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6В03201– Журналистика 

6В03201-Журналистика 

6В03201-Journalism 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Мерзімді баспасөз  және интернет-журналистика  »,  «Теле-, радиожурналистика»,   

траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері /  

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:   «Периодическая 

печать и интернет-журналистика»,    «Теле-, радиожурналистика»,  

General education disciplines for educational trajectories: «Periodicals  and online 

journalism», «TV, radio journalism»     

1.  

EКN- 1101 

OEР- 1101 

BEЕ- 1101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD-1101 

EUR- 1101 

ESD- 1101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

OTKN-1101 

OBZh- 1101 

LSB- 1101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Life Safety Basics 

OOT- 1101 

Sam- 1101 

SK- 1101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Мерзімді баспасөз  және интернет-журналистика  »,  «Теле-, радиожурналистика»,     

траекториялары бойынша базалық пәндері  

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:   «Периодическая печать и 

интернет-журналистика»,    «Теле-, радиожурналистика», 

Basic disciplines for educational trajectories: «Periodicals  and online journalism», «TV, 

radio journalism»     

2.  

ZhK-1202 

VZh -1202 

IJ-1202 

Журналистикаға кіріспе 

Введение в журналистику 

Introduction into journalism 
5 

BAKMD-1202 

PMSMI 1202 

PMM-1202 

БАҚ материалдарын даярлау  

Подготовка материалов СМИ  

Prepare media materials  

3.  

ZhSh-1203 

ZhM -1203 

JS-1203 

Журналистік шеберлік   

Журналистское мастерство  

Journalistic skill   

5 
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ZhSh(ShSZh)-

1203 

ZhM(RTS)-

1203 

JS(WCS) - 

1203 

Журналистік шеберлік (шығармашылық 

студиялардағы жұмыс) 

Журналистское мастерство (работа в творческих 

студиях) 

Journalistic skill (work in creative studios) 

 

4.  

К(О)AT- 1204 

IК(R)L- 1204 

HK(R)L - 1204 

Қазақ (орыс) әдебиетінің тарихы 

История казахской (русской) литературы 

History of  Kazakh (Russian)    Literature 
7 

AА -1204 

ML-1204 

WL- 1204 

Әлем әдебиеті 

Мировая литература  

World literature 

5.  

OP-1205 

OP -1205 

SP-1205 

Орфография және пунктуация 

Орфография и пунктуация 

Spelling and punctuation 
5 

ETBZh-1205 

PSZP -1205 

SPS-1205 

Емле және тыныс белгілері жүйесі 

Правописание  и система знаков препинания 

Spelling and punctuation system 

6.  

ZhEI-2206 

IEZh 2206 

IEJ-2206 

Журналистің этикасы мен имиджі 

Имидж и этика журналиста 

Image and Ethics of journalist 
5 

ShZhP-2206 

PZhT-2206 

PCJ-2206 

Шығармашылық журналист психологиясы  

Психология журналистского творчества 

Psychology of creativity journalist 

7.  

MDiz - 3207 

MDiz -  3207 

MD -  3207 

Медиадизайн  

Медиадизайн   

Media design  

5 
BEBAK-3207 

DPESM- 3207 

DPEM-3207 

Баспа және электронды БАҚ дизайны (ағылшын 

тілінде) 

Дизайн печатных  и электронных СМИ (на 

английском языке) 

Design of print and electronic media (in English 

language) 

8.  

ShKOZhT-3208 

IZhVKO- 3208 

HJER-3208 

ШҚО журналистика тарихы  

История журналистики ВКО  

The Histоry of journalism of the  East Kazakhstan 

region 
5 

AZhN-3208 

ORZh- 3208 

HJEKR-3208 

Аймақтық журналистика негіздері 

Основы региональной журналистики  

The History of journalism of the East Kazakhstan 

region 

9.  

AZhS-3209 

LPS -3209 

LES-3209 

Әдеби жөндеу және стилистика 

Литературная правка и стилистика 

Literary editing and stylistics 

8 
КZh – 3209 

КZh – 3209 

CJ-3209 

Конвергенттік журналистика 

Конвергентная журналистика 

Convergent journalism 

10.  

ККSZhK-3210 

РОРDА-3210 

LBPAA-3210 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры 

Legal basics of professional activity and anti-

5 
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corruptional culture 

ММ-3210 

ММ-3210 

ММ-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 
AZIA-3210 

MRI-3210 

MWI-3210 

Ақпаратпен жұмыс істеу әдістері 

Методы работы с информацией 

Methods of working with information 

11.  

Din-3211 

Rel -3211 

RS-3211 

Дінтану 

Религиоведение  

Religion study 

5 
ММ-3211 

ММ-3211 

ММ-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KTT - 3211 

TiPK -3211 

TPC-3211 

Коммуникация теориясы мен тәжірибе 

Теория и практика коммуникации 

Theory and practice of communication 

12.  

KSZhP-3212 

MOS-3212 

MPC-3212 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

5 
ММ-3212 

ММ-3212 

ММ-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

ММ-3212 

ММ-3212 

ММ-3212 

Медиа менеджмент 

Медиа менеджмент 

Media Management 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Мерзімді баспасөз  және интернет-журналистика  »,  «Теле-, радиожурналистика»,    

траекториялары бойынша кәсіптік пәндері /  

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:   «Периодическая 

печать и интернет-журналистика»,    «Теле-, радиожурналистика»,  

Main disciplines for educational trajectories: «Periodicals  and online journalism», «TV, radio 

journalism»     

13.  

BAKZh- 4313 

RSMI 4313 

AMM-4313 

БАҚ-тағы жарнама 

Реклама в СМИ 

Advertising in mass-media 
5 

DSh-4313 

DM-4313 

SS-4313 

Дикторлық шеберлік 

Дикторское мастерство 

Speaker skills 

14.  

IBM-4314 

IPM-  4314 

IPMR-4314 

Имидждік бағдарламалар және «медиарилейшнз» 

Имиджевые программы и «медиарилейшнз» 

Image program and "media relations" 
5 

Mzhar-4314 

MRek-  4314 

MA-4314 

Медиажарнама 

Медиареклама 

Media Advertising 

15.  

KBKT-4315 

STSO -4315 

MTPR-4315 

Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары 

Современные технологии связи с общественностью 

Modern technologies of public relations 
5 

ZhKT-4315 

KTR-4315 

CTA-4315 

Жарнаманың компьютерлік технологиялары 

Компьютерные технологии рекламы 

Computer technologies of advertizing 
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16.  

BMLS 4316 

LEPT 4316 

LEPT-4316 

Баспасөз мәтініне лингвистикалық сараптама 

Лингвистическая экспертиза печатного текста 

Linguistic expertise of printed text 
5 

ST-4316 

TI-4316 

TI-4316 

Сұхбат технологиясы 

Технология интервью  

Technology of interviews 

17.  

KБАҚZh-

4317 

SZhSMI -

4317 

MGММ-4317 

Қазіргі  БАҚ жанрлары 

Современные жанры CМИ 

Modern genres in mass-media 
6 

TBR-4317 

ORT -4317 

FTVRJ-4317 

Телерадиожурналистика бейнелі ресурстары 

Образные ресурсы телерадиожурналистики 

Figurative  TV and radio journalism resources 

18.  

BKAU-4318 

PSLP- 4318 

PMLP-4318 

Баспа және қазіргі әдеби үрдіс 

Печать и современный литературный процесс 

Print and modern literary process 
5 

PShN-4318 

OPT -4318 

BJC -4318 

Публицистикалық шығармашылық негіздері 

Основы публицистического творчества  

Bases of journalistic creativity 

19.  

GSh-4319 

VG 4319 

NP-4319 

Газет шығару 

Выпуск газет  

Newspapers publishing 
5 

RTSh- 4319 

VTR-4319 

TVRB 4319 

Радио, телехабар  шығару 

Выпуск теле- и радиопередач  

TV and radio broadcasts 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 
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modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Саясаттану-Әлеуметтану, Медиа менеджмент 

Политология-Социология, Медиа менеджмент 

Political Science-Sociology, Media Management 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
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Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, география және математика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Саясаттану-Әлеуметтану 

Политология-Социология 

Political Science-Sociology 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 
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құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с 

требованиями экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по 

основам безопасности жизнедеятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 



 

11 

 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 
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3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  
Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

 

Журналистикаға кіріспе 

Введение в журналистику 

Introduction into journalism  

Мақсаты – қызмет саласы ретінде журналистика туралы базалық білім жүйесін 

қалыптастыру. 
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Пәннің мазмұны: Курс журналистиканың түсінігі жүйесімен және жалпы 

заңдылықтарымен таныстырады, қоғамдағы журналистиканың орны, тиімді қызмет ету 

шарттары, тәуелсіз құқықтық мемлекеттің құрылысы кезеңіндегі журналистік қызметтің 

демократиялық принциптері туралы түсініктерді қалыптастырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Курстың функционалдық-коммуникативтік бағдарын, пәннің теориялық негіздерін, 

оның құрылымы мен мазмұнын оқу жүйесіндегі білуді және түсінуді көрсету; 

 дифференциалдық-мағыналық, стилистикалық және экспрессивті реңктерін 

ажырату, 

отандық журналистер мен публицистердің шығармаларын талдау; 

журналистика мен публицистиканың дәстүрлі және қазіргі заманғы жанрларын 

пайдалана отырып, ақпараттық және талдау материалдарын дайындау; 

БАҚ-тағы ақпараттық өнімнің сапасы мен нәтижелілігін бағалау, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, қазіргі қоғам өмірінің түрлі жақтары 

туралы өзекті ақпаратты іздестіруді, бағалауды және талдауды жүзеге асыру, 

қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау көрсету. 

 

Цель – формирование системы базовых знаний о журналистике как сфере 

деятельности. 

Содержание дисциплины: Курс знакомит с системой понятий и общими 

закономерностями журналистики, формирует представление о месте журналистики в 

обществе, об условиях оптимального функционирования, демократических принципах 

журналистской деятельности на этапе строительства независимого правового 

государства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знание и понимание функционально-коммуникативной 

ориентации курса,  теоретических основ предмета, его структуры и содержания в системе 

обучения; 

 различать дифференциально-смысловые, стилистические и экспрессивные оттенки 

синонимических вариантов, 

анализировать произведения отечественных журналистов и публицистов; 

готовить информационные и аналитические материалы с использованием 

традиционных и современных жанров журналистики и публицистики; 

оценивать качество и результативность информационного продукта в СМИ, 

осуществлять поиск, оценку и анализ актуальной информации о различных 

сторонах жизни современного общества с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, 

демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The goal is to form a system of basic knowledge about journalism as a field of activity. 

Content of discipline: The course introduces the system of concepts and General laws of 

journalism, forms an idea of the place of journalism in society, the conditions of optimal 

functioning, democratic principles of journalism at the stage of construction of an independent 

state of law. 

As a result of studying the discipline the student will: 

To demonstrate knowledge and understanding of the functional and communicative 

orientation of the course, the theoretical foundations of the subject, its structure and content in 

the learning system; 

 to distinguish differential-semantic, stylistic and expressive shades of synonymous 

variants, 

to analyze the works of journalists and publicists; 
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prepare information and analytical materials using traditional and modern genres of 

journalism and journalism; 

evaluate the quality and effectiveness of the information product in the media, 

to search, evaluate and analyze relevant information on various aspects of modern society 

with the use of information and communication technologies and taking into account the basic 

requirements of information security, 

to demonstrate tolerance and support of the idea " Ruhani Zhangyru" in social and 

professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Қазақ (орыс) әдебиеті (мектеп курсы),  

Казахская (русская) литература (школьный курс),  

Kazakh (Russian) literature (school year), 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Радио, телехабар  шығару 

Выпуск теле- и радиопередач  

TV radio programms publishing 

 

БАҚ материалдарын даярлау  

Подготовка материалов СМИ  

Prepare media materials  
Мақсаты – қызмет саласы ретінде журналистика туралы базалық білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Пән болашақ журналистерді БАҚ дайындау және шығару 

тәжірибесімен, өзекті тақырыптарды, өткір жағдайлар мен мәселелерді, журналистік 

материалдарды жоспарлау ерекшеліктерін, тиімді жұмыстың технологиялық және 

экономикалық мүмкіндіктерін, БАҚ-ты берудің формалары мен жанрлық ерекшеліктерін 

анықтауға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Курстың функционалдық-коммуникативтік бағдарын, пәннің теориялық негіздерін, 

оның құрылымы мен мазмұнын оқу жүйесіндегі білуді және түсінуді көрсету; 

 дифференциалдық-мағыналық, стилистикалық және экспрессивті реңктерін 

ажырату, 

отандық журналистер мен публицистердің шығармаларын талдау; 

журналистика мен публицистиканың дәстүрлі және қазіргі заманғы жанрларын 

пайдалана отырып, ақпараттық және талдау материалдарын дайындау; 

БАҚ-тағы ақпараттық өнімнің сапасы мен нәтижелілігін бағалау, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, қазіргі қоғам өмірінің түрлі жақтары 

туралы өзекті ақпаратты іздестіруді, бағалауды және талдауды жүзеге асыру, 

қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау көрсету. 

 

Цель – формирование системы базовых знаний о журналистике как сфере 

деятельности. 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на ознакомление будущих 

журналистов с опытом подготовки и выпуска СМИ, выявлением актуальных тем, острых 

ситуаций и проблем, особенностей планирования журналистских материалов, 

технологических и экономических возможностей эффективной работы, формы и 

жанровых особенностей передачи СМИ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знание и понимание функционально-коммуникативной 

ориентации курса,  теоретических основ предмета, его структуры и содержания в системе 

обучения; 

 различать дифференциально-смысловые, стилистические и экспрессивные оттенки 

синонимических вариантов, 
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анализировать произведения отечественных журналистов и публицистов; 

готовить информационные и аналитические материалы с использованием 

традиционных и современных жанров журналистики и публицистики; 

оценивать качество и результативность информационного продукта в СМИ, 

осуществлять поиск, оценку и анализ актуальной информации о различных 

сторонах жизни современного общества с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, 

демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The goal is to form a system of basic knowledge about journalism as a field of activity. 

Content of discipline: Discipline is aimed at introduction of future journalists with 

experience in preparing and issuing media, identifying topical issues, pressing situations and 

problems, features of planning journalistic materials, technological and economic opportunities 

for effective work, forms and genre features of media transmission. 

As a result of studying the discipline the student will: 

To demonstrate knowledge and understanding of the functional and communicative 

orientation of the course, the theoretical foundations of the subject, its structure and content in 

the learning system; 

 to distinguish differential-semantic, stylistic and expressive shades of synonymous 

variants, 

to analyze the works of journalists and publicists; 

prepare information and analytical materials using traditional and modern genres of 

journalism and journalism; 

evaluate the quality and effectiveness of the information product in the media, 

to search, evaluate and analyze relevant information on various aspects of modern society 

with the use of information and communication technologies and taking into account the basic 

requirements of information security, 

to demonstrate tolerance and support of the idea " Ruhani Zhangyru" in social and 

professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Қазақ (орыс) әдебиеті (мектеп курсы),  

Казахская (русская) литература (школьный курс),  

Kazakh (Russian) literature (school year),  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Баспа және қазіргі әдеби үрдіс  

Печать и современный литературный процесс 

Press and modern literary process 

 

Журналистік шеберлік   

Журналистское мастерство  

Journalistic skill   

Мақсаты – білім алушыларда журналисттің әр түрлі тақырыптағы және жанрлық 

материалдар бойынша жұмысы туралы білім жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән журналистің экономика, саясат, экология, құқық, 

адамгершілік, мәдениет, өнер және қоғам өмірінің басқа да салалары мәселелері бойынша 

материалдармен жұмыс істеу ерекшеліктерін,публицистикалық материалдарды жанрлық 

ұйымдастыру мәселелерін, кәсіби шеберлікті, коммуникативтік процестердің 

психологиялық ерекшеліктерін зерттейді.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Әр түрлі тақырыптық бағыттағы материалдарды құру ерекшеліктерін анықтау,  

әр түрлі БАҚ-тардың бағыттылығына сәйкес өзекті ақпаратты түсіндіру,  
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ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, қазіргі қоғам өмірінің түрлі жақтары 

туралы өзекті ақпаратты іздеу, 

 бағалау және талдаудың қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдерін қолдану, әр түрлі 

тақырыптағы және жанрлардағы мәтіндерді жасау,  

журналистік мәтіндердің лингвостилистикалық және жанрлық жақтарын бағалау,  

патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету қоғамдық және кәсіби өмірде қолдануға 

жәрдемдесу.  

