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КЕРЕШ 

«Журналист» белгечлеге буенча дəүлəт имтиханы 021400 

«Журналистика» белгечлеге буенча Дəүлəт мəгариф стандарты белəн тəэмин 

ителə1
. 

Дəүлəт имтиханы программасы журналистка һөнəри вазыйфаларын үтəү 

барышында кирəкле талəплəрне исəпкə алып төзелгəн. Əлеге һəнəри 

талəплəр Дəүлəт мəгариф стандартының 7 нче пунктында күрсəтелə. Алар 

арасыннан иң əһəмиятлелəре:  
- мөстəкыйль рəвештə журналист материаллары əзерлəү өлкəсендə – 

журналистиканың социаль функциялəрен һəм массакүлəм мəгълүмат 
чараларының төрле төрлəре һəм типларының үзенчəлеклəрен аңлау; темасы 

һəм проблемасы, мəгълүмат органы аудиториясе үзенчəлеклəрен исəпкə 

алып, журналист язмасының максатын һəм концепциясен төгəл һəм анык 

итеп билгели белү; язма өстендə эшлəүнең планын төзи белү; бирелгəн 

проблемага кагылышлы мəгълүмат чыганаклары системасында иркен 

хəрəкəт итү сыйфатына ия булу; кирəкле мəгълүмат җыя һəм, мөһим этик 

һəм хокукый нормалар, тел нормаларын үтəгəн хəлдə, үзеңнең һөнəри һəм 

иҗади уй-планнарыңны хəбəри, аналитик һəм башка жанрларда тормышка 

ашыра белү; 

- оештыру эшчəнлеге өлкəсендə – массакүлəм мəгълүмат чаралары 

эшчəнлегендə төрле социаль институтлар һəм халык катлаулары 

катнашуының социаль мəгънəсенə төшену; иҗтимагый хезмəттəшлекне 
оештыру алымнарын үзлəштерү; штаттан тыш авторларга материаллар 

əзерлəргə ярдəм итү; иҗтимагый фикер алышулар һəм дискуссиялəр 

оештыру; аудитория катнашында төрле формада материаллар, тапшырулар 

оештыру; массакүлəм мəгълүмат чараларында халык фикерен белдерүнең 

төп чаралары һəм аларны өйрəнү алымнарын үзлəштерү; массакүлəм 

мəгълүмат чаралары өлкəсендə PR-эшчəнлек нигезлəрен белү; 

- мөхəррирлек эшчəнлеге өлкəсендə - массакүлəм мəгълүмат чаралары 

өчен һəртөрле язмаларны редакциялəү методикасы нигезлəрен үзлəштерү; 

- программалаштыру эшчəнлегендə - массакүлəм мəгълүмат чараларында 
программалаштыру һəм планлаштыруның төрлəрен, типларын, мəгълүмат 
органы моделен һəм концепциясен төзү методларын белү; мəгълүмати 

маркетинг өлкəсендə белем нигезлəренə ия булу; 
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- җитештерү-технология эшчəнлеге өлкəсендə - замана техникасы 

базасында кабул ителгəн технология талəплəре кысасында матбугат, радио, 

телевидение өчен яки интернетта урнаштырырлык материал əзерли белү. 

Дəүлəт имтиханы үз эченə чыгарылыш курс студентының нəзари һəм 

гамəли əзерлеген тикшерүне максат итеп куя. Һəнəри белем һəм 

күнекмəлəрне үзлəштерү дəрəҗəсен ачыклау өчен имтиханда мөстəкыйль 

өлеш - иҗади досьены яклау да күздə тотыла.  

СТУДЕНТЛАРНЫҢ ҺӨНƏРИ ƏЗЕРЛЕГЕН ТƏЭМИН ИТƏРЛЕК 

ДИСЦИПЛИНАЛАРГА ТАЛƏПЛƏР 

021400 «Журналистика» белгечлеге буенча Дəүлəт мəгариф стандартына 
нигезлəнеп, журналистика буенча укыту-методик берлəшмəсе тарафыннан 

студентларның һөнəри əзерлеген тəэмин итəрлек дисциплиналар исемлеге 
төзелгэн. Дəүлəт имтиханында шул һөнəри əзерлек дəрəҗəсе тикшерелэ һəм 

бəялəнə. 

