынша сектор).
Тапсырма: жоба бойынша жасалған əр аптадағы есеп беру. Келесі кездесуден екі күн бұрын электронды 

поштамен жіберу керек. 

№ 14 апта:
1. Тексеру алдындағы соңғы кеңес беру.
2. Журналистік зерттеу бойынша жобаларды өткізу.
Тапсырма: студенттер семинарда көрсету үшін презентация дайындайды. 

№ 15 апта:
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1 жəне  2. Семинар: Біз нені қамтымадық; екінші деңгейдің аяқталуы. 
Бағалау хаттамасы:
Бірінші деңгей:    Екінші деңгей:
Тереңдетілген очерк  10% Журналистік зерттеу деңгейі,
Тренд туралы материал   15% жариялау жоспары 
жəне жоспар бойынша есептер 10%
Аудиториялық жəне 
үй тапсырмасы   15% Журналистік зерттеу жөніндегі жоба         30%
Аудиториялық жұмысқа 
келу жəне қатысу    5% Аудиториялық жəне үй тапсырмасы  10%
Аудиториялық жұмысқа келу жəне қатысу       5%

Комментарийлер:   
Пəнді магистратура деңгейінде оқытуға ұсыныстар. 
1. студенттердің тереңдетілген очерк жазу уақытын қысқарту
2. трендтер туралы материалдарды алып тастау
3. журналистік зерттеу туралы жобаны талап ету, алайда оны бакалавриат деңгейіндегідей егжей-

тегжей жазудың қажеті жоқ. 
4. аудиториядағы жаттығуларды үй тапсырмасымен алмастырып, компьютерленген журналистика 

жөніндегі кездесулердің санын екі есеге дейін қысқарту
5. талқылауға арналған мақалалар санын азайту, алайда Уотергейттің кем дегенде əсері күшті екі 

тереңдетілген репортажын қалдыру
6. екінші деңгейде үйретілетін екі қосымша бөлімді алып тастау
7. Үкіметтегі жемқорлықты зерттеуге бір ғана кездесуді арнау
8. желілік ресурстар бойынша екі кездесудің бірін ғана қалдыру 
9. кейбір тақырыптардың орнын ауыстыру (мəселен, бірінші тоқсанда «Өзге бағдарламалық 

қамтамасыз етуге кіріспе» - тақырыбын «Электронды кесте» жəне «Мəліметтер базасын басқару»  - 
тақырыптарымен алмастыру).

Əзірлеген Филиппин (Дилимэн) университетінің бұқаралық коммуникация колледжінің, 
журналистика департаментінің доценті Ивонна Т.Чуа. 

_________________________________________________________

МƏЛІМЕТ ЖƏНЕ ӨЗГЕ ДЕ АҚПАРАТТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ/ 3 ДЕҢГЕЙ: 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ЖУРНАЛИСТИКА (ЭКОНОМИКА 

ЖƏНЕ ІСКЕРЛІК ЖУРНАЛИСТИКА)

Оқыту кезеңі: бакалавриаттың соңғы жылы.

Пəн сипаттамасы: Бірінші жəне екінші деңгейдегі мақала жазу тəсілдерін негізге ала отырып, студент-
тер экономика мен бизнеске қатысты тақырыптарды зерттеп, жазуды үйренеді. Бұл пəн студенттерге эко-
номика, қаржы нарығы, компаниялар мен өндірістер туралы; сонымен қатар: кедейшілік, жұмыссыздық, 
экономикалық даму, бейресми экономика, тұтынушылық тақырыптары туралы ақпаратты қалай тарату 
керектігін көрсетеді. Оқыту барысында əр түрлі БАҚ-та аталған тақырыпты бұқараға түсінікті жеткізу 
жағына баса мəн беріледі. Сонымен қатар бұл пəн экономикасы енді қалыптасып келе жатқан елдер мен 
дамушы елдердегі экономикалық жəне іскерлік журналистиканың маңызына тоқталады.

Əдіс: лекциялар топтамасы, семинарлар, мақала жазуға қатысты практикалық дəрістер.

Педагогикалық тəсіл: Экономикалық жəне іскерлік журналистикаға қатысты ақпараттарды да-
ярлаумен қатар студенттердің аталған жанрға сыни тұрғыдан қарауына баса мəн берілмек. Экономика 
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мен бизнес тақырыптарында ақпарат дайындау тəсілдері семинарлар мен лекцияларда талданады. Сту-
денттер алған білімдерін күнделікті тапсырмаларда қолданады. Ол тапсырмаларды курстарстары мен 
оқытушылары тексеріп отырмақ. Əр апта сайын тапсырмалар жаңалық, репортаж түрінде əзірленбек. Бұл 
пəнді таңдаған студенттер өнер/ғылым бағдарламаларынан экономиканың немесе журналистиканың да-
муымен таныс, экономиканың негізгі тұжырымдарынан хабардар болуы тиіс. Лекцияларда пəнге қатысты 
БАҚ-тағы жарияланымдарға шолу жасалып отырмақ. Лекцияға шақырылатын қонақтар арнайы саланың 
мамандары болуы мүмкін. 

Апталық жүктемесі: Лекциялар мен семинарлар: 4 сағат. Дайындық пен тапсырманы орындауға: 6 
сағат. 

Пəннің апталық саны: 30 апта.

Міндетті жəне оқуға ұсынылатын əдебиеттер жəне /немесе құралдар тізімі:

Міндетті əдебиет
 Сен, А. Развитие как свобода/ Development as Freedom / Амартия Сен; Пер. с англ. Е. Полецкой под 

ред. и с послеслов. Р.М. Нуреева ; Фонд «Либеральная миссия». - М. : Новое изд-во, 2004. - 430 с. - (Библи-
отека Фонда «Либеральная миссия»). - ISBN 5-98379-009-9

Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
Этика деловых отношений: Учебно-методическое пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r28684/ustu291.pdf
 Bannock, G., Baxter, R.E. and Davis, E. 2003. The Penguin Dictionary of Economics. (7th Edition). 

Harmondsworth: Penguin Books.
 Roush, C. 2004. Show me the money. Writing business and economics stories for mass communication. 

Mahwah, N.J. & London: Lawrence Erlbaum Associates.
 Roux, A. 2005. Everyone’s Guide to the South African Economy. (8th Edition). Cape Town: Zebra Press. 

[OR SIMILAR COUNTRY-SPECIFIC TEXT]
 Sen, A. 1999. Deveoopment as freedom. New York: Alfred A.Knopf.
 Sen, A. 1987. Poverty and famines: an essay on entiteement and deprivation. Oxford: Oxford University 

Press.
 Stiglitz, J.E. 2006. Makinggoobalization work. London: Allen Lane.
 Vaitilingham, R. 2001. The Financial Times guide to using the fnnancial pages. (4th Edition). London: 

Prentice Hall.
 Wickham, K. 2002. Math tools for journalists. Oak Park, Il: Marion Street Press.
 World Bank Institute. 2002. The right to tell. The role of mass media in economic development.Washington 

D.C.: World Bank Institute.
Оқуға ұсынылатын əдебиет:
 «Как освещать вопросы, связанные с нефтью»: Учебное пособие под редакцией С.Цалик и 

А.Шифрин, Институт Открытого Общества, Нью-Йорк, 2005 год (Электронная версия в формате PDF до-
ступна в Интернет по ссылке: http://archive.revenuewatch.org/reports/072305ru.pdf).

Банковская деятельность: http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_banking_rus.html
Бизнес словарь: http://www.businessvoc.ru/
Бухгалтерский учет: Курс лекций: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r37788/lec_buh.pdf
Валютные кризисы: http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_fx_rus.html
Введение в экономику: Основы экономического анализа. Учебное пособие: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r21591/ioda2.pdf
Глобализация: политические аспекты: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r45020/cirota.pdf
Гуманитарные науки: Экономика и право: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_

pravo/BIRZHA_FONDOVAYA.html
Дайэна Б. Энрикес: Новости в век денег. - Материал сайта «Электронные журналы Госдепартамента 

США», ссылка: http://journalism.narod.ru/smi/0007.html
 Джозеф Стиглиц. Как сделать природные ресурсы благом, а не проклятием. – «Как освещать во-
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просы, связанные с нефтью»: Учебное пособие под редакцией С.Цалик и А.Шифрин, Институт Открытого 
Общества, Нью-Йорк, 2005 год, стр. 13-20

 Деловая журналистика. Учебное пособие. Авторы: Г. Мельник, С. Виноградова, Издательство: Пи-
тер, 2010г., Серия: Учебное пособие

Деятельность центральных банков: http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_centralbanks_rus.html
Долларизация: http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_dollarization_rus.html
Доронин А. Бизнес-разведка (главы из книги): http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=201
 Инициатива политического диалога/ Колумбийский Университет/ статьи: 
Контроль над капиталом: http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_capitalcontrols_rus.html
Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=370
Малый бизнес: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r59348/m07-173.pdf
Международная торговля: Методические указания и задания к практическим занятиям: http://window.

edu.ru/window_catalog/fi les/r25649/volsu217.pdf
Международные финансовые институты и их взаимодействие с Россией: Учебное пособие: http://

window.edu.ru/window_catalog/fi les/r64905/rudn010.pdf
Международный валютно-финансовый рынок: Учебно-методический комплекс: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r48681/mtdetme30.pdf
Организация деятельности центрального банка: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r65153/78.pdf (also, fi le CB.pdf is included)
Основы денежного обращения, финансов и кредита: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_

catalog/fi les/r40840/uchp27.pdf (also, fi le uchp27.pdf is included)
Пенсионные реформы в развивающихся странах: http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_pensionreform_rus.html
Пол Хемп: Как улучшить материалы о бизнесе и экономике - Международная журналистская сеть 

(IJNet, www.ijnet.org), ссылка: https://www.ijnet.org/ru/ijnet/training_materials/
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Практикум по бухгалтерскому финансовому учету. Часть I: Учебное пособие: http://window.edu.ru/
window_catalog/fi les/r45809/kti54.pdf

Практикум по экономическому анализу: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/
r65539/m08-173.pdf

Практическая журналистика в Казахстане: Практическое руководство, Международный центр журна-
листики «MediaNet» - издание 2008 г. (ссылка на электронную версию www.mediaalliance.kz/download/266/
RukovodstvoprakticheskayaZhurnalistikaVKazakhstane-2.pdf)

Практическая журналистика в Казахстане: Учебное пособие, Международный центр журналистики 
«MediaNet» - издание 2006 г. (Электронная версия в формате PDF доступна в Интернете по ссылке: http://
www.medianet.kz/fi les/book_jour.pdf). 

Приватизация: http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_privatization_rus.html
Рынки капитала: http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_capitalmarkets_rus.html
Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r42238/index.html (ATTENTION! Click on the chapters to expand to pdf.)
 Светлана Познякова. Журналистская этика. – Практическая журналистика в Казахстане: Учебное 

пособие, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2006 г., стр. 328-339.
 Сен, А. Развитие как свобода/ Development as Freedom / Амартия Сен; Пер. с англ. Е. Полецкой под 

ред. и с послеслов. Р.М. Нуреева ; Фонд «Либеральная миссия». - М. : Новое изд-во, 2004. - 430 с. - (Библи-
отека Фонда «Либеральная миссия»). - ISBN 5-98379-009-9

Современные типы социально-экономических систем: Учебно-методическое пособие для вузов: http://
window.edu.ru/window_catalog/fi les/r65576/m08-210.pdf

Социально-политические системы Европы: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/
fi les/r59333/m07-159.pdf

Суверенное банкротство: http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_bankruptcy_rus.html
 Олег Хе. Деловая журналистика всегда в цене. - Практическая журналистика в Казахстане: Учеб-

ное пособие, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2006 г., стр. 199-204.
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Уменьшение долгового бремени и страны с большим долговым бременем: http://www2.gsb.columbia.
edu/ipd/j_debtrelief_rus.html

Уровень жизни населения: пути решения проблемы бедности: http://window.edu.ru/window_catalog/
fi les/r18941/Mtdusc11.pdf

 Экономическая журналистика. Автор: Денис Шевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.
pdf is included)

Этический кодекс редакции «Гардиан» (Великобритания) (http://www.unesco.ru/fi les/cd/ci-acts/texts/418.
htm)

 Этический кодекс Комиссии по жалобам на прессу (Великобритания) (http://www.unesco.ru/fi les/cd/
ci-acts/texts/317.htm)

 Юрий Дорохов. Деловая журналистика. - Практическая журналистика в Казахстане: Практическое 
руководство, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2008 г., стр. 188-194.

 Ярослав Разумов. Анализируй это! - Практическая журналистика в Казахстане: Практическое ру-
ководство, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2008 г., стр. 195-208.

Пəннің апталық кестесі жəне əдебиеттері мен тапсырмалары

№ 1 апта:
Оқытушы мен студенттердің танысуы. Пəнді оқыту құрылымымен, қолданатын əдебиеттер мен тап-

сырмамен танысу. Ойталқы: Экономикалық журналистика дегеніміз не?
Тапсырма: еліміздегі қаржылық жағдай туралы 500 сөзден тұратын шығарма жазу. Бұл мақаланың 

қандай түріне жатады? Мақала кімдерге бағытталып жазылған? Қаншалықты қызықты деп ойлайсыз? 
Неге?

2-аптаға оқуға ұсынылатын əдебиет: 
 Экономическая журналистика. Автор: Денис Шевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.

pdf is included)
 главы 1 и 2 из Roush (2004); глава 1 из Roux (2005) (или подобная литература специфичной страны). 
Оқуға ұсынылатын əдебиет:
 Юрий Дорохов. Деловая журналистика. - Практическая журналистика в Казахстане: Практическое 

руководство, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2008 г., стр. 188-194.
 Олег Хе. Деловая журналистика всегда в цене. - Практическая журналистика в Казахстане: Учеб-

ное пособие, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2006 г., стр. 199-204.

№ 2 апта:
Өз аудиторияңызға лайықтап, экономикалық жəне іскерлік тақырыпта мақалалар мен репортаждар 

əзірлеу.
Тапсырма: Жергілікті бизнес қауымдастық туралы 500 сөз көлемінде мақала əзірлеу.
3-аптада оқуға ұсынылатын əдебиет: Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии: 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_200701
24095421/Rendered/PDF/250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0T
he1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is included)

Экономическаяжурналистика. Автор: Денис Шевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.pdf is 
included)

 Roush кітабының 3-тарауы (2004).

№ 3 апта: 
Макроэкономика мен микроэкономика туралы экономикалық мақала əзірлеу. Жалпы ішкі өнім. Халық 

шаруашылығы балансы мен бюджеті. Фискалді саясат.

4-аптада оқуға ұсынылатын əдебиет: 
Современные типы социально-экономических систем: Учебно-методическое пособие для вузов: http://

window.edu.ru/window_catalog/fi les/r65576/m08-210.pdf
Практикум по экономическому анализу: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r65539/m08-173.pdf
Введение в экономику: Основы экономического анализа. Учебное пособие: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r21591/ioda2.pdf
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 Roux 10 жəне 11 тараулар (2005) (немесе осыған ұқсас əдебиет). 

Оқуға ұсынылатын əдебиет:
 Джозеф Стиглиц. Как сделать природные ресурсы благом, а не проклятием. – «Как освещать во-

просы, связанные с нефтью»: Учебное пособие под редакцией С.Цалик и А.Шифрин, Институт Открытого 
Общества, Нью-Йорк, 2005 год, стр. 13-20

№ 4 апта
Ақша жəне инфляция. Ұлттық банктің міндеттері.
5-апта əдебиеті: 
Организация деятельности центрального банка: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r65153/78.pdf (also, fi le CB.pdf is included)
Основы денежного обращения, финансов и кредита: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_

catalog/fi les/r40840/uchp27.pdf (also, fi le uchp27.pdf is included)
 5-тарау Roux (2005) (немесе осыған ұқсас əдебиет).

Оқуға ұсынылатын əдебиет:
Деятельность центральных банков (Инициатива политического диалога/ Колумбийский Университет): 

http://www2.gsb.columbia.edu/ipd/j_centralbanks_rus.html

№ 5 апта
Жұмыссыздық пен жұмыспен қамтамасыз ету мəселелері. Кедейшілік пен даму.
6-апта əдебиеті: 
Современные типы социально-экономических систем: Учебно-методическое пособие для вузов: http://

window.edu.ru/window_catalog/fi les/r65576/m08-210.pdf
Практикум по экономическому анализу: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r65539/m08-173.pdf
Введение в экономику: Основы экономического анализа. Учебное пособие: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r21591/ioda2.pdf
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/default/

WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUSSIAN0The1Ri
ght1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is included)

 12 жəне 15 тараулар World Bank Institute (2002). Sen
(1999).
№ 6 апта
Экономикалық даму журналистикасы.
7-апта əдебиеті:
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Экономическаяжурналистика. Автор: ДенисШевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.pdf is 
included)

 Деловая журналистика. Учебное пособие. Авторы: Г. Мельник, С. Виноградова, Издательство: Пи-
тер, 2010г., Серия: Учебное пособие

 Wickham (2004).

№ 7 апта
Сандар жəне статистика
Тапсырма:  статистика бойынша тапсырма (үлгі ретінде төмендегіні қараңыз http://www.unc.

edu/~pmeyer/carstat/mathtestquestions.html)
8-апта əдебиеті:
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
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SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Основы денежного обращения, финансов и кредита: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_
catalog/fi les/r40840/uchp27.pdf (also, fi le uchp27.pdf is included)

 1, 2 жəне 3 тараулар World Bank Institute (2002).  

Оқуға ұсынылатын өзге əдебиеттер:
 Ярослав Разумов. Анализируй это! - Практическая журналистика в Казахстане: Практическое ру-

ководство, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2008 г., стр. 195-208.
 Пол Хемп: Как улучшить материалы о бизнесе и экономике – Международная журналистская 

сеть. Глава 1, подразделы: 1.18 - Источники информации: классификация, методика приобретения и ис-
пользования; 1.19 – Верификация информации; 1.20 – Метод проработки документов. - Шевчук Д.А. Эко-
номическая журналистика: Учебно-практическое пособие, издательство «ГроссМедиа», 2008 год.

№ 8 апта
Сараптама уақыты: экономикалық журналистика, қоғамдық сана жəне саясат арасындағы байланыс.
Тапсырма: 1500 сөз көлемінде экономикалық журналистиканың рөлі туралы баяндау.
 Сен, А. Развитие как свобода/ Development as Freedom / Амартия Сен; Пер. с англ. Е. Полецкой под 

ред. и с послеслов. Р.М. Нуреева ; Фонд «Либеральная миссия». - М. : Новое изд-во, 2004. - 430 с. - (Библи-
отека Фонда «Либеральная миссия»). - ISBN 5-98379-009-9

Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/
default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

№ 9 апта
Кампаниялар жəне бизнес: жеке жəне бұқаралық кампаниялар.
Тапсырма: елімізден 5 бұқаралық  жəне  5 жеке меншік кампанияны табу. Əр қайсысы туралы 100 

сөзбен сипаттама беру: Немен айналысады? Қанша адам еңбек етеді? Қайсысының табысы мол?
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/default/

WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUSSIAN0The1Ri
ght1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is included)

Экономическаяжурналистика. Автор: ДенисШевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.pdf is 
included)

Деловая журналистика. Учебное пособие. Авторы: Г. Мельник, С. Виноградова, Издательство: Питер, 
2010г., Серия: Учебное пособие

 Павел Грудницкий. Как фокусировать внимание, или 8 универсальных советов бизнес-журнали-
сту. - Практическая журналистика в Казахстане: Практическое руководство, Международный центр жур-
налистики «MediaNet» - издание 2008 г., стр. 57-62.

№ 10 апта
Іскерлік журналистика əдебі.
Тапсырма: еліміздегі іскерлік БАҚ-тарға қатысты этикалық кодексті талқылау.
11-апта əдебиеті:
Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=370
Этика деловых отношений: Учебно-методическое пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r28684/ustu291.pdf
 главы: 4 и 5 из Roush (2004).
Оқуға ұсынылатын əдебиет:
Дайэна Б. Энрикес: Новости в век денег. - Материал сайта «Электронные журналы Госдепартамента 

США», ссылка: http://journalism.narod.ru/smi/0007.html
 Светлана Познякова. Журналистская этика. – Практическая журналистика в Казахстане: Учебное 

пособие, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2006 г., стр. 328-339.
Этический кодекс редакции «Гардиан» (Великобритания) (http://www.unesco.ru/fi les/cd/ci-acts/texts/418.htm)
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 Этический кодекс Комиссии по жалобам на прессу (Великобритания) (http://www.unesco.ru/fi les/cd/
ci-acts/texts/317.htm)

№ 11 апта
Компаниялардың бухгалтерлік есептерін түсіну: кіріс пен шығыс көрсеткіші, бухгалтерлік баланс жəне 

қаржы айналымы.
Практикум по бухгалтерскому финансовому учету. Часть I: Учебное пособие: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r45809/kti54.pdf
Бухгалтерский учет: Курс лекций: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r37788/lec_buh.pdf

№ 12 апта
Кампаниялардың жұмысын бағалау: кампания жұмысы туралы ақпарат тарату.
13-апта əдебиеті: 
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Экономическаяжурналистика. Автор: ДенисШевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.pdf is 
included)

Доронин А. Бизнес-разведка (главы из книги): http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=201
 Roush кітабының 7-тарауы (2002)..

№ 13 апта
Қаржы бизнесі: тиімді ұсыныстар.
14-апта əдебиеті: 
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Основы денежного обращения, финансов и кредита: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_
catalog/fi les/r40840/uchp27.pdf (also, fi le uchp27.pdf is included)

 Roushкітабының 6-тарауы (2002). 

№ 14 апта
Компаниялардың бірігуі, сатылуы.
15-апта əдебиеті: 
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Экономическая журналистика. Автор: ДенисШевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.pdf is 
included)

Деловая журналистика. Учебное пособие. Авторы: Г. Мельник, С. Виноградова, Издательство: Питер, 
2010г., Серия: Учебное пособие

 Roush кітабының 9-тарауы (2002). 

№ 15апта
Шағын бизнес жəне бейресми сектор.
Тапсырма: 1000 сөз көлемінде шағын бизнес туралы мақала əзірлеу.
Малый бизнес: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r59348/m07-173.pdf

№ 16 апта
Аралық емтихан.
17-апта əдебиеті: 
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Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии: http://www-wds.worldbank.org/external/
default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUSSI
AN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf

 5, 7 жəне 12-тараулар World Bank Institute (2002).   

№ 17 апта
Сараптама: Іскерлік журналистиканың қоғамдағы орны.
Тапсырма: 1500 сөз көлемінде іскерлік журналистика маңызы туралы баяндау.
18-апта əдебиеті: 
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Экономическаяжурналистика. Автор: ДенисШевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.pdf is 
included)

Деловая журналистика. Учебное пособие. Авторы: Г. Мельник, С. Виноградова, Издательство: Питер, 
2010г., Серия: Учебное пособие

 1 жəне 9 тараулар Vaitilingam (2001).

Оқуға ұсынылатын өзге əдебиеттер:
 Юрий Дорохов. Деловая журналистика. - Практическая журналистика в Казахстане: Практическое 

руководство, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2008 г., стр. 188-194.
 Олег Хе. Деловая журналистика всегда в цене. - Практическая журналистика в Казахстане: Учеб-

ное пособие, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2006 г., стр. 199-204.

№ 18 апта:
Қор биржасын түсіну жəне оның жұмысы туралы мақала əзірлеу.
19-апта əдебиеті:
Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r42238/index.html (ATTENTION! Click on the chapters to expand to pdf)
Гуманитарные науки: Экономика и право: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_

pravo/BIRZHA_FONDOVAYA.html
Российская Фондовая Биржа: http://www.rts.ru/
Казахстанская Фондовая Биржа: http://www.kase.kz/
Киргизская Фондовая Биржа: http://www.kse.kg/
 11-тарау Vaitilingam (2001).

Оқуға ұсынылатын өзге əдебиеттер:
Рынки капитала( Инициатива политического диалога/ Колумбийский Университет): http://www2.gsb.

columbia.edu/ipd/j_capitalmarkets_rus.html
 Сайт Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) www.micex.ru

№ 19 апта:
Қаржы нарығы: нарық қарызын түсіну.
Основы денежного обращения, финансов и кредита: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_

catalog/fi les/r40840/uchp27.pdf (also, fi le uchp27.pdf is included)
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

№ 20 апта:
Мемлекеттің қарыз міндеттемелері мен қарызы туралы баяндау
21-апта əдебиеті: 
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Современные типы социально-экономических систем: Учебно-методическое пособие для вузов: http://
window.edu.ru/window_catalog/fi les/r65576/m08-210.pdf

Практикум по экономическому анализу: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/
r65539/m08-173.pdf

 глава 13 из Vaitilingam (2001).

№ 21 апта:
Қаржы нарығы: Екінші деңгейлі қаржы нарығының жұмысын түсіну жəне ол туралы ақпарат əзірлеу.
22-апта əдебиеті:
Международный валютно-финансовый рынок: Учебно-методический комплекс: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r48681/mtdetme30.pdf
Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r42238/index.html (ATTENTION! Click on the chapters to expand to pdf)
 глава: 12 из Vaitilingam (2001) ; глава 9 из Roux (2005) (или подобная литература). 

№ 22 апта
Валюта нарығы.
Международный валютно-финансовый рынок: Учебно-методический комплекс: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r48681/mtdetme30.pdf

№ 23 апта
Ақша бағамының құбылуы. Оның қандай маңызы бар?
24-апта əдебиеті: 
Международный валютно-финансовый рынок: Учебно-методический комплекс: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r48681/mtdetme30.pdf
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Экономическаяжурналистика. Автор: ДенисШевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.pdf is 
included)

Деловая журналистика. Учебное пособие. Авторы: Г. Мельник, С. Виноградова, Издательство: Питер, 
2010г., Серия: Учебное пособие

 14-тарау Vaitilingam (2001).
№ 24 апта:
Тұтыну тауарлары
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Экономическаяжурналистика. Автор: ДенисШевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.pdf is 
included)

№ 25 апта
Тауар тұтыну мен халықаралық сауда туралы мақала əзірлеу.
26-апта əдебиеті: 
Международная торговля: Методические указания и задания к практическим занятиям: http://window.

edu.ru/window_catalog/fi les/r25649/volsu217.pdf
 27-тарау Roux (2005) (немесе осыған ұқсас əдебиет); Stiglitz (2006).

№ 26 апта
Глобализация.
27-аптаəдебиеті:
Глобализация: политические аспекты: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r45020/cirota.pdf
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Социально-политические системы Европы: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/
fi les/r59333/m07-159.pdf

 17-тарау Vaitilingam (2001); Stiglitz (2006).

№ 27 апта
Халықаралық институттардың рөлі: Əлемдік банк, Халықаралық валюта қоры, Дүниежүзілік сауда 

ұйымы, қаржылық жəрдем агенттігі.
28 жəне 29 апталардың əдебиеті: 
Социально-политические системы Европы: Учебное пособие: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r59333/m07-159.pdf
Международные финансовые институты и их взаимодействие с Россией: Учебное пособие: http://

window.edu.ru/window_catalog/fi les/r64905/rudn010.pdf
 Sen, A. (1987).
Ұйымдардың ресми сайттары: Əлемдік банк (www.worldbank.com), Халықаралық Валюта Қоры (www.

imf.org), Қазақстан жəне Дүниежүзілік сауда ұйымы (http://www.wto.kz)

№ 28 апта
Кедейшілік мəселесі
Уровень жизни населения: пути решения проблемы бедности: http://window.edu.ru/window_catalog/

fi les/r18941/Mtdusc11.pdf
Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

№ 29 апта
Сараптама: журналистика, глобализация жəне кедейшілік.
Тапсырма: еліміздегі кедейшілік пен ғаламдасудың байланысын көрсетіп, 1000 сөзбен мақала əзірлеу
 Сен, А. Развитие как свобода/ Development as Freedom / Амартия Сен; Пер. с англ. Е. Полецкой под 

ред. и с послеслов. Р.М. Нуреева ; Фонд «Либеральная миссия». - М. : Новое изд-во, 2004. - 430 с. - (Библи-
отека Фонда «Либеральная миссия»). - ISBN 5-98379-009-9

Правонасвободуслова. РольСМИвэкономическомразвитии: http://www-wds.worldbank.org/external/
default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/24/000020439_20070124095421/Rendered/PDF/250700RUS
SIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf (also, fi le 250700RUSSIAN0The1Right1to1Tell01PUBLIC1.pdf is 
included)

Экономическаяжурналистика. Автор: ДенисШевчук (fi le Shevchuk_Ekonomiheskaya_gurnalistika.pdf is 
included)

№ 30 апта
Қорытынды емтихан.

Бағалау жүйесі:

Студенттер апталық тапсырманы орындауымен, бір арнайы тақырыпта əзірлеген тапсырмасымен жəне 
аралық, соңғы емтихандарының қорытындысымен бағаланады. 

Арнайы тақырыпта əзірлеген мақаласы іскерлік немесе экономикалық тақырыптағы 2000 сөзбен 
жазылған мақала болуы тиіс. 

Апталық тапсырма  20%
Негізгі тапсырма  30%
Аралық емтихан   20%
Қорытынды емтихан  30%

Əзірлеген Роберт Брэнд,  Пирсон атындағы экономикалық журналистика кафедрасының 
меңгерушісі, Журналистика мен медианы зерттеу мектебі, Родес Университеті, Оңтүстік Африка.



82

АҚПАРАТТЫ ЖƏНЕ БАСҚА МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУ/3 ДЕҢГЕЙ: 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ЖУРНАЛИСТИКА (ӨНЕР ЖƏНЕ МƏДЕНИЕТ)

Оқыту кезеңі: бакалавриат (3 деңгей).

Пəн сипаттамасы
Мақсаты мен мазмұны 
 Өнер мен əдебиет жөніндегі материалдарды дайындау машығын дамыту, мəдени оқиғаларға қатыса 

отырып, репортаждардың құрылымын қайта қарау, мəдени өнімдерді тұтыну, мəдениет қызметкерлерімен 
əртүрлі жағдайда кездесу өткізу;

 Студенттердің материалдарды жан-жақты тұрғыдан  қайта қарауына жəне ол жайында сыни 
тұрғыдан ойлануына мүмкіндік беру;

 Өнер мен бұқаралық мəдениет туралы (бейнелеу өнерінен телевидениеге дейін) жазуды əртүрлі 
жанрда сыни тұрғыдан сараптау;

 Мəдени ойлаудың принципиалды формаларына қатысты негізгі тұжырымдар мен дебаттарды сту-
денттерге таныстыру; 

 Журналистикада сыни сараптаулдарды қалыптастыратын процесстерді оқу

Оқыту нəтижесі

Пəнді оқытудың соңында студенттер төмендегідей дайындықта болуы тиіс: 
 Арнайы басылымдарға сай келетін шолуларды дайындауға, 
 Өнер оқиғасын немесе көріністің атмосферасын бере білуге; 
 Мəдени тұлғалардың өмірінен өмірбаяндық тарих жазуға; 
 Арт-журналистиканың кейбір стильдерін жəне эфирді бағдарламалауды сыни тұрғыдан сараптауға;
 Ұлттық мəдениеттің ішінде өнерді қаржыландырудың ерекшеліктері мен оны қолдауға тартылған 

демеушілер туралы баяндау;
 Əлеммен жəне қоғаммен байланыс жөніндегі қызметпен олардың ұлттық мəдениеті үшін ерекше 

өнерді дамыту жөнінде  жарнамалық-үгіт материалын алу үшін келіссөз жүргізуге, бұған журналистер, 
сфыншылар жəне өнер адамдары шақырылатын болады.

Əдіс:
Лекциялар (ұзақтығы – 1 сағат). Оқытушы үлкен аудиторияның алдында мəдени өндірістің тарихы мен 

құрылымын, мемлекеттің жəне мəдени ұйымдардың рөлін, өнер экономикасын суреттеу үшін презентация 
жасайды. Оқытушының рөлі – жалпы түсінікті қалыптастыру жəне алдағы жұмысқа/оқуға басшылық ету

Семинарлар (ұзақтығы – 1- 2 сағат). Саны жиырмадан аспайтын шағын интерактивті топ өнердің рөлі 
мен мəдениет тақырыбының БАҚ-та көрініс табуын; көркем туындының ерекше түрлері мен жанрларын; 
БАҚ-тағы өнер тақырыбының жарық көруін зерттеген студенттердің топтық жəне жекелеген презентаци-
яларын зерттеп, сарапқа салады. Алдағы аптаға алған тапсырмалары бойынша студенттердің топтық жəне 
жекелеген презентациялары. 

Тəжірибелік сабақтар (ұзақтығы – 2-3 сағат). Оқытушының басқаруындағы жəне одан кеңес алуға 
дайын шағын топ (ұзағанда – 20 адам), студенттің таңдауы бойынша БАҚ-та шолу, очерк, əртүрлі ой-
толғауларды қамтыған эссе секілді əртүрлі жанрларды мəдениет тақырыбында жазуда сараптамалық, 
сыни жəне шығармашылық дағдыларын дамытады.  Тəжірибелік сабақтар белгілі бір нақты тапсырмалар 
көлемінде ұйымдастырылып, мұғаліммен бірге мəдени шараларға бару, тікелей репортаждар ұйымдастыру 
жаттығуларын орындаған жөн. 

Қолда бар мүмкіндік-ресустарға орай қабырға газеттерін (журнал үлгілерін, радио, тележурнал/веб-
сайт т.б.) шығаруда нəтижеге жеткен  нақты оқырманға (көрерменге) арналған шектеулі уақытта іс-əрекет,  
білім жиынтығы, шынайы дағды жасақтау үшін өндірістік (əртүрлі деңгейдегі) жаттығулар.