 

Цель – Формирование у обучающихся системы знаний о работе журналиста над 

материалами разной тематики и жанровой принадлежности. 

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает особенности работы 

журналиста над материалами по вопросам экономики, политики, экологии, права, 

нравственности, культуры, искусства и других сфер жизни общества,проблемы жанровой 

организации публицистических материалов, профессионального мастерства, 

психологических особенностей коммуникативных процессов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Определять особенности создания материалов различной тематической 

направленности, 

интерпретировать актуальную информацию в соответствии с направленностью 

разных СМИ, 

применять современные методы и приемы поиска, оценки и анализа актуальной 

информации о различных сторонах жизни современного общества с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

создавать тексты разной тематики и жанров, 

оценивать лингвостилистическую и жанровую стороны журналистских текстов, 

демонстрировать патриотические жизненные установки в общественной и 

профессиональной жизни. 

 

The purpose – the Formation of students ' knowledge about the work of the journalist on 

the materials of different subjects and genre. 

The content of discipline assumes the following sections: Features of work of the 

journalist on materials concerning economy, policy, ecology, the right, moral, culture, art and 

other spheres of life of society. Profound studying of problems of the genre organization of 

publicistic materials, professional skill, psychological features of communicative processes. 

 Upon completion of the course, the student will: 

To determine the features of the creation of materials of different thematic focus, 

interpret relevant information in accordance with the direction of different media, 

apply modern methods and techniques of search, evaluation and analysis of relevant 

information on various aspects of modern society with the use of information and 

communication technologies and taking into account the basic requirements of information 

security, 

create texts of different themes and genres, 

evaluate the linguistic and genre aspects of journalistic texts, 

to demonstrate Patriotic life attitudes in public and professional life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,   

введение в журналистику,  

introduction in journalism,   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Радио, телехабар  шығару 

Выпуск теле- и радиопередач  

TV radio programms publishing 
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Журналистік шеберлік (шығармашылық студиялардағы жұмыс) 

Журналистское мастерство (работа в творческих студиях) 

Journalistic skill (work in creative studios) 

Мақсаты – білім алушыларда журналисттің әр түрлі тақырыптағы және жанрлық 

материалдар бойынша жұмысы туралы білім жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән журналистің экономика, саясат, экология, құқық, 

адамгершілік, мәдениет, өнер және қоғам өмірінің басқа да салалары мәселелері бойынша 

материалдармен жұмыс істеу ерекшеліктерін,публицистикалық материалдарды жанрлық 

ұйымдастыру мәселелерін, кәсіби шеберлікті, коммуникативтік процестердің 

психологиялық ерекшеліктерін зерттейді.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Әр түрлі тақырыптық бағыттағы материалдарды құру ерекшеліктерін анықтау,  

әр түрлі БАҚ-тардың бағыттылығына сәйкес өзекті ақпаратты түсіндіру,  

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, қазіргі қоғам өмірінің түрлі жақтары 

туралы өзекті ақпаратты іздеу, 

 бағалау және талдаудың қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдерін қолдану, әр түрлі 

тақырыптағы және жанрлардағы мәтіндерді жасау,  

журналистік мәтіндердің лингвостилистикалық және жанрлық жақтарын бағалау,  

патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету. 

 

Цель – формирование у обучающихся системы знаний о работе журналиста над 

материалами разной тематики и жанровой принадлежности. 

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает особенности работы 

журналиста над материалами по вопросам экономики, политики, экологии, права, 

нравственности, культуры, искусства и других сфер жизни общества,проблемы жанровой 

организации публицистических материалов, профессионального мастерства, 

психологических особенностей коммуникативных процессов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Определять особенности создания материалов различной тематической 

направленности, 

интерпретировать актуальную информацию в соответствии с направленностью 

разных СМИ, 

применять современные методы и приемы поиска, оценки и анализа актуальной 

информации о различных сторонах жизни современного общества с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

создавать тексты разной тематики и жанров, 

оценивать лингвостилистическую и жанровую стороны журналистских текстов, 

демонстрировать патриотические жизненные установки. 

 

The purpose – the formation of students ' knowledge about the work of the journalist on 

the materials of different subjects and genre. 

The content of discipline assumes the following sections: Features of work of the 

journalist on materials concerning economy, policy, ecology, the right, moral, culture, art and 

other spheres of life of society. Profound studying of problems of the genre organization of 

publicistic materials, professional skill, psychological features of communicative processes. 

As a result of studying the discipline the student will: 

To determine the features of the creation of materials of different thematic focus, 

interpret relevant information in accordance with the direction of different media, 

apply modern methods and techniques of search, evaluation and analysis of relevant 

information on various aspects of modern society with the use of information and 
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communication technologies and taking into account the basic requirements of information 

security, 

create texts of different themes and genres, 

evaluate the linguistic and genre aspects of journalistic texts, 

to demonstrate Patriotic life attitudes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,   

введение в журналистику,  

introduction in journalism,   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Радио, телехабар  шығару 

Выпуск теле- и радиопередач  

TV radio programms publishing 

 

Қазақ әдебиетінің (орыс) тарихы 

История казахской (русской) литературы 

History of the Kazakh ( literature 

Пәннің мақсаты – әдеби үдеріс, эпикалық, лирикалық және драмалық орыс 

әдебиетінің эволюциясы, жазушылардың шығармашылығындағы дәстүр мен 

жаңашылдық туралы түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны. Пән әлемдік әдеби үрдістің мазмұнын оқып, жанрлық жүйенің 

эволюциясымен және қалыптасуымен, әдеби бағыттың ауысуымен: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, отандық әдебиеттегі реализм, әдебиет тумалары мен 

жанрларының қалыптасу ерекшеліктерімен, жазушылардың шығармашылық 

даралығының ерекшеліктерімен таныстырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. әдеби процестің хронологиясын анықтау; 

2. әр түрлі әдеби бағыттар мен ағымдарға жататын жазушылардың 

шығармашылық даралығы тұрғысынан мәдени дәстүрге қатысты көркем шығарманың 

ерекше ерекшеліктерін көрсету;  

3. әр түрлі жанрдағы көркем мәтіндермен жұмыс кезінде бақылау және талдау 

әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

4. рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы көркем 

мәтіндерді қарама-қарсы қою; 

5. белгіленген кезең шеңберінде әдебиет және мәдениет тарихы фактілерін таңдау 

және құрастыру;  

6. идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық мәнмәтіндерді 

ескере отырып әдеби әдіс тұрғысынан көркем туындыны түсіндіру; 

7. ғылыми гипотезаны анықтау және ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру; 

8. цифрлық технологияларды білуде құзыреттілікті көрсету, электрондық 

ресурстарды әзірлеу және оларды оқу процесінде қолдану; 

9. зерттелген теориялық жұмыстар негізінде өз көзқарасын қорғау және дәлелдеу; 

10. қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау көрсету. 

 

Цель дисциплины – формирование представлений о литературном процессе, 

эволюции эпических, лирических и драматических русской литературы, о традиции и 

новаторстве в творчестве писателей. 

Содержание дисциплины: Дисциплина представляет собой изучение содержания 

мирового литературного процесса, знакомит с эволюцией и становлением жанровой 

системы, сменой литературных направлений: классицизма, сентиментализма, 

романтизма, реализма в отечественной литературе, спецификой формирования родов и 

жанров литературы, особенностей творческой индивидуальности писателей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. определять хронологию литературного процесса; 
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2. выделять специфические черты художественного произведения относительно 

культурной традиции с точки зрения творческой индивидуальности писателей, 

принадлежащих разным литературным направлениям и течениям;  

3. использовать методы и приемы наблюдения и анализа при работе с 

художественными текстами различных жанров литературы; 

4. противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

5. отбирать и конструировать факты истории литературы и культуры в рамках 

обозначенного периода;  

6. интерпретировать художественное произведение с позиции литературного 

метода с учетом идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического контекстов; 

7. определять научную гипотезу и организовывать научно-исследовательскую 

работу; 

8. показывать компетентность в знании цифровых технологий, разрабатывать 

электронные ресурсы и применять их в учебном процессе; 

9. защищать и доказывать на основе изученных теоретических работ собственную 

точку зрения; 

10. демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline is to form ideas about the literary process, the evolution of 

epic, lyrical and dramatic Russian literature, the tradition and innovation in the work of writers. 

The content of the discipline. The discipline is a study of the content of the world literary 

process, introduces the evolution and formation of the genre system, the change of literary 

trends: classicism, sentimentalism, romanticism, realism in Russian literature, the specifics of 

the formation of genera and genres of literature, features of creative individuality of writers. 

As a result of the study of the discipline student will: 

1. determine the chronology of the literary process; 

2. to identify the specific features of a work of art in relation to the cultural tradition 

from the point of view of the creative individuality of writers belonging to different literary 

directions and trends;  

3. use methods and techniques of observation and analysis when working with literary 

texts of various genres of literature; 

4. to contrast literary texts of different literary trends at the level of genera, genres and 

artistic images; 

5. to select and construct the facts of the history of literature and culture within the 

specified period;  

6. to interpret a work of art from the position of the literary method taking into account 

ideological, philosophical, religious, aesthetic, mythological contexts; 

7. to determine the scientific hypothesis and organize research work; 

8. to show competence in the knowledge of digital technologies, to develop electronic 

resources and apply them in the educational process; 

9. to defend and prove on the basis of the studied theoretical works own point of view; 

10. to demonstrate tolerance and support of the idea " Ruhani Zhangyru" in social and 

professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Журналистикаға кіріспе, Қазақ (орыс) әдебиеті (мектеп курсы), Қазақстан тарихы 

Введение в журналистику, Казахская (русская) литература (школьный курс), 

История Казахстана 

Introduction in journalism, Kazakh (Russian) literature (school year), history of 

Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Баспа және қазіргі әдеби үрдіс  
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Печать и современный литературный процесс. 

Press and modern literary process 

 

Әлем әдебиеті 

Мировая литература  

World literature 

Пәннің мақсаты – әлемдік әдеби үдеріс, батысеуропалық, орыс және отандық 

әдебиеттің эпикалық, лирикалық және драмалық жанрларының эволюциясы, 

жазушылардың шығармашылығындағы дәстүр мен жаңашылдық туралы түсініктерді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны. Пән антикалық дәуірден бастап әлемдік әдеби үрдістің мазмұнын 

оқып, антикалық әдебиетке, орта ғасырлар мен қайта өрлеу дәуіріне, жаңа заман 

әдебиетіне қатысты жанрлық жүйенің эволюциясымен және қалыптасуымен, әдеби 

бағыттардың ауысуымен: классицизм, сентиментализм, романтизм, әлемдік және 

отандық әдебиеттегі реализм, сонымен қатар әлемдік көркем классикамен, әдебиет 

түрлері мен жанрларының қалыптасу ерекшеліктерімен, жазушылардың шығармашылық 

даралығының ерекшеліктерімен таныстырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. батысеуропалық, әлемдік әдеби үдерістің даму хронологиясын анықтау; 

2. әр түрлі әдеби бағыттар мен ағымдарға жататын жазушылардың 

шығармашылық даралығы тұрғысынан батысеуропалық мәдени дәстүрге қатысты көркем 

шығарманың ерекше ерекшеліктерін көрсету;  

3. әр түрлі жанрдағы көркем мәтіндермен жұмыс кезінде бақылау және талдау 

әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

4. рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы көркем 

мәтіндерді қарама-қарсы қою; 

5. белгіленген кезең шеңберінде әдебиет және мәдениет тарихы фактілерін таңдау 

және құрастыру;  

6. идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық мәнмәтіндерді 

ескере отырып әдеби әдіс тұрғысынан көркем туындыны түсіндіру; 

7. ғылыми гипотезаны анықтау және ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру; 

8. цифрлық технологияларды білуде құзыреттілікті көрсету, электрондық 

ресурстарды әзірлеу және оларды оқу процесінде қолдану; 

9. зерттелген теориялық жұмыстар негізінде өз көзқарасын қорғау және дәлелдеу; 

10. қоғамдық және кәсіби қызметте  "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау көрсету. 

 

Цель дисциплины – формирование представлений о мировом литературном 

процессе, эволюции эпических, лирических и драматических жанров 

западноевропейской, русской и отечественной литературы, о традиции и новаторстве в 

творчестве писателей. 

Содержание дисциплины: Дисциплина представляет собой изучение содержания 

мирового литературного процесса, начиная с эпохи Античности, знакомит с эволюцией и 

становлением жанровой системы относительно античной литературы, литературы 

средних веков и эпохи Возрождения, литературы Нового времени, сменой литературных 

направлений: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма в мировой и 

отечественной литературе, а также мировой художественной классикой, спецификой 

формирования родов и жанров литературы, особенностей творческой индивидуальности 

писателей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. определять хронологию развития западноевропейского, мирового литературного 

процесса; 

2. выделять специфические черты художественного произведения относительно 

западноевропейской культурной традиции с точки зрения творческой индивидуальности 

писателей, принадлежащих разным литературным направлениям и течениям;  
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3. использовать методы и приемы наблюдения и анализа при работе с 

художественными текстами различных жанров литературы; 

4. противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

5. отбирать и конструировать факты истории литературы и культуры в рамках 

обозначенного периода;  

6. интерпретировать художественное произведение с позиции литературного 

метода с учетом идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического контекстов; 

7. определять научную гипотезу и организовывать научно-исследовательскую 

работу; 

8. показывать компетентность в знании цифровых технологий, разрабатывать 

электронные ресурсы и применять их в учебном процессе; 

9. защищать и доказывать на основе изученных теоретических работ собственную 

точку зрения; 

10. демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The discipline purpose – formation of ideas of world literary process, evolution of epic, 

lyric and drama genres of the Western European, Russian and domestic literature, about 

tradition and innovation in works of writers. 

Content of discipline. The discipline represents studying of content of world literary 

process, since Antiquity era, acquaints with evolution and formation of a genre system of rather 

antique literature, literature of the Middle Ages and Renaissance, literatures of Modern times, 

change of the literary directions: classicism, sentimentalism, romanticism, realism in world and 

domestic literature and also world art classics, specifics of formation of childbirth and genres of 

literature, features of creative identity of writers. 

As a result of studying of discipline the student will: 

1. to define chronology of development Western European, mirovogo of domestic literary 

process; 

2. to mark out peculiar features of the work of art of rather Western European cultural 

tradition in terms of creative identity of the writers belonging to the different literary directions 

and currents;  

3. to use methods and methods of observation and the analysis during the work with art 

texts of various genres of literature; 

4. to oppose art texts of various literary directions at the level of sorts, genres and artistic 

images; 

5. to select and design the facts of history of literature and culture within a specified 

period;  

6. to interpret the work of art from a position of a literary method taking into account 

ideological, philosophical, religious, esthetic, mythological contexts; 

7. to define a scientific hypothesis and to organize research work; 

8. to show competence of knowledge of digital technologies, to develop electronic 

resources and to apply them in educational process; 

9. to protect and prove own point of view on the basis of the studied theoretical works; 

10. to show tolerance and support of the ideas «Ruhani Zhangyru» in public and 

professional activity. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Журналистикаға кіріспе, Қазақ (орыс) әдебиеті (мектеп курсы) 

Введение в журналистику, Казахская (русская) литература (школьный курс), 

Introduction in journalism, Kazakh (Russian) literature (school year) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Баспа және қазіргі әдеби үрдіс  

Печать и современный литературный процесс. 
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Press and modern literary process 

 

Орфография және пунктуация  

Орфография и пунктуация 

The theory ofspelling and punctuation 

Курстың мақсаты - білім алушыларда баспа және электронды БАҚ-та жұмыс істеу 

үшін орфография және пунктуация білім жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пәнді оқу барысында морфемалардың жазуын, сөзжасам-

грамматикалық емле принципін, орыс тілінің лексика-фразеологиялық кіші жүйесін, зат 

есімнің, сын есімнің, есімнің, етістің, қатысудың, үстеудің, қызметтік сөздердің 

жазылуын, қарапайым және күрделі сөйлемнің пунктуациясын үйренеді.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Қазақ орфографиясы мен пунктуациясының негізгі қағидалары мен ережелерін 

білу; 

мәтінде орфографиялық және пунктуациялық қателердің әр түрлі түрлерін табу 

және оларды саралау;  

мәтінді орфографиялық және пунктуациялық аспектіде талдау;  

орфография және пунктуация тұрғысынан дұрыс мәтіндерді құрастыру, ойдың әр 

түрлі сөйлеу түрінде барабар және мағынасыз берілуін қамтамасыз ету,  

сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, филологиялық зерттеулердің 

нәтижелерін ұсыну. 