Бу исемлеккə ОПД.Ф., ягъни гомум һөнəри дисциплиналар һəм СД.Ф. - 

махсус дисциплиналар керə: 

№ 

п/п 

Цикл һəм Дəүлəт 

стандартында   

дисциплинаның                

тəртип саны 

 

Дисциплинанын исеме 

1. ОПД.Ф. 01. Логика 

2. ОПД.Ф. 05. Рус журналистикасы тарихы 

3. ОПД.Ф. 06. Чит ил журналистикасы тарихы 

4. ОПД.Ф. 07. Рус теле (туган тел) 

5. ОПД.Ф. 08. Стилистика һəм əдəби редакциялəү 

6. ОПД.Ф. 09. Журналистика нигезлəре 

7. ОПД.Ф. 10. Журналистның иҗади эшчəнлеге нигезлəре 

8. ОПД.Ф. 11. ММЧ техникасы һəм технологиясе 

9. ОПД.Ф. 12. Халыкара хокук һəм ММЧ 



10. ОПД.Ф. 13. Журналистиканың хокукый нигезлəре 

11. ОПД.Ф. 14. Журналистның һөнəри этикасы 

12. ОПД.Ф. 15. Журналистика социологиясе 

13. ОПД.Ф. 16. Журналистика психологиясе 

14. ОПД.Ф. 17. ММЧ экономикасы һəм менеджменты 

15. ОПД.Ф. 18. Реклама нигезлəре һəм паблик рилейшнз 

16. СД. 01. Бүгенге көн чит ил ММЧлары 

17. СД. 02. Бүгенге көннең актуаль проблемалары һəм 

журналистика 

18. СД. 03. Бүгенге көн фəненең актуаль проблемалары һəм 

журналистика 

19. СД. 04. Риторика 

ДƏҮЛƏТ ИМТИХАНЫН УЗДЫРУ ФОРМАСЫ, 

МЕТОДИКАСЫ ҺƏМ ПРОГРАММАСЫ 

Дəүлəт имтиханы барышында студент тарафыннан барлык уку 

процессында үзлəштерелгəн нəзари һəм гамəли белемнəр тикшерелə. 
Тикшерү нəтиҗəсе чыгарылыш курс студентының һөнəри эшчəнлеккə 
əзерлеге һəм уку барышында формалашкан компетенциялəр дəрəҗəсе 
турында сөйли. 

Имтихан билетлары ике - гомуми һəм махсус өлешлəрдəн тора. Беренче 
өлештə журналистиканың җəмгыятьтə үз бурычларын үтəвенə бəйле, шулай 

ук тарихы, социологиясе, психологиясе, хокукы, этикасы, экономикасыннан 

сораулар тупланган. Икенче өлештə махсуслашу (безнең очракта - милли 

матбугат юнəлешендə махсуслашу) буенча сораулар бирелгəн. 

Имтиханнын мөстəкыйль өлешендə студент тарафыннан югары уку 

йортында уку чорында əзерлэнгэн язмаларыннан тупланган иҗади досьены 

яклау тормышка ашырыла. 

 

 



Дəүлəт имтиханы программасы 

1. Рус журналисткасы тарихы 

Россиядə беренче басмалар. Кулъязма газеталар. «Вести-Куранты» (1600-

1702) газетасы, аның эчтəлеге (халыкара сəүдə эшлəре, чит иллəрдə сəяси 

вакыйгалар, табигать күренешлəре, шəхси мəгьлүматлар), мəгьлүмат 
чыганаклары (чит ил газеталары, илчелəр, сəүдəгəрлəр, башка иллəрдəн 

килүчелəр, дин эшлеклелəре, махсус хəбəрчелəр), корреспондент челтəрлəре. 