Педагогикалық тəсіл
Төрт элементті араластырады:
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 Мəдени тақырыптарды жариялауда жанрлардың əр алуандығын пайдалан отырып, баспасөзде, 
желілік журналистикада, радио мен ТВ-да журналистік жұмысты жариялау;  

 Мəдениет жөніндегі басты мақалаларды сыни тұрғыдан талдау жəне мақаланы жазудың үздік са-
пасына жеткізетін критерийлерді талдау; 

 БАҚ жариялайтын, сараптауға пайдаланатын жəне оны алға жылжыту үшін қолданатын Мəдениет 
индустриясының əлеуметтік, экономикаллық жəне саяси рөлі туралы сыни ойлау жəне тəсілдері; 

 Мəдениет тақырыбында жазатын тəжірибелі журналистерді лектор немесе оқытушы ретінде 
шақыру жəне олардың қосатын үлесін айқындау; 

Пəн бойынша апта саны: 30 апта, 2 тоқсан

Міндетті жəне ұсынылған əдебиет:
Негізгі талап – елдегі күн сайынғы мəдениет жөніндегі шолулар, жексенбілік газеттер, журналдар 

мен ревюлер, мəдениеттану жөніндегі журналдарда, радио мен телевизиялық журналдарда жəне жетекші 
халықаралық мерзімді басылымдарда мəдени журналистиканың жазылу деңгейін, ең жақсы тұстарын сту-
денттер өздері атауы тиіс.

Міндетті əдебиет
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
ЛИТВИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ. Тенденции развития российского телевидения в условиях 

противостояния и взаимодействия мировых моделей вещания (на примере канала «Культура»): http://www.
evartist.narod.ru/text16/021.htm

Как СМИ могут помочь искусству? – Круглый стол: http://www.muzcentrum.ru/topics/topic2/?id=368
Allan, Stuart (2004) ‘The Rise of Objective’Newspaper Reporting’in News Culture, Maidenhead(UK):Open 

University Press, 2nd edition pp.7 - 24
Allen, Rod (2005) ‘The art of reviewing’i n Richard Keeble ed. Print Journalism: a critical introduction, 

Abingdon: Routledge. pp. 179 -188.
Anderson, Benedict (1991) Imagined Communities, London: Verso. Ch 2 ‘Cultural Roots’.
Hesmondalgh, Desmond (2002) The Culture Industries, London: Sage. Introduction, Ch 2 «approaches to 

Culture’, Ch 5 ‘Ownership, Organisation and Cultural Work’.
Keeble, Richard (2006) Newspapers Handbook, London: Routledge, Ch 13 «Some specialist areas: personal 

columns, reviewing, freelancing».
Scott, Robert Dawson (1999) Bridging the cultural gap: how arts journalists decide what gets onto the arts and 

entertainment pages’, in Critical Quarterly 41 (1), 46-55.
Marshall, P. David (2005) Ceeebrityand journalssm’in Stuart Allan, Journalism: Critical Issues, Maidenhead 

(UK): Open University Press. Pages 19-29
Titchener, Campbell B. (1998 2nd edition) Reviewing the Arts, Mahweh, NJ: Lawrence Erlbaum

Ұсынылған əдебиет
Н.А. Ороев и Е.В. Папченко. Методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям по куль-

турологии: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r28906/tsure132.pdf
Культурология – электронный ресурс (обширный список книг практически по всем основным областям 

культуры и искусства – все в электронном формате и свободном доступе): http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

Сайт Рецензия: http://bookreview.com.ua/
Алякринская М. Особенности развития культуры ХХ века. Культура и цивилизация: http://www.gumer.

info/bibliotek_Buks/Culture/alyakr/index.php
Чернявская Ю. Народная культура и национальные традиции: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Culture/Chern/index.php
Завершинский К. Культура и культурология в жизни общества: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Culture/Zaver/index.php
Культура и этнос. Учебное пособие: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/KultEtn/index.php
Соколова Н. Этическая проблематика в современных концепциях «эстетической жизни»: http://www.

gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/sokol_etprobl.php
Николаева О. Современная культура и православие: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox/

Nikol/index.php



84

Гамсун К. О духовной жизни современной Америки: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/
Gams/index.php

Нацумэ Сосэки. Развитие современной Японии: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_
Nacyme_JapMod.php

Коэн Р. Социальные последствия современного технического прогресса: http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Sociolog/Article/Koen_SocPosl.php

Менеджмент и организация управления: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=44831&fi le=lysov-
men.pdf

Манхейм К. Эссе о социологии культуры: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/man_esse/
index.php

Волков С. Пишем рецензию // Литература. № 10, 1997. 
Сальникова О. А. Как работать над сочинением-рецензией // Русский язык. № 8, 1999. 
Котельникова С. А. Аннотацию - отзыв - рецензию - эссе // Русский язык в школе. №1, 1998. 
Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: http://www.ca-oasis.info/analitic/?p=4&id=5
С.А. Белановский. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text2/48.htm
Мария Лукина. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text5/34.htm
Barber, Lynn (1992) Mostly Men, London: Penguin [UK top profi le writer]
Fuller, David & Waugh, Patricia eds. (1999) The Arts and Sciences of Criticism, Oxford: Oxford University 

Press
Gross, John (1969) The Rise and Fall of the Man of Letters, London: Weidenfeld and Nicolson.
Hughes, Robert (1990) Nothing If Not Critical. Selected Essays on Art and Artists. New York: Alfred A. Knopf.
James, Clive (1984) Glued to the Box: Teeevision Criticism from the Observer 1979-82, London: Picador 

(other collections include Visions Before Midnight and The Crystal Bucket).
Kael, Pauline (1990) Hooked: Film Writings 1985-88, London: Marion Boyars. Lane, Anthony (2004) 

Nobody’s Perfect: The Reviews of Anthony Lane, London: Picador.
Remnick, David ed. (2001) Life Stories. Profi les from the New Yorker, London: Pavilion Books
Thomson, David (2002) The New Biographical Dictionary of Cinema, New York: Knopf.
Tynan, Kenneth (1964) Tynan on Theatre, Harmondsworth: Penguin. (1990) Profi les, London: Nick Hern 

Books.
Updike, John (1991) Odd Jobs. Essays and Criticism, London: Penguin Atlantic Monthly; Literary Review; 

London Review of Books; New York Review of Books; Times Literary Supplement. Websites: relevant national 
websites. In case of UK, www.artscouncil.org (Arts Council) and www.culture.gov.uk (Department of Culture, 
Media and Sport).

Сабақ кестесі (тақырып,əдебиет, тапсырма)

№ 1 апта
Лекция: Арт журналистика дегеніміз не? Қызметіне шолу: сыни, алға жылжытатын, мəдениетті  беретін, 

т.б. Арт журналистің қызмет ету алаңы: өнердің/ойыншылардың/негізгі қайнар көздердің басты институт-
тары. Өнер фестивальдері. 

Тапсырма:  Студенттер мəдениет тақырыбында жазылған бес мысалды іздеп табады, оның екеуі газет-
терде, журналда, телевидение мен радиода жарияланған болуы тиіс. 

Əдебиет: қолжетімді газеттер, журналдар, телевизиялық жəне радио материалдары. 
Мискарян К. «Артхроника». Кто и как раскручивает художников.  http://www.scribd.com/doc/44520501 
Статья известного российского арт-журналиста  посвящена раскрытию продвигающей функции арт-

журналистики.
Арт-азбука. Словарь современного искусства // http:www.azbuka.gif.ru Бұнда қазіргі заманғы өнер жайында 

сыни мақалалар жарияланған. Бөлімдерінде өнерді сынаған, өнер жайындағы проблемалық мақалалар, арт-
журналдардың тізімі ұсынылған. Авторлары – ресейлік танымал арт-журналистер, өнертанушылар.

2 Лекция: «Жақсы» арт журналистиканы кім жасайды? Қазір шығып тұрған газеттер мен телевиде-
ние жəне радионың назарын өзіне аударған қазіргі журналистиканы пайдалана отырып, талқылау жəне 
əдебиет. Олар оқырман/тыңдаушы/көрермен үшін қандай қызмет атқарады? 

Как СМИ могут помочь искусству? – Круглый стол: http://www.muzcentrum.ru/topics/topic2/?id=368
Қосымша əдебиет:
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Калужский В. Культурная журналистика: современные тенденции. www.cpolicy.ru –  Бұл Еуропа 
Кеңесінің мəдениет саясаты институтының сайты. 

Пилюк А. Арт-рынок и средства массовой информации в России: проблемы взаимодействия. www.
dissercat.com

3 Лекция: Қайталау. Құрылым, басты құрамы, көзқарас, атмосфера, репортаж т.б.
Тəжірибелік сабақ: рецензияны қалай жазады? 
Тапсырма: жаңа əңгімені оқу жəне 500 сөзден тұратын рецензияны жазу (төртінші аптаға) 
Əдебиет:
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
Сайт Рецензия: http://bookreview.com.ua/ 
 соответствующая глава по рецензированию (13) по Keeble  (2006)

4 Лекция: Арт журналистің жұмысы. Өнер жаңалықтарын жазуға мамандану. Шақырылған лектордың 
қатысуы мүмкін. 

Тəжірибелік сабақ: студенттер өз рецензиясын ұсынады. Қатысу жəне талқылау. 
Əдебиет: Rod Allen
Қосымша əдебиет:
тəжірибелі арт журналистік блогы: http://ab.enterprivity.ru/осы сайттың «Арт-журналистика» бөлімінде 

«Уроки журналистики» атты тарау бар.
Барабанов Е. К критике критики. // Художественный журнал, 2003, № 48-49. Автор сынды мəдениет 

алаңында қарастырады, арт сынның қалыптасуы жайында ой толғайды, қазіргі арт сынның ерекшелігін 
айқындайды, сыншылар туралы ой қозғайды. 

5 Лекция: Мəдениет жəне ұлт. Мəдениет, өнер жəне «ойлап табылған қауымдықтар»: ұлт пен 
тайпалардың тууы туралы аңыздардың (мифтердің) мəдени өндіріске ықпалы

Əдебиет:
Алякринская М. Особенности развития культуры ХХ века. Культура и цивилизация: http://www.gumer.

info/bibliotek_Buks/Culture/alyakr/index.php
Чернявская Ю. Народная культура и национальные традиции: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Culture/Chern/index.php
Завершинский К. Культура и культурология в жизни общества: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Culture/Zaver/index.php
Культура и этнос. Учебное пособие: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/KultEtn/index.php
 BenedictAnderson, 2 бөлім

Қосымша əдебиет:
Межуев В.М. Национальная культура как явление и понятие. www.narodru.ru
 Философия ғылымдарының докторы, Ресей ғылым академиясының Филосоия институтының 

бас қызметкері жазған мақалада ұлттық мəдениеттің түсінігі айқындалады, тарихтың əрқилы кезеңінде 
ұлттық мəдениетке қарым-қатынастың өзгерілуі сарапталынады, «орыс идеясының» феномені ашылады. 

Волкогонова О. «Русская идея»: мечты и реальность. www.philosophy.ru

6 Лекция: Мəдениет индустриясының бүгінгі тұжырымдары. 
Əдебиет: Hesmondalgh, кіріспе жəне  1, 2 тараулары
Семинар: Бүгінгі арт – журналистикадағы жанрларды талқылау, мысалы: дамушы жəне сыни 

қызметтердің өзара қарама-қайшылығы. 
Тапсырма: жақында түсірілген фильм туралы жарнама материалдарын жинайды. 
Соколова Н. Этическая проблематика в современных концепциях «эстетической жизни»: http://www.

gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/sokol_etprobl.php
Николаева О. Современная культура и православие: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox/

Nikol/index.php
Гамсун К. О духовной жизни современной Америки: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/

Gams/index.php
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Нацумэ Сосэки. Развитие современной Японии: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_
Nacyme_JapMod.php

Коэн Р. Социальные последствия современного технического прогресса: http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Sociolog/Article/Koen_SocPosl.php

Қосымша əдебиет:
Терин В. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада.  www.gumer.info
 «Воздействие индустрии культуры: анализ немецкого опыта» тарау. Бұл тарауда бүгінгі замандағы неміс 

əлеуметтанушылары мен саясаттанушыларының түсінігі мысалындағы  «мəдениет индустриясының» 
ерекшелігі ашылады.

Тайлер Коуэн Похвала коммерческой культуре: культурный пессимизм и культурный оптимизм. www.
strana-oz.ru

 Тейлер Коуэн – Джордж Мейсон университетінде экономика оқытушысы, «Меркатус» зерт-
теу орталығының директоры. 1998 жылы басылған мақаласында автор мəдениет пен нарықтың өзара 
қарым-қатынасын сөз етеді, мəдениеттің əлеуметтік тетіктерін сараптайды, мемлекеттің мəдениет 
индустриясындағы рөлін айқындайды. 

7 Лекция: Мəдениет бизнесі: мəдениет индустриясының  экономикасы, оның айналымы жəне ұлттық 
экономикадағы шешуші рөлі. Агенттіктен шақырылыған лектор  немесе пиар кеңесші. 

Əдебиет: Hesmondalgh, 5 тарау жəне егер бар болса осы секілді сауда журналдары.
Семинар: Мəдениет өндірісі жəне оның айналымының интеграциясы.
Тапсырма: студенттер өз отбасыларында жұмыс күндері жəне демалыс күндері мəдени өнімдерді 

тұтыну деңгейін əрі оның айналым деңгейін тексереді. 
Менеджмент и организация управления: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=44831&fi le=lysov-

men.pdf
Гамсун К. О духовной жизни современной Америки: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/

Gams/index.php
Нацумэ Сосэки. Развитие современной Японии: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_

Nacyme_JapMod.php

Қосымша əдебиет:
Камерон С. О роли критиков в индустрии культуры. http://artpragmatica.ru
Мақала мəдениет экономикасына арналған, проблема жайындағы қазіргі зерттеулерге шолу жасалған. 
Абанкина Т. Экономика желаний в современной «цивилизации досуга». www.strana-oz.ru
 Т.Абанкина – директор центра прикладных экономических исследований московской Высшей 

школы экономики.  Оның мақаласында мəдениет индустриясының қаржылық негізі көрініс табады, «ай-
налым өркениеті» түсінігі сарапталынған, мəдениеттің ағартушылық жəне гедонистикалық модельдері 
қарастырылған, мəдениет саласының қоғамның əлеуметтік-психологиялық сұранысымен байланысы 
негізделеді. 

Гельман М. Как продавать искусство. www.strana-oz.ru

8 Лекция: Арт журналистиканың тарихи дамуы. Сыни эссенің рөлі жəне əртүрлі мəдениеттерге шолу 
жəне оның БАҚ-тың өсуіндегі орны.  

Тапсырма: жақында түсірілген фильм жайында қысқаша рецензия жазу
Литература: Гамсун К. О духовной жизни современной Америки: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Culture/Gams/index.php
Нацумэ Сосэки. Развитие современной Японии: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_

Nacyme_JapMod.php
Манхейм К. Эссе о социологии культуры: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/man_esse/

index.php
 Stuart Allan, стр. 7 - 24; David Marshall.
Тəжірибелік сабақ: фильмдерге жазылған таңдаулы рецензияларды меңгеру. изучить отобранные ре-

цензии на фильмы. Студенттер рецензиясы.
Қосымша əдебиет:
Журналистское мастерство. Раздел «Эссе». http://media.utmn.ru
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9 Лекция: фильмдерге рецензия жазу – функция, рецензиялардың əртүрлі типі, негізгі құрамы, 
көзқарасы,  атмосфера, репортаж

Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. Глава “Рецензия”: http://www.ca-oasis.info/
analitic/?p=4&id=5

Волков С. Пишем рецензию // Литература. № 10, 1997. 
Сальникова О. А. Как работать над сочинением-рецензией // Русский язык. № 8, 1999. 
Котельникова С. А. Аннотацию - отзыв - рецензию - эссе // Русский язык в школе. №1, 1998.
Əдебиет: PaulineKael, AnthonyLaneжəне қазіргі рецензенттер жұмыстарынан таңдап алу.
Қосымша əдебиет:
 «Кинокритика» сайты. http://kinokritika.net. Бұл сайтта жаңа кино жəне видеоөнімдерге жазылған ре-

цензиялар мен шолулар бар. 
Кинотерминдер сөздігі. http://biblioteka.teatr-obraz.ru. Киноиндустрияның негізгі түсініктері қамтылған. 

Тəжірибелік сабақ: студенттер қысқаша деректі фильмді көреді жəне сыныпта рецензия жазады. Бөлісу 
жəне талқылау. 

10 Лекция: Театр мен музыканың жəне көріністердің қойылымын рецензиялау. Атмосфераны 
қалыптастыру, аудиторияны тарту. Шақырылған лектордың сабағын өткізуге болады.  

Тəжірибелік сабақ:  қойылымдарды жазып алудың репортерлік техникасы. 
Тапсырма:  жаңа қойылымға бару. 500 сөзден тұратын рецензия жазу. 
Литература: Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. Глава “Рецензия”: http://www.ca-oasis.info/

analitic/?p=4&id=5
Волков С. Пишем рецензию // Литература. № 10, 1997. 
Сальникова О. А. Как работать над сочинением-рецензией // Русский язык. № 8, 1999. 
Котельникова С. А. Аннотацию - отзыв - рецензию - эссе // Русский язык в школе. №1, 1998.
 Tynan жұмысынан таңдап алу.

Қосымша əдебиет:
 Музыка и не только. «Александра Blog» http://ab.enterprivity.ru/ сайты
 Тəжірибелі арт-журналист Александра Blogтың сайтында əртүрлі жанрдағы музыкалық 

туындыларға жазылған рецензиялар қамтылған. Материалдар  табиғи қойылымдарға рецензия жазушы 
қазіргі арт-журналистика үлгілерімен  танысу үшін пайдалы. 

Акопян Л. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. http://www.musicbook.ru
Музыка, композитор, орынадушы, терминоология, түсініктер, жанрлар мен формалар жəне стильдер 

жөніндегі ақпараттардың жиынтығы
Барба Э, Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. – М.,2010.
Гамсун К. О духовной жизни современной Америки.  «Театральное искусство» тарауы. http://www.

gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Gams/index.php

11 Лекция: Рецензияның кейбір үлгілерінен презентация 
Тəжірибелік сабақ:  Жаңа қойылымдарға жазылған студенттік рецензиялар мен сыни пікірлер. 

Шақырылған лектордың сабағын тыңдауға да болады. 

Қосымша əдебиет:
 «Литературная газетаның» сайт http://www.lgz.ru
Ресейлік жетекші апталық газеттің əрбір нөмірінде өнердің əртүрлі жанрларына арналған рецензиялар 

жарияланады. 
Арт-рецензия.  http://www.teztigo.com
Бұл сайтта белгілі арт-сыншы критика М.Андреевтің қазіргі ресейлік белгілі суретші  Ю.Ковалевтің 

бейнелеу өнеріне жазылған рецензиялар бар 
Сайт «Кино-театр». http://www.kino-teatr.ru
Бұл  сайтта кино мен театр жаңалықтарына арналған рецензиялар жарияланған. 
12 Лекция: Рецензиялар 2. Ақпарат көзін жəне баспагерлер материалын пайдалана отырып, əңгімелеу 

əдісі. Бəлкім шақырылған журналист немесе жазушының əңгімесін тыңдауға болар еді. 
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Литература: Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. “Рецензия” тарауы: http://www.ca-oasis.
info/analitic/?p=4&id=5

Волков С. Пишем рецензию // Литература. № 10, 1997. 
Сальникова О. А. Как работать над сочинением-рецензией // Русский язык. № 8, 1999. 
Котельникова С. А. Аннотацию - отзыв - рецензию - эссе // Русский язык в школе. №1, 1998.
 Updikeжұмысынан таңдап алу
Тəжірибелік сабақ:  тиімді рецензия жасау 

13 Лекция: сыни эссе: тақырыпты ашу, толық құрамды баяндау, түйін.
Тəжірибелік сабақ:  тиімді рецензия жасау – аудиторлық жаттығу. 
Əдебиет: бүгінгі эссе.

14 Лекция: Телевидениедегі рецензия. Бұған себеп болатындай арнайы проблемалар. 
Əдебиет: 
Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. “Рецензия” тарауы: http://www.ca-oasis.info/

analitic/?p=4&id=5
 Волков С. Пишем рецензию // Литература. № 10, 1997. 
 Сальникова О. А. Как работать над сочинением-рецензией // Русский язык. № 8, 1999. 
 Котельникова С. А. Аннотацию - отзыв - рецензию - эссе // Русский язык в школе. №1, 1998.
 CliveJamesжəне тележурналдардағы бүгінгі журналистика. 
 Қосымша əдебиет:
Кандалинцев В. Методика оценки предложений по созданию телепрограмм. http://broadcasting.ru
Тəжірибелік сабақ:  ТВ бағдарламаларын көру жəне аудиторияда қысқа рецензия жазу
Бөлісу жəне талқылау. 

15 Лекция: Галерея мен инсталляцияларда орналасқан – көрмелер туралы рецензия жазу 
Литература: Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. Глава “Рецензия”: http://www.ca-oasis.info/

analitic/?p=4&id=5
Волков С. Пишем рецензию // Литература. № 10, 1997. 
Сальникова О. А. Как работать над сочинением-рецензией // Русский язык. № 8, 1999. 
Котельникова С. А. Аннотацию - отзыв - рецензию - эссе // Русский язык в школе. №1, 1998.
 Robert Hughes жұмысынан таңдап алу жəне жақында жазылған рецензиялар 
Қосымша əдебиет:
Как писать рецензии на картины. http://artsophia.ru Мақалада нақты тəжірибелік ұсыныстар, бейнелеу 

өнері туындыларына арт рецензия дайындауға арналған кеңестер қамтылған. 
Тəжірибелік сабақ:  көрмеге топпен  жəне оқытушымен бірге бару 
Тапсырма: 500 сөз көлемінде рецензия жазу. 

16 Лекция: Рецензияның кейбір үлгілерінен презентация
Тəжірибелік сабақ:  Студенттер рецензиясын көрсетуғ бөлісу жəне талқылау. 
Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. Глава “Рецензия”: http://www.ca-oasis.info/

analitic/?p=4&id=5
Волков С. Пишем рецензию // Литература. № 10, 1997. 
Сальникова О. А. Как работать над сочинением-рецензией // Русский язык. № 8, 1999. 
Котельникова С. А. Аннотацию - отзыв - рецензию - эссе // Русский язык в школе. №1, 1998.

17 Лекция: Очерк. Стиль, тон, көзқарас, құрылым. Болып жатқан оқиға мен сыни бағалауды интегра-
циялау. Бəлкім шақырылған журналистің əңгімесін тыңдау. 

Литература: Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: http://www.ca-oasis.info/analitic/?p=4&id=5
Котельникова С. А. Аннотацию - отзыв - рецензию - эссе // Русский язык в школе. №1, 1998.
 DavidRemnick, KennethTynan, DavidThomson, LynnBarber жұмыстарынан таңдау, бүгінгі очерк 

үлгілері 
Қосымша əдебиет:
 Галин А. Психологические особенности творческого поведения.  http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Psihol/galin/07.php
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 Ким М. Жанры современной журналистики. – СПб.,2004. Глава «Очерк: теория и методология 
жанра»

18 Лекция: Баспасөздегі сұхбат
Тəжірибелік сабақ:  баспасөзде жұмыс істейтін арт журналистердің сұхбат алу машығы. Сұхбаттасушы 

адамды шақыру. 

Əдебиет: С.А. Белановский. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/
text2/48.htm

Мария Лукина. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text5/34.htm
 LynnBarberжəне бүгінгі сұхбаттардың үлгілері 

19 Лекция: Телевизиялық сұхбат 

Тəжірибелік сабақ:  сұхбат алу дағдысы  2. Сұхбаттасушы адамды шақыру. 

С.А. Белановский. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text2/48.htm
Мария Лукина. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text5/34.htm

20 Лекция:  негізгі сауалдарға шолу жəне өндіріс кезеңі алдында қысқаша нұсқау беру. 

21-28 «Не, қайда, қашан?» типіндегі бірнеше арт журналын шығару /студенттер командасының вебсай-
тын жасау. Мəдениет саласы жайында жазу, суретшілер мен орындаушылар туралы очерктер дайындау, 
т.б.

29 Лекция: Тəжірибелік сабақ: өнер журналдарына шолу. Қазылар алқасы шақырылған өнер 
журналистері.

30 Лекция: Пəнге шолу – қорытынды пікірталас.

Бағалау 
Журналиске қойылатын талап: 700 сөзден тұратын рецензия, галереядағы оқиға жайында 500  сөзден 

тұратын рецензия; театр қойылымы туралы 500  сөзден тұратын рецензия;  музыкалы қойылымға арналған 
рецензия немесе 300 сөзден тұратын компьютер дискісі, фильмге/телевизиялық бағдарламаға арналған 300 
сөзден тұратын рецензия;  суретші туралы, орындаушы туралы телевизиялық очерк немесе мəдениеттің 
арнайы формасының бүгінгі жағдайы, тарихы я дамуы жөнінде 1500 сөзден тұратын сыни эссе. 

NB. Барлық рецензиялар мақаланы немесе БАҚ-ты нақты айқындауы тиіс.  80%
Рефлективті жазба /рецензия жазу тəжірибесін күнделікті үйрену жəне оны меңгеру. 20%

Комментарийлер: 

Бұл жоспар журналистика бакалавриатының соңғы жылына арналған. Менің бұл əдісім ағылшын 
тілді мəдени ортаға бағытталғанымен, мəдени журналистикадағы ол қандай өзгешелікке ие болса да, 
біз мəдениеттер арасында дамитындықтан, жалпы қызметтердің өмір сүру идеясына құрылған. Мəдени 
журналистиканың осы ортақ қызметтері төмендегідей: 1) мəдени/көркем өнімнің əртүрлі аспектілерін 
үгіттеу; əртүрлі деңгейдегі қауымның сезімін тəрбиелеуде көркем тарихи өнімді қолдау; 2) сыни 
бағалаудың, ескерткіштің əлеуметтік өнімінің жəне мəдени канонның  бірінші кезеңі (бірінші эскизі), 
мəдени маңыздылығын талқылау;  3) бейресми оқытудың əдісі, қауымдардың талғамы мен мүддесінің  
ерекшеліктеріне орай  оқырмандар мен көрермендерге арналған көптеген құралдармен қамтамасыз ету; 4) 
өзіндік өмір сүру құқығы шеңберінде немесе сыни келіспеушілік кезінде шектеулі құмардан шығу үшін 
көңіл көтеру құралдары, қоғамдық «əңгімелесу орындарын» жасақтау не кісілік креативтікті пен əлеуетті 
мерекелеу.
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Бакалавриаттың дайындық бағдарламасы үшін мен лекцияларды жеңілдетіп, əдебиетті азайтып, осыған 
дейін өткен материалдарды қайталаудан бастар едім. Мен эссеге қойылған талапты өзгертіп, оны арт жур-
налистер айналысатын  əңгімелеу тұрпатына өзгертер едім.  Мен тапсырмалар жинағындағы сөз санын 
азайтар едім. Магистратура бағдарламасы үшін (мүмкін болса аз санмен) мен тапсырмалар санын көбейтер 
едім, сондай-ақ, бағдарлама соңында ойластырылған шығарылымды мақсат етер едім: ресурстарға орай 
университетте қабырға газетін шығару,  веб сайт жасақтау, телевизиялық журнал дайындау. 

Əзірлеген Біріккен корольдіктің Линкольн университеті, Линкольн атындағы 
журналистика мектебінің жетекшісі Джон Тулок. 

_________________________________________________________

АҚПАРАТТЫ ЖƏНЕ БАСҚА МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУ/3 ДЕҢГЕЙ: 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ЖУРНАЛИСТИКА (ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА ЖƏНЕ 

ДАМУШЫ ЕЛДЕР ЖУРНАЛИСТИКАСЫ)

Оқыту кезеңі: бакалавриаттың соңғы курсы.

Пəн сипаттамасы: курстың алғашқы 15 аптасында халықаралық журналистика қызметін талқылайды 
жəне əлемдік жаңалықтарды жазу барысында сыни көзқарастарды ұстануға үйретеді. Студенттер 
халықаралық тақырыпқа репортаждар жасау бойынша тапсырма орындайды. Екінші 15 аптада студенттер 
БАҚ-тың даму теориясымен танысады, дамушы елдердегі қоғамдастық журналистикасы, медиаөндіріс, 
медиа сауаттылық, сандық демократия туралы ақпараттар беріледі.

Əдіс: Дəрістер, семинарлар жəне практикалық сабақтар.

Педагогикалық тəсіл: 
Көптеген дамушы елдерде халықаралық қарым-қатынасты жазу журналистика бакалавриаты оқу 

бағдарламаларына енгізілмеген. Сондықтан бұл пəн студенттердің халықаралық қарым-қатынастар тура-
лы ақпарат жазуға үйретуге арналған. Егер сыныпта 20 адамнан көп болса, тапсырманы орындау үшін бес 
адамнан топ құрылады. 

Апталық жүктеме: 3 сағат

Апта саны: 30 апта

Міндетті жəне ұсынылған əдебиеттер тізімі
Курс бойынша жалпы білім беру жоспарындағы əдебиет:
Международная Журналистская Сеть: http://www.ijnet.org/ru/Director.aspx
Всемирный Банк/ Проекты и Операции: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/

EXTRUSSIANHOME/PROJECTSRUS/0,,contentMDK:21272845~pagePK:41367~piPK:279616~theSite
PK:3319376,00.html

Международный Валютный Фонд: http://www.imf.org/external/russian/index.htm
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://evartist.narod.ru/text8/49.htm
Редакционное руководство «Си-Би-Эй»: http://www.evartist.narod.ru/text3/83.htm
Скриббинс К. Международное сравнительное исследование гарантий неприкосновенности персональ-

ной информации в Интернет: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=722
Daya Thussu (ed.) (2006). Media on the move: goobal fl ow and contra-fl ow. London: Routledge
G. Stuart Adam, Roy Peter Clark (2005). Journalism: The Democratic Craft. New York: Oxford University 

Press.
Lee Artz and Yahya R. Kamalipour (eds.) (2006). The mediaglobe: trends in international mass media. Lanham 

(MD): Rowman and Littlefi elds. Indrajit Banerjee, Kalinga Seneviratne (ed.) (2005). Public Service Broadcasting: 
a Best Practices Sourcebook. Paris: Unesco.
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Wilbur Schramm (1964). Mass Media and National Development - The Role of Information in the Developing 
Countries. Unesco / Stanford University Press.

Ұсынылған əдебиет:
Служба общественного вещания: Справочник лучших приемов и методов работы/ Юнеско: http://

unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584r.pdf
К обществам знания/ Юнеско: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
Библиотека ООН: http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/
Война и мир на Кавказе/ Институт Войны и Мира: http://www.iwpr.net/pdf/100crs_rus.pdf
ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРТИНЫ МИРА И ЕЕ 

СОДЕРЖАНИЯ: http://evartist.narod.ru/text5/76.htm
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://evartist.narod.ru/

text5/68.htm
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ РЕ-

ФОРМ: http://evartist.narod.ru/text9/07.htm
Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=360
Международные принципы профессиональной журналистской этики (ЮНЕСКО) (the last article): http://

www.mediasprut.ru/info/pravo/moral.shtml#prinzip
Мария Лукина. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text5/34.htm
Сборник аналитических докладов по современному состоянию законодательства о СМИ в странах 

СНГ и Прибалтики: http://www.medialaw.ru/publications/books/sng/index.html
Правовые вопросы журналистики и телекоммуникаций в США: http://www.medialaw.ru/publications/

books/usa2/index.html
Современное право средств массовой информации в США: http://www.medialaw.ru/publications/books/

modern/index.html
ЖУРНАЛИСТИКА КОНФЛИКТА. ПОСОБИЕ: http://evartist.narod.ru/text3/10.htm
Цой Л.Н. ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ: http://evartist.narod.ru/text7/50.htm
Ибраева Г. Ж. Региональные конфликты и средства массовой информации: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=19
СМИ в конфликтных ситуациях. Расследования Центра экстремальной журналистики (октябрь 2002 — 

март 2006): http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=738
Прикладная конфликтология для журналистов: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=739
Справочник для журналистов, работающих в постконфликтных зонах (Северный Кавказ): http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=781
СМИ: предотвращение конфликтов и постконфликтное восстановление: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=721
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
Adam Gopnik. «Cutture vultures. «The New Yorker, May 24, 1999. Available at: http://www.newyorkercom/

archive/1999/05/24/1999_05_24_027_TNY_LIBRY_000018234
C Bickleretal (2004). Reporting for Change: A Handbook for Local Journalists in Crisis Areas. Institute for War & 

Peace Reporting. Available at: http://www.iwprnet/index.php?apc_state=henh&s=o&o=special_index1.html
Center for Digital Democracy - http://www.democraticmedia.org/Chatham House - http://www.chathamhouse.org.uk/
Cyberjournalism.Net - http://www.cyberjournalist.net/
Dart Center for Journalism and Trauma - http://www.dartcenter.org/
Doug McGill (2005). Global Narratives for Local Audiences. The Nieman Conference on Narrative Journalism. 

Available at: http://www.mcgillreport.org/NiemanSpeech.pdf
Ezekiel Makunike (1993). Out of Africa: Western Media Stereotypes Shape Images.
Media & Values No. 61 Available at: http://www.medialit.org/reading_room/article108.html
Global Journalist - http://www.globaljournalist.org/web-content/index.html
Independent Media Center - http://www.indymedia.org/pt/index.shtml
Institute for War and Peace Reporting - http://www.iwpr.net
International Journalists’ Network - http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=HomeInter Press Service - News 

Agency - http://www.ips.org/
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Jamal Eddine Naji (2006). Citoyens et media - guide practique pour un diaoogueentre citoyens et media. 
Unesco/Organization Marrocaine des Droits de l’Homme.

Jaap van Ginneken (1998). Understanding Goobal News: A Critical Introduction.Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications.