 

Цель курса - Формирование у обучающихся системы знаний орфографии и 

пунктуации для работы в печатных и электронных СМИ.  

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает правописание морфем, 

словообразовательно-грамматический принцип орфографии, лексико-фразеологическую 

подсистему русского языка, орфографию существительного, прилагательного, 

числительного, местоимения, глагола, причастия, наречия, правописание служебных 

слов, пунктуация простого и сложного предложения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знания  основных принципов и правил русской орфографии и 

пунктуации; 

находить в тексте различные виды орфографических и пунктуационных ошибок и 

квалифицировать их; 

анализировать текст в орфографическом и пунктуационном аспекте;  

конструировать корректные в точки зрения орфографии и пунктуации тексты,  

обеспечивая адекватную и неискаженную передачу мысли в различных формах речевых 

высказываний, 

представлять результаты филологических исследований с применением цифровых 

технологий и ИКТ. 

 

The purpose of the course - the Formation of students ' knowledge of spelling and 

punctuation for work in print and electronic media.  

Content of discipline: The discipline studies spelling morphemes, word-formation and 

grammatical principle of spelling, lexical-phraseological subsystem of Russian language, 

spelling of nouns, adjectives, numerals, pronouns, verbs, participles, adverbs, spelling of official 

words, punctuation of simple and complex sentences. 

As a result of studying the discipline the student will: 

Demonstrate knowledge of the basic principles and rules of Russian spelling and 

punctuation; 

find different types of spelling and punctuation errors in the text and qualify them; 

analyze the text in spelling and punctuation aspect;  

design correct in terms of spelling and punctuation texts, providing adequate and 

undistorted transmission of thought in various forms of speech statements, 



 

23 

 

to present the results of philological research using digital technologies and ICT. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Әдеби жөндеу және стилистика  

Литературная правка и стилистика  

Literary editing and stylistics  

 

Емле  және тыныс белгілері жүйесі 

Правописание  и система знаков препинания 

Spelling and punctuation system 

Курстың мақсаты - білім алушыларда баспа және электронды БАҚ-та жұмыс істеу 

үшін орфография және пунктуация білім жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пәнді оқу барысында морфемалардың жазуын, сөзжасам-

грамматикалық емле принципін, орыс тілінің лексика-фразеологиялық кіші жүйесін, зат 

есімнің, сын есімнің, есімнің, етістің, қатысудың, үстеудің, қызметтік сөздердің 

жазылуын, қарапайым және күрделі сөйлемнің пунктуациясын үйренеді.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Қазақ орфографиясы мен пунктуациясының негізгі қағидалары мен ережелерін 

білу; 

мәтінде орфографиялық және пунктуациялық қателердің әр түрлі түрлерін табу 

және оларды саралау;  

мәтінді орфографиялық және пунктуациялық аспектіде талдау;  

орфография және пунктуация тұрғысынан дұрыс мәтіндерді құрастыру, ойдың әр 

түрлі сөйлеу түрінде барабар және мағынасыз берілуін қамтамасыз ету,  

сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, филологиялық зерттеулердің 

нәтижелерін ұсыну;  

 

Цель курса - Формирование у обучающихся системы знаний орфографии и 

пунктуации для работы в печатных и электронных СМИ.  

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает правописание морфем, 

словообразовательно-грамматический принцип орфографии, лексико-фразеологическую 

подсистему русского языка, орфографию существительного, прилагательного, 

числительного, местоимения, глагола, причастия, наречия, правописание служебных 

слов, пунктуация простого и сложного предложения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знания  основных принципов и правил русской орфографии и 

пунктуации; 

находить в тексте различные виды орфографических и пунктуационных ошибок и 

квалифицировать их; 

анализировать текст в орфографическом и пунктуационном аспекте;  

конструировать корректные в точки зрения орфографии и пунктуации тексты,  

обеспечивая адекватную и неискаженную передачу мысли в различных формах речевых 

высказываний, 

представлять результаты филологических исследований с применением цифровых 

технологий и ИКТ. 

 

The purpose of the course - the Formation of students ' knowledge of spelling and 

punctuation for work in print and electronic media.  

Content of discipline: The discipline studies spelling morphemes, word-formation and 

grammatical principle of spelling, lexical-phraseological subsystem of Russian language, 
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spelling of nouns, adjectives, numerals, pronouns, verbs, participles, adverbs, spelling of official 

words, punctuation of simple and complex sentences. 

As a result of studying the discipline the student will: 

Demonstrate knowledge of the basic principles and rules of Russian spelling and 

punctuation; 

find different types of spelling and punctuation errors in the text and qualify them; 

analyze the text in spelling and punctuation aspect;  

design correct in terms of spelling and punctuation texts, providing adequate and 

undistorted transmission of thought in various forms of speech statements, 

to present the results of philological research using digital technologies and ICT; 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Әдеби жөндеу және стилистика  

Литературная правка и стилистика  

Literary editing and stylistics  

 

Сурет және этика журналист 

Имидж и этика журналиста 

Image and journalist ethics 

Пәннің мақсаты: білім алушыларда психология мен журналистиканың 

заңдылықтары, олардың өзара байланысы, журналистің психологиялық ерекшеліктері, 

масс-медиа саласында тиімді қызмет ету үшін қажетті жағдайлар туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Пән имидж түсінігі, ақпаратты қабылдау процесінің 

психологиялық ерекшеліктері мен үрдістері, журналистің имиджін қалыптастыру 

процесіндегі өзара іс-қимыл және коммуникация, іскерлік риторика және журналист 

имиджінің психологиясы, коммуникацияның бейвербалды тілі, журналистің 

шығармашылық ұстанымын өзіндік талдау, журналистің негізгі бет-бейнесін жасау 

үрдісінің психологиялық ерекшеліктерімен таныстырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Журналистің психологиялық және коммуникативтік имиджінің ерекшелігін, оның 

қалыптасу жолдарын, оны қалыптастырудағы жалпы қателер мен типтерін білу мен 

түсінігін көрсету,  

журналист қызметінің коммуникативтік-психологиялық талдауының әдістері мен 

тәсілдерін қолдану, 

әр түрлі амплуада журналистік материалдарды жасау, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, әр түрлі 

аудиторияларда неғұрлым барабар нысанда өзекті ақпаратты ұсыну; 

коммуникативтік міндеттерді шешу тұрғысынан Этика тұрғысынан мәтіндерді 

бағалау; 

сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі стильде қарым-қатынасты 

тиімді құру. 

 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся системы знаний о 

закономерностях психологии и журналистики, их взаимосвязи, психологических 

особенностях журналиста, условиях необходимых для его эффективной деятельности на 

поприще масс-медиа. 

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает понятие имиджа, психологические 

особенности и процесса восприятия информации, взаимодействие и коммуникацию в 

процессе формирования имиджа журналиста, деловую риторику и психология имиджа 

журналиста, невеpбальный язык коммуникации, развитие профессиональных качеств 
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личности, самоанализ творческого кредо журналиста, выработку основных слагаемых 

имиджа журналиста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знания и понимание специфики психологического и 

коммуникативного имиджа журналиста, путей его формирования, типов и 

распространенных ошибок в его формировании,  

применять методы и приемы коммуникативно-психологического анализа 

деятельности журналиста, 

создавать журналистские материалы в амплуа разных типов, 

представлять актуальную информацию в наиболее адекватной форме в различных 

аудиториях с применением информационно-коммуникационных технологий; 

оценивать тексты с точки зрения этики с позиций решения коммуникативных 

задач; 

эффективно выстраивать общение в разных стилях с применением цифровых 

технологий и ИКТ. 

 

 

The purpose of the discipline: the Formation of students ' knowledge about the laws of 

psychology and journalism, their relationship, psychological characteristics of the journalist, the 

conditions necessary for its effective activity in the field of mass media. 

Content of discipline: Discipline studies the concept of image, psychological 

characteristics and the process of perception of information, interaction and communication in 

the process of forming the image of a journalist, business rhetoric and psychology of the image 

of a journalist, nonverbal communication language, the development of personal professional 

qualities, self-analysis of the journalist’s creative credo, the development of the main 

components of the image of a journalist. 

As a result of studying the discipline the student will: 

To demonstrate knowledge and understanding of specifics of psychological and 

communicative image of the journalist, ways of its formation, types and common mistakes in its 

formation,  

to apply methods and techniques of communicative and psychological analysis of 

journalist's activity, 

create journalistic materials in different types of roles, 

present relevant information in the most appropriate form to different audiences using 

information and communication technologies; 

evaluate texts from the point of view of ethics from the point of view of solving 

communicative tasks; 

effectively build communication in different styles with the use of digital technologies 

and ICT. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты 

«Журналистикаға кіріспе»,   

«Введение в журналистику»,  

«Introduction in journalism»,   

Постреквизиттер/ Постреквизиты 

Имидждік бағдарламалар және «медиарилейшнз» 

Имиджевые программы и «медиарилейшнз» 

Image program and "media relations" 

 

Шығармашылық журналист психологиясы  

Психология журналисткого творчества 

Psychology of creativity journalist 

Пәннің мақсаты: білім алушыларда психология мен журналистиканың 

заңдылықтары, олардың өзара байланысы, журналистің психологиялық ерекшеліктері, 
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масс-медиа саласында тиімді қызмет ету үшін қажетті жағдайлар туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Пән журналисттік қызметтің психологиялық уәждемесін, 

журналист қызметіндегі құндылықтарды, журналистика әлемінің кәсіби моделін, БАҚ-

тың бұқаралық коммуникациясының әсерлерін, әлеуметтік стереотиптерді және олардың 

БАҚ қалыптастырудағы рөлін, журналист тұлғаның ерекшеліктерін және кәсіби ойлау 

параметрлерін, журналистің кәсіби бейнесін құру, қазіргі қоғамдағы психологиялық 

ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін, журналисттік мәтінді қабылдаудың психологиялық 

заңдылықтарын, журналистикадағы манипуляцияларды меңгеруге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Журналистің психологиялық және коммуникативтік имиджінің ерекшелігін, оның 

қалыптасу жолдарын, оны қалыптастырудағы жалпы қателер мен типтерін білу мен 

түсінігін көрсету,  

журналист қызметінің коммуникативтік-психологиялық талдауының әдістері мен 

тәсілдерін қолдану, 

әр түрлі амплуада журналистік материалдарды жасау, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, әр түрлі 

аудиторияларда неғұрлым барабар нысанда өзекті ақпаратты ұсыну; 

коммуникативтік міндеттерді шешу тұрғысынан Этика тұрғысынан мәтіндерді 

бағалау; 

сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі стильде қарым-қатынасты 

тиімді құру. 

 

 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся системы знаний о 

закономерностях психологии и журналистики, их взаимосвязи, психологических 

особенностях журналиста, условиях необходимых для его эффективной деятельности на 

поприще масс-медиа. 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение психологической 

мотивации журналистской деятельности, ценностей в деятельности журналиста, 

профессиональной модели мира журналистики, эффектов массовой коммуникации СМИ, 

социальных стереотипов и их роли в формировании СМИ, особенностей личности 

журналиста и параметров профессионального мышления, создания профессионального 

образа журналиста, проблем психологической информационной безопасности в 

современном обществе, психологических закономерностей восприятия журналистского 

текста, манипуляций в журналистике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знания и понимание специфики психологического и 

коммуникативного имиджа журналиста, путей его формирования, типов и 

распространенных ошибок в его формировании,  

применять методы и приемы коммуникативно-психологического анализа 

деятельности журналиста, 

создавать журналистские материалы в амплуа разных типов, 

представлять актуальную информацию в наиболее адекватной форме в различных 

аудиториях с применением информационно-коммуникационных технологий; 

оценивать тексты с точки зрения этики с позиций решения коммуникативных 

задач; 

эффективно выстраивать общение в разных стилях с применением цифровых 

технологий и ИКТ. 

 

 

The purpose of the discipline: the Formation of students ' knowledge about the laws of 

psychology and journalism, their relationship, psychological characteristics of the journalist, the 

conditions necessary for its effective activity in the field of mass media. 
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Content of discipline: The discipline is aimed at studying the psychological motivation of 

journalistic activity, values in the activities of journalists, professional model of the world of 

journalism, the effects of mass media communication, social stereotypes and their role in the 

formation of the media, the characteristics of the personality of the journalist and the parameters 

of professional thinking, creating a professional image of the journalist, the problems of 

psychological information security in modern society, psychological patterns of perception of 

journalistic text, manipulation in journalism. 

As a result of studying the discipline the student will: 

To demonstrate knowledge and understanding of specifics of psychological and 

communicative image of the journalist, ways of its formation, types and common mistakes in its 

formation,  

to apply methods and techniques of communicative and psychological analysis of 

journalist's activity, 

create journalistic materials in different types of roles, 

present relevant information in the most appropriate form to different audiences using 

information and communication technologies; 

evaluate texts from the point of view of ethics from the point of view of solving 

communicative tasks; 

effectively build communication in different styles with the use of digital technologies 

and ICT. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты 

«Журналистикаға кіріспе»,   

«Введение в журналистику»,  

«Introduction in journalism»,   

Постреквизиттер/ Постреквизиты 

Имидждік бағдарламалар және «медиарилейшнз» 

Имиджевые программы и «медиарилейшнз» 

Image program and "media relations" 

 

Медиадизайн  

Медиадизайн   

Media design 

Мақсаты студенттерге медиадизацияның қазіргі заманғы технологиялары туралы 

білім жүйесін қалыптастыру, журналистік практикада компьютерлік технологияның 

жетістіктерін қолдана білу. 

Пәннің мазмұны: Пән дизайнның даму тарихын, HTML коммуникативтік ортасын 

функционалдық жобалауды зерттеуге бағытталған, дизайнның деңгейлері мен 

принциптері, ақпараттық және коммуникативтік дизайн, мағыналық композиция заңдары, 

медиадизайнадағы технологиялар қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Қазіргі медиадизайнның тұжырымдамалық негіздерін білуін көрсету. 

2. Газет / журналдарды беттеуге арналған PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign, 

Scribus, Microsoft Publisher, Apple Pages бағдарламаларында жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру. 

3. Заманауи БАҚ-та коммуникативтік дизайн деңгейіне баға беру. 

4. Қазақстандық СММ - мен жұмыс кезінде талдау контентінің әдістері мен 

тәсілдерін қолдану. 

5. Электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу процесінде қолдану. 

6. Қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау көрсету. 

 

Цель формирование у студентов системы знаний о современных технологиях 

медиадизайна, умения использовать достижения компьютерной технологии в 

журналистской практике. 



 

28 

 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение истории развития 

дизайна, функционального проектирования коммуникативной среды HTML, 

рассматриваются уровни и принципы дизайна, информационный и коммуникативный 

дизайн, законы смысловой композиции, технологии в медиадизайне. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание концептуальных основ современного медиадизайна. 

2. Обладать навыками работы в программах PageMaker, QuarkXPress, Adobe 

InDesign, Scribus, Microsoft Publisher, Apple Pages, предназначенных для верстки газет / 

журналов. 

3. Давать оценку уровню коммуникативного дизайна в современных СМИ. 

4. Использовать методы и приемы контент анализа при работе с казахстанскими 

СММ. 

5. Разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в знании 

цифровых технологий и их применения в учебном процессе. 

6. Демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности 

 

The purpose of the formation of students ' knowledge about modern technologies of 

media design, the ability to use the achievements of computer technology in journalistic 

practice. 

Content of discipline: The discipline is aimed at studying the history of design, functional 

design of the HTML communicative environment, the levels and principles of design, 

information and communicative design, the laws of semantic composition, technology in media 

design. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To demonstrate knowledge of the conceptual foundations of modern media design. 

2. Have skills in programs PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign, Scribus, 

Microsoft Publisher, Apple Pages, designed for layout of Newspapers / magazines. 

