


Мамандық паспорты 
Не үшін журналистика 
мамандығы? 
Оқуға түсу 
Оқытылатын пәндер 
Іс-тәжірибе 
Біз тәжірибе сабақтарын 
қайда өтеміз? 
Бізде қандай клубтар мен 
үйірмелер бар? 
Біз эфирге шығамыз ба? 
Журналист болғыңыз келсе, 
сіздің ең басты мақсатыңыз:  
Оқытушы-профессорлар 
құрамы: 
Біздің түлектер 
Құрметті талапкер!  



 050400 – Журналистика 
- оқу мерзімі 4 жыл; 
- оқу түрі: күндізгі; 
- білім беру деңгейі: жоғары; 
 
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: 
БАҚ, Жоғары атқарушы органдар, ЖОО; 
 
Кәсіби қызмет түрлері: меншікті тілші, диктор, 
продюсер, редактор, әдеби қызметкер, репортер, 
шоумен, шолушы, комментатор, сараптаушы, бөлiм 
меңгерушiсi, баспасөз хатшысы, баспасөз атташесi. 



Не үшін журналистика мамандығы? 

- Қ.А.Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік 
университеті – Қазақстандағы 
журналистер дайындайтын 
бірден-бір жетекші оқу орны 
болып табылады.  

- 1994 жылдан бастап журналист 
мамандар даярлана бастады.  

- 22 жылдық өзіндік тарихы бар 
кафедра осы күнге дейін БАҚ-
тың түрлі салаларына 320-ға 
жуық жоғары сапалы 
мамандарды даярлап 
шығарды. 

 



І  
шығармашылық  

емтихан 

ІІ  
шығармашылық 

емтихан 

Қазақстан тарихы мен қазақ 
тілі пәндерінің қосындысы 

Шығармашылық 
емтихандар 2-5 шілде 

аралығында өткізіледі. 

Емтихан өткізу шарттары жыл сайын 
Қабылдау комиссиясының төрағасы (Ректор) 
бекітетін 5В050400 – «Журналистика» 
мамандығы бойынша талапкерлерден 
шығармашылық емтихандар қабылдау 
Ережесі арқылы белгіленеді; 

Оқуға түсу 



ОҚЫТЫЛАТЫН 

ПӘНДЕР 

Журналистік зерттеу 

Журналистік шеберлік 

Интернет-журналистика және жаңа медиа 

Іскерлік журналистика 

Қазақ журналистикасының тарихы 

Қазіргі баспасөз қызметі 

Қазіргі журналистиканың жанрлық 

формалары мен қызметі 

Құқықтық журналистика 

Медиа менеджмент 

Мерзімді баспасөз дизайны 

Саяси журналистика 

Спорт журналистикасы 

Сценарий жазу шеберлігі 

Телевизиядағы ойын-сауықтық 

бағдарламалар 

Тележүргізуші имиджі 

Телекөрілімде сөйлеу техннкасы 

Телемонтаж негіздері 

Телеоператор шеберлігі 

Телерадио және телережиссер шеберлігі 

Теле-радиожурналистика 

Фотожурналистика 

Шетел журналистикасы 

Ақпарат жинау және жазу шеберлігі 

Арт-журналистика 

БАҚ тілі мен стилі 

БАҚ этикасы 

Жергілікті журналистика 

Журналистикаға кіріспе 

Журналистиканың психологиясы 

Журналистиканың социологиясы 



ІС-ТӘЖІРИБЕ 

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда 

көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі: 

аудандық-қалалық БАҚ-тарда 
өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 
апта 

1 
КУРСТА 

облыстық БАҚ-тарда өтетін 
«Өндірістік тәжірибе» – 3 
апта 

2 
КУРСТА 

облыстық, республикалық 
БАҚ-тарда өтетін «Өндірістік 
тәжірибе» – 10 апта 

3 
КУРСТА 

облыстық, республикалық 
БАҚ-тарда өтетін «Диплом 
алды тәжірибе» – 5 апта 

4 
КУРСТА 

 



БІЗ ТӘЖІРИБЕ 

САБАҚТАРЫН 

ҚАЙДА ӨТЕМІЗ?  

Тәжірибе сабақтары кафедра 

базасындағы радиостудияда, 

телестудияда, фотолабораторияда, 

баспасөз кабинетінде, баспасөз 

клубында, «Тұран» баспаханасында.  

Жазда барлық республикалық, 

облыстық, қалалық және Түркияның 

газет-журнал, баспа, теле-радио 

редакцияларында өтеді. 



БІЗДЕ ҚАНДАЙ 

КЛУБТАР МЕН 

ҮЙІРМЕЛЕР БАР?  

«Нұр» шығармашылық-таным клубы; 

«Шолпы» қыздар клубы; 

«Жаңа ғасыр» теле үйірмесі; 

«Дәуір» радио үйірмесі; 

«Мезгіл» фото үйірмесі; 

«Баспасөз клубы». 



БІЗ ЭФИРГЕ 

ШЫҒАМЫЗ БА?  

Ия! Журналист-студенттер қалалық 

«Тұран-Түркістан» телеарнасы, 

облыстық «Қазақстан-Шымкент» 

телеарнасы арқылы күн сайын 

эфирге шығатын оқу орнының 

«Дәуір» радиостудиясы арқылы оқу 

ғимараттарына эфирге шығады.  

 

Студенттердің күшімен «Ясауи 

университеті» оқу газеті жарық 

көреді. 



Журналист 
болғыңыз келсе, 
сіздің ең басты 
мақсатыңыз:  

Баспасөз, радио, теледидар, кино, ғаламтор 
сияқты ақпарат құралдары арқылы елдегі 
және әлемдегі жаңалықтар мен оқиғалар, 
саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, 
рухани және табиғи құбылыстар жөнінде 
жұртшылыққа мағлұмат беріп, қоғамдық 
пікір қалыптастыруға жол ашу болады.  
 
Қолыңыздан келмей ме, сізді ешкім 
қабылдамайды. Халық қабылдамаса, 
керексіз болып орта жолда қалып қоясыз. 
Сондықтан, салаға бармас бұрын жақсылап 
ойланыңыз. Шамаңызды сізден басқа ешкім 
жақсы білмейді.  



ОҚЫТУШЫ-

ПРОФЕССОРЛАР 

ҚҰРАМЫ: 

Сердәлі Бекжігіт 
Кенжебекұлы –  ф.ғ.к., 
доцент, университет 
профессоры 

Сердәлі Бекжігіт 
Кенжебекұлы –  ф.ғ.к., 
доцент, университет 
профессоры 

Сәдібеков Асхат 
Кенесұлы – магистр 

Білдебекова Әлия 
Ташполатқызы –  ф.ғ.к., аға 
оқытушы 

Маманова Гүлнар – 
магистр. 



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР 



Құрметті талапкер!  
Сіздердің болашақты 
бағдарлап, алдына дұрыс 
мақсат қоя біліп, сапалы 
маман атанса екен деген 
тілегіміз бар.  
 
Ал, енді ойланыңыз, біз 
айтқан талаптарға сай 
болуға шамаңыз жете ме? 