Jeff Chester (2007). Digital Destiny - News Media and the Future of Democracy.New York: The New Press.
Jerome Binde (2005). Towards Knowledge Societies: Unesco World Report. Paris, Unesco. Available at: http://

portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20507&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Mary Ann Gwinn. A deadly call of the wild. Seattle Times, 4 April 1989. In: Jon E.Lewis (2003). The Mammoth 

Book of Journalism. London: Constable & Robinson.
Pamela Shoemaker, Akiba A. Cohen (2005). News around the World: Content, Practitioners, and the Public. 

New York: Routledge.
Rosalia Winocur (2002). Ciudadanos Mediaticos - la construccion de lopublico en la radio. Barcelona: Editorial 

Gedisa.
Reporters sans frontieres - http://www.rsf.org/
The Australian Broadcasting Corporation’s The Media Report. 03/05/2007 edition. Available at: http://www.

abc.net.au/rn/mediareport/stories/2007/1909919.htm
The International Center for Journalists - http://www.ijnet.org/Directoraspx?P=Ethics
The International News Safety Institute - http://www.newssafety.com/
The Rome Consensus: Communication for Development. http://www.devcomm-congress.org/worldbank/

public.asp?idmacro=23&idmicro=43
The World Bank Projects & Operations - http://go.worldbank.org/BF7U187JM0
Transparency International - http://www.transparency.org/
Ulf Hannerz (2004). Foreign News: Expolring the World of Foreign Correspondents. Chicago: The University 

of Chicago Press.
Unesco Institute for Statistics/Literacy Statistics. Available at: http://www.uis.unesco.org/ev. php?URL_

ID=5204&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
United Nations Development Program - http://www.undp.org/
W. James Potter (2005). Media Literacy, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
World Association of Community Broadcasters - http://www.amarc.org/

Міндетті құрал-жабдықтар: Интернетке қосылған компьютер

№ 1 апта
Дəріс: Пəн бойынша шолу: таңдалған əдебиетке сілтеме: кітаптар, журналдар, веб-сайттар мен блог-

тар; бағалау əдісі:  ақпараттық материалдарды дайындауға оқыту жəне сабаққа қатысу.

№ 2 апта
Дəріс: Оқытушылар континентті таңдап, студенттерге олармен танысу үшін бір елді таңдауды ұсынады.
Сыныптағы жұмыс: таңдап алынған ел мен оның мəселелері туралы пікірталас: контекстегі халықаралық 

ақпарат?
Жазбаша тапсырма: студенттер таңдаған елдері бойынша 30 жол жазу үшін 45 минуты болады. 
Міндетті əдебиет: 
Международная Журналистская Сеть: http://www.ijnet.org/ru/
Библиотека ООН: http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/
 vanGinneken, гл.: 2 и 3.

 № 3 апта
Дəріс: Халықаралық/шетелдік жаңалықтар қалай жасалған? Жаңалықтар құрылымы.
Сыныптан тыс жұмыс: халықаралық ақпараттық агенттікке немесе жергілікті газетке немесе 

телевизиялық станцияға бару немесе Халықаралық Баспасөз қызметі веб-сайттарды зерттеу
Міндетті əдебиет: 
Редакционное руководство «Си-Би-Эй»: http://www.evartist.narod.ru/text3/83.htm
Служба общественного вещания: Справочник лучших приемов и методов работы/ Юнеско: http://

unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584r.pdfvanGinneken, гл. 6 и 7.
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№ 4 апта
Дəріс: шетелдік материалдарға мысал: ақпарат тарату пəні; дұрыс мазмұн тұжырымдамасы.
Сыныптан тыс жұмыс: халықаралық ақпарат ағыны туралы пікірталас. 
Репортажға арналған жазбаша тапсырмалар: студенттер жергілікті жаңалықтарды «жазады» жəне 

халықаралық БАҚ-қа арнап жаңалықтар жазады.
Міндетті əдебиет: 
Служба общественного вещания: Справочник лучших приемов и методов работы ЮНЕСКО: http://

unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584r.pdf
ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРТИНЫ МИРА И ЕЕ 

СОДЕРЖАНИЯ: http://evartist.narod.ru/text5/76.htm
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://evartist.narod.ru/

text5/68.htm
 Shoemaker и Cohen, гл. 2 и 7.
№ 5 апта
Шақырылған дəріскер: шетелдік халықаралық -корреспондент.
Деректі фильм: Press Pass to the World (2005). Режиссер: Craig McCourry  (2005). 
Ұзақтығы 83 мин. Жаңалықтар мазмұнын лайықты қабылдау туралы пікірталас.

№ 6 апта
Сыныптағы жұмыс: Ақпарат жинау 1: Халықаралық ақпарат көздерін іздеу
Репортажға арналған жазбаша тапсырма: студенттер үш веб-ақпарат көздерін үйренеді: Reporters 

Without Borders, Chatham House, and the International Journalists’ Network (Шекарасыз репортерлер, Чатхэм 
Хаус жəне халықаралық журналистер Желісі).

Міндетті əдебиет: 
Международная Журналистская Сеть: http://www.ijnet.org/ru/Director.aspx
Библиотека ООН: http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/
 Hannerz, гл. 7.

№ 7 апта
Сыныптағы жұмыс: ақпарат жинау 2: халықаралық жаңалықтарға арнап сұхбат жүргізу.
Сыныптан тыс жұмыс: студенттер веб-сайттардан тапқан проблемалар бойынша шетелдік тілшілерден 

сұхбат алу. 
Міндетті əдебиет: 
Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=360
Мария Лукина. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text5/34.htm
 Gwinn. A deadly call of the wild. SeattleTimes, 4 April 1989.

№ 8 апта 
Сыныптағы жұмыс:халықаралық жаңалықтың репортерлік стиль туралы пікірталас.
Жазбаша тапсырма: студенттер Сиэтл Таймс үшін Gwinn туралы қайтадан есеп жазады .
Міндетті əдебиет: 
Служба общественного вещания: Справочник лучших приемов и методов работы/ ЮНЕСКО: http://

unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584r.pdf
К обществам знания/ ЮНЕСКО: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
 статья McGill.

№ 9 апта
Дəріс: Халықаралық БАҚ: қазіргі кездегі дəстүрлі жəне желілік БАҚ.
Сыныптағы жұмыс:«глокалдық» жаңалықтар туралы пікірталас. Халықаралық ақпаратты таратуға 

технологияның ықпалы: блогтар жəне азаматтық журналистика.
Міндетті əдебиет:
Суberjournalism.net (Кибержурналистика. Желі) веб сайтты зерттеу.
Служба общественного вещания: Справочник лучших приемов и методов работы/ Юнеско: http://

unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584r.pdf
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ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРТИНЫ МИРА И ЕЕ 
СОДЕРЖАНИЯ: http://evartist.narod.ru/text5/76.htm

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://evartist.narod.ru/
text5/68.htm

№ 10 апта
Семинар: Интернет қалай халықаралық журналист жұмысының құралы болады тақырыбында 

пікірталас.
Репортажға арналған жазбаша тапсырма: студенттер халықаралық ақпараттық блог құрып, атауын, ай-

дарын, тақырыптарын белгілейді. 
Міндетті əдебиет: 
Скриббинс К. Международное сравнительное исследование гарантий неприкосновенности персональ-

ной информации в Интернет: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=722
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://evartist.narod.ru/

text5/68.htm
 Reporting for Change: A Handbook for Local Journalists in Crisis Areas 

№ 11 апта
Фильм: Live from Baghdad (2002). Режиссер: Mick Jackson. 110 мин. Драма/ война 
Семинар: қақтығыс аймақтарындағы журналистік қауіпсіздік туралы пікірталас.
Репортажға арналған жазбаша тапсырма: студенттер InstituteforWarand Peace Reporting жəне Dart Center 

for Journalism and Trauma веб сайтының материалына сүйену арқылы жаңалықтар жазады  (Соғыс жəне 
бейбітшілік институты жəне жарақаттар туралы жазатын Дарта Орталығы).

Міндетті əдебиет: 
Из Багдада впрямомэфире/ онлайнресурс (NOTE!: website may contain inappropriate pop-up ads): http://

vm.intv.ru/view/?fi lm_id=4905
К обществам знания/ ЮНЕСКО: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
Война и мир на Кавказе/ Институт Войны и Мира: http://www.iwpr.net/pdf/100crs_rus.pdf
 статья Makunike (1993).

№ 12 апта
Сыныптағы жұмыс: халықаралық репортаждар стереотиптері туралы пікірталас: ол қазір бар ма? Оның 

рөлі қандай жəне одан қалай құтылуға болады.
Міндетті əдебиет:  Global Journalist (Ғаламдық  журналист) сайтын зерттеу
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://evartist.narod.ru/text8/49.htm
ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРТИНЫ МИРА И ЕЕ 

СОДЕРЖАНИЯ: http://evartist.narod.ru/text5/76.htm

№ 13 апта
Шақырылған дəріскер: халықаралық жаңалықтар редакторы өзінің күнделікті міндеттерді əңгімелеп 

береді.
Репортажға арналған жазбаша тапсырма: студенттер шақырылған дəріскерден сұхбат алады жəне 

олар телевидение, радио, газет, журнал, ақпарат агенттіктері мен желілерге арналған жақшаға алынған 
ақпараттық материал жазады.

Міндетті əдебиет: 
Международные принципы профессиональной журналистской этики (ЮНЕСКО) (the last article): http://

www.mediasprut.ru/info/pravo/moral.shtml#prinzip
 Международные принципы профессиональной журналистской этики (ЮНЕСКО); список этиче-

ских кодексов The International Center for Journalists (Международного Центра для журналистов).

№ 14 апта
Сыныптағы жұмыс: журналистер сақтауы тиіс халықаралық қағидалар туралы пікірталас.
Сыныптан тыс жұмыс: жергілікті редакция материалдарын пайдалану арқылы халықаралық жаңалықтар 

жазу (газет, радио, телевидение, ақпараттық агенттік немесе желілік басылым).
Міндетті əдебиет: 
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Сборник аналитических докладов по современному состоянию законодательства о СМИ в странах 
СНГ и Прибалтики: http://www.medialaw.ru/publications/books/sng/index.html

Правовые вопросы журналистики и телекоммуникаций в США: http://www.medialaw.ru/publications/
books/usa2/index.html

Современное право средств массовой информации в США: http://www.medialaw.ru/publications/books/
modern/index.html

 Журналисты и закон. Законодательство о прессе в разных странах.

№ 15 апта
Сыныптағы жұмыс:журналистика саласындағы заңдар жəне əр түрлі елдердегі сөз бостандығы туралы 

пікірталас.
Жазбаша тапсырма: студенттер бір елді таңдап алып, сол елдегі сөз бостандығы туралы ақпараттық 

материал жазады.
Мндетті əдебиет:
Сборник аналитических докладов по современному состоянию законодательства о СМИ в странах 

СНГ и Прибалтики: http://www.medialaw.ru/publications/books/sng/index.html
Правовые вопросы журналистики и телекоммуникаций в США: http://www.medialaw.ru/publications/

books/usa2/index.html
Современное право средств массовой информации в США: http://www.medialaw.ru/publications/books/

modern/index.html

№ 16 апта
Дəріс: Даму теориясы. Ұлттық дамуды оқудың тарихи тəсілдері.
Сыныптағы жұмыс:ұлттық дамудағы тұжырымдамалар туралы пікірталас
Міндетті əдебиет: Unesco Institute for Statistics/Literacy Statistics (ЮНЕСКО статистика институты) веб 

сайтынан ғаламдық сауаттылық жайлы соңғы статистикалық есептерді зерттеуUnesco Institute for Statistics/
LiteracyStatistics (Института статистики ЮНЕСКО).

К обществам знания/ Юнеско: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
БҰҰ кітапханасы: http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/

№ 17 апта
Шақырылған дəріскер: халықаралық қатынастар оқытушысы дамушы елдердегі негізгі мəселелерді 

көрсетеді.
Жазбаша тапсырма: студенттер таңдап алған елін оқытушы берген тізімдегі басқа бір елмен салыстыру 

арқылы олардағы сауаттылық туралы 45 жолдық материал жазады.
Міндетті əдебиет: 
К обществам знания/ Юнеско: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
Библиотека ООН: http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/
 Potter (2005) - главы, выбранные преподавателями

№ 18 апта
Дəріс: Медиа ұйымдар жəне дамушы елдер мəселелерін халықаралық деңгейде көрсету.
Сыныптағы жұмыс:медиа сауаттылық /немесе аудиторияға əсер ететін медиа туралы пікірталас.
Репортажға арналған жазбаша тапсырма: студенттер БАҚ- тың əсері туралы ақпараттық материалмен 

жұмыс істейді, кем дегенде оқытушы берген тізімнен 2 елге əсерін анықтайды.
Міндетті əдебиет: 
 отчет Naji о гражданах и СМИ.
Всемирный Банк/ Проекты и Операции: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/

EXTRUSSIANHOME/PROJECTSRUS/0,,contentMDK:21272845~pagePK:41367~piPK:279616~theSite
PK:3319376,00.html

Международный Валютный Фонд: http://www.imf.org/external/russian/index.htm

№ 19 апта
Дəріс: дамушы елдердегі БАҚ статусы
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Репортажға арналған жазбаша тапсырма: TheWorld Bank Projects & Operations (Бүкілəлемдік  Банк) 
жəне United Nations Development Program (БҰҰ дамыту бағдарламалары) веб-сайттарын даму бойынша 
ақпарат көздерін анықтау үшін талдау.

Всемирный Банк/ Проекты и Операции: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTRUSSIANHOME/PROJECTSRUS/0,,contentMDK:21272845~pagePK:41367~piPK:279616~theSite
PK:3319376,00.html

Международный Валютный Фонд: http://www.imf.org/external/russian/index.htm

№ 20 апта
Сыныптағы жұмыс: даму мəселелері: журналистің қоршаған орта мен денсаулық сақтау мəселелерін 

жазуы.
Сыныптан тыс жұмыс: қоршаған орта бойынша жобамен жұмыс істеу арқылы жергілікті МЕҰ 

жұмысымен танысу (немесе жергілікті елшілік немесе консулдық).
Міндетті əдебиет: 
 исследовать веб сайт IndependentMediaCenter (Независимого медиацентра)
Служба общественного вещания: Справочник лучших приемов и методов работы/ Юнеско: http://

unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584r.pdf

№ 21 апта
Сыныптағы жұмыс: тəуелсіз БАҚ-қа арнап ақпарат өндірісі; ақпарат көзіне қол жетімділік.
Жазбаша тапсырма: студенттер өңірлік/халықаралық тəуелсіз БАҚ-қа арналған денсаулық сақтау не-

месе қоршаған орта туралы ақпараттық материал жазады.
Міндетті əдебиет: 
Служба общественного вещания: Справочник лучших приемов и методов работы/ Юнеско: http://

unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584r.pdf
 Winocur (2002), гл. 3; и исследовать веб сайт  АМАRС (Всемирная ассоциация журналистов, рабо-

тающих в общинном радио и телевидении)

№ 22 апта
Шақырылған дəріскер: АМАRС жергілікті өкілі.
Сыныптағы жұмыс: қоғамдық радио, халықты қалай ақпараттандырады жəне олар қандай деңгейде 

ақпараттанғаны туралы пікірталас.

№ 23 апта
Сыныптан тыс жұмыс: қоғамдық радиоға бару, қоғамдық радио мен телевидение қызметкерлерімен 

сұхбат. 
Міндетті əдебиет: 
Служба общественного вещания: Справочник лучших приемов и методов работы/ Юнеско: http://

unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584r.pdf
К обществам знания/ Юнеско: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://evartist.narod.ru/

text5/68.htm
 Gopnik. «Cutturevultures»

№ 24 апта
Сыныптағы жұмыс: халықаралық БАҚ-тағы қорлау, күш көрсетуді көрсету туралы пікірталас.
Жазбаша тапсырма: студенттер қоғамдық радиостанциялар туралы халықаралық ақпараттық материал 

жазады.
Міндетті əдебиет: 
ЖУРНАЛИСТИКА КОНФЛИКТА. ПОСОБИЕ: http://evartist.narod.ru/text3/10.htm
Цой Л.Н. ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ: http://evartist.narod.ru/text7/50.htm
Ибраева Г. Ж. Региональные конфликты и средства массовой информации: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=19
СМИ в конфликтных ситуациях. Расследования Центра экстремальной журналистики (октябрь 2002 — 

март 2006): http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=738



97

Прикладная конфликтология для журналистов: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=739
Справочник для журналистов, работающих в постконфликтных зонах (Северный Кавказ): http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=781
СМИ: предотвращение конфликтов и постконфликтное восстановление: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=721
 исследовать веб сайт TransparencyInternational

№ 25 апта
Шақырылған дəріскер:  Transparency International жергілікті өкілдігінің ресми өкілі немесе ONU секілді 

халықаралық ұйымының өкілі.
Сыныптағы жұмыс: жемқорлық мəселелері жайлы пікірталас – журналистерге арналған ақпарат көздері 

жəне деректер базасы.
№ 26 апта
Сыныптағы жұмыс: қоғамдық мүдде туралы пікірталас: дамушы елдердің халқы дамудың қандай 

мəселелері бар екенін біледі ме?
Жазбаша тапсырма: халықаралық БАҚ үшін сыбайлас жемқорлық немесе алдап-арбау туралы 

ақпараттық  материал.
Міндетті əдебиет: 
К обществам знания/ Юнеско: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
 Chester (2007), гл. 11.

№ 27 апта
Сыныптағы жұмыс: сандық коммуникация, медиа жүйе жəне демократия туралы пікірталас.
Сыныптан тыс жұмыс: мемлекеттік коммуникация бөліміне бару.
Міндетті əдебиет: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://evartist.narod.ru/

text5/68.htm
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ РЕ-

ФОРМ: http://evartist.narod.ru/text9/07.htm
Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=360
 The Australian Broadcasting Corporation’s The Media Report. 03/05/2007 edition

№ 28 апта
Дəріс: Интернет, азаматтық қоғам жəне демократия.
Сыныптағы жұмыс:  медиа сенімді құрал ретінде пікірталас
Міндетті əдебиет: 
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm
К обществам знания/ Юнеско: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
 TheRomeConsensus: CommunicationforDevelopment (Римскоесоглашение: коммуникациядляразвития).

№ 29 апта
Сыныптағы жұмыс: дамушы елдер журналистикасына арналған халықаралық бағдарлама туралы 

пікірталас.
Жазбаша тапсырма: студенттер коммуникацияны дамыту үшін халықаралық келісімдер туралы 

халықаралық баспаға ақпараттық материал жазады.
Міндетті əдебиет: 
К обществам знания/ Юнеско: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
 TowardsKnowledgeSocieties: UnescoWorldReport( По направлению к обществам знания: всемирный 

отчет ЮНЕСКО).

№ 30 апта
Сыныптағы жұмыс: бірнеше елде жəне ақпараттық қоғамдағы БАҚ статусы туралы пікірталас.
Жазбаша тапсырма: студенттер өздері таңдап алған бір елдің электронды үкіметі, экономикалық өсуі 

немесе адам құқы туралы ақпараттық материал жазады. 
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Бағалау хаттамасы
Сабаққа қатысу: 20%
Сыныптағы тапсырма: 50%
Қорытынды емтихан: 20%

Комментарийлер
Магистратура дəрежесіне арналған пəнде халықаралық жаңалықтар мен даму қарым -қатынастар 

тереңдете оқытылады, сондай-ақ репортерлік материалдардың сапалы жазылуына назар аударады. Бұл 
пəн болашақта студенттің магистрлік диссертациясының негізі болуы үшін материалдар тереңдетіле 
берілуі тиіс. 

Əзірлеген Рио-де-Жанейро мемлекеттік университетінің профессоры 
Соня Вирджиния Морейра, Бразилия

АҚПАРАТТЫҚ ЖƏНЕ БАСҚА ДА МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУ/3 ДЕҢГЕЙ: 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН 

ЖУРНАЛИСТИКА (САЯСАТ ЖƏНЕ ҮКІМЕТ) 

Оқыту деңгейі:  бакалавриаттың соңғы жылында

Пəн сипаттамасы: Бұл курс саяси материалдарды, ақпарат жинауды, зерттеу техникасын, сондай-
ақ оқиғаны жеткізу үшін дайындық жұмысын əр қырынан қамтамасыз етуге арналған.  Студенттер бұл 
істі тəжірибе жүзінде атқарады. Ол үшін саяси сценарийлер тудыратын саясат, тақырып, үдерістер мен 
ойындарды талқылайды. Олар қандай материал, жаңалық болсын барлығын жинақтап, тақырыптан 
ауытқымай, шеңберден шықпай жазып шығады. Олар саяси дебаттардың сыни анализдерін жетілдіргені 
үшін марапатталады. Бұл курста негізінен саяси коммуникацияның, азаматтық журналистиканың 
релеванттық аспектілері, демократиялық атмосферадағы баспасөз рөлі жəне қоғамдық пікірлер са-
яси коммуникацияның мақсаты ретінде қарастырылады. Ол сонымен қатар баспасөз бостандығына, 
цензура, құқық меншігіне жəне қоғамға қажетті ақпараттарға қол жетімділіктің шектеулігіне қатысты 
дебаттарды ілгері жылжытады.

Əдісі: лекция, семинар, практикалық жəне жеке сабақтар жиынтығы.

Педагогикалық тəсіл: Курс концептуалдық, тəжірибелік жақтарын жəне тікелей жұмыстарды қамтиды. 
Бұл – семинар, практикалық сабақтармен қатар ұстаз жəне тəжірибелі журналистердің күшімен 

өткізілетін ыңғайлы лекциялар. Əрбір семинарда сол күнгі мəселе бойынша аздаған практикум болады. 
Əрбір студент 8-аптада (саяси институт немесе мəселелердің сала-саласы бойынша), 15- аптада (курс ба-
рысында талқыланған негізгі саяси, экономикалық жəне əлеуметтік мəселелер жөнінде), 21- аптада (са-
яси партия тобы не үміткер тобы туралы), 30- аптада (саяси топты қаржыландыру туралы)  талқылауға 
арналған төрт арнайы репортаж жазады 

Апталық салмақ: 4 сағат (2  лекция, 2 семинар жəне практикум)

Апта саны: жылдық курс: 30 апта

Негізгі жəне қосымша əдебиеттер: (жергілікті библиографиядан қосымша болуы қажет)
Негізгі əдебиеттерді сабақ кестесінен қараңыз:
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
Лисовский С.Ф. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА: http://evartist.narod.ru/text7/01.htm
Санаев А. РУССКИЙ PR В БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ: http://www.evartist.narod.ru/text12/68.htm
Политология - информационный портал (множество книг в цифровом виде и свободном доступе): 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
Теоретические основания концепции «Информационного общества»: Учебно-методическое пособие 

по курсу «Интернет и политика»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=205
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СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость: http://www.library.cjes.
org/online/?a=con&b_id=207

Пресса под прессом политики. Свобода СМИ: ситуация в Беларуси, Молдове и Украине: http://www.
library.cjes.org/online/?a=con&b_id=403

Средства массовой коммуникации в актуализации политического имиджа: http://www.library.cjes.org/
online/?a=con&b_id=462

Фабрика образов: телевидение основной инструмент создания политических мифов: http://www.library.
cjes.org/online/?a=con&b_id=548

СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий: http://www.library.
cjes.org/online/?a=con&b_id=587

Политкорректность в СМИ Казахстана: поиск гармонии: http://www.library.cjes.org/fi les/pdf/politkor-kz.
pdf

Терин В. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Polit/Terin/index.php

Дюверже М. Политические партии: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Duverg/index.php
РФ-ның Дума деутаттығына үміткерлердің радио жəне  теледеват өзкізу жөніндегі ұсыныстар;    http://

www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=322
Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и параллелей: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/Haus/geo_din.php
Нартов Н. Геополитика: Учебник для вузов: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/nart/index.php
Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Haus/index.

php
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/kastel/index.php
Коновалов В. Экономика и политика: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Konov/index.php
· «Социальная ответственность» в зеркале российских СМИ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=733
· Общая теория социальной коммуникации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=398
· Антикризисный PR и консалтинг: http://www.library.cjes.org/online/?b_id=490
·  Гражданская журналистика в учебной газете: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=327
· СМИ как инструмент гражданского общества: российская модель: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=305
С.А. Белановский. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text2/48.htm
Мария Лукина. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text5/34.htm
http://evartist.narod.ru/text5/34.htmБеззубов А.Н. ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВА-

НИЕ: http://www.evartist.narod.ru/text16/034.htm
http://www.evartist.narod.ru/text16/034.htmКозлова М.М. РЕДАКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛИТЕРА-

ТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДАНИЙ: http://evartist.narod.ru/text12/59.htm
http://evartist.narod.ru/text12/59.htmЛащук Ольга Ростиславовна. РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СООБЩЕНИЙ. Учебное пособие для студентов вузов: http://www.evartist.narod.ru/text3/43.htm
Jenkins, Henry, and Thorburn, David (eds.) (2003), Democracy and New Media, MIT Press.
Lavrakas, Paul, and Traugott, Michael (eds.) (2000), Election Polls, News Media and Democracy, Seven 

Bridges Press. 
Raymond Kuhn, Erik Neveu (eds.) (2002), Political Journaiism: New Challenges, New Practices, Routledge/

ECPR Studies in European Political Science. 
McNair, Brian (2000), Journalism and Democracy An evaluation of the poiitical publicsphere, Routledge 

Taylor & Francis Group.
Yantek, Thom, and Harper, Joe (2003), Media, Profi t, and Politics: Competing Priorities in an Open Society, 

Kent State University Press.
Curran, James and Gurevitch, Michael (2000), Mass Media and Society, Oxford University Press.
Curran, James and Park, Myung-Jin (2000), De-Westernizing Media Studies, Routledge.
Price, Monroe, Rozumilowicz, Beata and Verhulst, Stefaan (eds.) (2002), Media Reform: Democratizing the 

Media, Democratizing the State, Routledge.
De Burgh, Hugo (2005), Making Journaiists Diverse Models, Global Issues, Routledge.
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Swanson, David and Mancini, Paolo (1996), Politics, Media, and Modern Democracy, Praeger/Greenwood.
Gunther, Richard and Mughan, Anthony (2000), Democracy and the Media: A Comparative Perspectiva, 

Cambridge University Press.
Freedom House (2006), Freedom of the press. A global survey of media independence, Rowman & Littlefi eld. 

Available at: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2006.
Centro para la Apertura y el Desarrollo de America Latina (Cadal) (2006), Indicadores de Periodismoy 

Democracia a nivel oocal en America Latina, N° 6, segundo semestre, 2006. Available at: www.cadal.org.
Herbert, John (2000), Practising Global Journalism: Expooring Reporting Issues, Focal Press.
Cole, Richard (2000), Communication in Latin America: Journalism, Mass Media and Society, Wilmington, 

Del.: Scholarly Resources.
Fox, Elizabeth and Waisbord, Silvio (2002), Latin Politics, Global Media, University of Texas Press.
Hackett, Robert (2001), Building a Movement for Media Democratization. In P. Phillips and Project Censored. 

Project Censored 2001, Seven Stories.
Hackett, Robert and Carroll, William (2006), Remaking Media: The Struggee to Democratize Public 

Communication, Routledge.
McChesney, Robert Waterman. (2000), Rich media, poor democracy: Communication politics in dubious 

times, New Press.
Priess, Frank (ed.) (2002), Relacion entrepoltticaymedios, Temas.
Garcia Beaudoux, Virginia (2005), Comunicacion polttica y campahas electorales. Estrategias en elеcciones 

presidenciales, Gedisa.
Ellis, Barbara (2007), The Copy Editing and Headline Handbook, Basic Books.
Fox, Walter (2001), Writing the News: A Guide for Print Journalists, Iowa State University Press.
Levin, Mark (2000), The Reporter’s Notebook: Writing Tools for Student Journalists, Mind-Stretch Publishing.
Ryan, Buck and O’Donnell, Michael (2001), Тhe Editor’s Toolbox: A Reference Guide for Beginners and 

Professionals, Blackwell Pub Professional.
Stein, M. Paterno, Susan, and Burnett, Christopher (2006), The Newswriter’s Handbook Introduction to 

Journalism, Blackwell Publishing.
Howard, Ross (2004), Confl ict Sensitive Journalism. A Handbook. Available at: http://www.i-m-s.dk/media/

pdf/Handbook%20pdf-vers%20eng%20220404.pdf
Armstrong, Rob (2002), Covering Government: A Civics Handbook for Journalists, Blackwell Publishing.
Armstrong, Rob (2004), Covering Politics: A Handbook for Journalists, Blackwell Publishing.
Perloff, Richard (1998), Poiiticai Communication PR: politics, press, and public in America, Lawrence 

Erlbaum Associates.
Cook, Timothy (1998), Governing With the News: The News Media As a Poiiticai Institution, University of 

Chicago Press
The Chicago Manual of Style, 15th ed. (2003).
The Associated Prees Stylebook (2006).
Buzan, Barry (2003), Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge University 

Press.
United Nations Economic and Social Commission (2006), Annual Review of Developments in Globalization 

And Regional Integration in the Countries of the ESCA Region, United Nations Publications.
World Bank (2004), Global Economic Prospects, 2004: Realizing the Development Promise of the Doha 

Agenda 2004, World Bank Publications.

Құралдары:Интернетке қосулы компьютер 

Сабақ кестесі
1-апта апта
Пəнге кіріспе. Əдебиеттерді жəне пəнді үйрету методологиясын талқылау. Бағалау жəне практи-

кум əдісін түсіндіру. Студенттердің оқытылмақ пəн туралы алдыңғы алған білімін анықтауға арналған 
қысқаша кіріспе мəтін.  Алғашқы арнайы есеп беруді (8-аптаға) түсіндіру: студенттер бір саяси инсти-
тутты не мүдделері тұрғысынан бір топты таңдап алып, үш-төрт адамдық топпен жұмыс істейді. Олар 
негізгі мəселерді жəне таңдалған институт пен топтың баспасөзде жарияланатынын ескере отырып 2500 
сөзден құралған есеп дайындайды. Сонымен қатар олар осы институттың саяси рөлін, олардың мүддесін, 
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олардың басқа саяси арена авторларымен ара қатынасын түсіндірулері қажет. Есепке сол салада қызмет 
ететін журналистер мен спикерлерден алынған сұхбаттар енеді.

 2- аптаға арналған əдебиеттер:
СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=207
Средства массовой коммуникации в актуализации политического имиджа: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=462
Фабрика образов: телевидение основной инструмент создания политических мифов: http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=548
СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий: http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=587
Терин В. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Polit/Terin/index.php
 Armstrong (2002, 2004) и Perloff (1998).
2-апта
Лекция: Институттар, ұйымдар мен ұжымдар жəне саяси ойыншылар. Демократиялық қоғамдағы 

биліктің бөлінісі: жоғары (сфера жəне ұйым, қызмет көрсетуі,иерархия); заңды (құрылым, комитеттер, 
құқықтық процедуралар, саяси партияның айқындығы); соттық (құрылым жəне ұжым, соттар мен заңдар). 
Семинар: жоғарғы соттың жəне заң органдарының дайындаған жəне жазып берген негізгі материалда-
ры туралы пікірталас. Тапсырма: ресми не заң шығарушы  жиындар тарапынан өткізілген баспасөз-
мəслихаттарын жарыққа шығару. 

3- апта əдебиеттері: 
Қараңыз: Политология - информационный портал (сандық түрде жəне еркін оқуға болатын кітаптар): 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
 Armstrong (2002, 2004) и Perloff (1998).

3-апта 
Лекция: мүдделестер топтары, биліктің басқа ақпарат көздері. Қарулы күштер, сауда-саттық одақтары, 

діни ұйымдар, жекеменшік компаниялар, үкіметтік емес ұйымдар. Қысым жасаушы бейресми топтар: тер-
рористер, партизандық соғыстар, құрал сатумен айналысушылар, ереуілшілер, белсенділер, шерушілер. 
Осы сала қызметкерлерімен жұмыс жасаған кезде журналистерге кездесетін қиындықтар туралы 
пікірталас. Семинар: дайындықтың жəне зиянды құралдар туралы материал жазу ерекшеліктері. Тапсыр-
ма: мүдделес топтың екі адамынан сұхбат алу.  

4-апта əдебиеттері:
Подборка из: Политология - информационный портал (множество книг в цифровом виде и свободном 

доступе): http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
 Armstrong (2002, 2004) и Perloff (1998).

4-апта
Лекция: Саяси партиялар. Басты саяси партиялар. Олардың шығу тарихы, идеологиялық базасы, 

жуырдағы ұлттық тарихқа килігуі жəне негізгі бөлімдері. Саяси жүйе жəне и конституциялық құқық. Сай-
лау туралы заң, сайлау жүйесі, қатысылым, дауыс беру. Семинар: қазіргі жағдайға байланысты саяси пар-
тиялар туралы сараптама, олардың сайлау компаниясы басталу алдындағы үміттері.

Тапсырма: партия съезі туралы жазу. 
5- апта əдебиеттері:
Дюверже М. Политические партии: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Duverg/index.php
Саясаттану – ақпараттық порталынан таңдап алу: (көптеген кітаптардың сандық түрі жəне еркін қол 

жеткізу мүмкіндігі): http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
 Curran and Park (2000), Armstrong (2004) и Perloff (1998).

5-апта:
Лекция: Саяси процестер. Жаңа тарих: аса маңызды ұлттық оқиғалар, процестер, саяси контекстер 

мəні жəне басты саяси қайраткерлер, сол саяси сценарийлердің тиімі мен зардаптары.  Аймақтық жəне 
халықаралық беделі. Семинар: болған оқиғаның жарияланымы туралы сараптама жасау. Тапсырма: 
талқыланып отырған оқиғаға қатысты екі саясаткерден сұхбат алу. 
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6-апта əдебиеттері: 
Саясаттану – ақпараттық порталынан таңдап алу: (көптеген кітаптардың сандық түрі жəне еркін қол 

жеткізу мүмкіндігі): http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
 Curran and Park (2000), Armstrong (2004) и Perloff (1998). 