3. To assess the level of communicative design in modern media. 

4. To use the methods and techniques of content analysis when working with 

Kazakhstan's CMM. 

5. Develop electronic resources and show competence in the knowledge of digital 

technologies and their application in the educational process. 

6. To demonstrate tolerance and support of the idea "Rouhani Zhangyru" in social and 

professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  Журналистік шеберлік  

введение в журналистику, Журналистское мастерство  

introduction in journalism,  Journalistic skill  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Газет шығару 

Выпуск газет  

Newspapers publishing 

 

Баспа және электронды БАҚ дизайны (ағылшын тілінде) 

Дизайн печатных  и электронных СМИ (на английском языке) 

Design of print and electronic media (in English language) 

Мақсаты-студенттердің заманауи баспа және желілік басылымдарды рәсімдеу 

принциптері туралы білім жүйесін қалыптастыру .  

Пәннің мазмұны: Пән Газеттік дизайнның даму тарихын, газетті безендіруді, 

баспахананың негіздерін, тақырыптарды безендірудің түрлерін, түрлі газеттерде бейнелеу 

материалдарын беруді, Қазақстанның мерзімді баспасөзіндегі жаңа дизайнерлік 

технологияларды, түс пен компьютерлік технологияларды, дизайнның стандартты 

қателіктерін, гипермәтіндік ақпаратты ұсынуды, гиперсілтемелер, Web-графика жасауды, 
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Web-графика форматтарын, графикалық редакторларды, web-беттегі графиктерді 

пайдалануды үйренеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Желілік және мерзімді басылымдар дизайнының айырмашылықтарын түсінуді, 

газетті макеттеу және үлгілеу принциптерін, жалпы сайттың типологиясын және соның 

ішінде ақпараттық материалдарды жолақта бөлу тәсілдерін білуді көрсету. 

2. Газет / журналдарды беттеуге арналған PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign, 

Scribus, Microsoft Publisher, Apple Pages бағдарламаларында жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру. 

3. Жүйелік және мерзімді басылымдардың дизайнын юзабилити және оқылушылық 

тұрғысынан бағалау. 

4. Облыстық және республикалық желілік және мерзімді басылымдардың дизайнын 

талдау арқылы өзінің шығармашылық қызметін ұйымдастыру. 

5. Электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу процесінде қолдану. 

6. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель - формирование у студентов системы знаний о принципах оформления 

современного печатного и сетевого изданий. 

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает историю развития газетного 

дизайна, оформление газеты, основы типографики, типы оформления заголовков, подачу 

изобразительного материала в газетах различного типа; новые дизайнерские технологии в 

периодической печати Казахстана, цвет и компьютерные технологии, стандартные 

ошибки дизайна, представление гипертекстовой информации, создание гиперссылок, 

Web-графика, форматы Web-графики, графические редакторы, использование графики на 

Web-страницах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1. Демонстрировать понимание различия дизайна сетевых и периодических 

изданий, знание принципов макетирования и моделирования газеты, типологии сайтов в 

целом и информационных в частности, приемов выделения материалов на полосе. 

2. Обладать навыками работы в программах PageMaker, QuarkXPress, Adobe 

InDesign, Scribus, Microsoft Publisher, Apple Pages, предназначенных для верстки газет / 

журналов. 

3. Оценивать дизайн сетевых и периодических изданий с позиции юзабилити и 

читабельности. 

4. Организовывать собственную творческую деятельность через анализ дизайна 

областных и республиканских сетевых и периодических изданий. 

5. Разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в знании 

цифровых технологий и их применения в учебном процессе. 

6. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose - the formation of students ' knowledge about the principles of design of 

modern print and online publications. 

Content of discipline: The discipline studies the history of newspaper design, newspaper 

design, basics of typography, types of headlines, presentation of visual material in Newspapers 

of various types; new design technologies in periodicals of Kazakhstan, color and computer 

technology, standard design errors, presentation of hypertext information, the creation of 

hyperlinks, Web-graphics, web-graphics formats, graphic editors, the use of graphics on Web-

pages. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To demonstrate an understanding of the differences in the design of network and 

periodicals, knowledge of the principles of layout and modeling of the newspaper, the typology 
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of sites in General and information in particular, the methods of allocation of materials on the 

strip. 

2. Have skills in programs PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign, Scribus, 

Microsoft Publisher, Apple Pages, designed for layout of Newspapers / magazines. 

3. Evaluate the design of online and periodicals from the standpoint of usability and 

readability. 

4. To organize own creative activity through the analysis of design of regional and 

Republican network and periodicals. 

5. Develop electronic resources and show competence in the knowledge of digital 

technologies and their application in the educational process. 

6. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Ruhani Zhangyru" 

in social and professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  Журналистік шеберлік  

введение в журналистику, Журналистское мастерство  

introduction in journalism,  Journalistic skill  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Радио, телехабар  шығару 

Выпуск теле- и радиопередач  

TV and radio broadcasts 

 

ШҚО журналистикасының тарихы  

История журналистики ВКО  

The Histоry of journalism of the East Kazakhstan region 

Пәннің мақсаты – Шығыс Қазақстан облысында журналистиканың пайда болуының 

тарихи алғышарттары туралы, әртүрлі кезеңдерде журналистиканың даму сипаты туралы 

түсініктерді қалыптастыру, тарихи дамумен байланысты орнату. 

Пәннің мазмұны: Пән туған өлкенің журналистикасының тарихын, Шығыс 

Қазақстанның көрнекті БАҚ-тарының жұмыс тәжірибесін, аймақтық БАҚ жұмысының 

ерекшелігін, ақпаратты ұсыну және қоғамдық маңызы бар оқиғаларды түсіндіру 

тәсілдерін, басым тақырыптар мен жанрларды, аудиториямен диалогты ұйымдастыруды, 

медиатекстердің композициялық-стилистикалық құрылымын меңгереді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Шығыс Қазақстан облысында БАҚ-тың қалыптасуы мен дамуына байланысты 

тарихи процестердің орнын анықтау; 

2. қазіргі жағдайда тарихизм принципін түсіну; 

3. ұлттық дәстүр мен қазіргі заман контекстінде тарихи шындықты түсіндіру;  

4. қазіргі кезеңдегі қоғам және мәдениет тарихы фактілерін өз бетінше таңдау 

және бағалау;  

5. Қазақстан тарихы және олардың бұқаралық ақпарат құралдарында көрініс 

табуы; 

6. кәсіби қызметте қоғам тарихы мен БАҚ материалдарын дұрыс пайдалану; 

7. қызметтің қоғамдық нысандарының түрлі салаларын реформалау 

мәселелерінде, оның ішінде білім беру жүйесі саласында хабардар болу; 

8. сандық технологиялармен жұмыс кезінде құзыретті болу және оларды кәсіби 

қызметте қолдану; 

9. Қазіргі тарихи және қоғамдық жағдайды білу негізінде өз көзқарасын қорғау 

және дәлелдеу; 

10. қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау көрсету. 

 

Цель дисциплины – формирование представления об исторических предпосылках 

возникновения журналистики в восточно-казахстанской области, о характере развития 

журналистики в разные периоды, установление связи с историческим развитием. 
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Содержание дисциплины. Дисциплина изучает историю журналистики родного 

края, опыт работы виднейших СМИ Восточного Казахстана, специфику работы 

региональных СМИ, способы представления информации и интерпретации общественно-

значимых событий, приоритетные темы и жанры, организацию диалога с аудиторией, 

композиционно-стилистическое устройство медиатекстов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. определять место исторических процессов, связанных со становлением и 

развитием СМИ в Восточно-Казахстанской области; 

2. понимать принцип историзма в современных условиях; 

3. интерпретировать исторические реалии в контексте национальной традиции и 

современности;  

4. самостоятельно отбирать и оценивать факты истории общества и культуры на 

современном этапе;  

5. презентовать факты истории Казахстана и их отражение в средствах массовой 

информации; 

6. корректно использовать материалы по истории общества и СМИ в 

профессиональной деятельности; 

7. быть осведомленным в вопросах реформирования различных отраслей 

общественных форм деятельности, в том числе в области системы образования; 

8. быть компетентным при работес цифровыми технологиями и их применения в 

профессиональной деятельности; 

9. защищать и доказывать на основе знаний современной исторической и 

общественной ситуации собственную точку зрения; 

10. демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline – the formation of ideas about the historical background of 

journalism in the East Kazakhstan region, the nature of the development of journalism in 

different periods, the establishment of links with historical development. 

Content of discipline: The discipline studies the history of journalism of the native land, 

the experience of the most prominent media of East Kazakhstan, the specifics of the regional 

media, ways of presenting information and interpreting socially significant events, priority 

themes and genres, the organization of dialogue with the audience, the composition and stylistic 

device of media texts. 

As a result of studying the discipline the student will be able to: 

1. to determine the place of historical processes related to the formation and 

development of the media in the East Kazakhstan region; 

2. to understand the principle of historicism in modern conditions; 

3. to interpret historical realities in the context of national tradition and modernity;  

4. independently select and evaluate the facts of the history of society and culture at the 

present stage;  

5. to present the facts of the history of Kazakhstan and their reflection in the media; 

6. correct use of materials on the history of society and the media in professional 

activities; 

7. be aware of the reform of various sectors of social activities, including in the field of 

education; 

8. be competent when working with digital technologies and their application in 

professional activities; 

9. protect and prove on the basis of knowledge of modern historical and social situation 

own point of view; 

10. to demonstrate tolerance and support of the idea " Ruhani Zhangyru" in social and 

professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  
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введение в журналистику,  

introduction in journalism,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Баспа және қазіргі әдеби үрдіс  

Печать и современный литературный процесс. 

Press and modern literary process 

 

Аймақтық журналистика негіздері 

Основы региональной журналистики  

Bases of journalism of the East Kazakhstan region 

Пәннің мақсаты – Шығыс Қазақстан облысында журналистиканың пайда болуының 

тарихи алғышарттары туралы, әртүрлі кезеңдерде журналистиканың даму сипаты туралы 

түсініктерді қалыптастыру, тарихи дамумен байланысты орнату. 

Пән жергілікті БАҚ материалдарының тақырыбы мен проблематикасын, туған 

өлкенің тарихынан аз таныс деректерді, туған өлкенің мәдениетінің қалыптасуы мен 

дамуына БАҚ-тың баға жетпес үлесін зерттейді.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Шығыс Қазақстан облысында БАҚ-тың қалыптасуы мен дамуына байланысты 

тарихи процестердің орнын анықтау; 

2. ұлттық дәстүр мен қазіргі заман контекстінде тарихи шындықты түсіндіру;  

3. қазіргі кезеңдегі қоғам және мәдениет тарихы фактілерін өз бетінше таңдау және 

бағалау;  

4. Қазақстан тарихы және олардың бұқаралық ақпарат құралдарында көрініс 

табуы; 

5. кәсіби қызметте қоғам тарихы мен БАҚ материалдарын дұрыс пайдалану; 

6. қызметтің қоғамдық нысандарының түрлі салаларын реформалау мәселелерінде, 

оның ішінде білім беру жүйесі саласында хабардар болу; 

7. сандық технологиялармен жұмыс кезінде құзыретті болу және оларды кәсіби 

қызметте қолдану; 

8. Қазіргі тарихи және қоғамдық жағдайды білу негізінде өз көзқарасын қорғау 

және дәлелдеу; 

9. қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау көрсету. 

 

Цель дисциплины – формирование представления об исторических предпосылках 

возникновения журналистики в восточно-казахстанской области, о характере развития 

журналистики в разные периоды, установление связи с историческим развитием. 

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает тематику и проблематику 

материалов местных СМИ, малоизвестные факты из истории родного края, неоценимый 

вклад СМИ в становление и развитие культуры родного края. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

определять место исторических процессов, связанных со становлением и развитием 

СМИ в Восточно-Казахстанской области; 

интерпретировать исторические реалии в контексте национальной традиции и 

современности;  

самостоятельно отбирать и оценивать факты истории общества и культуры на 

современном этапе;  

презентовать факты истории Казахстана и их отражение в средствах массовой 

информации; 

корректно использовать материалы по истории общества и СМИ в 

профессиональной деятельности; 

быть осведомленным в вопросах реформирования различных отраслей 

общественных форм деятельности, в том числе в области системы образования; 

быть компетентным при работес цифровыми технологиями и их применения в 

профессиональной деятельности; 
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защищать и доказывать на основе знаний современной исторической и 

общественной ситуации собственную точку зрения; 

демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline – the formation of ideas about the historical background of 

journalism in the East Kazakhstan region, the nature of the development of journalism in 

different periods, the establishment of links with historical development. 

Content of discipline: The discipline studies the topics and problems of local media 

materials, little-known facts from the history of native land, the invaluable contribution of the 

media to the formation and development of the culture of native land. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to determine the place of historical processes related to the formation and development 

of the media in the East Kazakhstan region; 

2. to interpret historical realities in the context of national tradition and modernity;  

3. independently select and evaluate the facts of the history of society and culture at the 

present stage;  

4. to present the facts of the history of Kazakhstan and their reflection in the media; 

5. correct use of materials on the history of society and the media in professional 

activities; 

6. be aware of the reform of various sectors of social activities, including in the field of 

education; 

7. be competent when working with digital technologies and their application in 

professional activities; 

8. protect and prove on the basis of knowledge of modern historical and social situation 

own point of view; 

9. to demonstrate tolerance and support of the idea " Ruhani Zhangyru" in social and 

professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  

введение в журналистику,  

introduction in journalism,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Баспа және қазіргі әдеби үрдіс  

Печать и современный литературный процесс. 

Press and modern literary process 

 

Әдеби жөндеу және стилистика  

Литературная правка и стилистика  

Literary editing and stylistics  

Пәннің мақсаты-білім алушыларда Стилистика және журналистік мәтінді түзету 

әдістері туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Пән аясында стилистикалық норма, тілдік бірліктердің 

стилистикалық мәні, фонетикалық стилистика, лексикалық стилистика, фразеологиялық 

стилистика, сөзжасам стилистикалық құралдары, сөйлеу бөліктерінің стилистика, 

синтаксистік стилистика, функционалдық стиль туралы түсінік, стильдердің жіктелуі, 

ауызекі стиль, ресми-іскерлік стиль, ғылыми стиль, публицистикалық стиль, көркем 

әдебиет тілі оқытылады.. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

 Қазіргі орыс тілінің стилистикалық жүйесін, стилистиканың ұғымдық-

терминологиялық аппаратын түсіну мен білімін көрсету, 

 тілдік бірліктер мен мәтінді стилистикалық талдау әдістері мен тәсілдерін 

қолдану, 

 әр түрлі стильдер мен жанрлардың материалдарын жасау, 
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 ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, әр түрлі 

аудиторияларда неғұрлым барабар нысанда өзекті ақпаратты ұсыну; 

 коммуникативтік есептерді шешу тұрғысынан лингвостилистикалық сауаттылық 

тұрғысынан мәтіндерді бағалау; 

 сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі стильде қарым-қатынасты 

тиімді құру; 

 патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету. 

 

Цель предмета – формирование у обучающихся системы знаний о стилистике  и 

методах правки журналистского текста. 

Содержание дисциплины: В рамках дисциплины изучаются стилистическая норма, 

стилистическое значение языковых единиц, фонетическая стилистика, лексическая 

стилистика, фразеологическая стилистика, стилистические средства словообразования, 

стилистика частей речи, синтаксическая стилистика, понятие о функциональном стиле, 

классификация стилей, разговорный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, 

публицистический стиль, язык художественной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

 Демонстрировать знания и понимание стилистической системы современного 

русского языка, понятийно-терминологического аппарата стилистики, 

 применять методы и приемы стилистического анализа языковых единиц и текста, 

 создавать материалы разных стилей и жанров, 

 представлять актуальную информацию в наиболее адекватной форме в различных 

аудиториях с применением информационно-коммуникационных технологий; 

 оценивать тексты с точки зрения лингвостилистической грамотности с позиций 

решения коммуникативных задач; 

 эффективно выстраивать общение в разных стилях с применением цифровых 

технологий и ИКТ; 

 демонстрировать патриотические жизненные установки. 

 

The purpose of the subject – the formation of students ' knowledge about the style and 

methods of editing journalistic text. 

Content of discipline: Within the discipline the stylistic norm, stylistic value of language 

units, phonetic stylistics, lexical stylistics, phraseological stylistics, stylistic means of word 

formation, stylistics of parts of speech, syntactic stylistics, concept of functional style, 

classification of styles, colloquial style, official and business style, scientific style, journalistic 

style, language of fiction are studied. 

