
Дайындыққа арналған нұсқаулық: 
журналистика бакалавриаты бағдарламасы 
бойынша қабылдау емтиханы
Медиа және коммуникациялар кафедрасының ассистант-профессоры 

mfilipov@kimep.kzд-р Милен Филипов құрастырған, байланыс : 

Құрметті медиа және коммуникациялар кафедрасының болашақ студенттері! Кері байланыс 

үшін маған өз эсселерің мен сұхбаттарыңды жіберулеріңізді өтінемін. Емтиханға дайындық – 

бұл екіжақты процесс, осы себептен жетістікке жетулеріңіз үшін көмектесуге дайынмын.

Сәттілік тілеймін!

Д-р Милен Филипов

І-бөлім. Эссе
Ұсынылып отырған нұсқаулықтар талапкерге журналистика саласындағы бакалавриат 

бағдарламасы бойынша қабылдау емтиханына дайындалу үшін құрастырылған. 

Бұл тек кеңестер жинағы. Сіз эссенің өзіңіз қалаған жазбаша құрылымын қолдана аласыз. 

Бірақ, эссеге қойылатын міндетті талаптар сақталады: ол деректі мазмұнға бай және 

грамматикалық тұрғыдан сауатты құрылған, сонымен қатар нақты логикалық ой мен 

жазбаша құрылымға негізделуі тиіс. 

Бағдарламаға қабылдау емтиханынан өту үшін ең маңызды қадам – бұл ақпаратқа ие болу. 

Журналист және қоғаммен байланыс мамандығы нақты ақпаратпен жұмыс істей білу мен 

оны дұрыс ұсынуды талап етеді. Бұл – БАҚ және коммуникациялар саласында кәсіби жолға 

түсу үшін минималды талап болып табылады.    

Тақырып үлгісі:

БАҚ және коммуникациялар саласында жетістікке жету үшін қандай кәсіби қасиеттерге ие 

болу қажет? Неліктен? 

Ұсыныстар

Сұрақтарға жауап берместен бұрын талапкерлер сәйкес тақырып бойынша ақпарат жинау 

үшін олармен алдын-ала танысу қажет. Бұл нақты мәселелерге негізгі көңіл бөлуді 

қамтамасыз етеді. Осылайша материалдарда жиналған ақпараттан талапкер өзекті немесе 

маңызды деп санайтын «дағдыларды» (нақты тақырыпқа байланысты) таңдап алады. 

Практикалық ұсыныстар:

Максималды сөз саны – 500

Эссені 4 бөлімге бөліңіз:

Тақырып үлгісі: БАҚ және коммуникациялар саласында жетістікке жету үшін қандай кәсіби 

қасиеттерге ие болу қажет? Неліктен?

mailto:mfilipov@kimep.kz


І. Кіріспе:

Келесі сұрақтарға жауап беру арқылы БАҚ және комуникациялар саласындағы жалпы 

көріністі елестетіңіз:

•  (ең көбі үш қызметті Қоғамдағы БАҚ (журналистика) рөлі/атқаратын қызметі қандай?

түсіндіріңіз)

•   Қоғамдағы коммуниккациялар (әлеуметпен байланыс) рөлі/атқаратын қызметі қандай? 

(ең көбі үш қызметті түсіндіріңіз)

ІІ. Коммуникациялар (қоғаммен байланыс) саласындағы құзыреттер 

Коммуникациялар (қоғаммен байланыс) саласында негізгі құзыреттер бойынша ақпарат 

көздері 

•  Қоғаммен байланыс саласындағы құзыреттер: білім, дағдылар мен құндылықтар 

http://www.aseanprnetwork.org/pr-competencies-knowledge-skills-and-values/

•  Коммуникациялар саласының заманауи кәсіпқойына міндетті қоғаммен байланыс 

бойынша алты дағды 

http://business.nasdaq.com/marketinsite/2017/Six-Must-Have-PR-Skills-for-the-Modern- 

Communicator.html

-  1-құзырет: оның маңыздылығын түсіндіріңіз (3 сөйлемнен кем емес).

-  2-құзырет: оның маңыздылығын түсіндіріңіз (3 сөйлемнен кем емес).

-  3-құзырет: оның маңыздылығын түсіндіріңіз (3 сөйлемнен кем емес).

ІІІ. БАҚ (журналистика) саласының құзыреттері 

Медиа (журналистика) саласындағы негізгі құзыреттер қайнаркөзі

• Журналистиканың аман қалуы үшін дұрыс дағдылар қажет:  

https://www.poynter.org/news/journalism-needs-right-skills-survive

• Жақсы журналисттің 5 ең маңызды қасиеті 

https://www.careeraddict.com/top-5-qualities-of-good-journalists

-  1-құзырет: оның маңыздылығын түсіндіріңіз (3 сөйлемнен кем емес).

-  2-құзырет: оның маңыздылығын түсіндіріңіз (3 сөйлемнен кем емес).

-  3-құзырет: оның маңыздылығын түсіндіріңіз (3 сөйлемнен кем емес).

IV. Қорытынды

Кіріспеде жазғандарыңызды және БАҚ пен коммуникациялар саласында қызмет ету үшін 

қажетті құзыреттерді қорытындылаңыз. Өз ойыңызды сипаттаңыз: сізге қайсысы қай сала 

жақынырақ – коммуникациялар немесе БАҚ. Өзіңіз үшін оның себептерін егжей-тегжейлі 

түсіндіріңіз.

https://www.enotes.com/homework-help/what-role-journalism-society-641945
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ІІ-бөлім: Жазбаша сұхбат

Бағдарламаға қабылдау емтиханының ІІ-бөлімінде талапкер бес тараудың әрбіреуінен бір 

сұрақтан таңдап, оған жауаптар парағында толық жауап (4-5 сөйлем) беру қажет.

Оқуға арналған келесі материалдар мен видеороликтер сізге емтиханның ІІ-бөліміне және 

жалпы емтиханның өзіне дайындалуға көмектеседі.

І-тарау. Түйсіну ауқымдылығы

• Қоғаммен байланыс, маркетинг немесе журналистика? Сізге қайсысы жақын?

• Қоғаммен байланыс пен жарнама арасындағы нағыз айырмашылықтар – I-бөлім, II-бөлім

• Медиа – медиа түрлері, олардың сипаттамасы, артықшлықтары мен кемшіліктері

ІІ-тарау. Қиял

• Блог жүргізу  vs журналистика: фундаменталды айырмашалықтарды анықтау

• Әлеуметтік желілер журналистерге хабар таратуда қалай жәрдемдеседі

ІІІ-тарау. Түсіндіру

•  артықшылықтарыҚоғаммен байланыста әлеуметтік желілердің

IV-тарау. Логика

• Журналистикадығы мансаптар

· Қоғаммен байланыс саласы неге керек: әлеуметпен байланыстың пайдасының 8 себебі  

V-тарау.

• Журналистика деген не және журналист деген кім?

• БАҚ-ты ұнатпайсыз ба? Мен де, мен - репортермін.

• Әлеуметпен байланыс маманы

• Репортер өмірінен бір күн
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http://www.journalismdegree.com/journalism-career/
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