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1.Анкета ППС 

 Окутуучунун Ф.А.А. Джумагазиева Нуржан Курманбековна  

 Дисциплинанын аталышы: «Интернет жана социалдык тармактар», 

«Журналистиканын негиздери», «Экологиялык журналистика». «Эл 

аралык басылма журналистика», «ПР негиздери», «Журналистика 

психологиясы». 

 Электрондук почтасы: nnn330@yandex.ru 

 Профессор 

 Филология илимдеринин кандидаты (журналистика багыты) 

 Доцент 

 Жалпы стажы 34 жыл, педагогикалык стажы 22 жыл 

 Докторант изденүүчү, «Сити класс Лондон», «ПР мектеби» Москва 

шаары, Европа Медиа классы, Чехия, «ПР саясий дебаттар» Польша  

Краков шаары, мастер класс, Вена шаары, Австрия. 

 Кыргызстандын ЖОЖдорунун МАК төрайымы, (Кыргызстандагы 

Манас–Түрк Университети, Т. Раззаков атындагы КТУ МАК 

мүчөсү. Аспиранттардын жана магистранттардын илимий 

эмгектерин иликтөө жана талдоо, И. Раззаков атындагы КТУ 

магистранттарынын оппоненти. КМШ өлкөлөрүнүн жана 

Россиянын изилдөөчү долбоорлору. «ПРОГРЕСС» илимий борбору, 

Москва жана Санкт  Петербург шаарлары. 

 «Билим берүүнүн отличниги» 2016-жыл, «Эмгек сиңирген 

изилдөөчү» Ж. Баласагын атындагы КУУ, 2013-жыл, Ж. Баласагын 

атындагы КУУнун билим берүүгө эмгек сиңирген кызматкери, 

2012-жыл, Билим берүү жана илим министрлигинин ардак 

грамотасы 2012-жыл, Ж. Баласагын атындагы КУУ Ардак 

грамотасы, 2004-жыл, Ж. Баласагын атындагы КУУ Ардак 

грамотасы, 2001-жыл. 

 Кыргызстандын журналисттер ассоциациясынын мүчөсү, «Биз 

балдарга бакыт тартуулайбыз» кайрымдуулук долбоору, Военно-

mailto:nnn330@yandex.ru
mailto:nnn330@yandex.ru


Антоновка балдар үйүндөгү «Бакыт жолу»  долбоору. «Даткайым» 

медалы, «Өлкөгө өмүрүн арнаган айымдар» энциклопедиясы, 

«Аялдар конгресси» сертификаты. 

 

Дисциплинанын анкетасы. 

 «Журналистиканын психологиясы» 

 Дисциплинанын көлөмү кредиттер менен -2 

 Семестр 5 

 Дисциплинанын максаты: журналисттер тарабынан ММК 

натыйжалуу иштөөсү үчүн зарыл болгон журналистиканын 

психологиясы боюнча билимдердин комплексин өздөштүрүү, 

студенттердин заманбап деңгээлде журналистикада иштөө үчүн 

адистерди даярдоодо жеке чыгармачылыктын жана массалык 

коммуникациянын негизинде жаткан психологиялык 

процесстердин мыйзам ченемдерин системалдуу түшүнүүсүн 

калыптандыруу, журналисттин аудитория менен өз ара 

аракетинде жана заманбап масс-медиа журналистинин стресс-

гендүү шарттарда иштөө маданиятын жогорулатуу.  

 “Журналисттин психологиясы” дисциплинасын ийгиликтүү 

өздөштүрүү үчүн журналисттин кесипкөй иши тууралуу 

студенттин жалпы билими бар болушу керек. “Журналисттик 

чыгармачылыктын негиздери”, “Массалык коммуникациянын 

теориясы жана практикасы” сыяктуу курстарды үйрөнүү.   

1. Кузин В.И. «Журналисттин психологиялык маданияты». Окуу 

пособиеси.-сПб;СПбМУ,2004. 

2. Андреева Г.М «Социалдык психология». «Психологиянын 

чеберлери» сериясы -СПб; Питер,2011.ЖОЖдор үчүн окуу 

китеби.-М;Аспект-Пресс,2012. 

3. Доценко.Е.Л «Манипуляцилоо психологиясы»: феномендер, 

механизмдер жана коргонуу –СПб:Речь,2003г. 

4. Олешко.В.Ф «Журналистиканын психологиясы». Окуу 

пособиеси.-СПб;2006. 

Кошумча адабияттар: 

Аронсон Эю, Пратканис. Э.Р. «Пропаганданын заманы; 

Ишендирүү механизмдери, күнүмдүк пайдалануу жана 

кыянаттык менен пайдалануу.СПб, 2015-жыл. 

