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Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 

 

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы – білім алушыларға қосымша 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер 

және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы) 

Білім алушы жеке оқу траекториясын анықтау кезінде ЖОО компоненті және таңдау 

компоненті шеңберінде: 

      1) негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді; 

     2) қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдайды. (Оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 31т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау мен игеру тәртібі аралас 

және бейіндік ББ бойынша қосымша құзыреттерді алу, сондай-ақ білім алушының жеке 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. (Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 32т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша таңдалған пәндердің көлемін ЖОО өзі 

белгілейді. Бұл ретте қосымша ББ пәндерін білім алушылар ТК және ҚТ шеңберінде оқиды 

және олардың көлемі негізгі операциялық жүйе бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті 

беру үшін қажетті кредиттердің жалпы көлеміне кіреді. (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы 34т.) 

Major-ден (Мажор) айырмашылығы (негізгі құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында 

білім алушыларға анықталған білім беру бағдарламасы), Minor (Минор) - бұл студент үшін 

бейінсіз үш өзара байланысты пәндерден тұратын блок. 

Minor бакалавриаттың бірінші курсының соңында барлық студенттерге таңдау үшін 

ұсынылады. Әрбір білім алушы оқу үшін бір Minor таңдауға міндетті. Minor бакалавриаттың 

екінші және үшінші курстарында оқытылады. 

Minor ерекшеліктері: 

• бакалавриаттың екінші және үшінші курстарында оқиды; 

• жүйелі түрде оқитын үш пәннен тұрады; 

• 15 кредит еңбек сыйымдылығы (әр пәннің еңбек сыйымдылығы-5 кредит); 

• еңбек сыйымдылығы білім беру бағдарламасының негізгі бөлігіне кіреді (Minor пәндері 

үшін кредиттер негізгі бағдарламаның 240 кредитіне кіреді); 

• әр білім беру бағдарламасының студенті жалпы пулдан өз бетінше таңдайды; 

• Minor пәндері бір уақытта өткізіледі: кестеде оларға нақты сабақ күні беріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БӘСЕКЕЛЕС ҚОҒАМНЫҢ МЕДИАШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
 

Мустафина Балажан Сергеевна, ә.ғ.м., ЖжКМ кафедрасының аға оқытушысы 

Жүсіпова Алматай Мергенбаевна, ф.ғ.к., ЖжКМ кафедрасының профессоры 

 

Мақсаты: әр түрлі БАҚ және жаңа медиа түрлерінде кәсіби контент (аудио, видео, мәтін) 

құру дағдыларын меңгеру; дәстүрлі және жаңа медиадан ақпаратты сауатты тұтыну және 

түсіну; заманауи медиатекстің әр түрлі нысандарын талдау, жалған және шынайы 

жаңалықтарды тану. 

 

Қалыптастыру керек негізгі құзыреттер: 

• Жарнамалық өнімді жасау (аудио, видео, мәтін). 

• Жарнамалық науқандарды басқаруды жүзеге асыру. 

• Барлық БАҚ түрлеріне мәтін жазу. 

• БАҚ-тан алынған ақпаратты талдау. 

• Ақпарат ағынынан шынайы жаңалықтарды бөліп көрсету. 

• Кәсіби қызмет саласында қызықты мазмұн жасау. 

• Табысты алға жылжу үшін әлеуметтік медианы пайдалану. 

 

 

Модуль сәтті аяқталған жағдайда студент:  

- жарнамалық аудио, бейне мазмұнын кәсіби түрде жасау; 

- ауқымды жарнамалық науқандарды әзірлеу; 

- практикалық медиа-қызметте медиамәтінді құрудың негізгі қағидаттары мен әдістерін 

түсіну және пайдалану; 

- сөйлеу мәдениетінің жоғары деңгейіне ие болу; 

- тиімді медиамәтінді құру технологиясын тәжірибеде қолдану; 

- әлеуметтік желілердегі аккаунттар мен парақшаларды жылжытудың негізгі құралдарын 

білу; 

-мазмұн жоспарын жасау, сапалы визуалды және мәтіндік мазмұнды қамтамасыз ету үшін 

әртүрлі қосымшаларды қолдану; 

- БАҚ хабарламаларын іздеу, талдау және өңдеу; 

- көзқарастардың ашықтығын, БАҚ хабарламаларын сыни қабылдауды қалыптастыру. 

 

 

Мinor пәндері: 

• БАҚ-тағы жарнама 

• Заманауи медиамәтін  

• SMM менеджмент 

• Медиасауаттылық 

 

Еңбек сыйымдылығы –  20 кредит 

Пререквизиттер – жоқ 

Тыңдаушылардың ең аз саны – 10 

Тыңдаушылардың ең көп саны : 50 

 

 

 



 

Пән 1. БАҚ-тағы жарнама 

5 кредит 

  Қазіргі бәсекеге қабілетті қоғамда өмірдің коммерциялық және саяси салаларында 

бәсекелестерден бір қадам алда болу маңызды. Бұған көп жағдайда кәсіби құрылған 

жарнамалық науқан ықпал етеді. Мұны істеу үшін Сіз жарнаманың түрлері туралы да, оның 

формалары мен жанрлары туралы да түсінікке ие болуыңыз керек, жарнамалық өнімдерге 

арналған тиімді аудио, видео жасай білуіңіз керек, сапалы сататын мәтін жаза аласыз. 