As a result of studying the discipline the student will: 

 To demonstrate knowledge and understanding of the stylistic system of the modern 

Russian language, conceptual and terminological apparatus of stylistics, 

 to apply the methods and techniques of the stylistic analysis of linguistic units and text, 

 create materials of different styles and genres, 

 present relevant information in the most appropriate form to different audiences using 

information and communication technologies; 

 evaluate texts from the point of view of linguistic and stylistic literacy from the point of 

view of solving communicative tasks; 

 effectively build communication in different styles with the use of digital technologies 

and ICT; 

to demonstrate Patriotic life attitudes. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Кәсіби журналистің сөйлеу әдебі  

Культура профессиональной речи журналиста 

The culture professional speech of journalist 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 
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Баспасөз мәтініне лингвистикалық сараптама  

Лингвистическая экспертиза печатного текста 

Linguistic expertise of printed text 

 

Конвергенттік журналистика 

Конвергентная журналистика 

Convergent journalism 

Мақсаты: студенттерде Интернет-технологияларды, сондай - ақ онлайн 

журналистиканы практикалық пайдалану үшін қажетті білім мен дағды кешенін 

қалыптастыру, мультимедиялық журналистика саласында шығармашылық ойлауды 

дамыту, Қазіргі тарихи кезеңде Қазақстанның Интернет-БАҚ қызметінің формалары мен 

әдістерін меңгеру, мультимедиялық журналистің дағдыларын меңгеру. 

Пәннің мазмұны: Пән конвергенттік журналистиканың технологиялық және 

әлеуметтік-мәдени алғышарттары, қазіргі бұқаралық коммуникациядағы әлеуметтік 

желілер мен азаматтық журналистиканың рөлі, конвергенттік журналистің негізгі 

дағдылары, Web үшін фотосуреттер мен бейнелер: композиция, редакциялау, 

оңтайландыру, жариялау, ақпаратты берудің графикалық тәсілдері оқытады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

интернет-басылымдардың типологиясы мен жанрларында бағдарлану; 

практикалық қызметте интернет-технологияларды, медиа-өнімді дайындауға 

арналған компьютерлік аудио және бейне жабдықтарды, деректерді компьютерлік өңдеу 

әдістерін пайдалану, 

мультимедиялық журналистика материалдарының мазмұнын және желілік 

басылымдардың дизайнын талдау; 

интернет-БАҚ үшін оңай оқылатын және қабылданатын мазмұнды жасау; 

"Рухани жаңғыру" идеяларына сәйкес кәсіби, қоғамдық және жеке өмірде белсенді 

өмірлік ұстанымын көрсету. 

 

Цель: формирование у студентов комплекса знаний и навыков, необходимых для 

практического использования Интернет-технологий, также онлайн журналистики, 

развитие творческого мышления в сфере мультимедийной журналистики, усвоение форм 

и методов деятельности Интернет- СМИ Казахстана на современном историческом этапе, 

овладение навыками мультимедийного журналиста 

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает технологические и 

социокультурные предпосылки конвергентной журналистики, роль социальных сетей и 

гражданской журналистики в современной массовой коммуникации, ключевые навыки 

конвергентного журналиста, фотографии и изображения для Web: композиция, 

редактирование, оптимизация, публикация, графические способы подачи информации 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

ориентироваться в типологии и жанрах интернет-изданий; 

использовать интернет-технологии в практической деятельности, компьютерное 

аудио и видео оборудование для подготовки медиа-продукта, методы компьютерной 

обработки данных, 

анализировать содержание материалов мультимедийной журналистики и дизайна 

сетевых изданий; 

создавать легко читаемый и воспринимаемый контент для интернет- СМИ; 

демонстрировать активную жизненную позицию в соответствии с идеями «Рухани 

жаңғыру» в профессиональной, общественной и личной жизни. 

 

Purpose: formation of students ' complex knowledge and skills necessary for the practical 

use of Internet technologies, as online journalism, the development of creative thinking in the 

field of multimedia journalism, learning the forms and methods of Internet media in Kazakhstan 

at the present historical stage, mastering the skills of multimedia journalist 
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Content of discipline: The discipline studies technological and socio-cultural prerequisites 

of convergent journalism, the role of social networks and citizen journalism in modern mass 

communication, key skills of convergent journalist, photography and images for the Web: 

composition, editing, optimization, publication, graphic ways of presenting information 

As a result of studying the discipline the student will: 

to understand the types and genres of online publications; 

to use Internet technologies in practical activities, computer audio and video equipment 

for media product preparation, methods of computer data processing, 

analyze the content of multimedia journalism and design of online publications; 

create easy-to-read and perceived content for online media; 

to demonstrate a proactive stance in accordance with the ideas of " Ruhani Zhangyru" in 

the professional, public and personal life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  Жарнама және PR әрекетінің негіздері  

введение в журналистику, Основы рекламной и PR-деятельности  

introduction in journalism,  Introduction to PR 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Журналистік зерттеу  

Журналистское расследование  

Journalistic lnvestigation   

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basics of professional activity and anti-corruptional culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание дисциплины: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся 

с основами казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими 

нормами в сфере профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и 

факторах, различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной 

культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет : 
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1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

 

Ақпаратпен жұмыс істеу әдістері 

Методы работы с информацией 

Methods of working with information 

Мақсаты – білім алушыларда ақпаратты жинау және талдау әдістері туралы білім 

жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Курстың мазмұны ақпарат көздерін және олардың түрлерін, 

ақпарат көздерімен жұмыс істеу ережелерін, журналистік ақпаратты жинау әдістемесі 

мен тактикасын, ақпаратпен жұмыс істеудің этикалық және құқықтық аспектілерін, 

деректер базасымен, баспасөз қызметтерімен, интернет-көздермен, билік пен бизнес 

өкілдерімен жұмыс істеу ерекшеліктерін зерделеуді қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Ақпарат түрлерін, өтініштерді алу тәсілдерін, оны іздеуді арттыру жолдарын білу 

мен түсінуді көрсету, 

сұраныстарды құрастырудың әдістері мен тәсілдерін қолдану, 

әр түрлі тақырыптарға деректер базасын жасау, 

ақпаратты-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, әр түрлі 

аудиторияларда неғұрлым барабар нысанда ақпарат беру; 

ақпаратты коммуникативтік міндеттерді шешу тұрғысынан бағалау; 
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сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі стильде қарым-қатынасты 

тиімді құру. 

 

Цель – формирование у обучающихся системы знаний о методах сбора и анализа 

информации.  

Содержание дисциплины: Курс включает изучение источников информации и их 

типов, правил работы с источниками информации, методики и тактики сбора 

журналистской информации, этических и правовых аспектов работы с информацией, 

особенностей работы с базами данных, пресс-службами, интернет-источниками, с 

представителями власти и бизнеса.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знания и понимание типов информации, способах получения 

обращений, путях повышения ее поиска, 

применять методы и приемы составления запросов, 

создавать базы данных на разные темы, 

представлять информацию в наиболее адекватной форме в различных аудиториях с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

оценивать информацию с позиций решения коммуникативных задач; 

эффективно выстраивать общение в разных стилях с применением цифровых 

технологий и ИКТ. 

 

The purpose-the formation of students ' knowledge of the methods of collection and 

analysis of information.  

Course content: The course includes the study of information sources and their types, 

rules for working with information sources, methods and tactics of collecting journalistic 

information, ethical and legal aspects of working with information, features of working with 

databases, press services, Internet sources, government and business representatives. 

As a result of studying the discipline the student will: 

Demonstrate knowledge and understanding of types of information, ways to receive 

requests, ways to improve its search, 

apply methods and techniques of query compilation, 

create databases on different topics, 

to present information in the most appropriate form in different audiences using 

information and communication technologies; 

evaluate information from the standpoint of solving communication problems; 

effectively build communication in different styles using digital technologies and ICT. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,   

введение в журналистику,  

introduction in journalism,   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Журналистік зерттеу  

Журналистское расследование  

Journalistic lnvestigation   

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 
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Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 
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5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 

Коммуникация теориясы мен тәжірибе 

Теория и практика коммуникации 

Theory and practice of communication 

Мақсаты – білім алушыларда коммуникацияның теориясы мен тәжірибесі туралы 

білім жүйесін қалыптастыру, әртүрлі аудиторияларда тиімді қарым-қатынас жасай 

алатын мамандарды даярлау.  

Пәннің мазмұны: Пән коммуникация теориясының пайда болу және даму негіздері, 

оның қазіргі жай-күйі кең ғылыми контексте, оған әдіснамалық, философиялық, 

социопсихологиялық, семиотикалық, лингвистикалық аспектілер кіреді; қазіргі заманғы 

коммуникативистиканың базалық ғылыми аппараты, коммуникацияны зерттеу әдістері 

оқытады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

Коммуникация түрлерін, оның тиімділігін арттыру жолдарын білуді және түсінуді 

көрсету,  

мәтіннің экспрессивтілігі мен қолжетімділігін арттыру мақсатында тілдік бірліктер 

мен мәтінді талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану,  

әр түрлі стильдер мен жанрлардың материалдарын жасау,  

ақпаратты-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, әр түрлі 

аудиторияларда неғұрлым барабар нысанда ақпарат беру;  

коммуникативтік тапсырмаларды шешу тұрғысынан мәтіндерді бағалау;  

сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі стильде қарым-қатынасты 

тиімді құру. 

  

Цель – формирование у обучающихся системы знаний о теории и практике 

коммуникации, подготовка специалистов, умеющих выстраивать эффективное общение в 

разных аудиториях.  

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает основы возникновения и развития 

теории коммуникации, ее современного состояния в широком научном контексте, 

включающем методологические, философские, социопсихологические, семиотические, 

лингвистические аспекты; базовый научный аппарат современной коммуникативистики, 

методы исследования коммуникации.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знания и понимание типов коммуникации, путях повышения ее 

эффективности, 

применять методы и приемы анализа языковых единиц и текста в целях повышения 

экспрессивности и доступности текста, 

создавать материалы разных стилей и жанров, 

представлять информацию в наиболее адекватной форме в различных аудиториях с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

оценивать тексты с позиций решения коммуникативных задач; 
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эффективно выстраивать общение в разных стилях с применением цифровых 

технологий и ИКТ. 

 

The purpose – the formation of students ' knowledge of the theory and practice of 

communication, training, able to build effective communication in different audiences.  

Course content: Course studies the basics of the emergence and development of the 

theory of communication, its current state in a broad scientific context, including 

methodological, philosophical, sociopsychological, semiotic, linguistic aspects; basic scientific 

apparatus of modern communication, methods of researching communication. 

As a result of studying the discipline the student will: 

Demonstrate knowledge and understanding of communication types, ways to improve its 

efficiency, 

apply methods and techniques of analysis of language units and text in order to increase 

the expressiveness and accessibility of the text, 

create materials of different styles and genres, 

to present information in the most appropriate form in different audiences using 

information and communication technologies; 

evaluate texts from the standpoint of solving communicative problems; 

effectively build communication in different styles using digital technologies and ICT. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,   

введение в журналистику,  

introduction in journalism,   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Сұхбат технологиясы 

Технология интервью  

Technology of interviews 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 
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6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 
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"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 

Медиа менеджмент 

Медиа менеджмент 

Media Management 

Мақсаты-БАҚ-ты тиімді басқару құралы ретінде медиаменеджмент туралы білім 

беру жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән басқару теориясы, социологиясы және психологиясы; БАҚ 

қызметін ұйымдастыру және экономикасы; Менеджмент, Маркетинг, жарнама және PR 

бойынша білім жүйесін меңгеруді қарастырады, жарнаманы ұйымдастыру принциптері, 

толық циклді агенттіктер, жарнама агенттіктерінің негізгі бөлімдері, жарнамадағы 

креативті қызметтің ерекшелігі, жарнама менеджменті, жарнама агенттіктерінің 

жұмысын оңтайландыру жолдары қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

БАҚ басшылығының ерекшеліктерін, оларды ұйымдастыру принциптерін, басқару 

тиімділігін арттыру жолдарын білу мен түсінуді көрсету, 

БАҚ басшылығының қызметін талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану, 

БАҚ-ты басқару бойынша ұсыныстар жасау, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып БАҚ 

басшылығының негізгі қағидаттарын ұсыну; 

экономикалық міндеттерді шешу тұрғысынан БАҚ басшылығының қызметін 

бағалау; 

сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі аудиторияларда қарым-

қатынасты тиімді құру. 

 



 

44 

 

Цель – формирование у обучающихся системы знаний о медиаменеджменте как 

инструменте эффективного управления СМИ.  

Содержание дисциплины: Дисциплина предусматривает овладение системой 

знаний по теории, социологии и психологии управления; экономике и организации 

деятельности СМИ; менеджменту, маркетингу, рекламе и PR; рассматриваются 

принципы организации рекламы, агентства полного цикла, основные отделы рекламных 

агентств, специфика креативной деятельности в рекламе, менеджмент рекламы, пути 

оптимизации работы рекламных агентств.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знания и понимание особенностей руководства СМИ, способах 

принципах их организации, путях повышения эффективности управления, 

применять методы и приемы анализа деятельности руководства СМИ, 

создавать рекомендации по управлению СМИ, 

представлять основные принципы руководства СМИ с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

оценивать деятельность руководства СМИ с позиций решения экономических 

задач; 

эффективно выстраивать общение в разных аудиториях с применением цифровых 

технологий и ИКТ. 

 

The aim is to form students ' knowledge about media management as a tool for effective 

media management.  

Content of discipline: Discipline involves mastering the system of knowledge in theory, 

sociology and psychology of management; the economy and organization of media activities; 

management, marketing, advertising and PR, discusses the principles of advertising, full-cycle 

agencies, the main departments of advertising agencies, the specificity of creative activity in 

advertising, advertising management, ways to optimize the work of advertising agencies  

As a result of studying the discipline the student will: 

Demonstrate knowledge and understanding of the media leadership, ways of organizing 

them, ways to improve management efficiency, 

to apply methods and techniques of the analysis of activity of the management of mass 

media, 

to create recommendations for the management of media, 

to present the basic principles of media management with the use of information and 

communication technologies; 

evaluate the activities of the media management from the standpoint of solving economic 

problems; 

effectively build communication in different audiences using digital technologies and 

ICT. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  Жарнама және PR әрекетінің негіздері  

введение в журналистику, Основы рекламной и PR-деятельности  

introduction in journalism,  Introduction to PR 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары 

Современные технологии связи с общественностью 

Modern technologies of public relations 

 

БАҚ-тағы жарнама 

Реклама в СМИ 

Advertising in mass-media 

Мақсаты-білім алушыларда Жарнама туралы білім жүйесін коммуникацияның 

ерекше арнасы және әлеуметтік шындықты құрастырудың механизмі ретінде 

қалыптастыру.  
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Пәннің мазмұны: Курс барысында студенттер жарнаманың қалыптасуының жалпы 

мәдени және этномәдени алғышарттары, сыртқы жарнама, газеттегі жарнама, көліктегі 

жарнама, радиожарнама, тележарнама, Интернет желісіндегі жарнама, жарнама 

құрылымы, тауар имиджін құру технологиясы, жарнама ісінің психологиялық 

ерекшеліктері, жарнама дизайны, жарнама мәтінінің ерекшеліктері, жарнаманың 

заңнамалық базасы, жарнама философиясы мен эстетикасы,жарнама хабарламаларын 

құрылымдық талдау дағдылары туралы түсінік алады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Жарнама түрлерін, жарнама айналымдарын, жарнама тиімділігін арттыру 

жолдарын білу мен түсінуді көрсету, 

мәтіннің экспрессивтілігі мен қолжетімділігін арттыру мақсатында тілдік бірліктер 

мен мәтінді талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану, 

әртүрлі стильдер мен жанрлардың жарнамалық материалдарын жасау, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, әртүрлі 

аудиторияларда жарнамалық ақпаратты неғұрлым барабар нысанда ұсыну; 

коммуникативтік тапсырмаларды шешу тұрғысынан жарнамалық мәтіндерді 

бағалау; 

сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі стильдерде жарнамалық 

қарым-қатынасты тиімді құру. 

 

Цель – формирование у обучающихся системы знаний о рекламе как особом канале 

коммуникации и механизме конструирования социальной реальности.  