Мельник. Г.С «Журналистикадагы баарлашуу»-М.;Наука,2014-ж. 

Романова. Е.С «Популярдуу 99 кесип. Психологиялык талдоо 

жана профессиограммалар.-СПб:Питер,2014-ж. 

Электрондук курстар: 

1http\\www.koob.ru 

2 http://www.psychology.ru. 

3www.media-obyektiv.com.ru 

4www.mediart.ru 

http://www.psychology.ru/


5 Психологиянын маселелери http://www.voppsy.ru 

Дисциплинанын анкетасы. 

«Журналистикадагы экология көйгөйлөрү» 

Дисциплинанын көлөмү кредиттер менен -2 кредит. 

Семестр - 6. 

Дисциплинанын максаты: студенттерге экология илиминин 

негизги түшүнүктөрү жөнүндө, ошондой эле Кыргызстандагы 

экологиялык мезгилдүү басма сөз тууралуу түшүнүк берүү.  

ММКлардагы экология көйгөйүнүн маанисин, журналисттик 

чыгармачылыктын түрү катары анын башкы өзгөчөлүктөрүн 

ачып берүү. “Экология”, “адам-коом” тематикалык багытында 

талап кылынган жанрлардын үстүнөн иштөөнүн негизги 

методдорун өздөштүрүүгө жардам берүү. Кыргызстандын 

ММКларында экология көйгөйүн чагылдырууга жана талдоого 

байланыштуу журналисттик иштин технологиялык ыкмаларына 

ээ болуу.  

“Журналистикадагы экология көйгөйлөрү” дисциплинасын 

ийгиликтүү өздөштүрүү үчүн журналисттин кесипкөй иши 

тууралуу жалпы түшүнүк бар болушу керек (башкача айтканда, 

“Журналистиканын негиздери”, “Журналистиканын тарыхы”, 

“Журналисттик чыгармачылыктын негиздери” сыяктуу 

курстарды окуу керек). 

Курс “Мезгилдүү басма сөз” адистиги боюнча болочок 

журналисттерди практикалык ишке даярдоого жардам берет жана 

кесипкөй циклдин төмөнкү базалык дисциплиналарын 

үйрөтүүнүн ырааттуулугун камсыздайт: “Журналисттик 

чеберчилик”, “Жазуу жана редакциялоо көндүмдөрү”.  

Курсту өздөштүүрүүнүн жыйынтыгында адистик боюнча окуган 

студенттер: Билиши керек – басылма жана электрондук 

ММКларда экология темасын чагылдыруунун өзгөчөлүгүн.  

Көндүмү болушу керек – алган билимдерин экология 

чөйрөсүндөгү илимий жана социалдык маанилүү фактыларды 

изилдөөнүн жүрүшүндө, журналисттик тексттерди даярдоо 

процессинде колдонуу.  

Колдонулган адабияттар; 
Акимова Т.А., Хаскин В.В. «Экология «М: ЮНИТИ_ДАНА, 

2016-ж. 

Кочинева А., Берлова О., Колесникова.В. «Экологиялык 

журналистика» Окуу пособиеси, М., 2015-жыл. 

Коханова.А.А «Экологиялык журналистика, PR жана жарнама», 

студенттер үчүн окуу пособиеси -М. 2013-ж. 

Джумагазиева.Н.К. «Кыргызстандын мезгилдүү басма сөзүнө 

экология көйгөйлөрүн чагылдыруу» - 2012-ж. 

Фридман Шарон М, Фридман Кеннет «Экологиялык 

журналистика боюнча пособие» М:Tacis, 2010-ж. 

http://www.voppsy.ru/


  Кошумча адабияттар: 

Боконбаев. К.Дж. «Экология, айлана-чөйрө жана Кыргызстандын 

коопсуздугу» - Б. 2004-ж. 

Лосев А.В., Провадкин Г.Т «Социалдык экология» - М, 2004-

жыл. 

Электрондук курстар: 

Экологиялык электрондук журнал www.ecoin.boom.ru 

«Коом жана экология» экологиялык гезити www.unig.spb.ru/eco 

Эко портал  www.ecoportal.ru 

Эколайн электрондук экологиялык сайты.  /ecoine.ru/ecoline. 

Дисциплинанын анкетасы; 

«Эл аралык журналистика» 

Кредит-2 

Семестр-3 

Магистранттардын дүйнөлүк маалыматтык мейкиндиктеги 

заманбап процесстердин негизги тенденциялары тууралуу 

обьективдүү түшүнүгүн калыптандыруу. Эл аралык басылма 

журналистиканын ролун изилдөө, алдыңкы медиа уюмдарга 

талдоо жүргүзүү. Эл аралык-журналисттердин эл аралык 

макамын изилдөө.  

