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Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 

Журналистика факультети 

 

Жарнама жана коомчулук менен байланыш багыты боюнча  комплекстүү экзамен 

Магистратура 

 

1. Формирование имиджа политического лидера. /Саясий лидердин имиджин түзүү. 

 

2. Визуальная коммуникация, визуальное мышление и виртуальная реальность./ 

Визуалдык коммуникация, визуалдык ой-жүгүртүү жана визуалдык чындык. 

 

 

3. PR-подразделения в органах государственной власти и управления и некоммерческих 

организациях: особенности функционирования, основные задачи, структура./ 

            Мамлекеттик бийлик  жана башкаруу органдар жана коммерциялык эмес 

мекемелердеги PR-бɵлʏм:  негизги милдеттери, структурасы жана функцияланышынын 

ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ   

 

4. Роль СМК в управлении общественным мнением./ Коомдук пикирди башкарууда 

массалык коммуникациялык каражаттардын ролу 

5. Использование PR-средств при подготовке и проведении специальных мероприятий. 

Атайын иш-чараларды өткөрүүдө жана даярдыктарды көрүүдө PR каражаттарын 

колдонуу 

6. Особенности PR-технологий на информационном рынке, этапы взаимодействия с 

аудиторией. Маалыматтык рынокто PR-технологиялардын өзгөчолүктөрү, аудитория 

менен өз ара аракеттенүү этаптары. 

7. Выразительные средства графики и графического дизайна./ Графиканын жана 

графикалык дизайндын көркөм каражаттары  

 

8. Методы информационной аналитики и прогностики: экспертные оценки, метод 

Дельфи. Маалыматтык аналитиканын жана прогностиканын методдору: эксперттик 

баа, Дельфи методу 

 

 

9. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с 

общественностью. Коомчулук менен байланыштагы консалтингдик фирманын жана 

типтүү агентствонун курамы. 

10. Отдел рекламы и PR в структуре организации /Мекеменин структурасындагы  

жарнама жана PR бɵлʏмʏ 

11. Ключевые характеристики креативного процесса: алгоритм 

креативного процесса, этапы подготовки креативной стратегии./Креативдүү 

процесстин негизги мүнөздөмөлөрү: креативдүү процесстин алгоритми, креативдүү 

стратегияга даярдыктарды көрүү этаптары. 

12. Общественное мнение и власть: механизмы, типы и режимы взаимодействия / 

Коомдук пикир жана бийлик: ич ара байланышуунун механизмдери, түрлөрү жана 

режими. 

13. Понятие социального проекта. Типы и виды социальных проектов/. Социалдык проект 

түшүнүгү. Социалдык проектилердин түрлөрү жана типтери. 
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14. Технологии манипуляции общественным мнением (на примере рекламных 

материалов)/ Коомдук пикирди манипуляциялоо технологиясы (жарнама 

материалдарынын мисалында) 

15. Отдел рекламы и PR в коммерческих организациях: особенности функционирования, 

основные задачи, структура  и роль./ Коммерциялык мекемелердеги  жарнама жана 

PR-бɵлʏмʏ:  функцияланышынын ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ,    негизги милдеттери, тʏзʏлʏшʏ  

жана анын  ролу.  

16. PR как инструмент управления общественным мнением органами государственной 

власти/ PR мамлекеттик бийлик органдарынын коомдук пикирди башкаруу куралы 

17. Социокультурные причины доминирования визуальной коммуникации в современной 

рекламе/ Заманбап жарнамада визуалдуу коммуникациянын үстөмдүгүнүн 

социалдык-маданий себептери 

18. Планирование  рекламных и   PR-программ. Шестиэтапная  модель планирования. 

Жарнамалык жана PR-программаларды пландоо. Пландоонун алтыэтаптуу модели. 

19. Специфика управления общественным мнением в условиях кризиса/ Кризистик 

шарттарда коомдук пикирди башкаруунун өзгөчөлүктөрү 

20. Квалификационные характеристики специалиста по рекламе и PR:/Жарнама жана PR 

адисинин квалификациялык мʏнɵздɵмɵлɵрʏ 

21. Психологические причины доминирования визуальной коммуникации в современной 

рекламе/ Заманбап жарнамада визуалдуу коммуникациянын үстөмдүгүнүн 

психологиялык себептери 

22. Визуальные коммуникации в современной рекламе/ Заманбап жарнамада визуалдуу 

коммуникация. 

23. Планирование и программирование работы подразделения, ее место в разработке 

общекорпоративной стратегии/Бɵлʏмдʏн  пландоо жана программалоо ишмердʏʏлʏгʏ, 

жалпы корпоративдик стратегия иштеп чыгуудагы анын орду 

24. Использование общественного мнения в связях с общественностью в 

Кыргызстане./Кыргызстанда коомчулук менен байланышууда коомдук пикирди 

колдонуу 

25. Современные методы изучения общественного мнения/ Коомдук пикирди изилдөөнүн 

заманбап методдору. 

26. Организация рекламной кампании: этапы, особенности. Жарнама кампанияларын 

уюштуруу: этаптары, өзгөчөлүктөрү 

27. Избирательные технологии и PR-технологии в избирательной кампании. 

Особенности, характеристика. Шойлоо өнөктүгүндөгү PR-технологиялары жана 

шайлоо технологиялары: өзгөчөлүктөрү, мүнөздөрү 

 