Содержание дисциплины: В ходе курса студенты получат представление об 

общекультурных и этнокультурных предпосылках становления рекламы, наружной 

рекламе, рекламе в газете, рекламе на транспорте, радиорекламе, телерекламе, рекламе в 

сети Интернет, структуре рекламы, технологии создания имиджа товара, 

психологических особенностях рекламного дела, дизайне рекламы, особенностях 

рекламного текста, законодательной базе рекламы, философии и эстетики 

рекламы,навыках структурного анализа рекламных сообщений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знания и понимание типов рекламы, способах рекламных 

обращений, путях повышения эффективности рекламы, 

применять методы и приемы анализа языковых единиц и текста в целях повышения 

экспрессивности и доступности текста, 

создавать рекламные материалы разных стилей и жанров, 

представлять рекламную информацию в наиболее адекватной форме в различных 

аудиториях с применением информационно-коммуникационных технологий; 

оценивать рекламные тексты с позиций решения коммуникативных задач; 

эффективно выстраивать рекламное общение в разных стилях с применением 

цифровых технологий и ИКТ. 

 

The purpose – the formation of students ' knowledge about advertising as a special 

channel of communication and the mechanism of construction of social reality.  

Content of discipline: During the course, students will get an idea of the General cultural 

and ethno-cultural prerequisites for the formation of advertising, outdoor advertising, 

advertising in the newspaper, advertising on transport, radio advertising, television advertising, 

advertising on the Internet, the structure of advertising, the technology of creating the image of 

the goods, the psychological features of advertising, advertising design, features of the 

advertising text, the legal framework of advertising, the philosophy and aesthetics of 

advertising,skills of structural analysis of advertising messages. 

As a result of studying the discipline the student will: 

Demonstrate knowledge and understanding of the types of advertising, ways of 

advertising appeals, ways to improve the effectiveness of advertising, 
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apply methods and techniques of analysis of language units and text in order to improve 

the expressiveness and accessibility of the text, 

create advertising materials of different styles and genres, 

to present advertising information in the most appropriate form in different audiences 

with the use of information and communication technologies; 

evaluate advertising texts from the standpoint of solving communication problems; 

effectively build advertising communication in different styles with the use of digital 

technologies and ICT. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  Жарнама және PR әрекетінің негіздері  

введение в журналистику, Основы рекламной и PR-деятельности  

introduction in journalism,  Introduction to PR 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары 

Современные технологии связи с общественностью 

Modern technologies of public relations 

 

Міндетін  шеберлік 

Дикторское мастерство 

Acting skills  

Мақсаты: радио және теледидар дикторы жұмысының ерекшеліктері туралы білім 

жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән сөйлеу техникасын, интонация ұғымын, интонациялық 

құрылымдарды, интонация компоненттерін, дикцияны, парафонетикалық құбылыстарды, 

жағымсыз жағдайларды жоюды, жазбаша мәтінді ауызша мәтінге Өзгертуді, сөйлеу 

мәдениетін, айтудың қиын жағдайларын,екпін қоюды, сөйлеу кемшіліктерін, лексикалық 

қателерді, грамматикалық қателерді үйренеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

сөйлеу аппаратының анатомиясы мен физиологиясын, тірі сөйлеудің органикалық 

заңдарын, сөйлеудің мағыналық дәлдігін беру, интонациялық мәнерлілікті, дауыстық 

қозғалушылықты (әуенді), түрліжанрлық мәтіндерді оқудағы тембральды 

нюансировкаларды түсіну, 

Радиотелевизиялық аудиториямен қарым-қатынас ерекшеліктерін анықтау; 

ауызша (фонациялық) тыныс алуды, артикуляцияны, дикцияны жаттықтыруға 

арналған арнайы жаттығуларды орындай отырып, дикторлық мәтіннің барлық түрлерімен 

(монолог-әңгіме, пікір, сұхбат, өлең туындылары) жұмыс істеу әдістемесін қолдану; 

кадрдан тыс оқу мәтініне талдау жасау және видеокамераның алдында сөз сөйлеу;  

мәтінді микрофондық оқуға дайындықты жүзеге асыру; 

сөйлеу аппаратының жұмысын, сахналық сөйлеу және дикторлық шеберлік 

сапасын, артикуляцияның және дикцияның дұрыстығын бағалау. 

 

Цель:  формирование системы знаний об особенностях работы диктора радио и 

телевидения.  

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает технику речи, понятие интонации, 

интонационные конструкции, компоненты интонации, дикцию, парафонетические 

явления, устранение неблагозвучия, трансформацию письменного текста в устный, 

культуру речи, трудные случаи произношения,постановки ударения, речевые недочеты, 

лексические ошибки, грамматические ошибки. 

В результате освоения дисциплины студент будет способен: 

 понимать анатомию и физиологию речеобразующего аппарата, органические 

законы живой речи, особенности передачи смысловой точности речи, интонационной 

выразительности, голосовой подвижности (мелодикой), тембральной нюансировки в 

чтении разножанровых текстов, 

 определять особенности общения с радиотелевизионной аудиторией; 
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 применять методику работы со всеми видами дикторского текста (монолог-рассказ, 

комментарий, интервью, стихотворные произведения), выполняя специальные 

упражнения для  тренировки речевого (фонационного) дыхания, артикуляции, дикции; 

 производить анализ и делать самоанализ закадрового чтения текста и выступления 

перед видеокамерой;  

 осуществлять подготовку к микрофонному чтению текста; 

 оценивать работу речевого аппарата, качество  сценической речи и дикторского 

мастерства, правильность артикуляции и дикции. 

 

Purpose: formation of a system of knowledge about the features of the radio and 

television announcer.  

Content of discipline: The discipline studies the technique of speech, the concept of 

intonation, intonation design, components of intonation, diction, paraphone phenomena, 

elimination of dissonance, the Transformation of written text into oral, speech culture, difficult 

cases of pronunciation,stress, speech defects, lexical errors, grammatical errors. 

As a result of the development of the discipline the student will be able to 

 to understand the anatomy and physiology receiptholder apparatus, the organic laws 

of living speech, the transmission characteristics of the semantic accuracy of speech, expressive 

intonation, voice mobility (melody) and timbre nuances in reading various genres of texts, 

 to determine the features of communication with the radio-television audience; 

 apply the method of working with all kinds of narration (monologue-story, comment, 

interview, poems), performing special exercises for training speech (phonation) breathing, 

articulation, diction; 

 to analyze and do self-analysis of voice-over reading of the text and speech in front 

of the video camera;  

 prepare for microphone reading of the text; 

 to evaluate the work of the speech apparatus, the quality of stage speech and 

announcer skills, the correctness of articulation and diction. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Кәсіби журналистің сөйлеу әдебі  

Культура профессиональной речи журналиста  

The culture professional speech of journalist  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Сұхбат технологиясы 

Технология интервью  

Interview technology 

 

Имидждік бағдарламалар және «медиарилейшнз» 

Имиджевые программы и «медиарилейшнз» 

Image programs and "медиарилейшнз"     
Мақсаты-қоғаммен байланыстың негізгі заңдылықтары мен қалыптасу процесі 

туралы білім жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән коммерциялық, Мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың 

журналистермен және массмедиа аудиториясымен тиімді өзара іс-қимыл жасау әдістерін, 

БАҚ көмегімен ұйым қызметін ақпараттық сүйемелдеу мәселелерін, масс-медиа 

саласындағы креативті және менеджерлік жұмыстың қазіргі заманғы концепциялары мен 

реалияларын оқытады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

-PR-қызметтің негізгі ерекшеліктерін, баспасөз хатшысының міндеттерін білу мен 

түсінуді көрсету, 

- жарнамалық және PR-материалдарды дайындау әдістері мен тәсілдерін қолдану, 

- мекемелердің ақпараттық саясатын талдау және түзету 

- баспасөз хабарламаларын, баспасөз конференцияларын дайындау; 

- цифрлық технологияларда құзыреттілігін және 
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орыс тілін оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану. 

- патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдану. 

 

Цель – формирование системы знаний о процесс становления и основных 

закономерностях связей с общественностью.  

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает методы эффективного 

взаимодействия коммерческих, государственных и общественных организаций с 

журналистами и целевой аудиторией массмедиа, вопросы информационного 

сопровождения деятельности организации с помощью СМИ, современные концепции и 

реалии креативной и менеджерской работы в сфере масс-медиа.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

- демонстрировать знание и понимание основных особенностей PR-деятельности, 

обязанносте пресс-секретаря, 

- применять приемы и методы подготовки рекламных  и PR-материалов, 

- анализировать и корректировать информационную политику учреждений 

- готовить пресс-релизы, пресс-конференции; 

- демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании русского языка. 

- демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose – the formation of a system of knowledge about the process of formation and 

the basic laws of public relations.  

Content of discipline: The discipline studies the methods of effective interaction of 

commercial, state and public organizations with journalists and the target audience of the media, 

the issues of information support of the organization through the media, modern concepts and 

realities of creative and managerial work in the field of media.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge and understanding of the main features of PR activities, the 

responsibility of the press Secretary, 

- apply techniques and methods of preparation of advertising and PR-materials, 

- analyze and adjust the information policy of institutions 

- prepare press releases, press conferences; 

- demonstrate competence in digital technologies and the ability to 

effective use of ICT in teaching Russian. 

- to demonstrate Patriotic attitudes, to assist in 

the application of the ideas of " Ruhani Zhangyru" in social and professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Журналистикаға кіріспе,   

Введение в журналистику,  

Introduction in journalism,   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары 

Современные технологии связи с общественностью 

Modern technology of public relations 

 

Медиажарнама 

Медиареклама 

Media Advertising  

Мақсаты – білім алушыларда Жарнама туралы білім жүйесін коммуникацияның 

ерекше арнасы және әлеуметтік шындықты құрастырудың механизмі ретінде 

қалыптастыру.  
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Пәннің мазмұны: Пән мекемелердің жарнама жоспарын әзірлеуге, енгізуге және 

жалпы басқаруға қатысумен коммерциялық менеджменттің қазіргі заманғы 

технологияларына, жарнамалық агенттікпен өзара іс-қимыл жасауға, жарнамалық 

идеяларды ұсынуға және тексеруге, бұқаралық ақпарат құралдарында уақыт пен 

орынның нәтижесін бағдарлауға бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Жарнама түрлерін, жарнама айналымдарын, жарнама тиімділігін арттыру 

жолдарын білу мен түсінуді көрсету, 

мәтіннің экспрессивтілігі мен қолжетімділігін арттыру мақсатында тілдік бірліктер 

мен мәтінді талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану, 

әртүрлі стильдер мен жанрлардың жарнамалық материалдарын жасау, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, әртүрлі 

аудиторияларда жарнамалық ақпаратты неғұрлым барабар нысанда ұсыну; 

коммуникативтік тапсырмаларды шешу тұрғысынан жарнамалық мәтіндерді 

бағалау; 

сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі стильдерде жарнамалық 

қарым-қатынасты тиімді құру. 

 

Цель – формирование у обучающихся системы знаний о рекламе как особом канале 

коммуникации и механизме конструирования социальной реальности.  

Содержание дисциплины: современные технологии коммерческого менеджмента с 

участием в разработке, внедрении и общем управлении планом рекламы учреждений, 

взаимодействие с рекламным агентством, выдвижении и проверке рекламных идей, 

закупке времени и места в средствах массовой информации 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

Демонстрировать знания и понимание типов рекламы, способах рекламных 

обращений, путях повышения эффективности рекламы, 

применять методы и приемы анализа языковых единиц и текста в целях повышения 

экспрессивности и доступности текста, 

создавать рекламные материалы разных стилей и жанров, 

представлять рекламную информацию в наиболее адекватной форме в различных 

аудиториях с применением информационно-коммуникационных технологий; 

оценивать рекламные тексты с позиций решения коммуникативных задач; 

эффективно выстраивать рекламное общение в разных стилях с применением 

цифровых технологий и ИКТ. 

 

The purpose – the formation of students ' knowledge about advertising as a special 

channel of communication and the mechanism of construction of social reality.  

Content of discipline: The discipline is focused on modern technologies of commercial 

management with participation in the development, implementation and overall management of 

the advertising plan of institutions, interaction with the advertising agency, promotion and 

verification of advertising ideas, the purchase of time and space in the media. 

As a result of studying the discipline the student will: 

Demonstrate knowledge and understanding of the types of advertising, ways of 

advertising appeals, ways to improve the effectiveness of advertising, 

apply methods and techniques of analysis of language units and text in order to improve 

the expressiveness and accessibility of the text, 

create advertising materials of different styles and genres, 

to present advertising information in the most appropriate form in different audiences 

with the use of information and communication technologies; 

evaluate advertising texts from the standpoint of solving communication problems; 

effectively build advertising communication in different styles with the use of digital 

technologies and ICT. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
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журналистикаға кіріспе,  

введение в журналистику,  

introduction in journalism,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 

Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары 

Современные технологии связи с общественностью 

Modern technologies of public relations  

Мақсаты –  жарнама және PR-қызмет жүйесі туралы түсініктерді тереңдету, 

баспасөз хатшысы жұмысындағы кәсіби құзыреттілікті жетілдіру.  

Пәннің мазмұны: Пән корпоративті бірегейлікті және ұйымдастырушылық 

мәдениетті зерделеуге бағытталған; қазіргі нарықтық болмыстағы коммуникациялық 

кампаниялар мен іс-шараларды жоспарлау, дайындау және өткізу, студенттердің Public 

Relations тәжірибесінде қолданылатын қазіргі заманғы технологиялар туралы біртұтас 

түсінігін қалыптастыру,нарықтың даму тенденцияларын және PR технологияларын, 

коммуникациялық жұмыстың тиімді құралдарын зерттеу.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

-PR-маман жұмысының ерекшелігін, PR-қызметтің терминологиялық аппаратын 

түсіну, 

- БАҚ-пен жұмыста заманауи технологияларды қолдану, 

-баспасөз қызметінің, баспасөз релиздерінің, жарнамалық мәтіндердің жұмыс 

кестесін талдау, 

- PR-материалдарды өз бетінше әзірлеу, 

- кәсіби рефлексия жүргізу, 

-билік, бизнес, баспасөз қызметі, БАҚ өкілдерімен байланыс процесін тиімді құру. 

 

Цель – углубление представлений о системе рекламной и PR-деятельности, 

совершенствование профессиональной компетентности в работе пресс-секретаря.  

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение корпоративной 

идентичности и организационной культуры; формирование знаний, умений и навыков 

планирования, подготовки и проведения коммуникационных кампаний и мероприятий в 

современной рыночной действительности, формирование у студентов целостного 

представления о современных технологиях, применяемых в практике Public Relations, 

изучение тенденций развития рынка и технологий PR, эффективного инструментария 

коммуникационной работы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать специфику работы PR-специалиста, терминологический аппарат PR-

деятельности, 

- применять современные технологии в работе со СМИ, 

- анализировать качетство работы пресс-служб, пресс-релизовов, рекламных 

текстов, 

- самостоятельно разрабатывать PR-материалы, 

- осуществлять профессиональную рефлексию, 

- эффективно выстраивать процесс коммуникации с представителями власти, 

бизнеса, пресс-служб, СМИ. 

 

The aim is to deepen the understanding of the system of advertising and PR-activities, 

improving professional competence in the work of the press Secretary.  

Content of discipline: Discipline is aimed at studying corporate identity and 

organizational culture; the formation of knowledge and skills of planning, preparing and 

conducting communication campaigns and activities in the modern market reality, form a 
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holistic view of modern technologies used in the practice of Public Relations, the study of 

market trends and PR technologies, and effective communication work tools. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to understand the specifics of PR-specialist's work, the terminology of PR-activity, 

- to apply modern technologies in work with mass media, 

- analyze the quality of the work of press services, press relizov, advertising texts, 

- independently develop PR materials, 

- to carry out professional reflection, 

- effectively build the process of communication with representatives of government, 

business, press services, media. 

 Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Журналистикаға кіріспе,  публицистикалық шығармашылық негіздері 

Введение в журналистику, основы публицистического творчества 

Introduction in journalism,  bases of publicistic creativity 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 

Жарнаманың компьютерлік технологиялары  

Компьютерные технологии рекламы     

Computer technologies of advertizing 

Мақсаты – жарнама жасаудың компьютерлік технологияларын практикалық игеру 

және білім жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән ақпараттық технологиялардың бағдарламалық қамтамасыз 

етілуін, компанияның имиджі мен фирмалық стилін құрудағы графикалық 

редакторлардың мүмкіндіктерін, визуалды коммуникацияның ерекше ерекшеліктерін, 

деректер қорын пайдалана отырып ақпаратты сақтауды және өңдеуді ұйымдастыруды, 

деректерді статистикалық өңдеудің қазіргі заманғы бағдарламаларын, жарнамалық 

қызметтегі телекоммуникациялық технологияларды, мультимедиа-презентацияларды, 

Powerpoint, Corelpresentation, Starimpress Staroffice пакетінің бағдарламаларын, 

ғаламтордағы маркетингтік зерттеулерді оқытады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- фирмалық стилді әзірлеудің негізгі ұғымдарын түсіну; жарнамалық макеттердегі 

түстік үйлесімнің тұтынушыға әсері;  

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және 

ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, қазіргі қоғам өмірінің түрлі 

жақтары туралы өзекті ақпаратты іздеу, бағалау және талдауды жүзеге асыру 

- Adobe Photoshop, AFX, 3ds Max, Corel Draw бағдарламаларында негізгі жұмыс 

тәсілдерін қолдану, 

- Adobe Photoshop, AFX, 3ds Max, Corel Draw бағдарламалық ортасында жарнама 

компаниясының қажетті элементтерін макеттеу,  

- кәсіби рефлексия жүргізу, 

- кәсіби, қоғамдық және жеке өмірде белсенді өмірлік ұстанымын көрсету. 

 

Цель – формирование системы знаний и практическое освоение компьютерных 

технологий изготовления рекламы.  

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает программное обеспечение 

информационных технологий, возможности графических редакторов в создании имиджа 

и фирменного стиля компании, отличительные черты визуальной коммуникации, 

организацию хранения и обработки информации с использованием баз данных, 

современные программы статистической обработки данных, телекоммуникационные 

технологии в рекламной деятельности, мультимедиа-презентации, программы Powerpoint, 

Corelpresentation, Starimpress пакета Staroffice, маркетинговые исследования в интернет.  
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В результате изучения дисциплины студент будет :  

- понимать основные понятия разработки фирменного стиля; влияние на 

потребителя цветового сочетания в рекламных макетах;  

- осуществлять поиск, оценку и анализ актуальной информации о различных 

сторонах жизни современного общества с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

- применять основные приемы работы в программах Adobe Photoshop, AFX, 3ds 

Max, Corel Draw, 

-  макетировать необходимые элементы рекламной компании в программных 

средах Adobe Photoshop, AFX, 3ds Max, Corel Draw,  

- осуществлять профессиональную рефлексию, 

- демонстрировать активную жизненную позицию в профессиональной, 

общественной и личной жизни. 

 

The purpose – the formation of knowledge and practical development of computer 

technology of advertising.  

Content of discipline: The discipline studies the software of information technologies, the 

possibilities of graphic editors in creating the image and corporate identity of the company, the 

distinctive features of visual communication, the organization of storage and processing of 

information using databases, modern statistical data processing programs, telecommunication 

technologies in advertising, multimedia presentations, Powerpoint programs, Corelpresentation, 

Starimpress package Staroffice, marketing research on the Internet.  

As a result of studying the discipline, student will be able to:  

- understand the basic concepts of corporate identity development; the impact on the 

consumer color combination in advertising layouts;  

- to search, evaluate and analyze relevant information on various aspects of modern 

society with the use of information and communication technologies and taking into account the 

basic requirements of information security 

- apply basic techniques in Adobe Photoshop, AFX, 3ds Max, Corel Draw, 

- layout the necessary elements of the advertising company in the software environments 

Adobe Photoshop, AFX, 3ds Max, Corel Draw,  

- to carry out professional reflection, 

- to demonstrate an active life position in professional, social and personal life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  Жарнама және PR әрекетінің негіздері  

введение в журналистику, Основы рекламной и PR-деятельности  

introduction in journalism,  Introduction to PR 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 

Баспасөз мәтініне лингвистикалық сараптама  

Лингвистическая экспертиза печатного текста  

Linguistic expertise of printed text  

Мақсаты-білім алушыларда заманауи лингвистикалық сараптаманың өзекті 

мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру: қорлау, жала жабу, плагиат және т. б. 

Пәннің мазмұны: Пән аясында лингвистикалық сараптама түрлері, сараптамалық 

қорытындының метаязығы, сараптаудағы типтік заңдық маңызы бар жағдайлар, 

сараптама қызметіндегі лексико-семантикалық және синтаксистік талдау, сараптама 

объектісі ретінде интернет-форумдар мен чаттар, сараптама жүргізу тәжірибесіндегі 

лингвистикалық бағалау, лексикографиялық көздер, сараптама тәжірибесіндегі 

мәдениетаралық айырмашылықтар мәселелері, лингвистикалық сараптама 
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тәжірибесіндегі БАҚ мәтінін талдау, сараптама жүргізу объектісі ретінде креолизденген 

мәтіндер оқытылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

журналистік мәтіннің лингвистикалық сараптамасының өзекті мәселелерін білуін 

және түсінуін көрсету, 

мәтіндегі этикалық және құқықтық бұзушылықтардың маркерлерін анықтау: тіл 

тигізу, жала жабу, араласу дәрежесіне дейінгі ұқсастықтар және т. б., 

тілдік бірліктер мен мәтінді стилистикалық талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану, 

әр түрлі стильдегі дұрыс мәтіндерді жасау, 

билік, баспасөз қызметі, бизнес өкілдерімен әр түрлі стильдер мен жанрларда 

тиімді және әдепті түрде қарым-қатынас орнату, 

цифрлық технологиялар мен АКТ қолдана отырып ақпаратты ұсыну; 

патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету. 

 

Цель – Формирование у обучающихся системы знаний о об актуальных вопросах 

современной лингвистической экспертизы: оскорбление, клевета, плагиат и др. 

Содержание дисциплины: В рамках дисциплины изучаются виды лингвистической 

экспертизы, метаязык экспертного заключения, типичные юридически значимые 

ситуации в экспертологии, лексико-семантический и синтаксический анализ в экспертной 

деятельности, интернет-форумы и чаты как объект экспертизы, лингвистическая 

оценочность в практике проведения экспертиз, лексикографические источники, 

проблемы межкультурных различий в практике экспертизы, анализ текста СМИ в 

практике лингвистической экспертизы, креолизованные тексты как объект проведения 

экспертизы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

демонстрировать знание и понимание актуальных вопросов лингвистической 

экспертизы журналистского текста, 

выявлять маркеры этических и правовых нарушений в тексте: оскорбления, 

клеветы, сходства до степени смешения и др., 

применять методы и приемы стилистического анализа языковых единиц и текста, 

создавать корректные тексты разных стилей, 

эффективно и этически выдержанно выстраивать общение в разных стилях и 

жанрах с представителями власти, пресс-служб, бизнеса, 

представлять информацию с применением цифровых технологий и ИКТ; 

демонстрировать патриотические жизненные установки. 

 

The purpose – the Formation of students ' knowledge about the current issues of modern 

linguistic expertise: insult, slander, plagiarism, etc. 

Content of discipline: Within the discipline the types of linguistic expertise, 

metalanguage of expert opinion, typical legally significant situations in expert studies, lexico-

semantic and syntactic analysis in expert activities, Internet forums and chat rooms as the object 

of expertise, linguistic evaluation in the practice of expertise, lexicographic sources, problems 

of intercultural differences in the practice of expertise, analysis of the text of the media in the 

practice of linguistic expertise, creolized texts as the object of expertise are studied. 

As a result of studying the discipline the student will: 

to demonstrate knowledge and understanding of topical issues of linguistic expertise of 

journalistic text, 

identify markers of ethical and legal violations in the text: insults, slander, similarities to 

the point of confusion, etc., 

to apply the methods and techniques of the stylistic analysis of linguistic units and text, 

create correct texts of different styles, 

effectively and ethically consistent to build communication in different styles and genres 

with the authorities, press services, business, 

provide information using digital technologies and ICT; 
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to demonstrate Patriotic life attitudes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
журналистикаға кіріспе,  

введение в журналистику,  

introduction in journalism,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Журналистік тергеу 

Журналистское расследование  

Journalistic investigation 

 

Сұхбат технологиясы 

Технология интервью  

Interview technology 

Мақсаты - Бұқаралық коммуникацияның түрлі арналары: теле-және радиоэфир, 

интернет үшін сұхбат дайындау туралы түсінік қалыптастыру, сұхбатты дайындаудың 

практикалық әдістерін дамыту, сұхбатты ұйымдастырудың түрлі түрлері мен нысандарын 

құру тәсілдерін меңгеру. 

Пәннің мазмұны: Пән сұхбатты құру технологиясын, дайындық сатысын, сұрақ 

қою өнерін, сұрақ түрлерін, сұхбат түрлерін, сұхбатты ұйымдастыру нысандарын, 

сұхбатты драматургияны, әңгіменің шын мәнісін және мәтінді жазуды, ауызша емес 

ақпараттың мәнін, жазу құралдарын және байланыс құралдарын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- сұхбатты ұйымдастырудың әртүрлі түрлері мен нысандарын құру ерекшелігін, 

сұхбатты дайындау кезіндегі заңнамалық және этикалық нормаларды түсіну; 

- сұхбат дайындау үшін интернет-ресурстармен, ақпараттық агенттіктердің 

материалдарымен, ұялы байланыспен жұмыс істей отырып, түрлі әдістерді пайдалана 

отырып, қажетті мәліметтерді жедел алу;  

- сұхбатты ұйымдастыру мен дайындаудың түрлі әдістерін қолдану;  

- Бұқаралық коммуникацияның түрлі арналарына: баспа, теле-және радиоэфир, 

интернет үшін сұхбат дайындау,  

 цифрлық технологияларда құзыреттілікті және АКТ-ны тиімді пайдалану 

қабілетін көрсету, 

- ұжымдық материалдарды дайындауға қатыса отырып," командада " жұмысты 

тиімді жүзеге асыру, 

- патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель – формирование представления о подготовке интервью для различных 

каналов массовой коммуникации: теле- и радиоэфира, Интернета, развитие практических 

методов подготовки интервью, овладение приемами создания различных видов и форм 

организации интервью. 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение технологии 

создания интервью, стадии подготовки, искусство задавать вопросы, разновидности 

вопросов, видов интервью, форм организации интервью, драматургии интервью, 

собственно разговора и написания текста, значения невербальной информации, средства 

записи и средства связи.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

- понимать специфику создания различных видов и форм организации интервью, 

законодательные и этические нормы при подготовке интервью; 

- оперативно получать нужные сведения используя различные методы, работая с 

интернет-ресурсами, материалами информационных агентств, мобильной связью для 

подготовки интервью;  

- применять различные методы организации и подготовки интервью;  
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- готовить интервью для различных каналов массовой коммуникации: печати, теле- 

и радиоэфира, Интернета,  

 демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ, 

- эффективно осуществлять работу "в команде", участвуя в подготовке 

коллективных материалов, 

- демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The aim is to form an idea of the preparation of interviews for various channels of mass 

communication: television and radio, the Internet, development of practical methods of 

interview preparation, mastering the techniques of creating different types and forms of 

interview organization. 

Content of discipline: The discipline is aimed at the study of interview creation 

technology, stages of preparation, the art of asking questions, types of questions, types of 

interviews, forms of interview organization, interview dramaturgy, the actual conversation and 

writing text, the value of non-verbal information, means of recording and means of 

communication.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- to understand the specifics of the creation of different types and forms of organization of 

interviews, legislative and ethical standards in the preparation of interviews; 

- quickly obtain the necessary information using various methods, working with Internet 

resources, materials of news agencies, mobile communication for the preparation of interviews;  

- apply various methods to organize and prepare the interviews;  

- to prepare an interview to various channels of mass communication: print, television 

and radio, the Internet,  

 demonstrate digital competence and the ability to use ICT effectively, 

- effectively carry out the work "in a team", participating in the preparation of collective 

materials, 

- demonstrate the Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of " Ruhani 

Zhangyru" in social and professional activities.. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,   

введение в журналистику,  

introduction in journalism,   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Радио, телехабар  шығару 

Выпуск теле- и радиопередач  

TV radio programms publishing 

 

Қазіргі  БАҚ жанрлары 

Современные жанры CМИ 

Modern genres in mass-media  

Мақсаты-білім алушыларда әртүрлі журналистік жанрлардағы жұмыстың 

ерекшелігі туралы білім жүйесін қалыптастыру 

Пәннің мазмұны: Пән жанр құраушы факторларды, ақпараттық жанрлар (жазба, 

репортаж) инфотейнмент, фиче, ньюс-фиче, сторителлинг, колонка, шолу және БАҚ 

шолу, тергеу, рейтинг, мониторинг, желілік жанрлар: пост, блогинг, лонгрид, радио және 

ТВ жанрлары: интерактивті ойын, ток-шоу, реалити-шоу жанрларын оқытады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Қазіргі журналистиканың жанрлық жүйесін түсіну мен білімін көрсету, 

 мәтінді жанрлық-стилистикалық талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану, 

 әр түрлі стильдер мен жанрлардың материалдарын жасау, 
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 ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, әр түрлі 

аудиторияларда неғұрлым барабар нысанда өзекті ақпаратты ұсыну; 

 коммуникативтік есептерді шешу тұрғысынан лингвостилистикалық сауаттылық 

тұрғысынан мәтіндерді бағалау; 

 сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі стильде қарым-қатынасты 

тиімді құру; 

 "Рухани жаңғыру" идеяларына сәйкес кәсіби, қоғамдық және жеке өмірде 

белсенді өмірлік ұстанымын көрсету. 

 

Цель – Формирование у обучающихся системы знаний о специфике работы в 

различных журналистских жанрах 

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает жанрообразующие факторы, 

информационные жанры (заметка, репортаж) инфотейнмент, фиче, ньюс-фиче, 

сторителлинг, колонка, обозрение и обзор СМИ, расследование, рейтинг, мониторинг, 

сетевые жанры: пост, блогинг, лонгрид, жанры радио и ТВ: интерактивная игра, ток-шоу, 

реалити-шоу.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

 Демонстрировать знания и понимание жанровой системы современной 

журналистики, 

 применять методы и приемы жанрово-стилистического анализа текста, 

 создавать материалы разных стилей и жанров, 

 представлять актуальную информацию в наиболее адекватной форме в 

различных аудиториях с применением информационно-коммуникационных технологий; 

 оценивать тексты с точки зрения лингвостилистической грамотности с 

позиций решения коммуникативных задач; 

 эффективно выстраивать общение в разных стилях с применением цифровых 

технологий и ИКТ; 

 демонстрировать активную жизненную позицию в соответствии с идеями 

«Рухани жаңғыру» в профессиональной, общественной и личной жизни. 

 

The purpose – the Formation of students ' knowledge about the specifics of the work in 

various genres of journalism 

Content of discipline: The discipline studies the factors as a genre, informational genres 

(memo, report) the infotainment, feature, news-feature, storytelling, column, review, and media 

review, investigation, rating, monitoring, network genres: post blogging, longed, genres, radio 

and TV interactive games, talk shows, reality shows.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- Demonstrate knowledge and understanding of the genre system of modern journalism, 

- apply methods and techniques of genre and stylistic analysis of the text, 

- create materials of different styles and genres, 

- present relevant information in the most appropriate form to different audiences using 

information and communication technologies; 

- evaluate texts from the point of view of linguistic and stylistic literacy from the point of 

view of solving communicative tasks; 

- effectively build communication in different styles with the use of digital technologies 

and ICT; 

- to demonstrate a proactive stance in accordance with the ideas of " Ruhani Zhangyru" in 

the professional, public and personal life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  публицистикалық шығармашылық негіздері 

введение в журналистику, основы публицистического творчества 

introduction in journalism,  bases of publicistic creativity 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 



 

57 

 

Производственная практика 

Field practice 

 

Тележурналистика бейнелі ресурстары 

Образные ресурсы телерадиожурналистики 

Figurative  TV and radio journalism resources 

Пәннің мақсаты – телерадиожурналистиканың бейнелі құралдары туралы білім 

жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Пән аясында өнер мен әдебиеттегі поэтика және бейне түсінігі, 

"образ" ұғымының мазмұны, көркем бейненің сипаттамалары және бейнелік жіктелуі, 

бейненің пәндік, жалпылама-мағыналық және құрылымдық құрамдас бөліктері, 

публицистиканың пәндік-кеңістіктік саласы, публицистикалық уақыттың ерекшеліктері 

оқытылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. құралдардың бейнелі жүйесінің ерекшелігін түсіну, 

2. БАҚ мәтіндерінің құрылымын, олардың аудиторияға әсер ету ерекшеліктерін 

түсіну; 

3. өз мәтінін өңдеу, шектеулі уақыт жағдайында байланыс көлемін анықтау; 

4. аудиторияның құрамы мен түрлерінде және оған әсер ету тәсілдерінде 

бағдарлануы; 

5. сандық технологиялардың құзыреттілігі мен білімін көрсету және оларды кәсіби 

қызметте қолдану; 

6. қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау көрсету. 