  Сыныпта сіз жарнамалық лексиканың ерекшеліктерін, жарнамалық мәтіндердегі тілдік 

ойындар, қазіргі жарнамадағы фотосуреттің рөлін, жарнамалық өнімнің тиімділігін бағалау 

принциптері туралы білесіз.  

 Біз жарнама индустриясының озық тәжірибесін зерттейміз, адамдардың санасына әсер 

ететін құрал ретінде таңқаларлық жарнама туралы көп нәрсені білеміз, әлеуметтік жарнамалық 

жобаларды әзірлеп, жүзеге асырамыз. 

 

Пән 2. Заманауи медиа мәтін 

5 кредит 

 Пән бұқаралық коммуникация мәтіндерін жасау және талдау саласындағы білімді 

тереңдетуге мүмкіндік береді, медиатекст туралы жүйелі түсінікті қалыптастырады. Пәнді оқу 

кезінде біз медиатекстті тек журналистік шығармалармен шектемейтініміз маңызды. Қазіргі 

тенденциялар бізге мәтіндердің барлық түрлерінің, әсіресе журналистика, жарнама және PR 

тоғысында белсенді интеграция бар екенін көрсетеді. 

  Осылайша, тәртіп пәнаралық сипатқа ие, өйткені біз медиа мәтін ұғымын медиа 

практиканың үш негізгі саласының бірлігі ретінде қабылдаймыз. Сонымен қатар, біз баспа, 

радио, теледидар және Интернет БАҚ - тағы медиа мәтіннің ерекшелігі неде екенін белсенді 

түрде түсінеміз. 

 

Пән 3. SMM менеджмент  

5 кредит 

Курсты игеру қорытындысы бойынша студенттер SMM-стратегияны әзірлеуді, 

ақпараттық себептерді пайдалануды және вирусты контент үшін идеяларды генерациялауды 

үйренеді, social media-да коммуникациялық стратегияны қалыптастыру ерекшеліктерін, 

әлеуметтік желілерде аккаунттарды жүргізу және жылжыту мәселелерін зерттейді. 

Стратегияның мақсаттары мен міндеттерін анықтауды, стратегия бойынша жұмыстар үшін 

қажетті бюджетті қалыптастыру және жылжыту құралдарын таңдауды, әлеуметтік желілерде 

жарнаманы баптауды және пікір көшбасшыларымен және блогерлермен жұмыс істеуді, тарату 

мен чат-боттарды пайдалануды, медиажоспар  құруды, өз жобасына трафик келтіруді және 

жылжыту тәсілдерімен тәжірибе жасауды үйренеді. Сапалы мәтіндерді қалай жазу және 

постылар үшін идеяларды қайда алу керектігін, контент-жоспар құру бойынша білімді 

меңгеретінін, танымал мобильдік қосымшаларда фото мен бейнелерді өңдеуді кәсіби түрде 

жүргізуді үйренеді. Сабақтар жетекші СММ-мамандарынан вебинарлармен, практикалық 

мысалдармен, материалды жақсы меңгеруге арналған ойындармен, кейстерді талдаумен, 

видеолекциялармен сүйемелденеді. 

 

Пән 4. Медиасауаттылық  

5 кредит 

 Медиалық контенттің қазіргі заманғы ағымында, әсіресе интернет БАҚ және әлеуметтік 

желілер арқылы бізге келіп түсетінін БАҚ хабарламаларын әрдайым дұрыс түсінбейміз және 

түсіндіреміз. Медиатұтыну принциптерін білу және медиахабарламаның мағынасын талдау 

бізге әлеуметтік желілерде бөлісетін өз мәтіндерін жасау және беру кезінде ойластырылған 

және сараланғауға мүмкіндік береді.  



Өмірлік мақсаты жақсы кәсіби мансапты құруға, әлемдік және аймақтық оқиғалардан 

хабардар болуға байланысты қазіргі заманғы адам сыни талдау, бағалау және медианың әр 

түрлерінде, жанрлар мен формада хабар жасау дағдыларын меңгеруге ұмтылады. Әдетте, 

сандық технологияларға ол ақпараттың шынайылығын анықтау үшін контент сүзгілеуді, сыни 

бағалауды және баламалы көздерді табуды білетін ақпараттық ресурстар ретінде саналады.  

Егер сіз манипуляциялық технологиялар, ақпараттық соғыстар тұзағына түспесеңіз, жаңа 

мәтіндерді жасау дағдысына ие болғыңыз келмесе, онда медиалық және ақпараттық сауаттылық 

- нағыз жоғары университеттік білімі бар мамандарға қажет құрал. Қазіргі адам үшін бұл 

табысты іскерлік мансапты құрудың маңызды бөлігі. 

 