6-апта
Лекция: Саяси дебаттар. Жаңаша тарих: соңғы он жыл көлемінде болған аса маңызды сая-

си, экономикалық, идеологиялық дебаттар мəн-мазмұны, уəждер, саяси шектеулер, жақтастар мен 
қарсыластар.  Аймақтық жəне халықаралық беделі. Семинар: лекцияда айтылған дебатқа қатысты негізгі 
идеологиялық тенденция туралы дискуссия.  Тапсырма: талқыланған оқиғаға байланысты тарихшы мен 
əлеуметтанушыдан сұхбат алу.

7-апта əдебиеттері: 
Рекомендации по проведению радио и теледебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=322
Подборка из: Политология - информационный портал (множество книг в цифровом виде и свободном 

доступе): http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
 Curran and Park (2000), и United Nations Economic and Social Commission (2006).

7-апта
Лекция: Аймақтық процестер. Көрші елдермен қарым-қатынас. Интеграция жəне кооперация. 

Институционалдық сəулет. Қайшылықты аймақтық процестер. Экономикалық интеграция. Аймақтардың 
фундаменталды халықаралық процестерге тартылуы. Тапсырма: осы мəселемен айналысатын үкімет, 
үкіметтік емес ұйымдар мүшесімен сұхбаттасу. Семинар: аймақтарда осы кезде болып жатқан процестер 
жəне олардың əсері мен баспасөзде жариялануы жайында дискуссия ұйымдастыру.

Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и параллелей: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Polit/Haus/geo_din.php

Нартов Н. Геополитика: Учебник для вузов: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/nart/index.php
Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Haus/index.php
Қосымша əдебиет:
 Геополитика Центральной Азии. Расул Жумалы.- Алматы: 2006.- 515 стр. ISBN 9965-702-41-1

8-апта
Семинар жəне  практикум: Саяси интститут немесе мүдделі топтар жөніндегі алғашқы арнайы есептің 

ауызша презентациясы. 
 9-аптаға арналған əдебиет: Armstrong (2002) Buzan (2003) жəне Howard (2004). 

№ 9 апта 
Лекция: Саясаттың ұлттық қауіпсіздігі жөніндегі негізгі мəселелері. Шетелдік саясат жəне қауіпсіздік 

саясаты: қашан пайда болғаны жөнінде қысқаша тарихи шолу, негізгі контуралар, басымдықтар, одақтастар 
жəне жау. Ішкі тұрақсыздық жəне жаһандық  қауіп-қатер. Терроризм, есірткі жөніндегі келіссөздер, кон-
трабанда, көтеріліс. Семинар: осы салада жазылған аса маңызды материалдарды сараптау.   Тапсыр-
ма:  ішкі тұрақсыздықтың салыстырмалы статистикасын жасаған жазбаша есеп. Екінші арнайы есепке 
жазылған түсінік (15-аптаға): студенттер 9, 10, 11 апталарда талқылау үшін маңызды саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтік мəселелер мен бір саясаткерді таңдайды. Олар əрқайсысында үш адамы бар топта жұмыс 
істейді. Олар таңдап алынған тақырыпқа орай  2500 сөзден тұратын жазбаша есеп дайындайды, оның ішіне 
сұхбат пен статистика да енеді. Студенттер елдегі проблемалардың салдарын болжайды жəне аймақтық 
салыстырмалы сипаттама дайындайды. 10-аптаға арналған əдебиет: 

Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и параллелей: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Polit/Haus/geo_din.php

Нартов Н. Геополитика: Учебник для вузов: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/nart/index.php
Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Haus/index.

php
 WorldBank (2004).
Қосымша  əдебиет:
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Александр Берьяк. Национальная безопасность, 2006. http://national-secur.narod.ru/
Арас Дж. Терроризм вчера, сегодня и навеки: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Aras/index.php
Лавель П., Вэр Р. Телеигры терроризма. «Новый Журнал» 2005, №240.http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Gurn/Article/Lav_Tele.php
Информационная безопасность России. Московская Академия экономики и права./Ю.С. Уфимцев, 

Е.А.Ерофеев и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2003.- 560 с.
 Совремнный терроризм: взгляд из Центральной Азии. Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С. и др. –Ал-

маты: Дайк-Пресс, 2002.- 213 с.

№ 10 апта 
Лекция: Негізгі экономикалық проблемалар жəне саясат. Саяси экономия: əрекет жасаушы жəне функ-

циялар. Қазынашылдық, Орталық банктің федералдық қоры, қаржы секторы. Ауыспалы экономика. 
Экономикалық: ауыл шаруашылығы, индустрия, қызмет көрсету аясы. Энергетикалықдағдарыс. Мүдделері 
сəйкес ұлттық топтардың экономикалық саясатқа əсері. Халықаралық акторлар: МВФ, Əлемдік банк, 
аймақтық ұйымдар. Семинар: осы салаға қатысты басты материалдарға сараптама жасау. Осы саланың 
кəнігі журналисін шақыруға болады. Тапсырма: жазбаша түрдегі елдің экономиканың əрбір секторының 
өзгерткіш əсерін  бас көрсеткен экономикалық эволюциясының салыстырмалы статистикалық есебі. 

11- апта əдебиеті:
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/kastel/index.php
Коновалов В. Экономика и политика: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Konov/index.php
 Perloff (1998).

11-апта
Лекция: Əлеуметтік негізгі проблемалар жəне саясат. Кедейшілік, жұмыссыздық, миграция жəне дис-

криминация. Олардың жаһандық өзгерістері жəне ішкі оқиғалардың дамуына əсер етуі. Энвайронмента-
лизм (қоршаған орта туралы ілім). Денсаулық. Аймақ өлкелері.  

Семинар: осы салаға байланысты БАҚ-тардағы басты материалдарға талдау жасау. Осы саланың кəнігі 
журналисін шақыруға болады.  

Тапсырма: зерттеуге алынған бір материалдың эволюциясының жазба түріндегі  салыстырмалы 
статистикалық есебі (кедейшілік, жұмыссыздық т.б....).

12- апта əдебиеті: 
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Polit/kastel/index.php
Коновалов В. Экономика и политика: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Konov/index.php
«Социальная ответственность» в зеркале российских СМИ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=733
Общая теория социальной коммуникации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=398
 JenkinsandThorburn  (2003),  Yantek and Harper (2003) и De Burgh (2005).
Қосымша əдебиет:
 Журналистика в мире политики. Исследовательские подходя и практика участия./ ред. Корконо-

сенко С.Г.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004.- 448 с.
 Брайант, Дженнингз, Томсон, Сузан. Основы воздействия СМИ.: Перевод с английского.- М.: Из-

дательский дом «Вильямс», 2004.- 432 с.
 Н.Кириллова. Медиасреда российской модернизации. М.: Академический Проект, 2005.- 400 с.

12-апта:
Лекция: Баспасөз. Баспасөз – ықпалды саяси сала. Баспасөзі бар жəне баспасөзсіз саясаткерлер. 

Баспасөз институционалдық – жасаушы, институционалдық – қысым көрсетушісала. Баспасөз жəне демо-
кратия. Семинар: міндетті əдебиетті талқылау.

13- апта əдебиеті: 
Методическое пособие по курсу «Интернет и политика»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=205
СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=207
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Средства массовой коммуникации в актуализации политического имиджа: http://www.library.cjes.org/
online/?a=con&b_id=462

Фабрика образов: телевидение основной инструмент создания политических мифов: http://www.library.
cjes.org/online/?a=con&b_id=548

СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий: http://www.library.
cjes.org/online/?a=con&b_id=587

Терин В. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Polit/Terin/index.php

JenkinsandThorburn  (2003),  Yantek and Harper (2003) и De Burgh (2005)

13-апта.
Лекция: қоғамдық жəне жеке меншік туралы дебаттар. БАҚ кешендері жəне бірлестік. Сөз бостандығы 

жəне жаңа мəселелер. Мемлекеттік жəне жекеленген цензура. Тəртіп. Көпшілікке қажетті ақпарат 
алудың шектелуі. Саясат жəне баспасөз иелері. Семинар: МЕҰ (International Press Institute’s Annual Press 
Review, the Committee to Protect Journalists’ annual review, Reporters Sans Frontiers’ Annual Press Freedom 
Index), (Халықаралық Баспасөз Институтының жыл сайынғы баспасөзге шолуы, Журналистерді қорғау 
комитетінің жыл сайынғы шолуы, «Репортеры без границ» ұжымының жыл сайынғы сөзбостандығы 
индексі) жасаған əлемдегі сөз бостандығының салыстырмалы индексінің талдауы. Тапсырма: семинарда 
талқыланған индекс жайындағы сыни талдамалардың салыстырмалы жазбаша есебі) 

14- апта: 
СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=207
Пресса под прессом политики. Свобода СМИ: ситуация в Беларуси, Молдове и Украине: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=403
Политкорректность в СМИ Казахстана: поиск гармонии: http://www.library.cjes.org/fi les/pdf/politkor-kz.

pdf
Терин В. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Polit/Terin/index.php
 JenkinsandThorburn (2003),  FreedomHouse (2006), Gunther and Mughan (2000) и De Burgh (2005).
Дополнительная литература:
 Брайант, Дженнингз, Томсон, Сузан. Основы воздействия СМИ.: Перевод с английского.- М.: Из-

дательский дом «Вильямс», 2004.- 432 с.

4-апта
Лекция: саяси ортадағы баспасөз. Сенім жəне əсер ету. Объективтік жəне субъективтік. Саяси қысым 

жасау. Жан-жағынан қысым көрген журналист. «Шындықты» немесе «адамдар нені білгісі келеді» соны 
жарыққа шығару. Семинар: міндетті əдебиетті талдау.

Теоретические основания концепции «Информационного общества»: Учебно-методическое пособие 
по курсу «Интернет и политика»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=205

СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость: http://www.library.cjes.
org/online/?a=con&b_id=207

СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий: http://www.library.
cjes.org/online/?a=con&b_id=587

Терин В. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Polit/Terin/index.php

Қосымша əдебиет:
 Журналистика в мире политики.Исследовательские подходя и практика участия./ ред. Корконосен-

ко С.Г.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004.- 448 с.
 Брайант, Дженнингз, Томсон, Сузан. Основы воздействия СМИ.: Перевод с английского.- М.: Из-

дательский дом «Вильямс», 2004.- 432 с.

15-апта
Семинар жəне практикум: басты саяси, экономикалық жəне əлеуметтік проблемалар туралы екінші 
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рет есеп бойынша, сондай-ақ, пəнді үйрену кезінде талқыланған мəселелердің ұстанған саясаты жөнінде 
ауызша презентация, пікірталас өткізу.  

16-апта əдебиеті: LavrakasandTraugott (2000), Armstrong (2004).

16-апта
Лекция: қоғамдық пікір. Демократиялық жүйеде қоғамдық пікір шешуші саяси құрал. Қоғамдық пікір 

тенденциясының өлшемі: мақсаты, түрлері жəне қоғамдық пікір сұрақ-жауаптарының пайдалылығы. 
Қоғамдық пікірмен қысым жасау: бірдей цифрлар, əр түрлі нəтиже. Семинар: дауыс берушінің дəстүрлі 
жосығын талқылау: аудан, əлеуметтік-экономикалық тап, жасы жəне жынысы, саяси үлгілерді көрсетуші 
факторлары  (еліктеудің). Тапсырма: соңғы дауыс беру қортындысы бойынша жəне олардың онан кейінгі 
сайлау тəртібіне қатыстылығы жөнінде жазбаша есеп беру. Үшінші əлеуметтік есеп бойынша түсініктеме 
жасау (21-аптаға): студенттер бір саяси партияны не үміткер компаниясын таңдап алып, үш адамнан 
топ құрып жұмыс жасайды.  Олар сайлау компаниясында пайдаланылған стратегия, мақсат, құрал жəне 
риторикалық техникасының сыни талдауын пайдалана отырып, 2500 сөз шамасында тереңдетілген есеп 
жасайды. 

17- апта əдебиеттері: 
Лисовский С.Ф. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА: http://evartist.narod.ru/text7/01.htm
СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=207
Средства массовой коммуникации в актуализации политического имиджа: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=462
Фабрика образов: телевидение основной инструмент создания политических мифов: http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=548
СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий: http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=587
 LavrakasandTraugott (2000), Priess (2002) иGarciaBeaudoux (2005).

17-апта
Лекция: Саяси коммуникация. Саяси коммуникацияның фундаменталды түсініктері: мақсаты, 

спикерлері, жолдау, аудитория, арналары. Ұзақ мерзімдік саяси коммуникация: саяси стратегия, қоғамдық 
мүдде, жаңалықтар, ресми ақпарат жəне бейресми ақпарат. Арнайы коммуникация. Саяси кампаниялар: 
стратегия, жолдау, үлгілері, тақырыптар, қаржыландыру. Семинар: жергілікті саяси кампанияға негізделген 
бірнеше кейстерді талқылау.

18- апта əдебиеттері: 
Средства массовой коммуникации в актуализации политического имиджа: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=462
Фабрика образов: телевидение основной инструмент создания политических мифов: http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=548
СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий: http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=587
Лисовский С.Ф. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА: http://evartist.narod.ru/text7/01.htm
Санаев А. РУССКИЙ PR В БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ: http://www.evartist.narod.ru/text12/68.htm
 LavrakasandTraugott (2000), Priess (2002) иGarcia (2005).

Қосымша əдебиеттер:
Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. Мо-

нография. – М.: Прометей, 2004. – 328 с. http://grachev62.narod.ru/Grachev/n56_04mg.htm

18-апта
Лекция: Саяси коммуникация жəне риторикалық  техникалар: қысқарту, басты қарсылас, асыра даттау, 

қарсы жолдама, ағат кету.  Саяси репрезентация: саясат дегеніміз шоу, дебаттар, теледидарға жəне радиоға 
өтініш жасау, жарнама, саяси оқиғалар, мақсатты аудиториялар.  Семинар: жергілікті саяси кампанияға 
негізделген бірнеше кейстерді талқылау. 

 19-апта əдебиеттері: 
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Средства массовой коммуникации в актуализации политического имиджа: http://www.library.cjes.org/
online/?a=con&b_id=462

Фабрика образов: телевидение основной инструмент создания политических мифов: http://www.library.
cjes.org/online/?a=con&b_id=548

СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий: http://www.library.
cjes.org/online/?a=con&b_id=587

Лисовский С.Ф. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА: http://evartist.narod.ru/text7/01.htm
Санаев А. РУССКИЙ PR В БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ: http://www.evartist.narod.ru/text12/68.htm
 LavrakasandTraugott (2000), Priess (2002) иGarcia (2005).

19-апта
Лекция: Саяси коммуникация жəне дағдарыс: табиғи апаттар, жанжалдар, мемлекеттік жəне үкіметтік 

дағдарыс, шиеленістер, бүлік, соғыс. Қатерлі жағдайда ақпарат жинау техникалары. Семинар: дағдарыс 
туралы БАҚ-тардағы біршама маңызды материалдарға талдау жасау. Осы саланы əжептəуір меңгерген 
тəжірибелі журналисті шақыруға болады. Тапсырма: жергілікті жерде болған бір оқиғаның баспасөздегі 
көрінісі туралы жəне журналистер мен куəгерлерден алынған сұхбатты енгізе отырып есеп жасау. 

20-апта əдебиеттері: 
Антикризисный PR и консалтинг: http://www.library.cjes.org/online/?b_id=490
Лисовский С.Ф. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА: http://evartist.narod.ru/text7/01.htm
Терин В. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Polit/Terin/index.php
 JenkinsandThorburn (2003), LavrakasandTraugott (2000), и Perloff (1998).

20-апта:
Лекция: Азаматтық журналистика. Журналистика дегеніміз - əлеуметтік жұмыс. Журналистика мен 

қоғамдық пікір үшін жаңа рөлдер. Қарым-қатынастың желілік формасы арқылы азаматтықты құру (Ин-
тернет, электрондық почта, форум, чат, блог), баспасөз қызметі арқылы қауымды өзгерту, сыни қоғамдық 
пікірге ықпал ету. Тапсырма: Азаматтық журналистикаға тартылған институт жұмысы туралы жазбаша 
есеп жасау.

 «Социальная ответственность» в зеркале российских СМИ:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=733
Общая теория социальной коммуникации:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=398
Гражданская журналистика в учебной газете:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=327
СМИ как инструмент гражданского общества: российская модель:http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=305

21-апта
Семинар жəне практикум: саяси партия мен үміткер кампаниясы туралы үшінші əлеуметтік есеп бой-

ынша ауызша презентация жəне пікірталас.  
22-апта əдебиеті:  Fox (2001), Levin (2000) и Stein (2006). 

22-апта
Лекция: Оқиғаны жарыққа шығару. Саяси оқиға түрлері. Сайлау, съезд, жиналыс, сөз сөйлеу, 

баспасөз-мəслихаты. Жаңалықтарды бақылау, үміткерлерді көзден таса етпеу, ресми адамдардың іс-
əрекеттерін бағып отыру. Ойыншылар, жолдау, болжамдар, аудитория, саяси жағдай. Бір оқиға, əртүрлі 
көзқарас. Жаңаша пайымдау. Саяси нəтижелердің сыни талдауы. Тапсырма: баспасөз-мəслихаттарын са-
яси компаниялардың құрамдас бөлігі ретінде көрсету. Төртінші əлеуметтік есеп бойынша (30-аптаның) 
түсініктеме беру: студенттер сайлауды  қаржыландыру туралы 2500 сөздік шамасында зерттеу жүргізеді. 
Олар үш адамнан тұратын бір топ болып жұмыс істейді. Суденттер ерекше саяси партияның қоғамдық 
жəне жеке қайнар көздерін табады жəне саяси партиялар мен үміткерлердің қалай қаржыландырылғаны 
туралы анықтайды.

23-апта əдебиеттері:

Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
 Cook (1998), Fox (2001), Levin (2000), и Stein (2006). 
23-апта
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Лекция: Ақпараттың дерек көздері. Классификация. Ақпараттың материалдық көздері: мұрағаттар, 
құжаттар, статистика, баспасөз хабарламалары, ақпараттық бюллетеньдер, бейне жазбалар, газеттер. 
Адамдар, ақпарат беру көздері: шенеуніктер, саясаткерлер, еріп жүрген адамдар, делегаттар, информа-
торлар, кеңесшілер. Ақпарат көздерімен қалай жұмыс істеуге болады. Əдістер.  Жариялауға арналған 
ақпараттар, келешекте зерттеуге арналған ақпараттар.

Семинар: əртүрлі қайнар көздерден алынған ақпараттарды басқару тəжірибесі (ұстаздың көмегімен 
ұсынылған). 

24-апта əдебиеттері.
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
 Cook (1998), McNair (2000), Levin (2000), и Stein and Burnett (2006).
Қосымша əдебиеттер.
 Зарубежный учебник. Медиа (второе издание). под ред. Адама Бриггза и Поля Кобли. ЮНИТИ, 

М., 2005.-550 с.
 В.В.Кихтан. Информационные технологии в журналистике. Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 160 с.

24- апта 
Лекция: Ақпараттың қайнар көздері жəне саяси ақпараттар көзі. Ақпарат көзінің саяси мүддесі. Саяси 

ақпараттың  жағымды, жағымсыз, ресми жəне техникалық дерек көздері.  Ақпараттың дерек көздерімен 
сенімді қарым-қатынас орнату. Тырнақшалар, айырмашылықтар жəне мақсаттары. Саяси жағдайда 
«таспаға жазып алуға» жəне «жазып алуға рұхсат етілмеген»,шығу тегі анықталмаған ақпараттар. Саяси 
курьерлік рөлден қашқақтау. Семинар: əр түрлі дерек көздерінен алынған саяси ақпараттардың балаулығын 
өлшеу тəжірибесі (ұстаздың көмегімен ұсынылған). 

25- апта əдебиеттері. 
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
The Associated Prees Stylebook (2006), The Chicago Manual of Style (2003), Kuhn and Neveu  (2002), и 

McNair (2000).
Қосымша əдебиет:
 Журналистика в мире политики. Исследовательские подходы и практика участия./ ред. Корконо-

сенко С.Г.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004.- 448 с.

№ 25 апта
Саяси ақпаратты қайдан жəне қалай алуға болады? Тоқтатылған күн тəртібіндегі бастамаларды 

қалдыру үшін күрес. Ақпараттық материалдың идеясын дамыту. Тепе-теңдік жəне саяси ақпараттың тара-
лу аумағын  қамтамасыз ету. Нақтылықты қамтамасыз ететін əдістер, пікір жəне факт. Жаңа құндылықтар 
жəне этика. Обьективтілік. 

Компетенция. Сұхбат:  мақсаттары, түрлері жəне əдісі. Семинар жəне тапсырма: оқытушы ұсынған 
əртүрлі ақпарат көздерінен алынған саяси ақпаратты тексеру тəжірибесі. 

26-аптаға арналған əдебиет: 
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
С.А. Белановский. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text2/48.htm
Мария Лукина. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ: http://evartist.narod.ru/text5/34.htm
 JenkinsandThorburn (2003), Ellis (2007), Fox (2001) Ryan and O’Donnell (2001). 
Қосымша əдебиет:
 Г.Мельник, С.Виноградова. Деловая журналистика.- Спб.: Питер, 2010.-304 с.

№ 26 апта
Лекция: Ақпарат студиясы жəне саяси бөлім. Саяси бөлімге арналған тақырыптар мен рөлдерді 

бөлісу.  Журналистік зерттеу бойынша есептер. Компьютерлік зерттеу. Əр күндік тəртіп пен жұмысты 
ұйымдастыру. БАҚ-өзге түрлерін салыстыру: агенттіктер, радио, Интернет жəне  телевидение. Семинар: 
жергілікті БАҚ-тың саяси мəселелерді жазу деңгейіне салыстырмалы талдау жасау. Тапсырма: студенттер 
газет немесе журналдың саяси бөліміне барып, ондағы жұмыс реті жөнінде жазбаша есеп дайындауы тиіс. 
27- аптаға арналған əдебиет: 

Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
 Herbert  (2000),  JenkinsandThorburn (2003), Ellis (2007), Fox (2001) Ryan and O’Donnell (2001).  
Қосымша əдебиеттер:



108

1. Зарубежный учебник. Медиа (второе издание). под ред. Адама Бриггза и Поля Кобли. ЮНИТИ, 
М., 2005.-550 с.

2. В.В.Кихтан. Информационные технологии в журналистике. Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 160 с.
3. Анализ политических текстов. А.Г.Алтунян. Учебное пособие.- М. Унивесритетская книга: Логос, 

2006.- 384 с.

№ 27 апта 
Лекция жəне семинар: Баспасөзде арнайы сауалдарды жариялау. Ресми сапарлар, аймақтық жəне 

халықаралық жоғары деңгейлі кездесулер,   шиеленістер зонасынан репортаж жасау. Дипломатиялық 
өкілдіктер, корреспонденттер жəне стрингерлер. Осы салада жұмыс істеу тəжірибесі бар журналист 
шақыруға кеңес береміз. 

28- аптаға арналған əдебиет: 
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
 Ellis (2007), Fox (2001), Ryan and O’Donnell (2001).  

№ 28 апта 
Лекция: Редакциялау. Алдын ала редакциялау жəне соңғы редакция. Концептуальді шектеулер. 

Журналистік толғаныстар арасынан ақпарат жинау. Тақырыптарды ойластыру, саяси критерийлерімен ил-
люстрация жəне графика ойлау. 

Семинар: Кейбір өзге жергілікті БАҚ-тардағы редакциялау критерийлеріне салыстырмалы сараптау 
жасау. 29-аптаға арналған əдебиет: 

Беззубов А.Н. ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: http://www.evartist.narod.ru/
text16/034.htm

Козлова М.М.РЕДАКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДАНИЙ: 
http://evartist.narod.ru/text12/59.htm

Лащук Ольга Ростиславовна. РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ. Учебное 
пособие для студентов вузов: http://www.evartist.narod.ru/text3/43.htm

 Ellis (2007), Fox (2001), Levin (2000), и Stein and Burnett (2006).
Қосымша əдебиет:
 Зарубежный учебник. Медиа (второе издание). под ред. Адама Бриггза и Поля Кобли. ЮНИТИ, 

М., 2005.-550 с.

№ 29 апта
Лекция: БАҚ-тың əртүрлі типі үшін ақпараттық материалдар мен репортаждарды дайындау. Баспасөз, 

радио жəне телевидениеге материал дайындаудағы өзгешеліктер мен ортақ дүниелер. Ақпарат, образдар, 
дауыс: нені іздеу жəне неге əрдайым көз салу керек. Мультимедиалық журналист.

Семинар: саясаткер имитациялық баспасөз-мəлсихатына шақырылады, студенттер БАҚ-тың əртүрлі 
типі үшін репортаж дайындайды.  

Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
Қосымша əдебиет
 Г.Мельник, С.Виноградова. Деловая журналистика.- Спб.: Питер, 2010.-304 с.
 Зарубежный учебник. Медиа (второе издание). под ред. Адама Бриггза и Поля Кобли. ЮНИТИ, 

М., 2005.-550 с. 

№ 30 апта
Семинар жəне практикум: саяси кампанияны қаржыландыру жөніндегі арнайы 4-ші есепті ауызша пре-

зентациясы жəне талқылау. 

Бағалау хаттамасы
Аудиторияда жасалған жұмыстарға қатысу:  30%
Төрт арнайы есеп: 30%
Бітіру емтиханы: 40%

Комментарийлер 
Бұл оқу бағдарламасы бакалавриат үшін дайындалды. Магистратураға арналған бағдарламада мен 
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студенттердің көбінің репортаж туралы аздаған мəліметтерді білетініне сүйене отырып, саяси материал-
дар мен сараптамаларға тереңдей енуді басты мақсат ете отырып, практикумге өзгеріс енгізер едім. Со-
нымен бірге, мен саяси партиялардың идеологиясы немесе бюрократияда шешім қабылдау процестері 
секілді тақырыптарға көбірек мəн берер едім. Тепе-теңдік үшін мен кейбір институттардың қысқаша шо-
луын жасар ем. 

Мəлімет жəне өзге де ақпараттармен жұмыс істеу/ 3 деңгей: Мамандандырылған журналистика 
(Ғылыми журналистика жəне денсаулық сақтау тақырыбында мəлімет тарату)

Оқыту кезеңі: Бакалавриаттың соңғы жылы
Пəн сипаттамасы: Дамушы елдердің журналистика мен бұқаралық коммуникация мамандығы 

студенттерін ғылым мен денсаулық сақтау саласына қатысты мəліметтер мен ақпаратты таратуға баулу аса 
өзекті.  Курстың басты мақсаты - өз елдерінің азаматтарына ғылым мен денсаулыққа қатысты ақпаратты 
таратып, адам өмірінің сапасының дамуына үлес қосу.

Курстың мақсаттары: 
Ғылымның дамуы дамушы елдердегі адамдардың тұрмыс-салтының жақсаруына тікелей əсері бар 

екенін журналистика факультеті студенттеріне түсіндіру; 
Журналистика факультеті студентерін (кейбір студенттер ғылымға қарсы болуы мүмкін) ғылымның 

түрлері мен оның адам өміріне əсерін көрсету; 
Мемлекеттің жалпы дамуы жағдайында денсаулық сақтау саласының орнын бағамдау; 
Ғылым мен денсаулық сақтау саласындағы студенттерің жазған мақалаларына қолдау білдіру, əрі 

оқырмандар, тыңдармандар мен көрермендерді аталған тақырыпқа қызығушылықтарын арттыру. 
Жоғарыдағы мақсаттарға қол жеткізу үшін студенттер өздері жұмыс істейтін елдегі адамдардың өміріне 

тікелей əсер ететін ғылым мен денсаулық сақтау саласының əр түрлі қырымен танысады. Сонымен қатар 
олар өз жұмысын кəсіби түрде атқару үшін қажетті дағдылардан хабардар болады. 

Əдіс: Оқыту лекциялар, семинарлар мен аудиториядағы, аудиториядан тыс тапсырмалардан тұрады. 
Тапсырмалар студенттердің қатысуымен бағаланады.  

Педагогикалық тəсіл: Курс барысында студенттер ғылым, денсаулық сақтау мен технологиядағы 
негізгі мəселелермен танысып, олар туралы ақпарат таратудың тəсілдерін меңгереді. Студенттер өз 
білімдерін практикалық түрде күнделікті тапсырмаларда сынап көреді. Əр аптаның басты тақырыбын 
бір репортаж ретінде жазып шығу тапсырылады. Бұл курсты таңдаған студентер өнер/ғылым туралы 
бағдарламалардан хабары болып, зерттеуге қатысты ғылыми тəсілдерді меңгерген болуы керек. Сабақ ба-
рысында мерзімді ақпарат құралдарындағы ғылым, денсаулық сақтауға қатысты мақалалар сарапталады. 
Лекция мен семинарлар барысында оқытушылар белгілі бір тақырыптар бойынша арнайы мамандарды 
шақырып, кездесу ұйымдастыра алады. 

Сағат саны: екі 15 апталық семестрде аптасына 3 немесе 4 сағат

Курсты оқытуда қолдануға ұсынылатын əдебиеттер тізімі:
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
 PhilipMeyer: PrecisionJournalism. New York: Oxford Rowman & Littlefi eld Publishers Inc., 2002
 Debora Blum, Mary Knudson (eds): A Field Guide For Science Wrtters: 2nd ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2006
Natasha Loder: So You Want to be a Science Writer. London: Association of British Science Writers, 2002 

(online at http://www.absw.org.uk/Documents/SYWTBASW.pdf)

Қосымша оқуға ұсынылатын əдебиеттер:
Анатомия одной новости, или Как на самом деле физики изучают элементарные частицы: http://

elementy.ru/lib/430431
Сенсация, или Что такое новости науки? http://nauchnik.ru/sensatsiya-ili-chto-takoe-novosti-nauki/
Стратегии научной популяризации сегодня: http://nauchnik.ru/strategii-nauchnoy-populyarizatsii-

segodnya/
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Что такое новости науки. Идеология и технология их создания: http://nauchnik.ru/chto-takoe-novosti-
nauki-ideologiya-i-tehnologiya-ih-sozdaniya/

Золотой фонд: http://nauchnik.ru/zolotoy-fond/
Рекомендации по освещению науки и медицины в прессе: http://nauchnik.ru/guidelines-sirc/
Наука – информационный портал (множество книг по различным проблемам науки в открытом доступе 

и цифровом варианте): http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php
Борисов В. Демография: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/boris/index.php
Чижевский А. Мы и погода: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/chij/mui_pog.php
Метеорология и климатология: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r39873/dec03020.pdf
Метеорология и климатология: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r39872/jun04001.pdf
Экология: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r27277/feb02047.pdf и http://window.edu.ru/window_

catalog/fi les/r27277/feb02047.pdf
Основы профилактической медицины и первая медицинская помощь: Учебное пособие: http://window.

edu.ru/window_catalog/fi les/r22483/roman_sb.pdf
Мировая агропродовольственная система: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r22298/125.pdf
Оказание первой помощи при химических отравлениях: Методические рекомендации для практиче-

ских занятий: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r61603/safty002.pdf
Отравления в детском возрасте: Методическое пособие для врачей-педиатров: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r56011/amursma02.pdf
Культура, искусство и творческая деятельность в профилактике ВИЧ и СПИДа: Аналитический до-

клад: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r57406/book329.pdf
Анализ образовательно-просветительских программ в области профилактики ВИЧ/СПИД в России: 

http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r29798/unesco03.pdf
Синтетические лекарственные средства против ВИЧ/СПИД: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r21424/9909_044.pdf
Nieman Reports: Science Journalism, Vol 56, No 3, Fall 2002, online at http://www.nieman.harvard.edu/

reports/02-3NRfall/02-3NRfall.pdf
Atul Gawande (ed): The Best American Science Writing 2006. Harper Perennial, 2006.
Brian Greene (ed), Tim Folger (series editor): The Best American Science and Nature Wrttnng 2006. Houghton 

Miffl in, 2006.
Sharon M. Friedman (ed), Sharon Dunwoody (ed), Carol Rogers (ed): Communicating Uncertainty: Media 

Coverage of New and Controversial Science, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999.
Idowu Sobowale: Scientifi c Journaiism. Lagos: John West Publications Limited, 1983. 
A ction Health Incorporated: A Unique Partnership - Adolescents’ Well Being in Nigeria. Lagos: 2002.
Human Development Initiatives: Reproductive Health & Rights of In-School Adolescents Lagos: 2001.
Toye Ogunbode (ed): Medical Disorders in Tropical Obstetrics. Evans Brothers (Nigeria Publishers Limited), 1997.
W. Henry Lambright: Governing Science and Technology. New York: Oxford University Press, 1977.
Tony Momoh: Nigerian Media Law and Ethics Lagos: Efua Media Associates Limited, 2004.
John A. Akande: Technology, Industriaiization and Environment, Ibadan: CREM Books, 2000.
Dan O’Hare, Gustav W. Friedrich and Lynda Dixon Shaver: Strategic Communication Boston: Houghton 

Miffl in Company, 1998.
Ralph Akinfeleye (ed.): Contemporary Issues In Mass Media for Development and National Security. Lagos: 

Unimedia Publications Limited, 1988.
Ralph Akinfeleye and J.C. Paul: The Politics of Health Legislation: An Economic Perspective. Michigan: 

Health Administrators Perspective, 1988.
Robert Jungk: Brighter Than a Thousand Suns. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1956
Family Health International: How to Create an Effective Communication Project. Lagos: FHI AIDS Control & 

Protection (AIDSCAP) Project, [date unknown].
NGA: Integrated Health and Population Communication Curricuuum: A Manual for Teaching and Learning, 

Lagos: NIJ/JHU-PLS, [date unknown].
Website of the Science Journalism Research Group, University of British Columbia, at http://www.

sciencejournalism.net/
James Lovelock: The Revenge of Gaia: Why the Earth Is Fighting Back - And How We Can Still Save 

Humanity. Penguin, 2007
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Сабақ кестесі:

Бірінші семестр
№ 1 апта
Пəнге кіріспе. Ғылыми прогрестің сипаты, пайда болуы: ғылымның маңыздылығына жалпы шолу.
Тапсырма: Ғылымның пайдасы мен зияны туралы ой толғау (250-300 сөз) 

Келесі аптаға оқуға ұсынылатын əдебиет: 
Анатомия одной новости, или Как на самом деле физики изучают элементарные частицы: http://

elementy.ru/lib/430431
 Blum, 1-тараужəне Loder, 1-тарау. 
№ 2 апта
Ғылымдағы ерекше жаңалықтар, өнертапқыштар жəне өзге де қызықты ғылыми жаңалықтар 
Тапсырма: Ұлттық ғылым туралы мақалаға жоспар əзірлеу. Жоспарды оқытушы мақұлдауы тиіс. 