«Ведомости» (1702-1727) – рус телендəге беренче газета. Дəүлəтнең 

газета чыгаруда катнашы. Аның төп юнəлешлəре, газета жанрлары үсеше, 

газетаның мəдəният, иҗтимагый фикер үсешенə керткəн өлеше. 

М.В.Ломоносов (1711-1756) - журналист, редактор, публицист. Аның 

беренче рус газета-журналларын үстерүдəге роле. Публицистлык иҗаты 

үзенчəлеклəре. 

Шəхси журналлар барлыкка килү (А.П.Сумароковның «Трудолюбивая 

пчела», 1759; М.М.Херасковның «Полезные увеселения» (1760- 1762), 

«Свободные часы» (1763) һəм башка басмалар, аларның эчтəлеге, 

юнəлешлəре). 

Сатирик басмалар һəм Н.И.Новиков («Трутень», «Живописец»), 

Д.И.Фонвизин («Собеседник», «Вопросы к сочинителю «Былей и небылиц»», 

«Друг честных людей или Стародум»), И.А.Крылов («Почта духов», 

«Зритель») иҗатлары. Бу басмаларда эшлəгəн шəхеслəр, журналларның 

юнəлешлəре, хакимияткə каршы барулар. 

Россия төбəклəрендə җирле матбугат барлыкка килү. Казанда чыккан 

беренче рус газетасы. 

XIX гасырның беренче яртысында рус журналистикасы. 

«Вестник Европы» (1802-1830) - иҗтимагый-сəяси һəм əдəби журнал. 

1812 нче елгы Ватан сугышы һəм матбугат. «Сын Отечества» һəм «Русский 

вестник» журналлары. 

Декабристлар матбугаты: декабристлыкның эчке иҗтимагый-сəяси 

мəгьнəсе, легаль булмаган кулъязма программ публицистика. (Н.Муравьев 

Концепциясе, П.Пестельнең «Русская Правда» əсəре), агитация 



публицистикасы (Н.Муравьевның «Любопытный разговор», С.Муравьев-

Апостолның «Православный катехизис» əсəрлəре). Легаль басмалар 

(«Соревнователь...», «Невский зритель» журналлары һəм «Полярная Звезда», 

«Мнемозина» альманахлары); декабристларның рəсми матбугат 
эшчəнлегендə катнашуы («Сын Отечества» журналы). 

В.Г.Белинский - журналист (1811-1848): шəхесе, иҗади башлангычы, 

«Телескоп», «Молва», «Московский наблюдатель», «Отечественные 
записки», «Современник» журналларына керткəн өлеше. 

«Отечественные записки» һəм «Современник» - бүлеклəре, хезмəткəрлəр, 

төп юнəлешлəре. 

«Русское богатство» журналы һəм В.Короленко публицистикасы. Аның 

газета публицистикасы. Социаль-көнкүреш һəм суд очерклары. 

XIX гасыр ахырына Россиядə эре газеталар («Московские ведомости», 

«Новое время», «Русские ведомости» һ.б.). Редактор типлары. Гиляровский 

һəм аның газета репортажлары. 

А.П.Чеховның XIX гасыр ахыры матбугаты үсешенə керткəн өлеше. 80 

нче елларда юмористик журналистика. Чеховның «Осколки» журналындагы 

эшчəнлеге. «Петербургская газета»дагы суд репортажлары. «Новое 

время»дагы язмалары. Сахалин һəм Себер турындагы очерклары. 

XX гасыр башы журналистикасында реалист язучылар. «Современник», 

«Летопись» журналлары. М.Горький, Л.Андреев, А.Куприн, Н.Луначарский 

публицистикасы. 

Əдəбият 

Березина В.Г.Этюды о Белинском - журналисте и критике. - СПб.: Изд- 

во С.-П.Гу, 1991,- 128 с. 

Беспалова А.Г. и др. История мировой журналистики. - 3-е изд., доп. и 

испр. - М. - Ростов н/Д: МарТ, 2003. - 432 с. 

Бик-Булатов А.Ш. Журналистика России начала XX век. - Казань: КГУ, 

2007. - 48 с. 