“Эл аралык басылма журналистика 20-кылымда” дисциплинасы 

кесиптик дисциплиналардын блогуна кирет. Магистранттын 

журналисттин кесипкөй иши тууралуу жалпы түшүнүгү бар 

болушу керек (“Чет өлкөлүк журналистиканын тарыхы” курсун 

үйрөнүү). Бул курс бир катар окуу дисциплиналары менен өз ара 

аракеттенет: “Заманбап медиасистемалар жана медиаэкономика”, 

“Интернет журналистика жана соицалдык тармактар”. 

Дисциплинаны өздөштүрүүнүн жыйынтыгында магистрант: 

Билиши керек -  эл аралык басылма журналистиканын 

маалымат топтоодогу жана жайылтуудагы өзгөчөлүгү. 

Эл аралык журналистиканын негизги принциптери (фактылар 

жана пикирлер). 

Алдыңкы чет өлкөлөрдүн негизги ММКлары. 

Көндүмү болушу керек – чет өлкөлөрдөгү журналисттик ишке 

обьективдүү баа берүү. 

Колдонулган адабияттар: 

1. Быков А.Ю. Заманбап чет өлкөлүк журналистика: 

лекциялардын курсу: окуу пособиеси. –Е., 2003-ж. 

2. Конев Е.Ф. Эл аралык журналистика. Адистикке киришүү В 3-

х ч.М., 2004-ж. 

3. Михайлов С. Заманбап чет өлкөлүк журналистика: эрежелер 

жана парадокстор. М., 2002-ж.  

4. Саченко И.И. Эл аралык журналистика: Адистикке киришүү: 

окуу-метод. пособие:  3 бөлүктүү. М., 2001-ж.  

5. Беглов С.И. Төртүнчү бийлик: британ модели. –М., 2002-ж. 

http://www.ecoin.boom.ru/


6. Засурский Я.Н. Өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн журналистикасы –

М., 1989-ж. 

7. Фихтелиус Э. Журналист үчүн он осуят. –С., 199-ж.  

 

               Электрондук курстар: 

1. Конев Е.Ф. Эл аралык журналистика. Адистикке киришүү. 

Окуу пособиеси: 3 бөлүктүү – Мн.: БГУ, 2002-ж. 

http//www.mejdunarodnaya-jurnalistika-vvedenie  

2. Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П. Дүйнөлүк 

журналистканын тарыхы, 2003. http//www.lawbooks.news 

3. Жанрлар, журналисттер, чыгармачылык: окуу пособиеси / 

С.Филатов жана башкалар; Н.В. Шевцовдун жалпы 

редакциясы алдында; МГИМО (У) РФ ТИМ, Эл аралык 

журналистика кафедрасы. –М: МГИМО–Университет, 2015-

ж.  

http// www.old.mgimo.ru/elibrary.  

 

          Окутуунун методдору: 

1 Бинардык лекция (лекция-диалог). Материалды эки окутуучунун - 

окумуштуу менен практиктин диалогу формасында баяндап берүү. 

Төмөнкүлөр болушу зарыл: дискуссия маданиятын көрсөтүү, 

студенттерди көйгөйдү талкуулоого тартуу. 

2 Виртуалдуу консультация. Студенттин интерактивдүү окуу 

материалдарын өз алдынча изилдөө боюнча өз алдынча иштери 

окутулуучу маалыматтардын негизги көлөмүн алууга, өздүк 

тажрыйбасын изилдөөдө курстун концепцияларын практикалык 

пайдалануу көндүмүн өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет.  

3 Тьюториал. Өз алдынча алган билимдерин жана көндүмдөрүн 

бекемдөө жана оңдоо үчүн, тайпада иштөө көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана башка катышуучулар менен тажрыйба 

алмашуу үчүн пайдаланылат.  

4 Чакан топтордо иштөө. Популярдуу стратегия, анткени ал окуп 

жаткандарга ишке катышууга, Кызматтыштык көндүмдөрүн 

практикалоого мүмкүндүк берет (активдүү угуу, жалпы пикирди 

иштеп чыгуу көндүмдөрү). Интерактивдүү элементтерди 

пайдалануу окутуучунун кесипкөй ишмердигинин бир бөлүгү 

болгон коомдун алдында чыгып сүйлөөнүн натыйжалуулугун 

күчөтүүгө мүмкүндүк берет. 

 

 

 

http://www.old.mgimo.ru/elibrary