Мақала екінші семестрдің соңында тапсырылуы керек. 
Келесі аптаға оқуға ұсынылатын əдебиет:
Анатомия одной новости, или Как на самом деле физики изучают элементарные частицы: http://

elementy.ru/lib/430431
Сенсация, или Что такое новости науки? http://nauchnik.ru/sensatsiya-ili-chto-takoe-novosti-nauki/
 Meyer (1-3 беттер) жəне Sobowale (1-тарау) 

№ 3 апта
Денсаулық сақтау мен оның тұрғындарға əсері туралы ақпараттарға шолу; дұрыс ұйымдастырылған 

денсаулық сақтау жүйесінің экономикалық салдары. 
Тапсырма: Еліміздегі денсаулық сақтау саласына қатысты өзекті тақырыпты қамтыған 8 абзацтан 

тұратын газет мақаласын жазу.
Келесі аптаға оқуға ұсынылатын əдебиет:
Сенсация, или Что такое новости науки? http://nauchnik.ru/sensatsiya-ili-chto-takoe-novosti-nauki/
Стратегии научной популяризации сегодня: http://nauchnik.ru/strategii-nauchnoy-populyarizatsii-

segodnya/
Что такое новости науки. Идеология и технология их создания: http://nauchnik.ru/chto-takoe-novosti-

nauki-ideologiya-i-tehnologiya-ih-sozdaniya/
 Отбасы денсаулығын қорғауға қатысты Халықаралық нормалар.

№ 4-апта
Ғылыми журналистикаға ақпаратты дайындау тəсілдері, сұхбат алу жəне презентация жасау. 
Тапсырма: өз аймағыңыздағы денсаулық саласына қатысты ұйымның басшысынан өзекті мəселелер 

туралы сұхбат алып, мақала əзірлеу (500 сөз). 

Келесі аптаға оқуға ұсынылатын əдебиет:
Сенсация, или Что такое новости науки? http://nauchnik.ru/sensatsiya-ili-chto-takoe-novosti-nauki/
Стратегии научной популяризации сегодня: http://nauchnik.ru/strategii-nauchnoy-populyarizatsii-

segodnya/
Что такое новости науки. Идеология и технология их создания: http://nauchnik.ru/chto-takoe-novosti-

nauki-ideologiya-i-tehnologiya-ih-sozdaniya/
Анатомия одной новости, или Как на самом деле физики изучают элементарные частицы: http://

elementy.ru/lib/430431
 Meyer (3-тарау) жəне Sobowale (14-тарау). 

№5 апта
Бұқараға арналған ғылыми жəне техникалық терминдермен танысу. Көпшілікке арнап ақпарат жазғанда 

нақтылық пен түсініктілікке мəн беру. 
Тапсырма: Қалаңыздағы белгілі ғалыммен сұхбаттасып екі беттік ақпараттық мақала əзірлеу. 

Келесі аптаға оқуға ұсынылатын əдебиет: 
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Анатомия одной новости, или Как на самом деле физики изучают элементарные частицы: http://
elementy.ru/lib/430431

Наука – информационный портал (множество книг по различным проблемам науки в открытом доступе 
и цифровом варианте): http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

 Meyer (4 – 17 беттер) жəне Lambright (1-тарау). 

№ 6 апта
Ғылымның əр түрлі салалары мен адам өміріне қатысы; ғылым мен технология арасындағы байланыс
Тапсырма: Үш түрлі ғылым саласын алып, адам өміріне қалай əсер ететінін салыстыру (500 сөзден кем 

емес). 
Келесі аптаға оқуға ұсынылатын əдебиет:
Наука – информационный портал (множество книг по различным проблемам науки в открытом доступе 

и цифровом варианте): http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php
Сенсация, или Что такое новости науки? http://nauchnik.ru/sensatsiya-ili-chto-takoe-novosti-nauki/
Стратегии научной популяризации сегодня: http://nauchnik.ru/strategii-nauchnoy-populyarizatsii-

segodnya/
 NAG (халық саны бойынша мəліметтер). 

№ 7 апта
Демография мəселелері: бала тууды реттеу; отбасын жоспарлау; бала тууды шектеу саясаты мен оның 

экономикалық жəне əлеуметтік салдары. 
Тапсырма: Өз қалаңыздағы 20 əйелмен кездесіп,  отбасыны жоспарлау бағдарламасына қатысты 

пікірлерін сұрау. 

Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: 
Борисов В. Демография: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/boris/index.php
 Blum  (2-тарау) 

№ 8 апта
БАҚ жəне ғылым/денсаулық: Ғылым мен денсаулыққа қатысты ақпаратты таратуда БАҚ-ты қалайша 

тиімді қолдануға болады. 
Тапсырма: жергілікті газеттегі денсаулық пен ғылымға қатысты жазылған мақаланы сараптау

Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: 
Рекомендации по освещению науки и медицины в прессе: http://nauchnik.ru/guidelines-sirc/
 Blum (6-тарау) 

№ 9 апта
Ғылым мен денсаулыққа қатысты басылымдарға мақала əзірлеудің ерекшеліктері: ғылым мен денсаулық 

сақтауға қатысты репортаждарды əзірлеудегі ақпарат пен мəліметтің тиімділігі.
Тапсырма: Өз аймағыңыздағы полиомелит пен малярий тақырыбында 750 сөзден тұратын мақала 

əзірлеңіз.

Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: 
Рекомендации по освещению науки и медицины в прессе: http://nauchnik.ru/guidelines-sirc/
Анатомия одной новости, или Как на самом деле физики изучают элементарные частицы: http://

elementy.ru/lib/430431
Сенсация, или Что такое новости науки? http://nauchnik.ru/sensatsiya-ili-chto-takoe-novosti-nauki/
Стратегии научной популяризации сегодня: http://nauchnik.ru/strategii-nauchnoy-populyarizatsii-

segodnya/
Что такое новости науки. Идеология и технология их создания: http://nauchnik.ru/chto-takoe-novosti-

nauki-ideologiya-i-tehnologiya-ih-sozdaniya/
 Blum (5-тарау) 
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№ 10 апта
Күн райы туралы репортаж: талқылауға арналған сауалдар: климаттың өзгеруі, жаңбыр, қуаншылық, 

шөл, орман шаруашылығы, ауылшаруашылығы өндірісі, жұт пен оның қоғамға əсері. 
Тапсырма: соңғы он күндегі күн райының болжамын бақылап, оның дəлдігі туралы ақпарат дайындау 

(10 абзац).

Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: 
Чижевский А. Мы и погода: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/chij/mui_pog.php
Метеорология и климатология: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r39873/dec03020.pdf
Метеорология и климатология2: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r39872/jun04001.pdf
 Blum (11-тарау) 
№ 11 апта
Қоршаған орта: көліктерден шыққан газбен, өндіріс қалдықтарымен ластануы əрі су көздерінің бітелуі. 
Тапсырма: Екі күн бойы өз ауданыңыздағы ауадағы шуылды бақылау. Жергілікті биліктен аталған 

мəселеге қатысты қандай шаралар қолданып жатқанын сұрап, білу. 

Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: 
Экология: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r27277/feb02047.pdf
 Blum (11-тарау) 

№ 12 апта
Ғылым мен денсаулық сақтау саласындағы журналистік зерттеу. 
Тапсырма: өз еліңіздегі есірткінің заңсыз дайындалуына қатысты немесе мұнай қалдықтарының төгілуі 

немесе өзге де экологиялық мəселе туралы 15-аптаның соңына дейін зерттеу мақала əзірлеу. 

Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: 
Экология: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r27277/feb02047.pdf и http://window.edu.ru/window_

catalog/fi les/r27277/feb02047.pdf
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
 Blum (12-тарау)

№ 13 апта
Жаңалықтардың дереккөздерін қалыптастыру. Білім мен ғылымға қатысты тақырыптарға маманданған 

эксперттермен қарым-қатынас орнатуға айрықша назар аударылады. 
Тапсырма: Таңдаған тақырыптарына қатысты кездескелі отырған 10 маманның тізімін ұсыну. 

Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет:
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
 Loder (3-тарау) 

№ 14 апта
Ғылым мен денсаулыққа қатысты конференцилар, семинарлар, симпозиумдар мен коллоквиумдардан 

ақпарат тарату. 
Тапсырма: денсаулық сақтау саласына қатысты жиналысқа қатысып, содан хабар əзірлеу. 

Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: ғылыми жəне медициналық журналдардан мақалалар оқып, сол 
туралы келесі аптада аудиторияға баяндау. 

Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rendall/index.php
Золотой фонд: http://nauchnik.ru/zolotoy-fond/
Рекомендации по освещению науки и медицины в прессе: http://nauchnik.ru/guidelines-sirc/
Наука – информационный портал (множество книг по различным проблемам науки в открытом доступе 

и цифровом варианте): http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

№ 15 апта
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Ғылыми жəне медициналық əдебиетті ақпарат көзі ретінде пайдалану: ғылыми конференцияларда не-
месе журналдардағы академиялық баяндамалар туралы қалай жазу керек?

Дереккөздері көрсетілген ізденіс материалдарының тізімін көрсету
Тапсырма: ғылым мен денсаулық сақтау саласына қатысты этикалық жəне құқықтық мəселелер бойын-

ша презентация əзірлеу. 
Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: БАҚ туралы заң мен ғылым туралы хабар таратуға қатысты заң 

нормаларын жинастыру.
Рекомендации по освещению науки и медицины в прессе: http://nauchnik.ru/guidelines-sirc/

Екінші семестр
№ 1 апта
Ғылым мен денсаулық сақтауға қатысты мəліметтерді таратудың құқықтық жəне этикалық мəселелері: 

дереккөзді жасыру; дəрігер мен емделуші арасындағы құпиялылық; авторлық құқық; патенттержəне өзге 
де құқықтық мəселелер. 

Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: денсаулық сақтау саласына қатысты балама мəлімет көздері. 
Рекомендации по освещению науки и медицины в прессе: http://nauchnik.ru/guidelines-sirc/
Тапсырма: студенттер семестр соңында тапсыратын елдегі ұлттық ғылымға қатысты мақалаларының 

жағдайы туралы есеп береді 
(1) Gawande немесе Green немесе Nieman (5-апта соңына қарай) кітаптары бойынша есеп. 

№ 2 апта
Емдеудің балама жолдары: шипалы шөптер, жапырақтар мен тамырлар; балама жəне шығыс медици-

насы; сапаны бақылау. 
Тапсырма: өз аймағыңызда рұқсат етілген балама емдік препараттар туралы мақала əзірлеу. 
Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: оқытушы келетін лектормен келісіп, əдебиет тізімін дайындай-

ды. 
Наука – информационный портал (множество книг по различным проблемам науки в открытом доступе 

и цифровом варианте): http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

№ 3 апта
Тропикалық аурулар: паразиттер, тропикалық аурулар - плазмодий, онхоцеркоз, филяриатоз. (Қонақ 

лектор) 
Тапсырма: Өз еліңіздегі тропикалық аурулар туралы 15 абзац жазу. 
Келесі аптаға оқуға арналған əдебиет: келетін лектор климаттың өзгеруі бойынша жəне тағы басқа де-

ректер бойынша мəліметтер беруі керек (http://www.ipcc.ch /), Lovelock (2007). 
Семестрдің бұдан кейінгі апталарына əдебиеттер тізімі шақырылатын қонақпен келісіп ұсынылады.
Основы профилактической медицины и первая медицинская помощь: Учебное пособие: http://window.

edu.ru/window_catalog/fi les/r22483/roman_sb.pdf

№ 4 апта
Климаттың өзгеруі мен ғаламдық жылыну (қонақ лектор). 
Тапсырма: Киото хаттамасын негізге алып, мақала əзірлеу. 
Бұдан кейінгі апталардағы тапсырмалар шақырылатын қонақ лектордың жұмысына орайластырылғаны 

жөн. Мысал ретінде тақырыптық мақалалар əзірлеу, ұжымдық презентациялар, өнеркəсіп өкілдері мен 
экологияны қорғау ұйымы өкілдерін кездестіру т.с.с. 

Метеорология и климатология: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r39873/dec03020.pdf
Метеорология и климатология2: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r39872/jun04001.pdf

№ 5 апта
Ауыл шаруашылығы: ауыл шаруашылығы, халық саны мен өндіріс көлемі; мал өндірісі, өнімді шығару 

жүйесіне анықтама беру
Мал шаруашылығы; əр түрлі ауыл шаруашылығын басқару. (Қонақ лектор) 
Тапсырма: шақырылған қонақтың əңгімесі негізінде еліңіздегі мал шаруашылығына баға беру. 
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1 кітап бойынша есепті тапсыру. 
Мировая агропродовольственная система: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r22298/125.pdf 

№ 6 апта
Малярия: малярияны тасымалдаушы масаның түрлері; емдеу; экологиялық санитария; дəрі-дəрмек, 

малярияның экономикалық салдары. (Қонақ лектор) 
Тапсырма: Малярияны емдеу бойынша ғылыми баяндама əзірлеу.
Friendman кітабы бойынша 10-апта соңында тапсырылатын есептің тақырыбын таңдау
Основы профилактической медицины и первая медицинская помощь: Учебное пособие: http://window.

edu.ru/window_catalog/fi les/r22483/roman_sb.pdf

№ 7 апта
Тағамтану мен өндіріс ғылымы: тамақтан улану мен оның алдын алу; тамақ өнеркəсібі жəне консервілеу; 

қоршаған ортаның тағамтануға əсері жəне азық-түлікке қатысты өзге де тақырыптар. (Қонақ лектор) 
Тапсырма: өз еліңіздегі тағамнан улану, түсік, немесе ЖИТС /ВИЧ емдеуге қатысты зерттеу мақаласын 

əзірлеу. (12-аптаның соңында тапсырады). 
Оказание первой помощи при химических отравлениях: Методические рекомендации для практиче-

ских занятий: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r61603/safty002.pdf
Отравления в детском возрасте: Методическое пособие для врачей-педиатров: http://window.edu.ru/

window_catalog/fi les/r56011/amursma02.pdf

№ 8 апта
Репродуктивті ағза мен ағзаның функциясы: даму; физиологиялық өзгерістер, түсіктің салдары. (Қонақ 

лектор).

№ 9 апта 
ВИЧ / ЖИТС жəне өзге де венериологиялық аурулар: себебі, емі, əлеуметтік жəне экономикалық сал-

дары. (Қонақ лектор.) 
Культура, искусство и творческая деятельность в профилактике ВИЧ и СПИДа: Аналитический до-

клад: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r57406/book329.pdf
Анализ образовательно-просветительских программ в области профилактики ВИЧ/СПИД в России: 

http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r29798/unesco03.pdf
Синтетические лекарственные средства против ВИЧ/СПИД: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/

r21424/9909_044.pdf

№ 10 апта
Энергетика: Энергетика құрылымындағы мұнайдың орны; шикі мұнай мен табиғи газдың түрлері; 

өндірістің өзге де салалары; балама энергия көздері; энергетиканың əлеуметтік, экономикалық жəне саяси 
маңызы; өнеркəсіп пен қоршаған орта. (Қонақ лектор) 

Тапсырма: өз ауданыңыздағы балама энергия көздері туралы ақпарат əзірлеу. 
2-кітап бойынша есепті өткізу

Оқуға ұсынылатын қосымша əдебиет:
 «Как освещать вопросы, связанные с нефтью»: Учебное пособие под редакцией С.Цалик и 

А.Шифрин, Институт Открытого Общества, Нью-Йорк, 2005 год (Электронная версия в формате PDF до-
ступна в Интернет по ссылке: http://archive.revenuewatch.org/reports/072305ru.pdf). 

№ 11 апта
Қан қысымы: төменгі/жоғарғы қан қысымы; диабет, жəне өзге де жүрек аурулары (Қонақ лектор.) 
Тапсырма: осы аптада талқыланған аурулардың бірімен ауыратын науқас туралы биографикалық очерк 

жазу. 

№ 12 апта
Вакцинация жəнебалалар өліміне себепші алты ауру. Балалар арасындағы өзге де аурулар; гигиена мен 

санитария. (Қонақ лектор.) 
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№ 13 
ДНК / Генетика: ген; мутация; клондау; ауруды емдеуге қатысты тапсырыс; азық-түлік өндірісі. (Қонақ 

лектор.) 
Тапсырма: ДНК тақырыбына қатысты қалың көпшілік түсінетіндей мақала жазу. 

№ 14 
Тау кен өндірісі: бағдарлау; өңдеу; маркетинг жəне ұлттық маңызы. (Қонақ лектор.) 
Тапсырма: ізденіс материалына қатысты есеп беру. 

№ 15 
Қан: тобы, генотип, донорлық; қанды сақтау орны; қан құю; қателіктер, сұрыптау. (Қонақ лектор.). 
Негізгі материалды тапсыру.
Оқуға ұсынылатын қосымша əдебиеттер:
 «Как освещать вопросы, связанные с нефтью»: Учебное пособие под редакцией С.Цалик и 

А.Шифрин, Институт Открытого Общества, Нью-Йорк, 2005 год (Электронная версия в формате PDF до-
ступна в Интернет по ссылке: http://archive.revenuewatch.org/reports/072305ru.pdf). 

Бағалау жүйесі: 
Студенттер апталық тапсырмалары, екі ізденіс материалы, жəне курс бойынша əзірлеген негізгі мате-

риалы бойынша бағаланады. Негізгі материал ұлттық ғылыми туралы 5000 сөзі бар мақала түрінде (немес 
30 минуттық радио-телевизилы деректі фильм, жан-жақты ақпарат тарататын веб-сайт) болуы тиіс.

Күнделікті тапсырма:  25%
Кітап бойынша есеп:  15%
Журналистік ізденіс:  30%
Негізгі материал:   30%

Əзірлеген Аидову Sobowale, Олабиси Оннабандже университетінің Бұқаралық коммуникация 
бөлімінің басшысы. Аголваё, штат Оган, Нигерия

_________________________________________________________

ЖУРНАЛИСТІК ЭТИКА

Бірінші кезекте журналистердің тəуелсіздігі (мүдделер шиеленісін қоса алғанда); фактілер жиынтығы, 
фактілерді тексеру жəне олардың рас-өтірігіне көз жеткізу; ашық жəне жасырын дерек көздері;  нақтылық; 
əділеттілік пен біржақтылық; фото жəне санды əдістер көмегімен жасалатын манипуляция мен фальси-
фикация; дəлелденбеген болжамдар; өсек; ел арасындағы гу-гу əңгіме; журналистерді сатып алу; цитата 
алу; көшіріп алу; «Обьективтілік»; стенографикалық журналистика; сюжеттерді ұласпалы түрде жари-
ялау; қателіктерді түзету, т.б. негізгі этикалық проблемалар мен құндылықтарды сыни тұрғыдан сарап-
тау. Курста, сонымен қатар, үнемі туындайтын этикалық проблемалар мен  жаңалықтарға баға берушілік; 
əртүрлілік (нəсілдік жəне мəдени біртектілікті қоса алғанда); гендерлік мəселелер мен біржыныстылар ма-
хаббаты; стереотиптерді пайдалану; балаларға арналған мəселелерді жариялау; мемлекеттік қауіпсіздікке 
қатысты проблемалар;  өзін-өзі өлтіру, жерлеу жəне марқұмдарды суретке түсіру секілді талғам стандарт-
тары; қоғам қайраткерлері мен белгілі тұлғалардың жеке өміріне қол сұқпау; азаптау құрбандарының ата-
тектерін атамау, төтенше жағдайдар, адам ұрлау, терроризм, жаппай кісі өлтіру, зорлау секілді  азаматтық 
жауапкершілікке қатысты мəселелерді қамтуы керек. 

Курста негізінен қауіпсіздік жəне шиеленістерді жариялау кезінде барынша бейтарап жəне обьективті 
болуға көбірек көңіл бөлінеді.  

Курсты оқыту деңгейі: Бакалавриаттың екінші жылы  
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Пəн сипаттамасы: Журналистиканың этикасы тек қана теориялық пəн болмауы керек. Ол өзге де 
тəжірибелік курстер секілді күрделі, шығармашыл жəне экспериментальды болуы тиіс.  Біз  студенттер 
этикалық дилеманы көруге мүмкіндік ала алатындай, реальды жəне виртуальды кеңістіктің, этикалық лабо-
раториясын жасақтауды ұсынамыз.  Қолданбалы этиканың негізгі мақсаты – студенттерді жергілікті, ұлттық 
жəне халықаралық нақты мысалдарды оқыту жəне бағалау арқылы журналистердің этикалық мəселелерін 
біртектілендіруге үйрету. Курс дұрыс жəне теріс принципіне бағытталмаған, керісінше, шешімдерді 
қабылдауда сыни тұрғыдан сарапқа салуға бағытталған. Курс, сондай-ақ,  журналистік этиканың жалғасы 
ретінде жаһандық журналистік этикаға көңіл аударуы керек. Біз журналистік тəжірибенің этикалық 
аспектілеріне ерекше мəн беруіміз керек, алайда студенттерді өз еліндегі жəне шекараның сыртындағы 
журналистік тəжірибеге сыни көзқараспен қарай білуге үйретуіміз керек. 

Методика: лекция мен семинарлар жиынтығы.

Педагогикалық əдіс: Студенттер журналистика этикасымен жұмыс істеу жəне сыни тұрғыдан 
сараптауға дағдыландыру. Осы мақсатпен ойлау дағдысын, сараптау, талқылаудың микро жəне макро 
этикалық дилеммаларының бағасы мен жиынтығын саралай білуді дамытатын болады. Кейбір сабақтарда 
студенттерге рөлдік ойындар ұсынылады. Сондай-ақ, əртүрлі мəдени тəсілдер мен журналистік этиканың 
анықтамасын жəне журналистердің əртүрлі қоғамдағы жеке жауапкершілігін үйрететін боламыз. Біз 
сабақ үйретуге, жазбаша  тоқсандық жұмыстарды жасауға, жергілікті, ұлттық  жəне халықаралық 
оқыту үлгілерін талқылауға, фильмдерді көрсету жəне сынып дебаттарына қатысу үшін шақырылатын 
лекторларға арналған нақты əдебиетті ұсынамыз. Курс сонымен бірге, көпжоспарлы семинарлар мен 
тəжірибелік сабақтарды қамтуы тиіс. 

Апталық жүктеме:
Аптасына 4 сағат оқыту (лекция семинар жəне пікірталас) жəне өз бетінше дайындалуға  4 сағат керек 

(тапсырмалар, нақты тақырыптарды оқу жəне үйрену) 

Аптаның саны: 15 аптадан тұратын жарты жылдық курс. 

Міндетті жəне ұсынылған əдебиеттер
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=202
Шаг за шагом: журналист делает выбор: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=538
Кодекс профессиональной этики журнала «Бизнес уик»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=642
Кодексы журналистской этики: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=231
Стандарты международной журналистики. Опыт IWPR: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=21
Бойник Д. Эффективны ли этические кодексы? Опыт трех редакций: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=644
 Лазутина Г.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА: http://evartist.narod.ru/text10/09.htm
Шостак М.И. РЕПОРТЁР: ПРОФЕССИАНАЛИЗМ И ЭТИКА:  http://www.evartist.narod.ru/text/08.htm
Волек Т. Журналистская этика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=537   Полетаев Э. 

Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии: http://www.library.cjes.org/
online/?a=con&b_id=360  

Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналистской профес-
сии: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=638

Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. – М., 1995.
Фагерстам Э. Свобода печати в демократическом обществе: Настольная книга по этике прессы. – Тарту, 1992.

Ағылшын тілінде:
 Alia, Valerie, Brennan, Brian&Hoffmaster, Barry. DeadiinesandDiversity: JournalismEthicsinaChanging 

World. Black Point (Nova Scotia), Fernwood Publishing, 1996. [Canada]
 Bassham, Gregory; Irwin, William; Nardone, Henry; Wallace, James. M. CriticalThinking. McGraw-Hill, 

2005



118

 Baggini, Julian. Making Sense: Philosophy behind the headlines. Oxford UniversityPress, Oxford, 2002.
 Black, J. and R. Barney, eds. “Search for a global media ethic “.  [Special issue] Journal of Mass (Eds.). 

Media Ethics, 17(4), (2002).
 Black, J., Steele, Bob, Barney, Ralph, Doing ethics in journaiism - A handbook with case studies. The 

Sigma Delta Chi Foundation and The Society of Professional Journalists, EBSCO Media, Birmingham, AL, 1993.
 Berger, Guy. (2000). “Grave New World?Democratic journalism enters the global twenty-fi rst century”. 

Journalism Studies 1(1) (2000): 81-99.
 Bernier, Marc-Francois. Ethique etdeontoglie du journalisme, Quebec, Presses de l’universite Laval, 1994
 Bertrand, Claude-Jean. The Arsenal of Democracy: Media Accountability Systems. Hampton Press, 2003
 Bertrand, Claude-Jean. Media Ethics and Accountability System. TransactionPublishers, 2000
 Biagi, Shirley and Marilyn Kern-Foxworth. Facing Difference: Race, Gender and Mass Media. Thousand 

Oaks, CA: Pine Forge Press, 1997.
 Bivins, T.H. “A worksheet for ethics instruction and exercises in reason.” Journalism Educator, 48 (2), 

4-16, 1993
 Bonete Perales, Enrique (coord.) Eticas de la Informacion Deontologias del Periodismo. Madrid: Tecnos, 

1995.
 Civard-Racinais, Alexandrine. La deontologie des journalistes: principles et pratiques. Paris, Ellipses, 

2003.
 Chadwick, Ruth (ed.). Ethical issues in Journalism and Media. Routledge, London,1992.
 Christians, C.G., & Covert, C. Teaching ethics in journalism education. New York:The Hastings Center, 

1980.
 Christians, C. and Nordenstreng, K. “SocialResponsibility Worldwide.”Journal ofMass Media Ethics, 

19(1), 3-28.
 Cunningham, Brent “Rethinking objectivity, “Columbia Journalism Review (July/ August 2003), 24-32.
 Fritz, N. Jerald. “Hidden-Cameras — Protocol for Use.”  Communications Lawyer, Forum on 

Communications Law American Bar Association Volume 16, Number 4, Winter 1999, pp. 22-23
 Gerbner, G. & Mowlana, H. & Nordenstreng, K, eds. The Global Media Debate. Norwood, NJ: Ablex 

Publishing, 1999.
 Hargreaves, I. Journalism - Truth or Dare. Oxford University Press, Oxford, 2003. Iggers, Jeremy. Good 

News, Bad News - Journalism, Ethics & the Public Interest, Westview Press, 1999. 
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 Merrill, J. C. Global Journalism, 2nd ed. New York: Longman, 1991.
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 Weaver, D. H., ed. The Global Journalist. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1998.

Сабақ кестесі:
Апта сайын аудиторияда пікірталас өткізу үшін жергілікті, ұлттық жəне халықаралық оқулық үлгілерін 

таңдап алу: мұндай үлгілерге қандай фактілер лайық? Қандай этикалық проблемалар қозғалған? Қандай 
құндылықтар шиеленіс жағдайына жеткен? Негізгі ойыншыларды анықтаңыз. Сипаттап отырғаныңызға 
бұның қандай қатысы бар немесе бұдан былайғы қимыл əрекеті қалай болмақ?  Олардың салдары қандай 
болуы мүмкін? Əрекеттің ең жақсы қадамы қайсы? Негізгі ойыншылар қандай əрекет етуі тиіс? 

№ 1 апта 
Оқу бағдарламасына шолу. Журналистік этикаға кіріспе; этиканың философиялық астары. Сыныптық 

пікірталас: Этика дегеніміз не?  Журналистік этиканың табиғаты -  дұрыс, дұрыс емес принципімен емес, 
шешімдерді қабылдау жəне сыни тұрғыдан сараптауды үйрену. 

Ұсынылған əдебиет: 
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=202
Шаг за шагом: журналист делает выбор: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=538
Кодекс профессиональной этики журнала «Бизнес уик»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=642
 Bassham (2005), Preface, Глава 1: Introduction to Critical Thinking, стр. 1-26. How would I defend this 

case? Read and discuss Introduction игл.1 из: Patterson (1998), 1- 19 беттер.

№2 апта
Журналистік этика тарихы. Сыңаржақ пікір, бейтараптық, этникалық, нəсілдік жəне мəдени біртектілік. 

Ward-ты оқу (2005), Biagi (1997). Сіздің жеке академиялық немесе жеке өміріңіздегі оқиғаны сіздің 
көзқарасыңызбен, этикалық шешімдерді қолдана отырып екі беттік мақала жазу керек. Қандай шешім 
қабылдадыңыз? Ол шешімді не үшін қабылдадыңыз? 

 Халықаралық журналистиканың стандарттары. IWPR  (Соғыс жəне бейбітшілік репортаждары инсти-
туты) тəжірибесі: 

http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=21
Бойник Д. Эффективны ли этические кодексы? Опыт трех редакций: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=644
Лазутина Г.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА: http://evartist.narod.ru/text10/09.htm

№3 апта
Жеке жəне топтық этика; жеке таңдаудың салдары – моральдық тұрғыдан сынау; журналистік этикаға 

қатысты негізгі журналистік концепцияларды анықтаңыз: ақиқат, əділдік, шынайылық, бейтараптық, 
тəуелсіздік жəне жауапкершілік.

• журналистік мақсат дегеніміз не немесе осы мақаланың ақпараттық құндылығы не?
• оны жазуға не түрткі болды? 
• бұл шешім менің жалпы журналистік құндылықтарыма қаншалықты сай келеді? 

Ұсынылған əдебиет
Лазутина Г.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА:http://evartist.narod.ru/text10/09.htm
Мельников М. А. Основные механизмы регулирование деятельности СМИ.
Общественное и этическое регулирование: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=290
Волек Т. Журналистская этика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=537
Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналистской 

профессии:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=638
Baggini (2002). Introduction, гл. 1 и 2 (стр. 1-83). Christians (1980). Bivins (1993) 4-16. 

№4 апта
Жаһандық этика - əмбебап құндылықтар немесе релятивизм? Жеке жəне əлеуметтік құндылықтар. 

Журналистік этика ретінде таратылған жаһандық журналистік этика;  жаңалықтар студиясындағы 
жаһандық құндылықтар; этикалық кодекстер, кісіби кодекстер (халықаралық мысалдар) – тарих жəне эво-
люция; журналистер неге сенеді. 
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Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=202
Кодекс профессиональной этики журнала «Бизнес уик»:  http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=642
Кодексы журналистской этики: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=231
Стандарты международной журналистики. Опыт IWPR: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=21
Alia (1996); Civard-Racinais (2003). 

№ 5 апта
Мүдделер шиеленісі  - тəуелсіздік принципі; цензура - қоқан лоқы, репрессия жəне қорқыту; жеке 

басының деробес құқығы 
Лазутина Г.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА: http://evartist.narod.ru/text10/09.htm 
Шостак М.И. РЕПОРТЁР: ПРОФЕССИАНАЛИЗМ И ЭТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text/08.htm
Полетаев Э. Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=360
Kovach and Rosenstiel (2001): «Journalism of verifi cation», стр. 70-93. Blacketal (1993).

№ 6 апта
Объективтілік: бұл мүмкін бе? Релятивизм жəне обьективтілік; объективтілік жəне субьективтілік.

Лазутина Г.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА:http://evartist.narod.ru/text10/09.htm 
Шостак М.И. РЕПОРТЁР: ПРОФЕССИАНАЛИЗМ И ЭТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text/08.htm 
Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналистской профес-

сии: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=638
Cunningham (2003), 24-32. Ward (2005). 

№ 7 апта 
Баспасөздің бостандығы. Ашықтық принципі жəне пікір еркіндігі; шиеленістер жəне соғыс кезіндегі 

этика; шиеленістерді азайтатын журналистика; шиеленістерді реттейтін журналистика; мемлекеттік 
қауіпсіздік жəне ақпаратқа қолжетімділік мəселелерін жазу. Білім алуға құқықтың шектелуі; журналистік 
этика жəне патриотизм. Ұсынылған əдебиет: 

Лазутина Г.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА: http://evartist.narod.ru/text10/09.htm 
Шостак М.И. РЕПОРТЁР: ПРОФЕССИАНАЛИЗМ И ЭТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text/08.htm 
 Полетаев Э. Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=360  
Фагерстам Э. Свобода печати в демократическом обществе: Настольная книга по этике прессы. – Тарту, 

1992.
Christian et al (1998).

№ 8 апта
Есеп беру принципі: Заңдық этика  – жала жабу мен диффамация; 
Кəсіби шектеу – зиянды шектеу принципі, бұқаралық ақпарат құралдарының біржақтылығы, журнали-

стер жауап беруі тиіс пе? 
Мельников М. А. Основные механизмы регулирование деятельности СМИ. Общественное и этическое 

регулирование: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=290
Волек Т. Журналистская этика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=537   
Полетаев Э. Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=360
Bertrand (2003). 