 



Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: 

Учеб.пособие. - М.: Аспект-пресс, 2004. — 141 с. 

Громова Л.П. А.И. Герцен и русская журналистика его времени. - Изд-во 

С.-Петербургского университета, 1994. - 156 с. 

Есин Б.И. История русской журналистики XIX в. - М.: Высш. шк., 1989.-

227 с. 

Жирков Г.В. История цензуры в России XIX - XX веков. - М., 2001. –  

368 с. 

Журналистика русского зарубежья XIX - XX веков / ред. Г.В. Жиркова. - 

СПб: Изд.-во Санкт-Петербургского ун-та, 2004. - 672 с. 

История русской журналистики XVIII-XIXв.: Учебник. - СПб., 2005. 

(Издание 2-ое, от начала до 60 гг. XIX в.) 

История русской журналистики XVIII-XIXвеков / Под.ред. проф. Л.П. 

Громовой. - СПб., 2003. - 580 с. 

История русской журналистики XVIII-XIXвв. - М.: Высш. шк., 1973. 

Климентовский В.А. Русские писатели в Татарии. - Казань: Тат.кн. изд-

во, 1974. - 176 с. 

Ковалева М.М. Лекции по истории отечественной журналистики. Часть 

1. XVIII в. - 40-е гг. XIX века. - Екатеринбург, 1996. - 168 с. 

Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): 

Учебный комплект (Учебное пособие; Хрестоматия) / И.В. Кузнецов. - М.: 

Флинта: Наука, 2002. - 640 с. 

Мухаметшин Ф.Х., Исаев Г.А. Республика Татарстан в зеркале 

общественного мнения: (90-е годы. Социолого-экономический аспект). 
Казань: Изд-е Кабинета Министров РТ, 1998. 

Овсепян Р. История новейшей отечественной журналистики (февраль 

1917 - 1990-е гг.): Учебн. пособие / Под ред. Я.Н. Засурского. - М.: Изд-во 

МГУ, 1999. 



Роот А.А. Герцен и традиции Вольной русской прессы. - Казань,. 2001.-

352 с. 

Система СМИ России. В 2-х частях. - М., 1994. 

Телевизионная журналистика: Учебник. - 3-е изд, перераб. и доп. // 

Редколлегия: Г.В.Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я.Юровский. - М.: Изд-во МГУ, 

Высш. Школа, 2002. - 304 с. (См. Гл.З). 

Типология периодической печати. Проблемы и тенденции развития 

типологической структуры современной периодики. - М., 1995. 

2.  Чит ил журналистикасы тарихы 

Беренче газеталар барлыкка килүнең алшартлары. Урта гасырларда 

реклама эшчəнлеге формалары. Париж университетының Франциядə китап 

басуга керткəн өлеше. Сəяси публицистика. Китап басу өлкəсендə Ришелье 
сəясəте. Француз телендəге беренче басма – La Gazette, аның эчтəлеге һəм 

мəгьлүмати сəясəте. Беренче журналлар. 

Англиядəге «шəхси журнализм». Инглиз памфлет публицистикасы. Д. 

Дефо һəм аның сүз иреге өчен көрəше. Күзəтү жанры барлыкка килү. Дж. 

Свифт, Аддисон, Стил чыгарган журналлар. Америка матбугатының Бөек 

Француз революциясенə мөнəсəбəте. Демократлар һəм федералчылар 

арасындагы бəхəснең матбугатта чагылышы. 

Икенче бөтендөнья сугышыннан соңгы матбугат. “Салкын сугыш” 

шартларында матбугат. АКШ һəм Көнбатыш Европа иллəрендə матбугат 
үсешенең икътисадый факторлары. Реклама һəм ММЧ. 

Европа иллəре матбугаты типологиясе. Би-би-си, иҗтимагый-хокукый 

телевидение һəм радио, аның үсеше. Коммерция телевидениесе һəм радиосы 

барлыкка килү. Европа Берлеге һəм аның ММЧ өлкəсендə алып барган 

сəясəте. Халыкара мəгълүмат агентлыклары, алар арасындагы көндəшлек. 
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3. Стилистика һəм əдəби редакциялəү 

Татар телендə функциональ стильлəр, аларны ММЧда куллану 

үзенчəлеге. Журналистик-публицистик, матур əдəбият, фəнни, рəсми, 

эпистоляр стильлəр. 

