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2019 жылы 8 мамырда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Журналистика факультеті ұйымдастыруымен Жастар 

жылына арналған «Жаһандық коммуникация дәуіріндегі  

қоғамдық ақпарат рөлі» VIІІ  республикалық мобильдік 

медиа мектебі өтеді.  

Өтетін орны: Нұр-Сұлтан 

Ашылу уақыты мен күні: сағат 10:00  

8 мамыр 2019 ж.   

Ұйымдастырушы:   әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

журналистика факультеті «Медиасфера» гуманитарлық 

зерттеулер  орталығы.  

Ресми серіктестер:  

Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымы  

Ақпараттық Бюросы;  

«Орталық коммуникациялар қызметі» РММ; 

«Қазмедиа орталығы»  БК ЖШС. 

Ақпараттық қолдаушылар: 

«Егемен Қазақстан» жалпыұлттық республикалық 

газет; 

«Айқын» республикалық қоғамдық-саяси газет;  

«Қазақстан» РТРК;  

«Хабар» АҚ;  

«Қазконтент» АҚ.  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ТРК.  

Модульдар:  
1. Цифрлық өркениет және «мәдени код»;  

2. Тұрақты қалалар және қоғамдық ақпарат;  

3. Цифрлық тұлға және коммуникация алаңы.  
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Мобильдік медиа мектеп жұмысына Нұр-Сұлтан, 

Алматы қалалары және Қарағанды, Петропавл, Павлодар, 

Қызылорда, Түркістан өңірлерінен жас журналистер 

қатысады деп күтілуде. 

2016 жылдан бері әл-Фараби ат. ҚазҰУ журналистика 

факультеті ұйымдастыруымен өңірлік БАҚ өкілдеріне 

арналған мобильдік медиа мектеп шаралары алғаш 

Оңтүстік Қазақстаннан бастап алып, Павлодар, Шығыс 

Қазақстан облыстарында жалғасты. VІІI мобильдік медиа 

мектеп Нұр-Сұлтан қаласында жұмысын жалғастырады.   

Мобильдік мектептің мақсаты мен міндеттері: 

Жастар жылын қолдау;   

Масс-медиа саласындағы кәсіби мамандардың 

дәрістерін тыңдау; 

Цифрлық медиа саласындағы жаңа трендтермен 

танысу. 

Оқу форматы:  

Бағдарламада дәрістер аясында кейстердің 

шешімдерін табу жолдары қарастырылады. Жеке және 

топтық тәжірибелік сабақтар өткізіледі, таныстырылым, 

пікірталас, жоба талдау, кәсіби кеңес қамтылған.    

Курсты тәмамдағанда берілетін құжаттар:  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика 

факультеті «Журналист» БАҚ мамандарының 

біліктіліктілігін арттыру курс тыңдағаны туралы куәлік 

беріледі. 
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8 мамыр  2019 жыл,  Нұр-Сұлтан 

 

 

9.00-10.00  «Егемен Қазақстан» жалпыұлттық 

республикалық газеті редакция жұмысымен 

танысу 

10.30-11.30   «Айқын» республикалық қоғамдық-саяси 

газеті редакция жұмысымен танысу 

  

8 мамыр  2019 жыл,  Нұр-Сұлтан 

 

Мобильдік медиа мектеп ашылуы 

11.30-12.00 Тіркеу 

Модератор: Гүлмира Сұлтанбаева  

12.00-12.05 ҚР Біріккен Ұлттар Ұйымының Қоғамдық 

ақпарат департаментінің өкілі Властимил 

Самек мырзаның  құттықтау cөзі  (скайп) 

12.05-12.10 ЮНЕСКО Алматы қ. кластерлік бюросы 

коммуникация және ақпарат мәселелері 

жөніндегі маманы Сергей Карпов мырзаның  

алғысөзі (скайп) 

12.10-12.30 «Орталық коммуникациялар қызметі» РММ 

(өкілі) 

12.30-13.00 «Қазконтент» АҚ (өкілі) 

13.00-14.00 Түскі асқа үзіліс 
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«Цифрлық өркениет және «мәдени код»  

модулі бойынша шеберлік-сыныптары 

 

Модератор:  Әлімжанова Әйкерім 

14.00-14.40  Мирас Мұқаш, ҚР Ақпарат және коммуникаиця 

министрлігі, кеңесші,  «Қазақстандағы цифрлық 

медиа нарығы: талдау, сараптау және болжам» 

14.40-15.10 Нартай Сәрсенғалиев, «Қазақстан» арнасы 

журналист, «Мәдени код» және  цифрлық 

таңбалар дәуірі» 

«Тұрақты қалалар және қоғамдық ақпарат» 

модулі бойынша шеберлік-сыныптары 

 

15.10-15.50 Елдос Тоқтарбай,  «Қала дәстүріндегі әдеби 

мұра» 

 

«Цифрлық тұлға және коммуникация алаңы» 

модулі бойынша шеберлік-сыныптары 

 

15.50-16.30  Фариза Калимурзина,  Ұлттық арна репортері, 

«Телерепортердің 1 жұмыс күні» 

16.30-17.10 Бауыржан Мұқанов, журналист (он-лайн) 

«Экономика және журналистика: цирфлар, 

деректер және талдау» 

17.10-17.30 Қорытынды. Талқылау 

17.30-18.00 Куәліктер тапсыру 

 