№ 9 апта
Ақпараттың нақтылығы мен ақиқатын іздеу: ақиқат туралы түсінік, тексеру; дəлел, дəйектерді тек-

серу жəне  нақтылығына көз жеткізу; плагиат; болжам, спекуляция, өсек жəне ел арасындағы гу-гу 
əңгіме;  жаңалық пен пікірді ажырату;  жалған ақпарат; жеңіліс, өзгертулер,  көркем бейнелеу; əділдік 
пен тепе-теңдік – моральдық тұрғыдан талқылау; ақпарат көздері; аноним ақпарат көздерінің міндеті мен 
құпиялығы; 
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 Рэндалл Д. Универсальный журналист:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=202
Шостак М.И. РЕПОРТЁР: ПРОФЕССИАНАЛИЗМ И ЭТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text/08.htm
Спин - доктор. Merrill (1996)

10 апта
Жаңа технология, ескі проблема: журналистің кім екендігі жəне қандай стандарттар сай келетіндігі жай-

ында талас тартыс. Жаңа технологиядарды енгізудің салдары мен тиімділігі: нақтылық пен жылдамдықты 
салыстыру; санды ғасырдағы этика; азаматтық журналистика; блог; YouTube жəне MySpace секілді ашық 
кеңістіктегі санды формадағы видео жаңалықтардың фильтрациясы.  

Полетаев Э. Международная журналистика: навигатор для авторов из Центральной Азии: http://www.
library.cjes.org/online/?a=con&b_id=360

Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналистской профес-
сии: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=638

Pavlik (2001), 82-97. 
11 апта
Жасырын камера: видеоматериалдарды редакциялау; фото жəне санды манипуляция, шатастыру; 

қорлайтын бейнелер; ерекше, арнайы жағдайлар: журналистер кепілге алынғандар, өзін-өзі өлтіруге 
ұмтылу жəне БАҚ-та жарық көруі проблеманы қиындатуы немесе салдары қайғылы жағдайға душар етуі 
мүмкін басқа да жағдайлар туралы қалай жазуға болатынын журналистерге үйрету.  

Шостак М.И. РЕПОРТЁР: ПРОФЕССИАНАЛИЗМ И ЭТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text/08.htm  
Волек Т. Журналистская этика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=537
Жасырын камерамен жұмыс істеу жөніндегі сабаққа арналған əдебиет:
 http://www.rtnda.org/resources/hiddencamera/contents.html и Fritz (1999), стр. 22-23 

№ 12 апта 
Графикалық бейнелеу: «көп» жəне «өте көп» арасындағы шек қайда? Ақпараттарды талқылау; 

əртүрлілік (оның ішінде нəсілдік жəне мəдени біртектілік); талғам стандарты; жыныстық мəселелер; сте-
реотиптер; балалар. 

Ұсынылған əдебиет: 
Шаг за шагом: журналист делает выбор: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=538  
 Кодексы журналистской этики: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=231
Стандарты международной журналистики. Опыт 
IWPR: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=21
 Ruby (1991).

№ 13 апта 
Этика жəне журналистерді сатып алу: пара беру, жеке мүдделер, этникалық принциптердің өмір сүруі; 

бəсекелестіктің қысымы; этикалық шешіимдер, сенсация, іскерлік құндылықтардың маңыздылығы; 
журналистика кіріс көзінің құрамдас бір бөлігі; экономикалық императивтердің этикалық міндеттердің 
алдындағы басымдылығы; журналистік этикаға қарсы бастық; сатулы журналистика.

Выборы и журналистское расследование: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=221
Шостак М.И. РЕПОРТЁР: ПРОФЕССИАНАЛИЗМ И ЭТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text/08.htm 
Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналистской профес-

сии: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=638
Black (2002). 

№ 14 апта
Журналистика дағдарысы жəне жаһандық мəселелер: азаматтық журналистика жəне этика; жергілікті, 

ұлттық жəне халықаралық мысалдар. Жаңа жəне шынайы этикалық дилеммалардың мысалдары: 
Рэндалл Д. Универсальный журналист: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=202
Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналистской профес-

сии: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=638
 Sarkaria (1995); Waisbord (2000)
 Nordenstreng (1995)
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 Vander Meiden (дата?)
 BonetePerales (1995).

№15 апта
Журналистік этиканың болашағы: журналистиканың болашағы бар ма? Журналистика – ақпараттың 

сарабдал көзі немесе деморкатиялық пікірталастың бастауы ма, жоқ көңіл көтерудің тағы бір қарапайым 
түрі ме?  Жаңа ашық дижитал БАҚ əлемінде, ақпараттың шамадан тыс көп жəне журналистік тəжірибенің 
жаңа стандарттары заманында журналистік этикаға орын бар ма? 

Шаг за шагом: журналист делает выбор: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=538
Лазутина Г.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА: http://evartist.narod.ru/text10/09.htm 
Волек Т. Журналистская этика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=537
Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналистской 

профессии:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=638 
 Hargreaves (2003) стр. 235 - 267. 
 Weaver (1998). Berger (2000) 81-99. 
Бағалау хаттамасы: 

Сабаққа қатысуы жəне құлшынысы – 30 пайыз 
Бір аралық бақылау – 20 пайыз
Эссе – 30 пайыз.
Əрбір студент сабақта талқыланған тақырыпқа орай  4 эсседен (екі-үш беттен) жазуы тиіс. 
Қорытынды емтихан  – 20 пайыз

Комментарийлер

Магистратура үшін мен студенттердің негізгі философиялық тұжырымдарды бакалаврда үйренгенін 
ескере отырып, жергілікті, ұлттық жəне халықаралық оқыту үлгілерін талқылау мəселесіне көбірек көңіл 
аударған болар едім. 

Магистратура үшін этика саласындағы Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, Юм, Кант, Кьерке-
гор, Ницше, Вебер, Фрейд жəне Фуко секілді классикалық авторларды оқуды ұсынар едім. Мақсат – 
философиялық тақырыптар мен күнделікті ақпараттарды жариялау арасында талдау жасау.  

Мен БАҚ пен қоғамға қатысты БАҚ-тың демократияландыру процесіндегі рөлі, журналистика 
ықпалының  (азаматтық журналистика) өсуі, шиеленістерді жазатын журналистер, БАҚ-ты қаржыландыру 
көзі жəне əлемнің көп түрлілігінің БАҚ-та көрініс табуы секілді тереңдетілген пікірталастарға мəн берер 
едім. 

Əзірлеген Рио-де-Жанейроның (UERJ) Мемлекеттік университетінің философия докторы,  
профессор Антонио Бразиль. 

 
_________________________________________________________

ЖЕЛІЛІК/МУЛЬТИМЕДИА ЖУРНАЛИСТИКАСЫ

Оқыту кезеңі: Үш жылдық бакалавриаттың екінші жылы немесе, төрт жылдық бакалавриаттың 
үшінші жылы. 

Курс сипаттамасы: Курстың басты мақсаты студенттерге Интернет пен өзге де дижитал құрылғыларға 
негізделген журналистиканың жаңа форматы жайлы ауқымды түсінік беріп, жұмыс істеу дағыларын 
қалыптастыруға мүмкіндік жасау. Лекциялар (немесе семинарлар) барысында студенттер дижитал əлемнің 
журналистикаға əсерін талқылайды. Сонымен қатар лабораториялық жəне зертханалық жұмыстарда 
желілік басылымдарды жоспарлау, жаңалықтар сайтының дизайнын əзірлеуден бастап оған мəтін, сурет, 
аудио жəне видео материалдар салудың жолдарын үйренеді. Студенттер Интернет арқылы өзге БАҚ-
тармен интерактивті байланыс түзуді қарастырады. Жаңа технологияны қолдануда туындайтын этикалық 
мəселелер, жаңа технологиялар жаңалықтарды жеткізуге қандай өзгерістер алып келетенін оқып біледі. 
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Камераны қалай қолданып, мультимедиалық құралдармен аудио жəне видео түсіріп көреді. Мобилді 
құрылғылардың бүгінгі қоғамға əсерін саралап, жаңа технологиялардың демократиялық қоғамдағы орны 
мен журналистиканың негізгі құндылықтарын бейімдеудің тиімді жолдарын қарастырады. 

Оқыту əдісі: Лекциялар, пікір алмасулар, компьютер кластарындағы практикалық тапсырмалар,  
журналистік жобалар.

Педагогикалық тəсіл: Курс екі педагогикалық тəсілден тұрады: дəстүрлі лекция/пікіралмасу немесе 
семинар жəне компьютерлік лабораторияда өтетін практикалық тапсырмалар. Бұл курсты 20 студентке 
лайықтап ұйымдастырған жөн. Əр студенттің алдында жеке компьютері болуы тиіс. Студенттер саны көп 
болса, лабораториялық жұмыстарда шағын топқа бөлу керек. Əрбір студенттің алдындағы компьютері Ин-
тернетке қосулы болуы тиіс. Егер Интернетке қосу мүмкіндігі болмаса, проектор қолдануға болады (сту-
денттер сырттай бақылағаннан гөрі өздері жұмыс істеп отырғанда ақпаратты жылдам  қабылдайтындықтан 
проекторды қолдануға кеңес бермейміз). 

Апталық жүктемес:  4 сағат (2 лекция/пікіралмасу, 2 сағат компьютерлік лаборатория)

Міндетті жəне ұсынылатын əдебиеттер жəне қажетті құралдар тізімі

Интернеттегі арнайы сайттарда жарияланған практикалық тапсырмаларды орындауға қажетті 
компьютерлік бағдарламалар.

Курсқа қажетті жалпы білім берерлік əдебиеттер:
Минаев Артем. ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ: http://www.evartist.

narod.ru/text16/089.htm
Справочник по свободе массовой информации в Интернете: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=708
Оқуға ұсынылатын əдебиеттер:
Қазақша:
 Асхат Еркімбай. «Жаңа медиа: Монологтан диалогқа»
Орысша:
Апджон Р., Раффин Х. Интернет и журналистика: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
Рэддик, Рэнди; Кинг, Эллиот. Журналистика в стиле он-лайн. – М.: Национальный институт прессы – 

Вагриус, 1999.
Работа в Internet и создание web-страниц: Учебное пособие 
WEB-дизайн. Знакомство с HTML: Учебно-методическое пособие 
Основы Web-инжиниринга. Часть 1: Учебное пособие 
Разработка веб-ресурса с использованием HTML, CSS, JavaScript, PHP. Применение базовых техноло-

гий для создания фотоархива в веб-интерфейсе: Учебное пособие 
Язык структурной разметки гипертекста HTML: Учебное пособие
Каскадные таблицы стилей CSS: Учебное пособие 
Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие 
Основы работы в графическом пакете Adobe PhotoShop: Методические указания 
Краткое введение в Adobe Photoshop CS3 и Flash CS3: Учебное пособие 
Компьютерная графика: Лабораторный практикум. Программы CorelDraw и Photoshop 
Редактирование и монтаж изображений в графическом редакторе Photoshop: Учебное пособие 
Графика и мультимедиа для WEB 
Обработка и монтаж аудиозаписей с использованием Audacity: Учебное пособие 
Ағылшынша:

 Foust, James, Online Journalism - Principles and Practices of News for the Web, (2005), Holcomb 
Hathaway Publishers, Scottsdale, AZ.

 Stovall, James Glen, Web Journalism - Practice and Promise of a New Medium, (2004), Pearson Education, 
Boston, MA.
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 Quinn, Stephen, Convergent Journalism: The Fundamentals of Multimedia Reporting, 2005, Peter Lang 
Publishing, New York, NY.

 Kovach, Bill, and Rosentiel, Tom, The Elements of Journalism: What news people should know and the 
public should expect (2001), Crown Publishers, New York, NY.

 Software: Dreamweaver, Photoshop, Audacity, Soundslides, iMovie (or other video editing software like 
FinalCut Pro or Adobe Premiere)

 Бағдарламалар: Dreamweaver, Photoshop, Audacity, Soundslides, iMovie (немесевидеоныөңдеугеарн
алғанбасқадабағдарламалар: FinalCut Pro or Adobe Premiere)

Сабақ кестесі

1-апта

Семинар: Оқу жоспарын таныстыру, студенттермен танысу. Жергілікті жəне халықаралық онлайн 
журналистикаға шолу жасау. Веб қалай жұмыс істейді (Foust, 1-тарау).

Лаборатория: құралдар мен термидер (Foust, 1-тарау) HTML-ге кірісе (Foust, 3-тарау).
Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет: семинарға (Ward 1-тарау, Stovall 1-тарау), лабораторияға (Foust 

1, 3 тараулары).

2-апта

Семинар: Желілік журналистика дегеніміз не? Ол қалай дамыды? Интернет пен дижитал төңкерістің 
қысқаша тарихы. Дижитал журналистиканың əлем журналистикасы мен біздің елдегі журналистикаға 
əсері. Оқу мысалы ретінде жергілікті немесе аймақтық жағдайға шолу жасау.

Лаборатория: HTML мен CSS-ке кіріспе. Желіде жарияланатын жобаның бастамасы: студенттер 
парақшаларына қысқаша тоқталады.

Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет: Kovach жəне Rosentiel (немесе http://www.nieman.harvard.edu/
reports/professor/elements.pdf), Foust 1-тарау.

3-апта

Семинар: Жаңа форматтағы журналистиканың негізгі құндылықтары. “Журналистиканың тоғыз 
элементі”. Еліміздегі жəне шетелдегі желілік журналистиканың түрлері. Сегізінші аптада ұсынылатын 
шағын ғылыми жоба тақырыптарын таңдау мен талқылау.

Лаборатория: HTML гиперсілтемелер, суреттер қою, авторлық өзге де өнімдердің техникалық 
ерекшеліктері. Парақшалармен жұмыс.

Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет: Foust 6-тарау.

4-апта

Семинар: Аудиторлық жобаны жоспарлау: ғылыми фантастикалық немесе жаңалықтар сайтының 
веб-журналы. Веб-дизайн негіздері, ақпараттың құрылымы, жаңалықтар сайтын қолданудың 
қарапайымдылығы.

Лаборатория: парақшалармен жұмысты аяқтау. Ғылыми фантастикалық веб-журналды жасауға 
кіріспе.

Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет: Stovall 2-тарау

5-апта

Семинар: Жаңалықтар сайтын саралау: студенттер барлық аудиторияға ғылыми фантастикалық сайт 
үшін үлгі болатын шетелдік немесе жергілікті бір веб-сайтты сараптайды. Ғылыми фантастикалық сайтта 
жарияланатын мақалаларды талқылап, тізімі құрастырылады.

Лаборатория: HTML: CSS қолданып кестелер құрастурға кіріспе. HMTL мен CSS қолданып ғылыми 
фантастикалық сайт жасау.
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Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет: Foust 5-тарау, Stovall 6-тарау

6-апта

Семинар: Веб бағдарлау бойынша ақпарат жинау, Мəліметті компьютерде əзірлеу. Ғылыми 
фантастикалық веб журналды əзірлеу бойынша студенттердің есебі

Лаборатория: HTML: кестелер мен CSS-те жұмыс істеу бойынша қосымша кеңестер. Ғылыми 
фантастикалық веб журналды HTML жəне CSS көмегімен жасауды жалғастыру.

Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет: Апджон Р., Раффин Х. Интернет жəне журналистика http://
www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541

Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm
Рэддик, Рэнди; Кинг, Эллиот. Журналистика в стиле он-лайн. – М.: На-циональный институт прессы – 

Вагриус, 1999.
Работа в Internet и создание web-страниц: Учебное пособие (fi le HTML1.pdf included)
WEB-дизайн. HTML-мен танысу: Оқу əдістемелік құралы (fi le HTML2.pdf included)
Web-инжиниринг негіздері. 1-бөлім: Оқу əдістемелік құралы (fi le HTML3.pdf included)
Разработка веб-ресурса с использованием HTML, CSS, JavaScript, PHP. Применение базовых техноло-

гий для создания фотоархива в веб-интерфейсе: Учебное пособие (fi le HTML4.pdf included)
Язык структурной разметки гипертекста HTML: Учебное пособие (fi le HTML5.pdf included)
CSS стиліндегі каскадты кестелер: Оқу құралы (fi le CSS1.pdf included)
 Foust, 7. Stovall, 5.

7-апта

Семинар: Веб үшін мақала жазудың принциптері мен редактурасы. Веб журналға жарияланатын 
мақалалар редакцияланып, дайын күйінде келуі керек. 

Лаборатория: дижитал камералар мен құрылғылармен танысу
Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет:
Апджон Р., Раффин Х. Интернет и журналистика:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
Рэддик, Рэнди; Кинг, Эллиот. Журналистика в стиле он-лайн. – М.: На-циональный институт прессы – 

Вагриус, 1999.

8-апта

Семинар: Ғылыми фантастикалық веб журналды бағалау. Аралық бақылау немесе жазбаша 
жұмыстарын, презентацияларын тапсыру

Лаборатория: Photoshop-қа кіріспе жəне интернетте отырып, сұхбат алу тəсілдері
Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет:
Апджон Р., Раффин Х. Интернет жəне журналистика:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
Рэддик, Рэнди; Кинг, Эллиот. Онлайн стильдегі журналистика. – М.: На-циональный институт прессы 

– Вагриус, 1999.
Компьютерлік графика жəне web-дизайн: Оқу құралы (fi le Photoshop1.pdf included)
Adobe PhotoShop жұмыс істеу тəсілдері: Əдістемелік нұсқаулық (fi le Photoshop2.pdf included)
Adobe Photoshop CS3 жəне Flash CS3 кіріспе: Оқуқұралы (fi le Photoshop3.pdf included)
Компьютерлікграфика: Лабораториялықпрактикум. CorelDraw жəне Photoshop бағдарламалары (fi le 

Photoshop4.pdf included)
Photoshop графикалықредакторындамонтаждау: Оқуқұралы (fi le Photoshop5.pdf included)
WEB-кеарналғанграфикажəнемультимедиа (fi le Photoshop6.pdf included)
Gillmor, 1, 12.
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9-апта

Семинар: Блог жəне азаматтық журналистикасы. Аудиторияны веб жаңалықтар жасауға қатыстыру. 
Желілік журнал үшін топтың блогын ашу. 15-аптада тапсырылатын тақырыпты талқылау жəне таңдау.

Лаборатория: желілік журналған сурет немесе графика қою. Audacity бағдарламасына кіріспе.
Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет:
Апджон Р., Раффин Х. Интернет жəне журналистика:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
Audacity бағдарламасы көмегімен аудио файлдарды жазып, өңдеу: Оқу құралы (fi le Audacity.pdf included) 
 Foust, 9.

10-апта

Семинар: Мультимедиа жəне интерактивтілік: журналистердің оқиғаны баяндау стиліндегі өзгерістері. 
Студенттер веб журналға тапсыратын мультимедиалық жобаларын (видео, аудио, слайд шоу, сурет т.с.с.) 
талқылап, таңдау

Лаборатория: дыбыстық файлдарды қосу. Видео камерамен жəне желіге арналған репортаж жасауға 
арналған техникамен таныстыру

Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет:
Апджон Р., Раффин Х. Интернет жəне журналистика:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
Audacity бағдарламасы көмегімен аудио файлдарды жазып, өңдеу: Оқу құралы (fi le Audacity.pdf included) 
Stovall, 8 и 9.

11-апта

Семинар: желідегі видео жəне фотоға қойылатын негізгі талаптар. Анимацияланған жəне кіріктірілген 
ақпараттық графика, аудио-слайдшоу жəне өзге де визуалды презентацияның өзге де түрлері.

Лаборатория: дыбыстық слайдтарға кіріспе жəне веб журналға мақалаларды орналастыру. iМovie 
жəне Adobe Premiere немесе FinalCut Pro тəрізі бағдарламаларға кіріспе

Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет:
Апджон Р., Раффин Х. Интернет жəне журналистика:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
 HTML, CSS, JavaScript, PHP қолданып веб сайт жасау. Веб-интерфейсте фото мұрағат жасау жол-

дары: Оқу құралы (fi le HTML4.pdf included)
 Quinn, 2.

12-апта

Семинар: Мультимедиалық студия жаңалықтары: Интернет жаңалық тарататын ұйымдардың 
құрылымын өзгертуде. Мобильді құрылғылардың жаңалық тарату технологиясына əсері: мəтіндік хабар-
лардан бастап, сайттардан аудио файлдарды алу, жүктеуге дейінгі аралық.

Лаборатория: веб журналға видеомен хабарланған оқиғаны орналастыру. Сайттардан аудиофайлдар-
ды алу жолдары

Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет:
Апджон Р., Раффин Х. Интернет жəне журналистика:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
HTML, CSS, JavaScript, PHP қолданып веб сайт жасау. Веб-интерфейсте фото мұрағат жасау жолдары: 

Оқу құралы (fi le HTML4.pdf included)
 Foust, 10; (заңнамаға қатысты жергілікті жəне республикалық мəселелерді қарап шығу)
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13-апта

Семинар: желілік журналистиканың əдептілік жəне заңнамалық мəселелері. Мультимедиалық жоба-
ларды тапсыру уақыттары.

Лаборатория: желілік журналға үнхабарларды жариялау
Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет:
Интернеттегі өңірдегі еңбек нарығына қатысты мақалаларды оқу
Апджон Р., Раффин Х. Интернет жəне журналистика:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
HTML, CSS, JavaScript, PHP қолданып веб сайт жасау. Веб-интерфейсте фото мұрағат жасау жолдары: 

Оқу құралы (fi le HTML4.pdf included)

14-апта

Семинар: елімізде немесе өңірдегі желілік журналистика бойынша еңбек нарқы мен жұмысқа орнала-
су мүмкіндіктері. Ғылыми фантастикалық журнал мен блогқа баға беру

Лаборатория: Ғылыми фантастикалық веб журнал бойынша жұмысты қорытындылау
Келесі аптаға оқуға берілетін əдебиет:
Апджон Р., Раффин Х. Интернет жəне журналистика:http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=541
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА:http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
HTML, CSS, JavaScript, PHP қолданып веб сайт жасау. Веб-интерфейсте фото мұрағат жасау жолдары: 

Оқу құралы (fi le HTML4.pdf included)

15-апта

Семинар: Ұзақ мерзімді зерттеудің тақырыбын талқылау. Қорытынды.

Əзірлеген Розентайл Калмон Элвис, Остин қаласындағы Техас Университетіндегі журналисти-
ка факультетіндегі ЮНЕСКО-ның коммуникация кафедрасының əрі 

Night журналистика кафедрасының меңгерушісі 

_________________________________________________________

БАҚ саласына қатысты заңнамалар

Оқыту кезеңі: Үш жылдық бакалавриаттың екінші жылы, төрт жылдық бакалавриаттың үшінші жылы. 

Курс сипаттамасы: Курс журналистер мен БАҚ-қа қатысы бар барлық заңдарды қарастырады. Сту-
денттерге ұлттық заңнаманың құрылымын, соттың құрылымын, баспасөз еркіндігін, еркін пікір білдірудің 
демократиялық қоғамға əсерін, баспасөз жұмысын реттейтін заңдарды, журналистердің жұмысын 
жеңілдететін немесе қиындататын халықаралық жəне ұлттық заңдарды қарастырады. 

Оқыту əдісі: лекциялар мен семинарлар

Педагогикалық тəсіл: Күрделі құқықтық тұжырымдарды түсіндіру үшін теория мен практиканы 
біріктіріп, студенттерге оқу материалдарымен танысуға көбірек уақыт берген жөн. Оқытушылар БАҚ пен 
заңнамаға қатысты өз елдерінен мысалдар келтіріп, заңның қалай жұмыс істейтінін тиянақты түсіндіргені 
дұрыс. Семинарлар барысында заң қызметкерлерін немесе студент-магистранттарды пікір алмасуға 
шақыру арқылы тақырыпты тереңірек ашуға болады. Семинарға лайықтап əкелген студенттердің жазбаша 
түрдегі презентациясы ерекше ескеріліп отыруы тиіс.  
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Апталық жүктемесі: лекция мен семинар: 4 сағат. Ізденіс жұмыстарына, тапсырмаларды əзірлеп, 
орындауға 6 сағат

Апта саны: 15

Міндетті жəне оқуға ұсынылатын əдебиетер тізімі

Ескерту: əр елдің заңнамасы əртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан ұсынылатын əдебиеттер нақты 
тақырыпқа сəйкес келмейді. Белгілі бір елдің заңнамасынан мысал келтіретін болса, оқытушылар сол 
елдің заңдарына қатысты əдебиетті қолданғаны жөн. 

Артикль 19 (http://www.article19.org/publications/global-issues/index html) ұйымының сайтында көптеген 
елдердің бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты заңдары туралы мəліметтер бар. 

Оқытушылар сонымен қатар көрнекі мысалдар үшін өз елдеріндегі құқықтық есептердің де деректерін 
пайдаланса құба-құп. 

Оқуға ұсынылатын əдебиеттер 

Қазақша: 

Орысша:
Актуальные проблемы обеспечения доступа к информации:  http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=427
Артикль 19: http://www.article19.org/pdfs/languages/russian.html
Банисар Д. Свобода информации и доступ к правительственным  документам: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=723
Банисар Д. Свобода информации и доступ к правительственным документам: 

http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=723
Ваше право знать. Краткий справочник по доступу информации:

 http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=793
Ганна Красильникова. Как освещать выборы. Памятка журналисту. ОФ «Адил Соз», 2007 г. (электрон-

ная версия доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/poll.pdf )
Глисков А.А. Методические рекомендации по ведению дел о защите чести,  достоинства и деловой репутации: 

http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=726
Доклад об освещении российскими СМИ трагедии в Беслане: доступ к 
Европейские стандарты в области прав человека: теория и практика  функционирования Европейской 

Конвенции о защите прав человека и  основных свобод: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=579
 Закон о СМИ: как понимать, как применять. ОФ «Адил Соз», 2005 г. (электронная версия доступна в 

Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/13.pdf )
Законодательство и практика масс медиа:  http://www.medialaw.ru/zip.html
Законодательство о СМИ в странах СНГ и Прибалтики:  http://www.medialaw.ru/exussrlaw/index.php
Законодательство о СМИ стран бывшего СССР: http://www.medialaw.ru/publications/books/national1/

index.html
Информации и условия работы журналистов:  http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=582
Как вести себя в суде. Памятка журналисту. ОФ «Адил Соз», 2005 г. (электронная версия доступна в 

Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/12.pdf )
Коппероуд Р., Нельсон Р. П. Как преподносить новости: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=647
КОРОТКО О ДИФФАМАЦИИ: http://www.article19.org/pdfs/tools/defamation-abc-russian.pdf
Мендел Т. Свобода информации. Сравнительное правовое исследование: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=576
Многочисленные материалы по правовому регулированию и состоянию 
Монахов В. Н. Государственная поддержка СМИ: пределы необходимого и достаточного: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=285
Политкорректность в СМИ Казахстана: поиск гармонии. ОФ «Адил Соз», 2007 г. (электронная версия 

доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/21.pdf
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Право и средства массовой информации: http://www.medialaw.ru/
Правовое регулирование: http://www.library.cjes.org/online/?s=3&tm=7
Рахиля Карымсакова. Освещай, но не разжигай. Пособие для журналистов. ОФ «Адил Соз», 2007 г. 

(электронная версия доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/22.pdf
Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm  
Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ:  http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
Сергей Власенко. Как реализовать свои права, не нарушая чужие. - Практическая журналистика в Ка-

захстане: Практическое руководство, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2008 г. 
(электронная версия доступна в Интернет по ссылке: www.mediaalliance.kz/download/266/Rukovodstvopra
kticheskayaZhurnalistikaVKazakhstane-2.pdf)

Спецкурс по медийному, авторскому трудовому праву, по доступу к информации, закону о рекламе, 
выборах.Международный центр журналистики «MediaNet», 2008 г. (электронная версия доступна в Ин-
тернет по ссылке: http://www.mediaalliance.kz/download/268/SpetskursPoMediynomu,AvtorskomuTrudovom
uPravu,PoDostupuKInformatsii,ZakonuOReklame,Vyborakh.pdf )

Сборник материалов «Международные нормы права в медийной сфере Казахстана». ОФ «Северо-Ка-
захстанский правовой медиа-центр», 2009 г. (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: http://
www.mediaalliance.kz/download/271/SbornikMaterialovmezhdunarodnyeNormyPravaVMediynoySfereKazakh
stana.pdf ) 

Конституция Республики Казахстан (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: http://www.
akorda.kz/ru/offi cial_documents/the_constitution/the_constitution )

Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» (электронная версия доступна в 
Интернет по ссылке: http://e.gov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/library2/7_smi/mass_media/addInfo/
article%20law%20on%20mass%20media&lang=ru )

Спецкурс по медийному, авторскому трудовому праву, по доступу к информации, закону о рекламе, 
выборах.Международный центр журналистики «MediaNet», 2008 г. (электронная версия доступна в Ин-
тернет по ссылке: http://www.mediaalliance.kz/download/268/SpetskursPoMediynomu,AvtorskomuTrudovom
uPravu,PoDostupuKInformatsii,ZakonuOReklame,Vyborakh.pdf )

Практическая журналистика в Казахстане: Практическое руководство, Международный центр жур-
налистики «MediaNet» - издание 2008 г. (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: www.
mediaalliance.kz/download/266/RukovodstvoprakticheskayaZhurnalistikaVKazakhstane-2.pdf)

Сборник материалов «Международные нормы права в медийной сфере Казахстана». ОФ «Северо-Ка-
захстанский правовой медиа-центр», 2009 г. (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: http://
www.mediaalliance.kz/download/271/SbornikMaterialovmezhdunarodnyeNormyPravaVMediynoySfereKazakh
stana.pdf )

Рахиля Карымсакова. Освещай, но не разжигай. Пособие для журналистов. ОФ «Адил Соз», 2007 г. 
(электронная версия доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/22.pdf )

Ганна Красильникова. Как освещать выборы. Памятка журналисту. ОФ «Адил Соз», 2007 г. (электрон-
ная версия доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/poll.pdf )

Политкорректность в СМИ Казахстана: поиск гармонии. ОФ «Адил Соз», 2007 г. (электронная версия 
доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/21.pdf )

Закон о СМИ: как понимать, как применять. ОФ «Адил Соз», 2005 г. (электронная версия доступна в 
Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/13.pdf )

Как вести себя в суде. Памятка журналисту. ОФ «Адил Соз», 2005 г. (электронная версия доступна в 
Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/12.pdf )

Ганна Красильникова. Нельзя. Нужно. Можно. Памятка журналисту. ОФ «Адил Соз», 2003 г. (электронная вер-
сия доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/4.pdf)

Ағылшынша:
 Article 19. 2006. Defamation ABC. A simple introduction to key concepts of defamation law. London: 

Article 19.
 Article 19. 2007. The freedom of expression handbook. London: Article 19.
 Brand, R.C. 2006. Between privilege and subpoena: protecting confi dential sources. Ecquid Novi. 27 (2): 

113 - 135.
Bussiek, C. & Bussiek, H. 2004. The media: making democracy work. Tool Box 1 - 4. Windhoek: Friedrich 

Ebert Stiftung. Available free of charge at http://www.fesmedia.org.na.
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Coliver, S. (Ed.) 1992. Striking a balance. Hate speech, freedom of expression and non-discrimination. 
London: Article 19.

Commonwealth Secretariat. 2003. Freedom of expression, association and assembly.(Best practice series). 
Commonwealth Secretariat.

Cram, I. 2006. Contested words. Legal restrictions on freedom of speech in liberal democracies. Aldershot: 
Ashgate Publishing.

Lichtenberg, J (Ed.) 1990. Democracy and the mass media. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
Mendel, T. 2003. Freedom of information. A comparative legal survey. New Delhi: UNESCO.
Rozenberg, J. 2004. Privacy and the press. New York: Oxford University Press. Article 19. 1999. Kid’s talk: 

freedom of expression and the UN Convention on the Rights of the Child. London: Article 19.
Walden, R.C. (Ed.) 2000. Insult laws: an insult to press freedom. Reston, Va.: WorldPress Freedom Committee.

Апталық сабақ мазмұны:
Неделя 1
Оқытушы мен студенттердің танысуы. Курс құрылымын, əдебиеттер мен тапсырмаларды талдау. БАҚ 

туралы заңнамаға қысқаша шолу.
2-аптада оқуға ұсынылатын əдебиеттер
КЕМДЕНСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПО СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ И РАВЕНСТВУ: http://www.

article19.org/pdfs/standards/camden-principles-russian.pdf
Қазақстан Республикасының «БАҚ туралы» заңы(электронная версия доступна в Интернет по ссылке: 
Закон о СМИ: как понимать, как применять. ОФ «Адил Соз», 2005 г. (электронная версия доступна в 

Интернет по ссылке Bussiek&Bussiek (2004) Инструментальный ящик 1, стр. 6-34

2-апта
Лекция: Журналист деген кім? Журналистер тіркеуде тұруы керек пе? Кəсіби стандарттар идеясы? 