Язма һəм əйтмə стильлəр мөнəсəбəте. Авазларның стиль мөмкинлеге. 

Морфология чараларының стиль мөмкинлеге. Исем сүз төркеменең стиль 

мөмкинлеге. Сыйфат, сан, алмашлык, рəвеш сүз төркемнəренең стиль 

мемкинлеге. Фигыльнец стиль мөмкинлеге. Ымлык, кисəкчəнең, модаль һəм 

хəбəрлек сүзлəрнең стиль мөмкинлеге. 

Сүз ясауның стиль мөмкинлеге. Сүзлəрнең стиль мөмкинлеге. 

Тропларны стиль максатында куллану. Синонимның стиль мөмкинлеге. 

Омоним, антоним, паронимнын стиль мөмкинлеге. Фразеологизмның стиль 

мөмкинлеге. Синтаксис чараларының стиль мөмкинлеге. Сүзтезмəлəрнең 

синонимлыгы, аларны матбугатта куллану. 

 



Җөмлə кисəклəренең стилистик кулланылышы. Җөмлə составындагы 

мөстəкыйль тезмəлəрне стилистик куллану. Сөйлəмдə сүз тəртибенə бəйле 
стиль үзенчəлеклəре. Гади җөмлəнең стилистик кулланылышы. Кушма 
җөмлəнең стилистик кулланылышы. Синтаксик бөтеннең, стиль мөмкинлеге. 
Синтаксик фигураларның стиль мөмкинлеге. 

Чит сөйлəмнең стиль мөмкинлеге. 

Текстка бəйле стиль чаралары. 

Тыныш билгелəренең стиль белəн бəйлəнеше. 

Төзəтүнең бурычлары һəм принциплары. Редакторның һəм редактор 

һөнəренеə асылы. Текст. Төрлəренə карап төзəтү, төзəтү алымнары һəм 

төрлəре. Төзəтүнең мантыйкый (логик) нигезе. Текстта фактик материал 

белəн эш итү. Текстның композициясен төзəтү. Баш исемен сайлау, төзəтү. 

Кулъязманың телен, өслүбен камиллəштеру. 
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Хаков В.Х. Тел - тарих көзгесе: татар əд. теленең үсеш тарихыннан. - К.: 

Татар, кит. нэшр., 2003. - 295 б. 

Юсупов Р.А. Мəгьлүмат чаралары теле һəм сөйлəм культурасы / 
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4. Журналистика нигезлəре 

Журналистиканың барлыкка килүе. Башка иҗади һөнəрлəр рəтендə 
тоткан урыны. Журналист һөнəре, ММЧ хезмəткəрлəре эшчəнлеге төрлəре. 

Журналистның иҗади осталыкка ирешү баскычлары. Һөнəрнең иҗтимагый-

сəяси, мəгьлүмати, оештыручы һəм иҗади аспектлары.  

Журналистиканың функциялəре, җəмгыятьтə тоткан урыны, бурычлары. 

Аралашу, идеология, оештыру, мəдəни-күңел ачу функциялəре. Шəхес 
буларак формалашуда журналистиканың социаль һəм сəяси юнəлеш бирə 
алуы. Журналистиканың идарəче роле. 

Журналистиканың принциплары. Халыкчанлык, класслылык, 

демократия, гуманлылык принциплары. Тоталитар һəм демократик 

җəмгыятьтə журналистика принциплары. Журналистика һəм идеология. 

Сүз иреге. Иҗтимагый проблема буларак журналист иреге. 

Журналистның мəгьлүмати бергəлектə үзбилгелəнү мəсьəлəсе. Карашлар, 

фикерлəр - журналист позициясен формалаштыручы факторлар. Дəүлəт 
ММЧлары һəм аларда сүз иреге принцибын тормышка ашыру дəрəҗəсе. 

