
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В03201 Журналистика 
 

Білім беру саласының 

коды жəне жіктелуі 
6В03 Əлеуметтік ғылымдар, журналистика жəне ақпарат 

Дайындау бағытының 

коды мен жіктелуі 

6В032 Журналистика жəне ақпарат 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В03201 Журналистика  

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

6В042 Журналистика жəне репортер ісі 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Қазіргі заманғы медиакеңістікте кəсіби журналистік 

қызметтің инновациялық əдістеріне ие, қазіргі əлемде 

бəсекеге қабілетті болуға қабілетті бакалаврларды 

дайындауға бағытталған. 

2. Бағдарламаның бірегейлігі бірқатар компоненттерді 

интеграциялау есебінен қамтамасыз етіледі: 1) заманауи 

журналистиканың трендтеріне сəйкес маман даярлауды 

болжайтын мультимедиалық: медиаграммалдық, деректерді 

визуализациялау; 2) қоғаммен байланыс қызметтерінде 

жəне баспасөз орталықтарында жұмыс істеу дағдыларын 

дамытуды қамтамасыз ететін əлеуметтік-жарнамалық; 3) 

бұқаралық ақпарат құралдарында коммуникацияның тиімді 

құралдарын пайдалануға, мəнерлі құралдардың кең спектрі 

арқылы əртүрлі аудиторияларға əсер етуге мүмкіндік 

беретін лингвостилистикалық. 

3. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

4. Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

журналистика кафедрасымен əріптестік туралы шарт 

жасалды, тиімді ынтымақтастық ұйымдастырылды, білім 

алушылар мен оқытушылармен кең академиялық жəне 

ғылыми алмасу, халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияларға, семинарларға, дөңгелек үстелдерге 

қатысу мүмкіндіктері бар; "Алтай" телеарнасымен 

ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды, 

шақырылған практик-журналистер дəріс оқиды жəне 

мастер-класстар өткізіледі. 

5. ЖОО-да "Altai jastary" телестудиясы жұмыс істейді. 

6. Аймақтық еңбек нарығында білім беру бағдарламасы 

түлектерінің жоғары сұранысқа ие болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Медиарынк талаптарын ескере отырып, қазіргі бұқаралық 

ақпарат құралдарында жұмыс істеу үшін журналистика 

саласында жоғары білікті мамандар даярлау. 

БББ міндеттері 

1. Əр түрлі бұқаралық ақпарат құралдары үшін ақпаратты 

іздеу, талдау жəне өңдеу саласында кəсіби білікті маманды 

дайындау. 

2. Əртүрлі жанрлардағы мəтіндерді жазу жəне редакциялау 

кезінде тілдік, мазмұндық жəне құрылымдық-

композициялық нормаларды қалыптастыру, түсіну жəне 



қолдануға қызмет ететін лингвистикалық жəне əдеби 

пəндерді меңгеру. 

3. Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, 

заманауи мультимедиялық орта жағдайында медиаөнімді 

дайындау дағдыларын қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші: 

1. философиялық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық 

жəне физикалық ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру жолдары, 

тұлғалық өсу жəне өзін-өзі белсендендіру туралы білім 

негізінде жалпыадамзаттық жəне əлеуметтік-тұлғалық 

құндылықтарды дамыту; 

2. көшбасшылық қасиеттерді, эмоционалдық ой-өрісін, 

командада жұмыс істей білу жəне өз бетінше жұмыс істей 

білу, мəселелерді шешу, жауапты шешімдер қабылдау; 

3. əлемдік əдебиет пен журналистика дамуының негізгі 

кезеңдері мен үрдістерін білу; 

4. медиа саласын дамытудың əлемдік үрдістерінде, 

медиасистемаларды қалыптастырудың базалық 

қағидаттарында, қазақстандық бұқаралық ақпарат 

құралдарының жұмыс істеу шындығында бағдарлану; 

5. дəстүрлі жəне қазіргі журналистиканың жанрлық 

жүйесінің мазмұндық жəне құрылымдық-композициялық 

ерекшелігін түсіну; 

6. түрлі жанрдағы журналистік материалдарда 

баспасөзде, радиода, теледидарда ақпарат беру; 

7. кəсіби қызметте қазіргі тілдің лексикалық, 

грамматикалық, семантикалық, стилистикалық нормаларын 

қолдану; 

8. журналистік мəтіндердің əр түрлі түрлерін өңдеу; 

9. кəсіби қызметте медиасферада қолданылатын жаңа 

сандық технологиялар, дизайн жəне инфографика 

үрдістерін пайдалана отырып, медиаөнімді дайындау 

əдістері мен технологияларын қолдану; 

10. рилейшнз жəне жарнама негіздері, PR-акцияларды 

жоспарлау жəне ұйымдастыру, тиімді имидждік саясат 

стратегиясын əзірлеу, кəсіби қызметте бұқаралық ақпарат 

құралдарының жарияланымдарын жылжыту технологиясы 

туралы білімді қолдану; 

11. бұқаралық ақпарат құралдары қызметінің 

психологиялық жəне əлеуметтік қасиеттерін ескере отырып, 

билік, баспасөз қызметі өкілдерімен, аудиториямен, 

медиаөндірістің басқа да қатысушыларымен тиімді 

байланыс орнату; 

12. ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере 

отырып, қазіргі қоғам өмірінің түрлі жақтары туралы өзекті 

ақпаратты бағалауды жəне талдауды жүзеге асыру; 

13. бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық өнімнің 

сапасы мен нəтижелілігін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 
Білім беру бағдарламасы бойынша əлеуметтік білім 

бакалавры 6В03201 Журналистика  



Маман лауазымдарының 

тізімі  

 

- редактор; 

- тілшісі; 

- репортер; 

- баспасөз хатшысы; 

-баспасөз қызметінің қызметкері; 

- шолушы; 

- комментатор; 

- жаңалықтар жүргізушісі; 

- модератор; 

- қоғаммен байланыс жөніндегі маман; 

- спичрайтер; 

- веб-редактор; 

- жарнама агенті. 

Кəсіби қызмет объектлері 

- мерзімді баспа; 

- телевизиялық журналистика; 

- радиожурналистика; 

- халықаралық журналистика; 

- бұқаралық ақпарат құралдарының менеджменті жəне 

маркетингі; 

- Интернет-журналистика. 
 