Прессаны басқару: мемлекеттік басқару ма, əлде өзін-өзі басқару ма? 
Семинар: журналистер лицензия алуы керек пе? Өз еліңіздегі жағдайларды ескере отырып, пікіралмасу.
3-аптада оқуға ұсынылатын əдебиеттер: оқытушы таңдауы. (Елдің ерекшелігіне байланысты)
Лекции по основам правовой грамотности для журналистов: http://www.medialaw.ru/publications/books/

srs/index.html
Монахов В. Н. Государственная поддержка СМИ: пределы необходимого и достаточного: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=285
Закон о СМИ: как понимать, как применять.  (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: ОФ 

«Адил Соз», 2005 г.  http://www.adilsoz.kz/book_pdf/13.pdf

3-апта
Лекции: Заңнама жəне сот. Заңдардың қайнар көзі. Ата заң.
Семинар: журналистика мен азаматтық: журналистерге ерекше құқық берілуі керек пе?
4-аптаның əдебиеті:
Законодательство о СМИ стран бывшего СССР:  http://www.medialaw.ru/publications/books/national1/

index.html
Ваше право знать. Краткий справочник по доступу информации:  http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=793
Лекции по основам правовой грамотности для журналистов:  http://www.medialaw.ru/publications/books/

srs/index.html
Конституция Республики Казахстан (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: http://www.

akorda.kz/ru/offi cial_documents/the_constitution/the_constitution
Закон о СМИ: как понимать, как применять.  (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: ОФ 

«Адил Соз», 2005 г.  http://www.adilsoz.kz/book_pdf/13.pdf
 Bussiek&Bussiek (2004). Инструментальный ящик 1, стр. 38-42
 Lichtenberg, J. Foundations and limits of freedom of the press. В: Lichtenberg, J (Ed.) 1990

4-апта:
Лекции: Пікір білдіру еркіндігі. Конституция нормасы. Халықаралық құралдар.
Семинар: еліміздегі пікір білдіру еркіндігіне қатысты жағдайға шолу.
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5-аптада оқуға ұсынылатын əдебиет: Законодательство о СМИ в странах СНГ и Прибалтики: http://
www.medialaw.ru/exussrlaw/index.php

Лекции по основам правовой грамотности для журналистов: http://www.medialaw.ru/publications/books/
srs/index.html

Европейские стандарты в области прав человека: теория и практика функционирования Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=579   

Сборник материалов «Международные нормы права в медийной сфере  Казахстана». ОФ «Северо-
Казахстанский правовой медиа-центр», 2009 г.электронная версия доступна в Интернет по ссылке: http://
www.mediaalliance.kz/download/271/SbornikMaterialovmezhdunarodnyeNormyPravaVMediynoySfereKazakh
stana.pdf ) 

Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
 Bussiek&Bussiek (2004). Инструментальный ящик 1, стр. 45-49

5-апта
Лекция: Ұлттық қауіпсіздік пен қоғамды басқару.
Семинар: Ұлттық мүддені қалай анықтаймыз?
6-аптада оқуға ұсынылатын əдебиет: Лекции по основам правовой грамотности для журналистов: 

http://www.medialaw.ru/publications/books/srs/index.html
Банисар Д. Свобода информации и доступ к правительственным документам: 

http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=723
Актуальные проблемы обеспечения доступа к информации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=427
Актуальные проблемы обеспечения доступа к информации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=427
Закон о СМИ: как понимать, как применять.  (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: ОФ 

«Адил Соз», 2005 г.  http://www.adilsoz.kz/book_pdf/13.pdf
 Bussiek&Bussiek (2004). Инструментальный ящик 4, стр. 1-35; Mendel (2003) Учебный пример, 

относящийся к вашей стране.

6-апта
Лекция: ақпаратқа қол жеткізу мен оған қатысты заңдар. Куəгерді қорғау.
Семинар: жеке адамдарға қатысты мəлімет кез-келген адамға қол жетімді болуы керек пе?
7-аптада оқуға ұсынылатын əдебиет: 
Банисар Д. Свобода информации и доступ к правительственным  документам: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=723
Ваше право знать. Краткий справочник по доступу информации: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=793
Спецкурс по медийному, авторскому трудовому праву, по доступу к информации, закону о рекламе, 

выборах.Международный центр журналистики «MediaNet», 2008 г. (электронная версия доступна в Ин-
тернет по ссылке: http://www.mediaalliance.kz/download/268/SpetskursPoMediynomu,AvtorskomuTrudovom
uPravu,PoDostupuKInformatsii,ZakonuOReklame,Vyborakh.pdf )

Сергей Власенко. Как реализовать свои права, не нарушая чужие. - Практическая журналистика в Ка-
захстане: Практическое руководство, Международный центр журналистики «MediaNet» - издание 2008 г. 
(электронная версия доступна в Интернет по ссылке: www.mediaalliance.kz/download/266/Rukovodstvopra
kticheskayaZhurnalistikaVKazakhstane-2.pdf)

Мендел Т. Свобода информации. Сравнительное правовое исследование: http://www.library.cjes.org/
online/?a=con&b_id=576

7-апта
Лекция: Сот қызметі туралы ақпарат тарату əдебі.
Семинар: қарастырылып жатқан сот ісі туралы талқылау, өз еліміздегі ерекшеліктерді баяндау
8-аптада оқуға ұсынылатын əдебиет: Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://

www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
Актуальные проблемы обеспечения доступа к информации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=427
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Как вести себя в суде. Памятка журналисту. ОФ «Адил Соз», 2005 г. (электронная версия доступна в 
Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/12.pdf )

Законодательство о СМИ стран бывшего СССР: http://www.medialaw.ru/publications/books/national1/
index.html

Законодательство о СМИ в странах СНГ и Прибалтики: http://www.medialaw.ru/exussrlaw/index.php
 Bussiek & Bussiek (2004). Инструментальный ящик 1, стр. 56-57. Cram (2006) гл. 5: Wounding 

words: The constitutional challenge posed by hate speech in modern liberal democracies.

8-апта
Лекциялар: Құқығы əлсіз топтар мен еркін пікір білдіру арасында тепе-теңдікті сақтаудың жолы қайсы? 

Өшпенділік, діни араздық пен расизмді реттейтін заңдар. 
Семинар: Пікір еркіндігі өзге біреуді балағаттау еркіндігіне рұқсат бере ме? Талқылау. 
9-аптада оқуға ұсынылатын əдебиет: Лекции по основам правовой грамотности для журналистов: 

http://www.medialaw.ru/publications/books/srs/index.html
Рахиля Карымсакова. Освещай, но не разжигай. Пособие для журналистов. ОФ «Адил Соз», 2007 г. 

(электронная версия доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/22.pdf
Лекции по основам правовой грамотности для журналистов: http://www.medialaw.ru/publications/books/

srs/index.html
Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
 Cram (2006) Глава 6: Sexually explicit expression and the courts.

9-апта
Лекциялар: Əлеуметтік құндылықтарды сақтау. Əдепсіздік пен порнография. Зорлық-зомбылық. Бала 

құқығы. 
Семинар: Пікір еркіндігі порнографияға да қатысты ма? 
10-аптада оқуға ұсынылатын əдебиеттер: Лекции по основам правовой грамотности для журналистов: 

http://www.medialaw.ru/publications/books/srs/index.html
Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
 Bussiek&Bussiek (2004). Инструментальный ящик 1, стр. 50-54
 Article 19. 2006. DefamationABC. A simple introduction to key concepts of defamation law. London: 

Article 19.
 Введение и опрос в стране. По: WaldenR.C. (Ed.) 2000. Insult laws: an insult to press freedom. Reston, 

Va.: World Press Freedom Committee.
Оқытушының таңдауы. (Əр елдің ерекшелігіне байланысты), Жала жабуға қатысты заңнамалар.

10-апта
Лекциялар: Жала жабуға қатысты заңнамалар, жаладан қорғанудың заңды тетіктері. Қылмыстық жала, 

заңды сыйламай (егер лайықты болса). 
Семинар: жала жабу мəселесінде журналист өзге азаматтарға қарағанда көбірек немесе азырақ 

жауапкершілік сезінуі керек пе? 
11-аптада оқуға ұсынылатын əдебиеттер: Глисков А.А. Методические рекомендации по ведению дел о 

защите чести, достоинства и деловой репутации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=726
КОРОТКО О ДИФФАМАЦИИ: http://www.article19.org/pdfs/tools/defamation-abc-russian.pdf
Мендел Т. Свобода информации. Сравнительное правовое исследование: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=576
 1-тарау: Confi dence or privacy. Из: Rozenberg (2004).
 4-тарау: Regulating the press. Из: Rozenberg (2004). 
Оқытушы таңдауы: Жала жабуға қатысты өз еліңіздің заңдары.

11-апта
Лекциялар: Жеке өмірге қатысты заңдар мен кəсіби стандарттар. 
Семинар: жеке пікір білдіру мен жеке басқа тиіспеу құқығы. 
Лекции по основам правовой грамотности для журналистов: http://www.medialaw.ru/publications/books/

srs/index.html
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Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
Келесі аптада оқуға ұсынылатын əдебиеттер:
Мендел Т. Свобода информации. Сравнительное правовое исследование: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=576
 Bussiek&Bussiek (2004). Инструментальный ящик 1, стр. 41-44
 Brand, R.C. 2006. Between privilege and subpoena: protecting confi dential sources.
 EcquidNovi. 27 (2): 113 - 135. 

12 апта
Лекциялар: Құпия дереккөздерді жарияламау құқығы. Жауап алу құқығы. 
Лекции по основам правовой грамотности для журналистов: http://www.medialaw.ru/publications/books/

srs/index.html
Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
Закон о СМИ: как понимать, как применять.  (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: ОФ 

«Адил Соз», 2005 г.  http://www.adilsoz.kz/book_pdf/13.pdf
Семинар: құпия дереккөздерді жарияламау үшін журналистерге айрықша құқық беру қажет пе? 
Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
13-аптада оқуға ұсынылатын əдебиет: Оқытушы таңдауы (əр елдің жағдайына байланысты)

13-апта
Лекциялар: Бұқаралық ақпарат құралдары жəне сайлау. Сайлау туралы ақпарат таратуға қатысты заңдар. 

Семинар: Сайлау кезіне арнап БАҚ-тар үшін арнайы заң шығару қажет пе? 
Рихтер А.Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm
Келесі аптаға оқуға ұсынылатын əдебиет:
Освещение Выборов: http://www.article19.org/pdfs/tools/election-reporting-media-monitoring-rus-.pdf
Ганна Красильникова. Как освещать выборы. Памятка журналисту. ОФ «Адил Соз», 2007 г. (электрон-

ная версия доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/poll.pdf )
Политкорректность в СМИ Казахстана: поиск гармонии. ОФ «Адил Соз», 2007 г. (электронная версия 

доступна в Интернет по ссылке: http://www.adilsoz.kz/book_pdf/21.pdf )
 Bussiek&Bussiek (2004). Инструментальный ящик 1, стр. 9-11

14-апта
Лекциялар: Бұқаралық ақпарат құралдарына əсер ететін халықаралық құралдар. 
Ваше право знать. Краткий справочник по доступу информации: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=793
Европейские стандарты в области прав человека: теория и практика функционирования Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=579
Сборник материалов «Международные нормы права в медийной сфере Казахстана». ОФ «Северо-Ка-

захстанский правовой медиа-центр», 2009 г. (электронная версия доступна в Интернет по ссылке: http://
www.mediaalliance.kz/download/271/SbornikMaterialovmezhdunarodnyeNormyPravaVMediynoySfereKazakh
stana.pdf

Семинар: Халықаралық құралдардың баспасөз еркіндігіне кепіл бола алатындығын талқылау. 
Артикль 19: http://www.article19.org/pdfs/languages/russian.html
15 апта
Өткен материалды қайталау. 

Бағалау жүйесі:Апталық жазба тапсырмалары (20%). Студенттер семинар тақырыптары бойынша 
қысқаша есеп əзірлеуі тиіс. 

Аралық эссе (30%). Жеті апта аралығындағы тақырыптардың басын құрастырып, оқытушы ұсынған 
тақырып бойынша эссе жазады. 

Қорытынды емтихан (50%). 

Əзірлеген Роберт Брандом, Пирсон атындағы экономикалық журналистика кафедрасының меңгерушісі, 
Журналистика жəне медиа зерттеулер мектебі, Родес университеті, Оңтүстік Африка.
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БАҚ ЖƏНЕ ҚОҒАМ 

Оқыту кезеңі: Үш жылдық бакалаврдың екінші; төрт жылдық бакалаврдың төртінші жылы 

Пəн сипаттамасы  
Бұл пəн БАҚ-тың демократия үрдісіндегі рөліне ерекше назар аудара отырып, БАҚ-ты тұтыну жəне 

өндірісті үйренуді сыни тұрғыдан қарастырады. Негізгі назар БАҚ-тың шиаланістер мен бейбітшілік пен 
əртүрлі құндылықтарға қол жеткізу жолындағы бастамаларға бөлінеді. 

Əдіснама:Лекциялар, семинарлар жəне жекелеген жаттығулар жинағы
Педагогиқалық əдіс: 
Сынып топтарға бөлінеді (12-16 cтуденттен) семинар барысында курстың бұл бөлімі интерактивті бо-

лады.
Апталық жүктемесі: 4 сағат (3 лекция, 1  семинар) 

Міндетті жəне ұсынылған əдебиет жəне құралдар 
Оқытушы үшін: 
Дзялошинский И. М. Программа курса «Мастерство журналиста»: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=332
Самарцев О. Р. Современный коммуникативный процесс. Ч. 2 Теория и методика журналистики: Учеб-

ное пособие: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=539
Иващенко Г. В., Науменко Т. В. Философские проблемы теории журналистики как область исследова-

ний: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=457
Прутцков Г. В. Ведение в мировую журналистику. Антология в двух томах: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=483
Тертычный А. А. Жанры периодической печати: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=484
Свобода массовой информации в интернете (fi le Svoboda.pdf included)
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: (fi le 

Reklama.pdf included)
СМИ И ИНТЕРНЕТ: проблемы правового регулирования: (fi le Internet.pdf included)
Законы и практика СМИ в странах СНГ и Балтии: (folder Law included)
ИЗБРАННЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КРАТКОГО КУРСА: Гласность и новейшая политическая история СССР и 

России 1985—2001: (fi le History.pdf included)
Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (учебное пособие): http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=236
История печати. Том 1-й: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=481
История печати. Том 2-й: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=482
Четыре теории прессы   Авторы: Сиберт С., Шрамм У., Питерсон Т. Год издания: 1998. Издательство: 

ВАГРИУС
Бове Кортленд Л., Аренс Уильям. Современная реклама / Пер. с англ. В.Б. Боброва; Общ. ред. О.А. 

Феофанова – М.: Довгань, 1995.
Ағылшын тілінде:
David Crowley & Paul Heyer (Eds.) (2007). Communication in History. 5th Edition. Boston: Allyn and 

Bacon.
Lee B. Becker, Tudor Vlad and Nancy Nusser (2007). An evaluation of press freedom indicators. In The 

International Communication Gazette 69: 5-28.
Joseph R. Dominick (2007). The Dynamics of Mass Communications. 9th Edition. Boston: McGraw Hill.
Peter Gross (2002). Entangled Evolutions. Media and Democratization in Eastern Europe. Baltimore and 

London: The Johns Hopkins University Press.
William A. Hachten (1993). The Growth of Media in the Third World. African Failures, Asian Successes. 

Ames: Iowa State University Press.
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Freedom House, Freedom of the press. A global survey of media independence. New York: Rowman & 
Littlefi eld. Available at: http://www.freedomhouse.org/ template.cfm?page=251 &year=2006 

M. Frohardt, M., & J.Termin, (2003). United States Institute of Peace Special Report 110. Use and Abuse of 
Media in Vulnerable Societies. Available at http://www.internews.org/mediaconfl ict/default.htm

Ross Howard (2004). Confl ict Sensitive Journalism. A Handbook. Available at: http://www.i-m-s.dk/media/
pdf/Handbook%20pdf-vers%20eng%20220404.pdf

Monroe E. Price, Beata Rozumilowicz & Stefaan Verhulst (Eds.) (2002). Media Reform. Democratizing the 
media, democratizing the state. London and New York:Routledge

David Tuller (2002). Chapter Reporting Diversity Manual. London: A Media Diversity Institute Publication. 
Available at: http://www.media-diversity.org/PDFS/Reporting%20Diversity%20Manual.pdf

Студенттер үшін: 
Dominick (2007) кітабының тараулары жəне төменде əр сабақтың соңында тізімі берілген басқа да 

ақпарат көздері 

Құрал: Интернетке қосылған компьютер сыныбының міндетті түрде болуын ұсынамыз  

Сабақ кестесі:
№ 1 апта

Курсқа кіріспе. Əдебиет тізімін жəне басқа да тапсырмалар тізімін талқылау
2-аптаға арналған əдебиет:
Дзялошинский И. М. Программа курса «Мастерство журналиста»: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=332
 Dominick (2007), Глава 3: Historical and Cultural Context
№ 2апта
Лекция: Бұқаралық коммуникацияның тарихы. Оқытушылар  Crowley & Heyer жұмысын пайдалана-

тын болады. 
БАҚ аралық қарым-қатынас жəне БАҚ динамикасы. 
Прутцков Г. В. Ведение в мировую журналистику. Антология в двух томах: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=483
ИЗБРАННЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КРАТКОГО КУРСА: Гласность и новейшая политическая история СССР и 

России 1985—2001: (fi le History.pdf included)
Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (учебное пособие): http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=236
История печати. Том 1-й: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=481
История печати. Том 2-й: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=482
 Marshall McLuhan, Understanding Radio (in Crawley, 2007): Mitchell Stephens,
 Television Transforms the News (in Crawley, 2007); Two Cultures-Television versus Print (in Crawley, 

2007).
 Семинар: Студенттер Dominick (2007) 3 тарауын талқылайды. 
 3-аптаға арналған əдебиет:  Dominick (2007), Gross (2002), Price (2002) и Hachten (1993)26 елдегі 

БАҚоқу үлгісі ретінде оқытылады. Оқуға арналған тапсырма – курс оқытылып жатқан елдегі оқыту мы-
салы.

№ 3 апта
Лекция: Курс оқытылып жатқан елдің БАҚ тарихы. 
Семинар: жоғарыда аты аталған оқулықтағы елдердің БАҚ қаншалықты нақты талданған. 4-аптаға 

арналған əдебиет
История печати. Том 1-й: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=481
История печати. Том 2-й: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=482
 Dominick (2007) Глава 17, от «International Media Systems» до «Theories of the Press»

№ 4 апта
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Лекция: Медиажүйелер жəне баспасөз теориясы. БАҚ-тың негізгі теориясы.
Семинар: баспасөз бен мемлекеттің қарым-қатынасын айқындайтын теорияны талдау 

5-аптаға арналған əдебиет: 
 Четыре теории прессы   Авторы: Сиберт С., Шрамм У., Питерсон Т. Год издания: 1998. Изда-

тельство: ВАГРИУС
 Dominick (2007) Глава 17, от «Control and Ownership of Media» до «Examples of Other Systems»

№5 апта
Лекция: медиа қаржыларды игеру. БАҚ экономикасының негіздері: жарнаманың ықпалы 

Вартанова Е.Л. МЕДИАЭКОНОМИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: http://evartist.narod.ru/text11/42.htm
Семинар: БАҚ-ты қаржыландырудың нақты проблемалары 
6-аптаға арналған əдебиет: оқытушы аудиторияны топтарға бөледі. Топтар төрт күннің ішінде жергілікті 

БАҚ-тың бірнеше түрімен танысуы тиіс. 

№6 апта
Лекция: БАҚ мазмұны. Жаңалықтар, көңіл көтеру жəне білім беру бағдарламалары 
Семинар: алдыңғы аптада оқыған немесе тыңдаған БАҚ мазмұнына талдау жасау 
7-аптаға арналған əдебиет: 
Тертычный А. А. Жанры периодической печати: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=484
Ситников В.П. Техника и технология средств массовой информации: Периодическая печать. — М.: 

Факультет журналистики МГУ, 2002.
 Dominick (2007) Глава 11, The Internet and the World Wide Web

№ 7 апта
Лекция: Жаңа БАҚ. Интернеттің ұлттық экономикаға ықпалы.
Семинар: жас жəне үлкен буын арасындағы ақпараттық айырмашылықтың ықпалы жəне қала жəне 

ауылдағы тұрғындардың ақпарат алу өзгешеліктерін талқылау 
8-аптаға арналған əдебиет: 
 Свобода массовой информации в интернете (fi le Svoboda.pdf included)
 СМИ И ИНТЕРНЕТ: проблемы правового регулирования: (fi le Internet.pdf included)
Калмыков А.А., Коханова Л.А. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА: http://www.evartist.narod.ru/text16/022.

htm
Минаев Артем. ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ: http://www.evartist.

narod.ru/text16/089.htm
 Webster’s (1997) глава 1 The Concept of Mass Audience, доступнона: http://www.questia.com/

PM.qst?a=o&d=89358021 

№ 8 апта
Лекция: Аудитория теориясы. Бұқаралық қоғам жəне бұқаралық аудитория.
Семинар: жергілікті екі немесе үш ақпарат құралдарын таңдап алып, оларды талқылау 
9-аптаға арналған əдебиет: 
Изучение читательской аудитории: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=230
Аудитория СМИ: третья сторона в решении вопроса о независимости средств массовой информации: 

http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=303
Деятельность редакции по выяснению информационной потребности аудитории: http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=478
Dominick (2007) Глава 2: Perspectives on Mass Communication

№ 9 апта
Лекция: БАҚ-тың қоғамдағы қызметі 
Семинар: елдің БАҚ-ын кімдер оқиды, қандай аудиторияға қызық тақырыбында талқылау
10-аптаға арналған əдебиет:
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Науменко Т. В. Функция журналистики и функции СМИ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_
id=214

Чугров С. В. Роль СМИ во взаимоотношениях власти и общества: http://www.library.cjes.org/
online/?a=con&b_id=315

Монахов В. Н. Место и роль структур гражданского общества в реализации конституционного инсти-
тута свободы массовой информации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=815

 Хачтенв (1993) Глава 9: Changing Theory and Ideology. 

№10 апта
Лекция: БАҚ жəне мəдениет. Сыни/ мəдени зерттеу. 
Семинар: Елдің екі немесе БАҚ-ындағы əйелдер бейнесі. 
11-аптаға арналған əдебиет: А.Н. ФОРТУНАТОВ. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ: ФИЛО-

СОФСКИЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД: http://evartist.narod.ru/text12/90.htm
 Dominick (2007) Глава 18: Social Effects of Mass Communication. 

№11 апта
Лекция: БАҚ-тың қоғам өміріне ықпалы. Көзқарастар мен сенімнің қалыптасуы. 
Семинар: Студенттер өмірінің жергілікті жəне студенттік баспасөздегі көрінісі жайында талқылау. 
12-аптаға арналған əдебиет:
СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость:http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=207
Последнийвыпуск Freedom House, Freedom of the press. A global survey of media independence. NewYork: 

Rowman&Littlefi eld.

№ 12 апта
Лекция: Баспасөз еркіндігі. Тəуелсіз жəне еркін БАҚ концепциясы. Цензура. 
Еркін баспасөзді бағалау. (Оқытушылар Lee B. Becker, Tudor Vlad and Nancy Nusser (2007) еңбектерін 

пайдаланады. An evaluation of press freedom indicators. В: The International Communication Gazette 69: 5-28.)
Семинар: ел баспасөзіне Freedom House  ұйымы жүргізген бағалаудың нақтылығы қаншалықты. A 

global survey of media independence. New York: Rowman & Littlefi eld.
13-аптаға арналған əдебиет: Засурский Я. Н. Свобода слова как одно из фундаментальных прав челове-

ка: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=216
Свобода выбора и индустрия информации: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=300
Свобода информации и ее границы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=520
Жирков Г.В. ИСТОРИЯ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ XIX–XX ВВ.: http://evartist.narod.ru/text9/35.htm
1. Rozumilowicz’s (Price, 2002), Глава: Democratic change. 

№ 13 апта
Лекция: Демократиялану үрдісіндегі БАҚ-тың рөлі. БАҚ реформаларының кезеңдері 
Семинар: Елдегі БАҚ реформасының деңгейін талдау жəне аталған үрдістің қиындығы. 
14-аптаға арналған əдебиет: Пресса под прессом политики. Свобода СМИ: ситуация в Беларуси, Мол-

дове и Украине: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=403
Свобода информации и ее границы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=520
Ross Howard (2004). Confl ict Sensitive Journalism. AHandbook. Доступно на: http://www.i-m-s.dk/fi les/

publications/IMS_CSJ_Handbook.pdf

№ 14 апта
Лекция: БАҚ жəне шиеленістер
Семинар: Howard (2004) анықтамалығы жас демократияда қалай қолданылуы мүмкіндігін талдау
Литература к 15-ой неделе: ЖУРНАЛИСТИКА КОНФЛИКТА. ПОСОБИЕ: http://evartist.narod.ru/

text3/10.htm
Цой Л.Н. ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ: http://evartist.narod.ru/text7/50.htm
Ибраева Г. Ж. Региональные конфликты и средства массовой информации: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=19
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СМИ в конфликтных ситуациях. Расследования Центра экстремальной журналистики (октябрь 2002 — 
март 2006): http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=738

Прикладная конфликтология для журналистов: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=739
Справочник для журналистов, работающих в постконфликтных зонах (Северный Кавказ): http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=781
СМИ: предотвращение конфликтов и постконфликтное восстановление: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=721
2. Туллерв (2002), Глава 2: General tips on reporting diversity 

№15 апта
Лекция: БАҚ жəне əртүрлілік. Нəсілдік, этникалық, гендерлік жəне діни əртүрлілік.
Семинар: пікірталас, елдегі БАҚ-та нəсілдік, этникалық немесе діни əртүрлілік қалай жазылған. 
Тілім менің... Ресей БАҚ-тарындағы этникалық жəне діни алауыздық проблемалары: http://www.library.

cjes.org/online/?a=con&b_id=187
Борисова Е. Внесудебные возможности решения информационных споров, связанных с пропагандой 

этнической розни (на примере Нижегородской области): http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=707

Бағалау хаттамасы: 

Сабаққа қатысуы жəне тапсырманы орындау - 20%; 1 аралық бақылау – 20%; Эссе – 30%; 
Қорытынды емтихан – 30%

Комментарийлер 
Бұл бағдарлама бакалавр деңгейіне арналған. Магистратура деңгейі үшін мен БАҚ пен қоғамға қатысты 

бұдан да маңызды, апта айтар болсақ, демократизация процесінде БАҚ-тың, қоғамның рөлі жəне БАҚ-қа 
қатысты салдарлы тергеу байланысы сияқты мəселелерді қамтыған болар едім. 

Əзірлеген АҚШ-тың Джорджия штаты университетінің Грейди бұқаралық коммуникация 
жəне журналистика колледжінің, Джеймс М. Кокс атындағы тренингтер мен халықаралық 

бұқаралық коммуникацияны  зерттеу орталығы,  директорының орынбасары доктор Тудор Влад. 

_________________________________________________________

МАТЕРИАЛДАРДЫ РАДИО МЕН ТВ-ГЕ ДАЙЫНДАУ (РАДИО ЖƏНЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ) 

Оқыту кезеңі: үш жылдық бакалавриаттың екінші, төрт жылдық бакалавриаттың үшінші жылы 

Пəн сипаттамасы: 
Бұл курс бакалавриат студенттерін қауымдық радио мен телехабарлар жəне радиоға арналған сұхбаттар 

мен бағдарламаларды, ақпараттарды жүргізу жəне құрастыру, жазу, дайындауға үйретуге арналған. Пəн 
репортаждың ақпаратты қалай өзгерте алатындығы мен субьективтілік пен біржақты ақпарат беруді 
қалай азайтуға болады. Негізінен радио мен телевидение репортаждарын дайындау жəне редакциялау 
машықтарын дамытуға маңыз беріледі. 

Курстың негізгі мақсаттары:
1. Студенттерге бұқаралық ақпарат құралдарының аудиовизуальды жəне аудионың концептуальды 

əрі теориялық аспектілерін үйретуге көмектесу;
2. Мерзімді басылым мен электронды басылым ақпараттары арасындағы ерекшеліктері мен репор-

таждар мен ақпараттарды дайындау барысындағы техникаларды түсіндіру;
3. Студенттерге осы курсқа қатысы бар аудио жəне бейне таспаларды пайдалану мүмкіндігін беру;
4. Студенттерге радио мен телевидениеге арналған ақпаратты жинау техникасы мен жазу машығын 

үйренуге көмектесу;
5. Студенттерді аудио жəне аудиовизуальды жазбаларды редакциялау үшін тəжірибелік жаттығуларға 

қатыстыру;
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6. Радио мен телевидение үшін алынатын сұхбаттар техникасы мен машығын жетілдіру.
Курс соңында студенттер радио мен телевидениеде жұмыс істеуге дайын болуы тиіс. 

Əдісі: Лекциялар,пікір алмасудар, топтық жұмыс, семинар, тəжірибе алмасу жəне кəсіби ортада жұмыс 
істеу.Бір сағаттық лекцияда сабақ жоспары, мотивация, маңызды сəттер, тақырыптың тарихи жəне кон-
цептуальды мəселелер қарастырылады. Семинарларда (1-ден 2 сағатқа дейін) пəнді тереңдете үйрену 
үшін тəжірибелі журналистердің еңбегінен қажеттілерін үйрену мəселесі қарастырылады. Шеберлік сы-
ныбында (əрқайсысы  2-ден 3 сағатқа дейін) стуенттер репортаждың, сұхбат алудың, жазу шетерлігі мен 
редакциялау жəне презентация жасаудың машығынан өтеді. 

Педагогикалық тəсіл: Студенттер есеп беруге дайындалу барысында аса мұқият бақылауда болады 
жəне бағаланады. Ақпараттық технологиялар мен басқа да техникалық құралдарға қол жетімді болу керек. 
Студенттер тəжірибеден өту үшін топтарға бөлінеді. Сарапшылар семинарға екі мақсатпен шақырылады: 
студенттермен өз тəжірибесімен бөлісу үшін, бұқаралық ақпарат құралдары ұйымдары мен көпір болу 
мақсатында. Негізінен ақпаратты жинау, репортаждарды дайындау (сұхбат алу да бар), редакциялау жəне 
ақпаратты жасауға көбірек көңіл бөлінеді. 

Апталық жүктеме:  аптасына 4 сағаттан (15 апта)

Міндетті жəне ұсынылған əдебиет жəне/немесе құрал-жабдықтар

Оқытушыларға арналған міндетті əдебиет: 

Редакционное руководство «Си-Би-Эй»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=720
Рекомендации для продюсеров Би-би-си: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=22
Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=747
Общественное радио- и телевещание. Зачем? Каким образом? http://www.library.cjes.org online/?a=con&b_

id=742
Раскин А. В. Освещение президентских предвыборных кампаний 1992 и 1996 годов телевидением 

США: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=653
Печать, радио и телевидение в ФРГ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=452
Пока CNN не объявило о победе американских войск, победы нет: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=275
Кисилев Е. Как создавалось НТВ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=371
Шендерович В. «Здесь было НТВ» и другие истории: http://www.evartist.narod.ru/text12/78.htm
Ұсынылған əдебиет:
Борецкий Р. А. В Бермудском треугольнике ТВ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=609
В.В. Орлова. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://

evartist.narod.ru/text5/68.htm
Вагнер Д. Телевизионная компьютерная графика и оформление студии: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=395
Вартанов А. С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТВОРЧЕСТВА НА ТЕЛЕВИЗИ-

ОННЫХ ПОДМОСТКАХ: http://evartist.narod.ru/text6/45.htm
Гринберг П., Вагнер Д., Маркоф Ш. Творческий телевизионный менеджмент: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=384
Делахей М. Советы тележурналисту: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=372
Дерябин А. Телевизионные новости как коммуникативное событие: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=363
Егоров В. Терминологический словарь телевидения: Основные понятия и комментарии: http://www.

library.cjes.org/online/?a=con&b_id=397
Кисилев Е. Как создавалось НТВ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=371
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
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Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_
id=367

Кузнецов Г. В. Критерии качества телевизионных программ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_
id=716

Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ: http://evartist.narod.ru/text7/18.htm
Муратов С. А. Диалог: Телевизионное общение в кадре и за кадром: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=375
Омашев Н. Казахская журналистика. Казахское телевидение. Т.2.-Алматы, 2008.
Печать, радио и телевидение в ФРГ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=452
Плешаков Л. Интервью: проход по минному полю: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=509
Пока CNN не объявило о победе американских войск, победы нет: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=275
РАДИОЖУРНАЛИСТИКА. Под редакцией профессора A.A. Шереля: http://evartist.narod.ru/text5/44.

htm
Редакционное руководство «Си-Би-Эй»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=720
Самойленко Ю. Американские радиопрограммы последней четверти ХХ века: http://www.library.cjes.

org/online/?a=con&b_id=454
Саппак В. Телевидение и мы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=536
Селюкова Г. Ф. Конвергенция компьютерных и телевизионных технологий: новые возможности теле-

видения в США: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=540
Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=747
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: http://evartist.narod.ru/text6/23.htm
Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=586

Ағылшын тілінде: 

 Dominick, JosefR. TheDynamicsofmasscommunication. Media in the digital age, University of Georgia, 
Athens, Mc Graw Hill. New York 2002.