 

Цель дисциплины – формирование системы знаний об образных средствах 

телерадиожурналистики. 

Содержание дисциплины: В рамках дисциплины изучается понятие поэтики и 

образа в искусстве и литературе, содержание понятия «образ», характеристики 

художественного образа и образная классификация, предметная, обобщенно-смысловая и 

структурная составляющие образности, предметно-пространственная область 

публицистики, особенности публицистического времени. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет : 

1. понимать специфику системы образныз средств, 

2. понимать структуру текстов СМИ, особенности их воздействия на аудиторию; 

3. редактировать собственный текст, определять объем коммуникации в условиях 

жестко ограниченного времени; 

4. ориентироваться в составе и типе аудитории и способах воздействия на нее; 

5. показывать компетентность и знании цифровых технологий и применять их в 

профессиональной деятельности; 

6. демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline – the formation of a system of knowledge about the 

imaginative means of television and radio journalism. 

Content of discipline: Within the framework of the discipline, the concept of poetics and 

image in art and literature, the content of the concept of "image", the characteristics of the 

artistic image and figurative classification, subject, generalized semantic and structural 

components of imagery, subject-spatial field of journalism, features of journalistic time are 

studied. 

As a result of studying the discipline the student will be able to: 

1. to understand the specifics of the system of figurative means, 

2. understand the structure of media texts and their impact on the audience; 

3. edit your own text, determine the amount of communication in a strictly limited time; 

4. to be guided in structure and type of audience and ways of influence on it; 
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5. show competence and knowledge of digital technologies and apply them in 

professional activities; 

6. to demonstrate tolerance and support of the idea " Ruhani Zhangyru" in social and 

professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  публицистикалық шығармашылық негіздері 

введение в журналистику, основы публицистического творчества 

introduction in journalism,  bases of publicistic creativity 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requsites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 

Баспа және қазіргі әдеби үрдіс 

Печать и современный литературный процесс 

Print and modern literary process 

Мақсаты: журналистика мен әдебиеттің байланысы, әдебиетті сынаудың тарихы 

туралы білім жүйесін қалыптастыру, әдебиеттің даму кезеңдерін зерделеу, сыни ойлауды 

қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән отандық журналистиканың органикалық байланысын және 

тарихи-мәдени контексте әдеби үрдісті ұғынуға, әдеби құндылықтардың жаңа жүйесінде 

еркін бағдар қалыптастыруға және заманауи әдебиет пен әдеби сынның бейнелі-ұғымдық 

тезаурусына, қазіргі заманғы көркем тілдің негіздерін меңгеруге, қазіргі заманғы мәдени 

жағдайды ұғынуға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қазіргі әдеби үрдістерді, баспасөздегі сын мәселелерін түсіну; 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және 

ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, қазіргі қоғам өмірінің түрлі 

жақтары туралы өзекті ақпаратты іздеу, бағалау және талдауды жүзеге асыру 

- теориялық білімді практикада қолдану;  

- журналистік практикада әдебиеттанулық білімді қолдану, 

- әдебиет және өнер тақырыбына журналистік мәтіндерді талдау, 

- осы тақырыптарға сапалы журналистік материалдар жасау, 

- өз қызметін "Рухани жаңғыру" идеяларына сәйкес қоғамның тарихи дамуы мен 

қазіргі жай-күйінің мәнін терең және жүйелі ұғыну негізінде жүзеге асыру. 

 

Цель: формирование системы знаний о связи журналистики и литературы, истории 

критики литературы, изучение периодов развития литературы, становление критичного 

мышления.  

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на осмысление органической 

связи отечественной журналистики и литературного процесса в историко-культурном 

контексте, формирование свободной ориентации в новой системе литературных 

ценностей и образно-понятийном тезаурусе современной литературы и литературной 

критики, овладение основами художественного языка современности, осмысление 

современной культурной ситуации. 

В результате изучения курса обучающийся будет : 

- понимать современные литературные тенденции, проблемы критики в печати; 

- Осуществлять поиск, оценку и анализ актуальной информации о различных 

сторонах жизни современного общества с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

- использовать теоретические знания в практике;  

- применять литературоведческие знания в журналистской практике, 

- анализировать журналистские тексты на тему литературы и искусства, 
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- создавать качественные журналистские материалы на данные темы, 

- осуществлять свою деятельность на основе глубокого и системного осознания 

сущности исторического развития и современного состояния общества в  соответствии с 

идеями «Рухани жаңғыру». 

 

Purpose: formation of a system of knowledge about the relationship of journalism and 

literature, the history of criticism of literature, the study of periods of development of literature, 

the formation of critical thinking.  

Content of discipline: The discipline is aimed at mastering the organizational relationship 

of Russian journalism and the literary process in the historical and cultural context, the 

formation of free orientation in the new system of literary values and figurative-conceptual 

thesaurus of modern literature and literary criticism, mastering the basics of the artistic language 

of modernity, understanding of the modern cultural situation. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

- to understand modern literary tendencies, problems of criticism in the press; 

- To search, evaluate and analyze relevant information on various aspects of modern 

society with the use of information and communication technologies and taking into account the 

basic requirements of information security 

- use theoretical knowledge in practice;  

- to apply literary knowledge in journalistic practice, 

- analyze journalistic texts on the subject of literature and art, 

- create high-quality journalistic materials on these topics, 

- to carry out its activities on the basis of a deep and systematic awareness of the essence 

of historical development and the current state of society in accordance with the ideas of 

"Rukhani zhangyru". 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  
Қазақ (орыс) әдебиетінің тарихы 

История казахской (русской) литературы 

History of  Kazakh (Russian)    Literature 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 

Публицистикалық шығармашылық негіздері  

Основы публицистического творчества 

Princples of jonrnlitic creative work  

Мақсаты-студенттердің журналистика мен әдебиет тоғысындағы жаңа хаттарды 

меңгеру.  

Пәннің мазмұны: Курс журналисттен белсенді азаматтық ұстанымды талап ететін 

аса күрделі бөлім ретінде публицистиканы, болып жатқан себептерді терең түсінуді және 

әдеби мәтінді жасау тәжірибесін зерттеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- орыс және шетел ғалымдарының негізгі әдіснамалық жүйелерін, әдебиеттану 

ғылымының жетекші бағыттарын, әдебиеттану дефинициясы жүйесін түсіну, 

- ғылыми-сыни әдебиеттермен жұмыс жасау,  

- шығармашылық қызметті белсендіру тәсілдері мен әдістерін қолдану, 

- белгілі жазушылар мен журналистердің шығармашылық үрдісінің диалектикасын 

талдау, 

- өзекті тақырыптарға әртүрлі жанрдағы түпнұсқа журналистік мәтіндерді жасау, 

- кәсіби рефлексияны жүзеге асыру. 

 

Цель – овладение студентами новаторскими приемами письма на стыке 

журналистики и литературы.  
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Содержание дисциплины: дисцилина изучает публицистику как наиболее сложную 

часть, требующую от журналиста активной гражданской позиции, глубокого понимания 

причин и следствий происходящего и опыта создания литературного текста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:    

- понимать основные  методологические системы русских и зарубежных ученых, 

ведущие направления литературоведческой науки, систему литературоведческих 

дефиниций, 

- работать с научно-критической литературой,  

- применять приемы и методы активизации творческой деятельности, 

- анализировать диалектику творческого процесса известных писателей и 

журналистов, 

- создавать оригинальные журналистские тексты разных жанров на актуальные 

темы, 

- осуществлять профессиональную рефлексию. 

 

The aim is to master students innovative writing techniques at the intersection of 

journalism and literature.  

Content of discipline: The course focuses on the study of journalism as the most difficult 

part that requires a journalist active citizenship, a deep understanding of the causes and 

consequences of what is happening and the experience of creating a literary text. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to understand the main methodological systems of Russian and foreign scientists, the 

leading directions of literary science, the system of literary definitions, 

- work with scientific and critical literature,  

- apply techniques and methods to enhance creative activity, 

- analyze the dialectics of the creative process of famous writers and journalists, 

- create original journalistic texts of different genres on current topics, 

- to carry out professional reflection. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Журналистік шеберлік   

Журналистское мастерство  

Journalistic skill   

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 

Газет шығару 

Выпуск газет  

Newspapers publishing 

Мақсаты студенттерді мерзімді баспасөзде кәсіби қызметті жүзеге асыруға 

дайындау. 

Пәннің мазмұны: Пән баспа БАҚ-тың концепциясы мен тақырыптық бағытын, 

журналистік еңбектің кешенділігін, уақыт факторын, функциялары, міндеттері мен 

ресімдеу принциптерін, форманың қалыптасу процесінің бөлігі ретінде безендіруді, 

мерзімді басылымның формаларын қабылдауды, редакторлық ұжымның ерекшеліктерін, 

редакцияның рөлдік құрылымын, басылымдарды беру және шығару формаларын, 

тұрақты элементтерді безендіруді, иллюстрацияларды ресімдеуді, бас редактордың 

құқықтары мен міндеттерін, Pagemaker бағдарламасының ерекшеліктерін, Pagemaker 

бағдарламасымен жұмыс істеу принциптерін оқытады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Қазіргі Қазақстанда газеттер мен журналдар шығару дайындығының біліктігін 

көрсету. 
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2. Студенттік газеттің дизайны мен макеттеу үшін Adobe InDesign бағдарламасында 

жұмыс істеу дағдысын меңгеру . 

3. Журналистік қызметті верстальщик, дизайнер, корректор, редактор қызметімен 

біріктіру. 

4. Студенттік газет / журналды жасау арқылы өзінің шығармашылық қызметін 

ұйымдастыру. 

5. Цифрлық технологияларда құзыреттілікті және болашақ кәсіби қызметте АКТ-

ны тиімді пайдалану қабілетін көрсету. 

6. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель подготовить студентов к осуществлению профессиональной деятельности в 

периодической печати. 

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает концепцию и тематическую 

направленность печатного СМИ, комплексность журналистского труда, фактор времени, 

функции, задачи и принципы оформления, оформление как часть процесса 

формообразования, восприятие формы периодического издания, особенности 

редакторского коллектива, ролевую структуру редакции, формы подачи публикаций и 

выпуск издания, оформление постоянных элементов, оформление иллюстраций, права и 

обязанности главного редактора, особенности программы Pagemaker, принципы работы с 

программой Pagemaker. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание ососбенностей подготовки выпуска газет, журналов в 

современном Казахстане. 

2. Обладать навыками работы в программе Adobe InDesign для макетирования и 

дизайна студенческой газеты . 

3. Интегрировать журналистскую деятельность с деятельностью верстальщика, 

дизайнера, корректора, редактора. 

4. Организовывать собственную творческую деятельность через работу над 

созданием студенческой газеты / журнала. 

5. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в будущей профессиональной деятельности. 

6. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The aim is to prepare students for professional activities in the periodical press. 

Content of discipline: The discipline studies the concept and thematic focus of the print 

media, the complexity of journalistic work, the time factor, functions, objectives and principles 

of design, design as part of the process of shaping, the perception of the form of periodicals, 

features of the editorial team, the role structure of the editorial Board, forms of submission of 

publications and publication, design of permanent elements, design illustrations, the rights and 

responsibilities of the editor, features of the Pagemaker program, principles of work with the 

Pagemaker program. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To demonstrate knowledge of the capacity of preparation of Newspapers, magazines in 

modern Kazakhstan. 

2. Have the skills to work in the Adobe InDesign program for layout and design of the 

student newspaper . 

3. Integrate journalistic activities with the activities of the layout designer, proofreader, 

editor. 

4. Organize their own creative activities through the work on the creation of a student 

newspaper / magazine. 

5. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in future professional activities. 
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6. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani zhangyru" 

in social and professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  

введение в журналистику,  

introduction in journalism,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

 

Радио, телехабар  шығару 

Выпуск теле- и радиопередач  

TV radio programms publishing 

Мақсаты студенттерді заманауи телерадиожурналистикада кәсіби қызметті жүзеге 

асыруға дайындау. 

Пәннің мазмұны: Пән теледидар техникасы мен технологиясын, теледидар 

орталығының құрылысын, студиялық және студиядан тыс түсірілім жабдықтарын, 

монтаж және монтаждау жабдықтарын, эфирге алдын ала дайындық, режиссермен және 

оператормен жұмыс, радио және тележурналист жұмысында қарым - қатынас жасауды, 

төтенше жағдайларда радиожурналист жұмысын, апаттарды жарықтандыруды, жазбаға 

жіберуге дайындауды, студиямен жұмыс жасауды, бейне түсірілім және сюжеттерді 

бейнемонтаждау тәсілдерін үйренеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Қазіргі Қазақстанда телерадиохабарлар шығаруды дайындау дағдысын білу. 

2. Windows Movie Maker, Pinnacle Studio бағдарламаларында жаңалық сюжетін 

жасау кезінде бейнені құрастыру және өңдеу үшін жұмыс істеу дағдысына ие болу . 

3. Журналистік қызметті оператор, дыбыс операторы, бейнередактор, корректор 

қызметімен біріктіру. 

4. Жаңалықтар сюжетін / жаңалықтар бағдарламасын жасау арқылы өзінің 

шығармашылық қызметін ұйымдастыру. 

5. Сандық технологияларда құзыреттілікті және журналистік қызметте АКТ-ны 

тиімді пайдалану қабілетін көрсету. 

6. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель подготовить студентов к осуществлению профессиональной деятельности в 

современной телерадиожурналистике. 

Содержание дисциплины: Дисциплина изучает технику и технологию телевидения, 

устройство телевизионного центра, студийное и внестудийное съемочное оборудование, 

монтаж и монтажное оборудование, предварительную подготовка к эфиру, работу с 

режиссером и оператором, общение в работе радио- и тележурналиста, работу 

радиожурналиста в экстремальных условиях, освещение аварий, подготовку к передаче в 

записи, работу со студией, приемы видеосъемки и видеомонтажа сюжетов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание ососбенностей подготовки выпуска телерадиопередач в 

современном Казахстане. 

2. Обладать навыками работы в программах Windows Movie Maker, Pinnacle Studio 

для монтажа и редактирования видео при создании новостного сюжета . 

3. Интегрировать журналистскую деятельность с деятельностью оператора, 

звукооператора, видеоредактора, корректора. 

4. Организовывать собственную творческую деятельность через работу над 

созданием новостного сюжета / программы новостей. 
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5. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в журналистской деятельности. 

6. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

Тhe aim is to prepare students for professional activities in modern television and radio 

journalism. 

Content of discipline: The discipline studies the technique and technology of television, 

the device of the television center, Studio and out-of-Studio shooting equipment, installation 

and installation equipment, preliminary preparation for broadcasting, work with the Director 

and operator, communication in the work of radio and television journalist, the work of a radio 

journalist in extreme conditions, lighting accidents, preparation for transmission in the 

recording, working with the Studio, video shooting techniques and video editing. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To demonstrate knowledge of efficiency of preparation of TV and radio programs 

release in modern Kazakhstan. 

2. Have the skills to work in programs Windows Movie Maker, Pinnacle Studio for 

editing and editing video when creating a news story . 

3. Integrate journalistic activities with the activities of the operator, sound engineer, video 

editor, proofreader. 

4. Organize your own creative activities through the work on the creation of a news story 

/ news program. 

5. Demonstrate digital competence and the ability to effectively use ICT in journalism. 

6. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani Ruhani 

Zhangyru" in social and professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

журналистикаға кіріспе,  

введение в журналистику,  

introduction in journalism,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Өндірістік  іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 