 Chrisell, Andrew. Understanding Radio. Methuen & Co. Ltd. New York.1986, pp. 19-45. Gouh, Howard. 
Planning, producing, presenting the radio programme: An AIBD manual for media trainers. Malaysia.1982, pp. 
175-77

 Eng, Peter & Hodson, Jeff. Reporting and writing News: A basic hand book. Bangkok. Dec 2001. Written 
for the Indo- Сhina Media Memorial Foundation, pp. 112-121

 Alexander, James P. (1979). Programmed Journalism Editing. Ames, lowa; lowa State University Press.
 Boyd, Andrew. (1990). Broadcast journalism. Oxford: Heinermann professional publishing.
 Dimbleby, Nick, Dimbleby, Richard & Whittington, Ken (1994). A guide to production techniques. UK: 

Hodder and Stoughton Bath.
 Wulfemeyer, K. Tim. (1984). Beginning Broadcast Writing. Ames lowa: lowa State University Press. 
 Zbar, Paul B. & Orne, Peter W. (1988). Basic Television Theory and Servicing. NewDelhi: Tata McGraw 

Hill Publishing Co.
 Jabbar, Javed & Qazi Fezz, Isa. (1997). Mass Media Laws and Regulations in Pakistan. Singapore. Amic.
 Niazi, Zamir. (1994). The Web of Censorship. Karachi: Oxford University Press.
 Crook, Tim (1988). International Radio Journalism, London: Routledge.
 Boyd, Andrew (1997). Broadcast Journalism. Oxford: Focal Press.
 Chantler, Paul & Sam Harris (1997) Local Radio Journalism. Oxford: Focal Press.
 Wilby, Pete (1996). The Radio Handbook. London: Routledge
 Hausman, Carl (1995). Crafting the News forElectronic Media. California: Woodsworth publishing
 Waltern, Roger L (1994). Broadcast Writing. New York: McGraw Hill.
 Holland, Patricia. (1997). The television handbook.London: Routledge.
 Cartwright, Steve R. (1996). Pre - Production Planning of Video Film and Multimedia. Oxford: Focal 

Press.
 Cartwright, Steve R. (1996). Training with Video, New York: Knowledge Industry Publications.
 York, Ivor. (1990). Basic Television Reporting. London: Focal Press.
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 Finberg, Howard I. & Bruce D. Litale. (1990). Visual Editing. Belmont: Wadsworth,
 Cremer, Charles F. (1996). ENG [ElectronicNews Gathering] Television News. New York: McGraw Hill.
 Bronfeld Stewart (1986). Writing for Films and TV. Simon & Schuster,Inc. New York.
 Musbuger. B. Robert. Media Manual: Single camera video production. Focal Press. London. 1993, pp.84-152
 Tabing Louie. How to do community radio ( 2002) Unesco Publication, New Dehli
 Fraser, Colin & Estrada Rastrepo Sonia. Community Radio Handbook ( 2001). Unesco
 Maeseneer De. Paul. Here is the News: A radio news manual. Unesco (no date)

Пəн кестесі:

№ 1 апта

Пəнге кіріспе жəне радио мен телевидениеге материалдар дайындаудың негізі 
Жұмыс түрлері: радио жəне телестудия бөлімдеріне сапар шегу. 
Тапсырма: студенттердің бұл пəннен күтері (жазбаша түрде, əріқарай өзін өзі бағалау үшін қажет бо-

лады). 
Келесі аптаға арналған əдебиет: Самойленко Ю. Американские радиопрограммы последней четверти 

ХХ века: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=454
Редакционное руководство «Си-Би-Эй»: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=720
Пока CNN не объявило о победе американских войск, победы нет: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=275
Chrisell, стр. 19 - 45 Dominick, стр.180-197; 258-298 

№ 2 апта

Қысқаша тарих жəне радио мен телевидение эволюциясы 
Маңызды оқиғалардың хронологиясы/ телерадиохабарларын таратудағы тенденциялардың дамуы; 

олардың əлеуметтік ықпалы, болашақ талаптарға жауап беру үшін бұл сала қалай дамығаны жөн. Хабар 
таратуға арналған құрал-жабдықтармен таныстыру: дыбыс жазуға арналған тəжірибелік жаттығу жəне 
микрофонмен жұмыс істеу. 

Тапсырма: эволюция жəне электронды ақпарат құралдарының дамуы, болашақ мүмкіндіктері мен 
ұлттық дамудағы рөлі. 

Үшінші аптаға арналған əдебиет: 
Саппак В. Телевидение и мы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=536
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: http://evartist.narod.ru/text6/23.htm
Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=747
Печать, радио и телевидение в ФРГ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=452
Кисилев Е. Как создавалось НТВ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=371
 Gouh, стр. 71 - 76 

Ескерту: оқытушылар жергілікті əдебиеттерді ұсына алады.

Қосымша əдебиет:
 Омашев Н. Казахская журналистика. Казахское телевидение. Т.2.-Алматы, 2008.
 Омашев Н. Казахская журналистика. Казахское радио. Т.3.-Алматы, 2008.
 Радиожурналистика. Алматы, 2005.

№ 3 апта

Ақпараттар: анықтама, құндылықтар, элементтер, құрылым, сипаты. Ақпарат пен аудиторияға 
арналған қайнар көздер. 

Тыңдауға арналған дыбыс жазу: мерзімді басылым мен əуехабарын таратушылар ақпараттары 
арасындағы айырмашылық. 
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Жұмыс түрлері: бір топ сол күнгі ұлттық жəне жергілікті  баспасөзде берілген жаңалық мəліметтерді 
жазып отырады. Жəне жаңалықтардың мəн-маңызы мен құндылықтарына қарай əр түрлі категорияға 
жіктейді. Ал келесі топ сол жіктелген категорияларға сай сол күнгі жаңалықтарды жинастырады. Сонан 
соң топтар жаңалықтарды  əртүрлі көзқараспен өзара салғастырып, шенестіреді. 

Тапсырма: Əр топқа алғашқы таныстырылым үшін жаңалықтарды қайнарларына, құндылықтарына, 
элементтеріне, сипаттарына байланысты анықтауға негізделген тақырып беріледі (алғашқы таныстыры-
лым жасау тəжірибесін шыңдау үшін). 

4-аптаға арналған əдебиеттер: 
Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=586
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
Делахей М. Советы тележурналисту: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=372
Дерябин А. Телевизионные новости как коммуникативное событие: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=363
В.В. Орлова. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://

evartist.narod.ru/text5/68.htm
 Gouh, с. 175-77: Maeseneer, с. 68-86 

Қосымша əдебиет:
Кузнецов Г. В. Критерии качества телевизионных программ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=716

№ 4 апта
Жаңалықтар студиясына кіріспе: құрылымы, функциясы, мəдениет, репортаждар негізі; жаңалықтар ма-

териалдарын даярлау; жаңалықтарды жинауға арналған құралдар; үлестіру материалдары; жаңалықтарды 
шығару; студия жарығы т.б. 

Жұмыс түрлері: студенттер жергілікті газеттерді қарап шолып шығып, ары қарай дамыту үшін 
мақалалар тізімін жасайды. Олар оны əр қырынан талдап жаңа материал дайындап шығарады. 

Біткен істің қосымша дəлелін  алу үшін əр түрлі жолмен сол тақырып бойынша сол мақала мониторингісі 
жүргізіледі;

Тапсырма: студент топтық ақпарат жинау құралдары жөнінде жазбаша тапсырма даярлайды 
(аудиториядағы алғашқы таныстырылым үшін).

Бағалау: бір сағатқа арналған 4-апта жұмыстарының қорытындысына байланысты сұрақтарға 
негізделген жазбаша тест; бұл жазбаша тапсырманың бір бөлігі болады;

5-аптаға арналған əдебиеттер: 
Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=586
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
Делахей М. Советы тележурналисту: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=372
РАДИОЖУРНАЛИСТИКА. Под редакцией профессора A.A. Шереля: http://evartist.narod.ru/text5/44.htm
 Maeseneer, стр. 38 - 49; Boyd, стр. 50-74; Eng&Hodson, стр. 112 -121; York, стр. 48-58; Cremer, стр., 

173-201; Dominick, стр. 430-455 

№ 5 апта
Жазылған жаңалықтар техникасы (жаңалықтар ерекшеліктері ескерілген, 5 “W” сұрақ жəне бір ‘”H” 

сұрақ, кіріспе, фокус). Фактілер мен пікірлер; клише; дəлел; компетенция; біржақты материалдарға қарсы 
əр жақты материалдар, сюжеттік желінің дамуы: басталуы, өрістеуі, түйіні; дəлдігі; репорторлық этика: 
қайнарлармен жұмыс істеу жəне жаңалықтарды тексеру; құптау, кешірім сқұрау; сенімділік тұдыру;

Жұмыс түрлері: фактілер негізінде репортаж даярлау. Берілген тапсырмаға байланысты ролде ойнау.
Семинар: кəсіби шеберлігі жоғары мамандармен қайнарлар дəйектілігін талқылау;
Тапсырма: жаңалықтардың жанжақтылығы, жаңалықтар мен пікірлер арасындағы айырмашылық, 

дəлдік пен нақтылықтың қажеттілігі жəне құптау, дəлелдеу т.б.
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6-аптаға арналған əдебиеттер: 
Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=586
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
Делахей М. Советы тележурналисту: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=372
РАДИОЖУРНАЛИСТИКА. Под редакцией профессора A.A. Шереля: http://evartist.narod.ru/text5/44.

htm
Дерябин А. Телевизионные новости как коммуникативное событие: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=363
В.В. Орлова. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://

evartist.narod.ru/text5/68.htm
 Gouh, стр. 65 - 70; Musbuger, стр. 24 - 80; Cremer, pp. 131 - 169 

6 апта
Аудио – визуальдық жазбалардың дыбыстық редакциясына кіріспе: сандық редакторлыққа қарсы 

қолмен редакторлау (жазбаларды). Редакторлау техникалары: редакторлауға арналған Adobe Auditiоn 
сияқты əр түрлі бағдарламаларды игеруге үйрету; 

жұмыс түрлері: редакторлауға жаттығу; редакторлауға шағын жобаларды ұсыну;
Вагнер Д. Телевизионная компьютерная графика и оформление студии: http://www.library.cjes.org/

online/?a=con&b_id=395
Кузнецов Г. В. Критерии качества телевизионных программ: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=716
Селюкова Г. Ф. Конвергенция компьютерных и телевизионных технологий: новые возможности теле-

видения в США: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=540
Вартанов А. С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТВОРЧЕСТВА НА ТЕЛЕВИЗИ-

ОННЫХ ПОДМОСТКАХ: http://evartist.narod.ru/text6/45.htm
Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ: http://evartist.narod.ru/text7/18.htm
 Musbuger, стр. 84-152 
 7-аптаға арналған əдебиеттер: 

7 апта
Жазу техникаларын дұрыс жəне теріс пайдалану шарттары; Микрофон: түрлері, принциптері жəне 

пайдалану; дауысты жаттықтыру; басқа құралдарды пайдалану (бейне – аудио микшер пульті, телефон 
арқылы жазып алу, тікелей эфирден жазып алу,телефон құралдары туралы алғашқы мəлімет т.б.) 

Жұмыс түрлері:  студенттерді əртүрлі аудиодыбыстарды жəне бейнелер, сондай-ақ бейне камераларға 
кадрларды түсіру үшін жіберу; Осы материалдар аудиторияда талқылауға ұсынылады; 

Тапсырма: студент топтары көмек көрсету жəне бақылау үшін студияға жіберіледі;

8-аптаға арналған əдебиеттер: 
Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=586
Саппак В. Телевидение и мы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=536
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
РАДИОЖУРНАЛИСТИКА. Под редакцией профессора A.A. Шереля: http://evartist.narod.ru/text5/44.

htm
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: http://evartist.narod.ru/text6/23.htm
 Maeseneer, стр. 94-105; York, стр.126-134; Sayed Shahjehan, стр.19-21 

8 апта
Сұхбат: дағды;  тип түрлері; кезеңдер. 
Жұмыс түрлері: Топтар сұхбатты тыңдап, радио не теледидарға жазады; қойылған сұрақтарды 

есептейді; Топтар сұхбат жазып алуға жіберіледі;  
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Семинар: радио не ТВ-нің жетекші журналист сұхбат алу техникасы жөнінде нұсқау береді;
Тапсырма: рөлдік ойын – бір студент сұхбат беруші, ал екіншісі сұхбат алушы ретінде қатысады; 
Бағалау: бір сағатқа арналған 8-апта жұмыстарының қорытындысына байланысты сұрақтарға 

негізделген жазбаша тест; бұл жазбаша тапсырманың бір бөлігі болады;

9-аптаға арналған əдебиеттер: Плешаков Л. Интервью: проход по минному полю: http://www.library.
cjes.org/online/?a=con&b_id=509

Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_
id=586

Саппак В. Телевидение и мы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=536
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
 Cremer, стр. 203-283. 

9 апта
Ресми жолдауға акцент; ресми жолдауды сипаттауға жаттығу; мысалдар келтіру арқылы ресми 

жолдаудың негізін жəне кілтін табу; басты жаңалықтар; сипаты; басты жаңалықтарды беруде №1 болуға 
ұмтылу; жаңалықтар бюллетенін даярлау.

Жұмыс түрлері: а) топтар берілген деректерден ресми жолдауды дамытады; 
б) басты жаңалықтарды даярлауға жаттығу, жағдайға орай материалдарды түрлендіруге тырысу; в) Се-

минар: медиа эксперттер жаңалықтар бюллетендерді даярлау жөнінде тəжірибелерімен бөліседі;   
Тапсырма: ресми жолдау құрылымының жазбаша сараптамасы, басты жаңалықтардың басқа да сипат-

тамалары т.б. 
10-аптаға арналған əдебиеттер: 
Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=586
Саппак В. Телевидение и мы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=536
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ: http://evartist.narod.ru/text7/18.htm
В.В. Орлова. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕТИ НОВОСТЕЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ: http://

evartist.narod.ru/text5/68.htm
Ivor, с. 92-96; Robert, С. 156-170 Cremer, стр. 250-287; Egan Lee Candace. Video shooting Basics. Восста-

новлено 05.05.07. http://zimmer.csufresno.edu/candace/basics/shooting.htm

Қосымша əдебиеттер:
Рэндалл Д. Универсальный журналист: Глава 3. Ценность новостей.  http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Gurn/Rendall/index.php
Коппероуд Р., Нельсон Р. Как преподносить новости. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/kopper/

index.php

10 апта
Тереңдетілген редакторлау жəне өндіріс технологиясы. 
Мультитрек жүйесімен жұмыс істеу: мультитрекке аудио файлды қою, жолдарды белгілеу, тректі ды-

быстандыру, трек бақылау, шу жəне дыбыстарды түзету, көп қабатты жолдарға жазу; жолдардың сипатат-
масы, араластыру, толқындық кедергілер, толқынның түрін өлшеу, ілмектер сипаты, бейне редакторлау 
техникасы, монтаж жəне т.б. 

Жұмыс түрлері: Топ студенттер көпқабатты жолдарды жасауға машықтанады; 
Семинар: Adobe Audition-дағы жұмыс сарапшысы өз дағдыларымен бөліседі.

Тапсырма: көп қатарлы жүйеде жұмыс жасау шарттарына қатысты əртүрлі аудио – визуальды өндірістік 
техникалары – дикторлық мəтін шарттары жəне дыбысты жөндеу, роликтер жасау т.б. жөнінде жазбаша 
тапсырма беріледі; 

11-аптаға арналған əдебиеттер: 
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 Adobe Audition 1.5 Официальныйучебныйкурс (fi le Adobe Audition.rar attached)
Egan Lee Candace. Video shooting Basics . Восстановлено 05.05.07. http://zimmer.csufresno.edu/candace/

basics/shooting.htm

11 апта
Adobe Audition бағдарламасын пайдалану арқылы редакторлаудағы нəтиже: эффект, стандартизация, 

шуды азайту, дыбыс күштерін ақырындап азайту жəне қосу, бейненің анықтығы, эквалайзер күйлеу, қысу, 
порогты анықтау, арақатынас, қуатын өсіру компенсациясы, шектеу уақытының іске қосылуы, араласу, 
дыбыс жазудың жасанды жаңғырығы, ривербтің ақырғы ұзындығы.

Adobe Audition бағдарламасын пайдалану арқылы түсіру проблемалары: жұмыс жасау барысында 
шыққан проблемаларды шешу жəне басқару, бейнені редакторлау,  бейне график жəне атау эффектлері т.б.

Жұмыс түрлері: а) семинар: эффектлерді насихаттау туралы эксперттер лекциялары, бейне түсірілімдер 
проблемаларын қалай шешуге болады, б) студенттер əртүрлі аудио – визуалды эффектілерді қалай жасауға 
болатынын көрсетеді; 

Тапсырма: Adobe Audition бағдарламасымен жұмыс істегендегі эффектілерге негізделген тапсырма;
 Студенттерді соңғы бағдарламалармен таныстыру;

12-аптаға арналған əдебиеттер:  
 Adobe Audition 1.5 Официальныйучебныйкурс (fi le Adobe Audition.rar attached)
 York, pp.138-148 

12 апта
Мақалалар жəне деректі фильмдер: типтері, форматтары, сипаты, ток-шоу тақырыбы, оқиға орнынан 

репортаж, аудиториямен кері байланыс,шынай сынақ, табиғидыбыстар т.б. 

Жұмыс түрлері: топтар əлеуметтік-мəдени сұрақтарға негізделген мақалалар мен деректі материалдар 
даярлайды. Осы бағдарламалар кері байланыс режимінде сарапталынады; 

Тапсырма: Əрбір студент дайындағанды есепке ала отырып деректі фильм жасау үшін өзінің меншік 
концепциясын жасайды;   

13-аптаға арналған əдебиеттер: 
Вартанов А. С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТВОРЧЕСТВА НА ТЕЛЕВИЗИ-

ОННЫХ ПОДМОСТКАХ: http://evartist.narod.ru/text6/45.htm
Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ: http://evartist.narod.ru/text7/18.htm
Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=586
Саппак В. Телевидение и мы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=536
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
 Tabing, стр. 38-69; Fraser, стр.05-20 

13 апта
Қауымдық радио: анықтамасы, сипаты, құндылығы, тұтымдылығы, келешегі. Бағдарламалары: 

тақырыптар, сұрақтар, функциялары, принциптері. Қауымдық радио этикасы.  
Жұмыс түрлері: Студенттер периферияға жіберіледі /қауымның талабы, қажеттіліктеріне байланысты 

сұрақтарды жинау үшін алыс ауыл-аудандарға жіберіледі, сол материалдар негізінде семинарда талқылау 
үшін бағдарламалар əзірлейді. 

Тапсырма: Қауымдық радионың даму келешегі жəне сұрақтарға негізделген жазбаша тапсырма;  
Бағалау: бір сағатқа арналған 13-апта жұмыстарының қорытындысына байланысты сұрақтарға негізделген 
жазбаша тест; бұл жазбаша тапсырманың бір бөлігі болады;

14-аптаға арналған əдебиеттер: 
Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=586
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=367
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 Maeseneer, с. 120-137; Gouh, с. 23-41 

14 апта
Презентация: презентация өткізу дағдыны жетілдіру, уақытты ұтымды пайдалану; презентация кезінде 

белгі беру, ойындық формалар. 
Жұмыс түрлері: Студенттер көрермендермен телефон арқылы тікелей эфир жүргізуші ролін ойнайды.
Тапсырма: жақсы жүргізуші қандай қасиеттерге ие болу керек, жанды презентация этикасы туралы 

жазбаша тапсырма.
15-аптаға арналған əдебиеттер: 
Литература к 15-ой недели:
 Хорвиц Р. Руководство для начинающих радиовещателей: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=586
Саппак В. Телевидение и мы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=536
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
Делахей М. Советы тележурналисту: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=372
 Gouh Howard, с. 243-247; Chrisell, pp.191-217 

№ 15 апта
Аудитория таңдау жəне сыйлау білімі: консультативтік қызмет көрсетуді жəне ақпарат беруді өтіну, по-

шта жəшігі; эфир қонақтарын жариялаушы, сұхбаттасушы, ауылға бару, топтық пікірталас,  топтық сұхбат, 
аудитория дегеніміз көрермен, талантты қонақтар, қозғалмалы студия, топты тыңдау, тəуелсіз программа-
лар т.б. Аудитория сауалдары жəне кері байланыс техникалары;

Жұмыс түрлері: студенттер класта бағалау үшін аудитория таңдау жөнінде жəне кері байланыс 
мəліметтер жинайды.

Тапсырма: студенттерге пікір сайыс өткізуге болатын тақырыптар беріледі;
Бағалау: бір сағатқа арналған 2-апта жұмыстарының қорытындысына байланысты сұрақтарға 

негізделген жазбаша тест; бұл жазбаша тапсырманың бір бөлігі болады;

Саппак В. Телевидение и мы: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=536
Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_

id=367
Делахей М. Советы тележурналисту: http://www.library.cjes.org/online/?a=con&b_id=372

Бағалау хаттамасы: 
Сабаққа қатысуы 10%
Жазбаша тапсырмалар30%
Материалдар дайындау жəне деректі фильм жасау 60%
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АВТОРЛАР ЖƏНЕ ҮЛЕС ҚОСҚАН ТҰЛҒАЛАР

ЮНЕСКО осы құжатты дайындау барысында ерекше үлес қосқан келесі авторлар мен 
сарапшыларға алғыс білдіреді:

Ең алғаш болып кеңес бергені жəне үлес қосқаны үшін:
Өмірден қайтқан профессорJamesW. Carey, ColumbiaJournalismSchool, USA

Алғашқы жоспарды құрған сарапшылар комитетінің төрт мүшесін:

Prof. Michael Cobden, Inglis Professor, University of King’s College, Halifax, NS, Canada B3H 2A1 , tel: 
902-422-5668 E-mail: mcobden@dal.ca

Prof. Gordon Stuart Adam,Professor Emeritus, Carleton University, Ottawa, Canada, and Journalism 
Scholarship Fellow, The Poynter Institute for Media Studies,801 Third St. St. Petersburg, Florida 33701 USA Ph: 
727-821 -9400 E-mail: gsadam@poynter.org

Prof. Hans-Henrik Holm, Jean Monnet Professor., Head of Department Danish School of Journalism, Olof 
Palmes Alle 11 DK 8200 Aarhus N, Denmark, Ph: +4589440321 E-mail: hhh@djh.dk

Magda Abu-Fadil, Director, Journalism Training Program, Regional External Programs, American 
University of Beirut, P.O. Box 1 1-0236, Riad El Solh 1107 2020, Beirut, Lebanon

Журналистік білім беру мəселелері бойынша алғашқы консультативтік кеңеске қатысқан сарап-
шылар (Желтоқсан, 2005) 

Mr. Mahmoud Abdulhadi
Director, Aljazeera Media Training and Development Centre
P.O. Box 23134 Doha QATAR
Mahmoud Abdul hadi [mahmood@aljazeera.net]

Magda Abu-Fadil
Director, Journalism Training Program, Regional External Programs, American
University of Beirut, P.O. Box 1 1-0236, Riad El Solh 1107 2020, Beirut, Lebanon

Prof. Gordon Stuart Adam
Professor Emeritus, Carleton University, Ottawa, Canada, and Journalism
Scholarship Fellow, The Poynter Institute for Media Studies, 801 Third St. St. Petersburg, Florida 33701 USA 

Ph: 727-821 -9400 E-mail: gsadam@poynter.org

Prof. Rosental Calmon Alves
Knight Chair in Journalism & UNESCO Chair in Communication, Director, Knight Center for Journalism in the 

Americas, University of Texas at Austin, School of Journalism, Austin, Texas 78712 rosentalves@mail.utexas.edu

Dr. Indrajit Banerjee
Secretary-General, Asian Media Information and Communication Centre (AMIC) 
Jurong Point, P.O. Box 360 SINGAPORE 916412 
Tel: (65) 6792 7570 E-mail: indrajit_banerjee@amic.org.sg

Prof. Guy Berger
Head of School of Journalism & Media Studies Rhodes University, Grahamstown, 
South Africa, 6140 tel. 046 603 8336/7; fax 046 622 8447, Cell. 082 801 1405 
G.Berger@ru.ac.zahttp://journ.ru.ac.za/staff/guy
Prof. Michael Cobden, 
Inglis Professor, University of King’s College, Halifax, NS, Canada B3H 2A1,
Ph: 902-422-5668 E-mail: mcobden@dal.ca
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Prof. Hans-Henrik Holm
Jean Monnet Professor, Head of Department 
Danish School of Journalism, Olof Palmes Alle 11 DK 8200 Aarhus N, Denmark, 
Ph: +4589440321 E-mail: hhh@djh.dk

Prof. Divina Frau-Meigs
Sorbonne University, Paris, France 
E-mail: meigs@wanadoo.fr

Prof. Frank Morgan
President, JourNet Global Network for Professional Education in Journalism and Media, School of Design, 

Communication & IT, The University of Newcastle, 2308 AUSTRALIA Tel: +61+2+4921 6639
E-mail: Frank.Morgan@newcastle.edu.au

Prof. Jamal Eddine Naji
Faculty of Science of Education, University of Mohammed V Reduction-Souissi, Morocco, 
E-mail: naji@qc.aira.com

Prof. Kaarle Nordenstreng
Department of Journalism and Mass Communication, University of Tampere, 33014 Finland, 
E-mail address: Kaarle.Nordenstreng@uta.fi 

Mr. N. Ram
Editor in Chief, The Hindu and Group Publication Kasturi Buildings, 859 and 860 Anna Salai, Chennai, 600002 

India Offi ce:+91.44.28414253/28413344 
E-mail: nram@thehindu.co.in

Prof. Ian Richards
Director, Postgraduate Journalism Program, Chair, UniSA Human Research Ethics Committee, Division of 

Education, Arts and Social Sciences, University of South Australia, St. Bernards Road, Magill South Australia 
5072 Tel. No. + 61 8 8302 4526E-mail: Ian.Richards@unisa.edu.au

Dr. George Thottam
Professor, Iona College, New Rochelle, NY 10801, USA Past president, Association of Schools of Journalism 

and Mass Communication 
E-mail address: gthottam@iona.edu

Mr. Ognian Zlatev
Managing Director, Media Development Center, 6 Triaditsa St. Sofi a 1000 Bulgaria

Tel/fax: (359 2) 988 9265 E-mail: ozlatev@mediacenterbg.org

Сарапшылардың екінші консультативтік кеңесінің мүшелері (Сəуір 2007) 

Prof. Michael Cobden,
Inglis Professor, University of King’s College, Halifax, NS, Canada B3H 2A1,
Ph: 902-422-5668 E-mail: mcobden@dal.ca

Prof. Gordon Stuart Adam,
Professor Emeritus, Carleton University, Ottawa, Canada, and Journalism Scholarship Fellow, The Poynter 

Institute for Media Studies,801 Third St. St. Petersburg, Florida 33701 USA Ph: 727-821 -9400
E-mail: gsadam@poynter.org
Prof.Hans-Henrik Holm
Jean Monnet Professor, Head of Department 
Danish School of Journalism, Olof Palmes Alle 11 DK 8200 Aarhus N, Denmark, 
Ph: +4589440321 E-mail: hhh@djh.dk
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Magda Abu-Fadil
Director, Journalism Training Program, Regional External Programs, American
University of Beirut, P.O. Box 1 1-0236, Riad El Solh 1107 2020, Beirut, Lebanon

Prof. Rosental Calmon Alves
Knight Chair in Journalism & UNESCO Chair in Communication, Director, Knight Center for Journalism in the 

Americas, University of Texas at Austin, School of Journalism, Austin, Texas 78712 rosentalves@mail.utexas.edu

Dr. Indrajit Banerjee
Secretary-General, Asian Media Information and Communication Centre (AMIC) 
Jurong Point, P.O. Box 360 SINGAPORE 916412 
Tel: (65) 6792 7570 E-mail: indrajit_banerjee@amic.org.sg

Dr Kwame Karikari
Director, Media Foundation for West Africa
P.O. Box LG 730 Legon, Acra, Ghana mfwa@africaonline.com.gh

Prof.Alfred E. Opubor
COMED Working Group, Centre WANAD, BP 378, Cotonou, Benin 
Email: alfredopubor@yahoo.com Tel: 229-90-047810;+229-97-181048

Mahalakshmi Jayaram
Asian College of Journalism Kasturi Centre, 124, Wallajah Road, Chennai - 600002
Telephone : 91-44-28418254/55 E-mail: mahalakshmi@asianmedia.org

Орыс тіліндегі нұсқасының сарапшылары: 

1. Илья Кирия, Бизнес жəне Саяси  Журналистика Департаменті, Жоғары Экономика мектебі 
директорының орынбасары

2. Мария Лукина, Мəскеу Мемлекеттік Университеті журналистика факультеті деканының оқу 
жұмыстары жөніндегі орынбасары

3. Ольга Смирнова, Мəскеу Мемлекеттік Университеті журналистика факультеті деканыныңЖОО-
дан кейінгі білім беру мəселелері жөніндегі орынбасары

4. Светлана Шахитдинова, Казан Мемлекеттік Университеті журналистика департаментінің басшы-
сы

5. Дмитрий Стровский, Орал Мемлекеттік Университеті халықаралық журналистика профессоры, 
Екатеринбург 

6. Ян Джирэк, Чарльз университеті БАҚ Зерттеу департаментінің профессоры жəне деканның орын-
басары, Прага, Чех Республикасы

7. Алексей Гуркин, Орталық Азиядағы Америка Университеті, журналистика департаменті (AУЦА)
8. Галина Перепечина, ММУ журналистика департаментінің ТВ жəне радио департаментінің доценті
9. Светлана Бальмаева,  Гуманитарлық универсиетттің телевидение жəне журналистика 

департаментінің директоры, Екатеринбург
10. Сергей Давидов, Іскери  жəне Саяси  Журналистика Департаменті, Жоғары Экономика мектебінің 

доценті
11. Ольга Кунгурова, Қостанай Мемлекеттік университеті журналистика департаментінің профессо-

ры
12. Ғалия Даменова, Семей Мемлекеттік университеті журналистика департаментінің лекторы
13. Гүльнар Асанбаева, ҚМЭБИ журналистика жəне коммуникация департаментінің аға оқытушысы
14. Гульхан Борубаева, Адам құқы жөніндегі  «Мемориал» Орталығы, Қырғызстан, Арабаев атындағы 

Қырғыз Мемлекеттік университетінің жəне Халықаралық университеттің лекторы,Қырғызстан
15. Төлеген Асқаров, КИМЭП журналистика жəне коммуникация департаментінің лекторы
16. Роза Нуртазина, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ журналистика жəне саясаттану факультетінің профес-

соры
17. Месроп Хэрутюнян, Ереван Баспасөз-клубының көшбасшысы, тəуелсіз журналист, Армения
18. Бахыт Жумалиева, Туран университеті, журналистика факультеті, Алматы
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Қазақ тіліндегі нұсқасының сарапшылары: 

1. Мұхтар Сеңгірбай, PhD, əл-Фараби ат. ҚазҰУ, философия жəне саясаттану факультеті
2. Шолпан Қожамқұлова, PhD, Ассистант-профессор, ҚМЭБИ университетінің журналистика жəне 

БАҚ кафедрасының меңгерушісі
3. Мейрамхан Жапек, «Қазақстан» РТРК АҚ Интернет жобалар бөлімінің жетекшісі

Құжаттың алғашқы нұсқасының сарапшылары: 

1. Hussein Amin (American University in Cairo)
2. Ransford Antwi (Southern Africa Media Training Trust)
3. Lee B. Becker (James M. Cox Center for International Mass Communication
4. Training and Research, University of Georgia)
5. Trevor Brown (Indiana University School of Journalism)
6. Marijan de Bruin (CARIMAC, University of the West Indies)
7. Nico Drok (Free University of Amsterdam)
8. Guo Zhongshi (Steve Guo) (Hong Kong Baptist University)
9. Tim Hamlett (Hong Kong Baptist University)
10. Kwame Karikari (University of Ghana & Media Foundation for West Africa)
11. Altafallah Khan (University of Pshawar)
12. Stjepan Malovic (Zagreb University & Dubrovnik University)
13. Michael McManus (Divine Word University, Papua New Guinea)
14. Sonia Virginia Moreira (Rio de Janeiro State University)
15. Evangelina Papoutsaki (Unitec, New Zealand) 
16. John Pavlik (Rutgers University)
17. Silvia Pellegrini (Catholic University of Chile)
18. B.P. Sanjaya (University of Hyderabad, India)
19. Shah Jehan Sayed (Peshawar University, Pakistan)
20. Tudor Vlad (Romania, and the James M. Cox Center for International MassCommunication Training and 

Research, University of Georgia)
21. Ali Ziyati (Ajman University, United Arab Emirates)

Оқу бағдарламасын құрастырушылар
Оқу жоспарының (силлабустар) үлгілерін жазушылар 

1. Rosental Calmon Alves (University of Texas at Austin)
2. Robert Brand (Rhodes University, South Africa)
3. Antonio Brasil (State University of Rio de Janeiro)
4. Yvonne Chua (University of the Тел.Philippines)
5. Jorge Liotti (Universidad Catolica, Argentina)
6. Sonia Virginia Moreira (Rio de Janeiro State University)
7. Nalini Rajan (Asian College of Journalism, Chennai, India)
8. Sherry Ricchiardi (Indiana University)
9. Shah Jehan Sayed (Peshawar University, Pakistan)
10. Idowu Sobowale (Nigeria)
11. John Tulloch (Lincoln University, U.K.)
12. Martin Vestergaard (Danish School of Journalism)
13. Tudor Vlad (Romania, and the James M. Cox Center for International Mass Communication Training and 

Research, University of Georgia)
14. Stephen Ward (University of British Columbia)
15. Michael Cobden (University of King’s College, Canada) Communication Training and Research, 

University of Georgia)
16. Stephen Ward (University of British Columbia)

ЮНЕСКО
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Mr. Ramon Tuazon
Ex-Consultant, UNESCO and Vice President 
ASIAN INSTITUTE OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
Unit 902 Annapolis Wilshire Plaza, 
11 Annapolis St., Greenhills, San Juan, Metro Manila
Tel. 724-4604, 724-4564, 725-4227;
Email: rrtuazon722@yahoo.com

Mr. Mogens Schmidt
Deputy Assistant Director-General for Communication and Information 
UNESCO, 1, rue Miollis, Paris 75732 France 
E-mail: m.schmidt@unesco.org
Phone Work: 33.1 45 68 42 03

Mr. Wijayananda Jayaweera
Director, Communication Development Division 
UNESCO, 1, rue Miollis, Paris 75732 France
E-mail: w.jayaweera@unesco.org
Phone Work: +33.1 45 68 41 98

Ms. Mirta Lourenco
Chief, Media Capacity-Building Section Communication Development Division 
UNESCO, 1, rue Miollis 75732 Paris cedex 15 
Tel.: + 33 (0)1 45 68 42 28
 E-mail: m.lourenco@unesco.org

Hara Prasad Padhy
Programme Specialist UNESCO,1, rue Miollis, Paris 75732 France
E-mail: h.padhy@unesco.org
Phone: +33.1 45 68 44 55

Mr Sergey Karpov
Specialist Communication and Information, UNESCO Almaty Offi ce ,67, Tolebi str, Almaty, 050000 

Kazakhstan
E-mail: s.karpov@unesco.org
Phone: +7 727 258 26 43 ext 1414
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Басуға 24.02.2014 қол қойылды. 

Қағазы офсеттік. Сандык басылым. Қаріп түрі «Times».

Пішіні  60х84 1/8. Офсеттік басылым. Баспа табағы 9,5.

Таралымы 500 дана. Тапсырыс 110

ЖУРНАЛИСТИКА БОЙЫНША 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МОДЕЛІ 

Орыс тіліндегі мəтіндерді аударғандар:

Есенгүл Кəпқызы, Қарлыға Мысаева,

Бақытбек Бəмішұлы, Асхат Еркімбай