Журналистиканың нəтиҗəлелеге. Нəтиҗəлелекне үстерү юллары. 

Мəгьлүматлылык, “кире элемтə” каналларының нəтиҗəлелекне үстерүдəге 
өлеше. Һөнəри əзерлек - журналист иҗатының нəтиҗəлелеген тəэмин 

итүдəге əһəмиятле фактор. 

ММЧ төрлəренең үзенчəлеклəре. Системалы якын килү талəплəре. ММЧ 

системасы бөтенлеге һəм аны системалаштыру билгелəре. ММЧның 

функциялəре һəм структурасы. Басма ММЧ: газеталар һəм журналлар. 

Информация агентлыклары һəм башка басма, аудио һəм видеопродукция 

җитештерүчелəр. Китап басу: проблемалар һəм үсеш перспективалары. 

ММЧ оештыру. Оештыру эшендə редакция, икътисад, дəүлəт 
структуралары, иҗтимагый институтларның катнашуы. 



Мəгълүмат алышу хезмəте. Җитештеру-техник бүлекчəлəр. Элемтə 
хезмəтлəре. Мəгьлүматны тапшыру һəм тарату эшлəре. Дөньядагы 

мəгълүмат челтəре. ИТАР-ТАСС эшчəнлеге. Паблик-рилейшнз, реклама 
оешмаларының хезмəтлəрен оештыру. 

Журналистиканың идея - теоретик концепциялəре; хəзерге ММЧның 

формалашуы һəм эшлəве; аудиториянең төрлелеге; “ММЧ - хакимият” 

шартларында ММЧның эшчəнлеге: милекнең үзгəрүе; ММЧның эшчəнлеге 
өчен алшартлар буларак “бизнес-план” һəм “смета” төшенчəлəре. 

Мəгълүмат органнарының типологиясе һəм хəзерге Россия 

журналистикасының төп типологик төркемнəре (сыйфатлы һəм гавами 

матбугат чаралары, каналлар, программалар; төрле максатны, тематик 

юнəлешне күздə тотып, билгеле бер аудитория өчен исəплəнгəн мəгълүмат 
органнары). 

Басманың концепциясе; концепция һəм имидж: охшашлыклар һəм 

аермалар; аерымлыклар; “план-макет”; басылган материаллар системасында 
төп тема; басмада дизайнның урыны. 

Газетаньщ имиджы һəм аның саны. Газета чыгаруда типологик 

үзенчəлеклəр. Беренче бит - басманың көзгесе. 

Редакциянең оештыру, функциональ-вазыйфаи төзелешен булдыру 

принциплары. Редакция коллективы төшенчəсе; редакциянең идарə итү, 

хуҗалык, техник, иҗади өлкəлəре; мөхəррир, җаваплы секретарьның 

вазыйфалары. 

Журналист хезмəтенең үзенчəлеклəре. Редакция коллективының 

төзелеше, составы, зурлыгы. Редакциянең рольлəргə бүленгəн структурасы. 

Редакциянең коммерциячел һəм техник өлкəлəре. Редакциянең иҗади өлкəсе: 
идарə итү звеносы һəм башкару звеносы. Редакция хезмəткəрлəренең 

функциональ-вазыйфаи бурычлары. Редакция коллегиясе. Редакция уставы. 
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5. Журналистның иҗади эшчəнлеге нигезлəре 

Иҗат төре буларак журналистика. Иҗат төрлəре арасында 
журналистиканың урыны. Иҗадилык дəрəҗəсен билгелəүче сыйфатлар. 

Журналист иҗади йөзен формалаштыручы объектив факторлар: сəяси, 

социаль-икътисадый шартлар, иҗат мөхите h.6. Журналист иҗатына 
йогынты ясаучы субъектив факторлар: сəлəт, шəхси тəҗрибə, белем һəм 

эрудиция, психик, физиологик үзенчəлеклəр h.6. 

Журналист тарафыннан чынбарлыкны үзлəштерү методлары. 

Мəгълүмат туплау методлары. Журналистика өчен традицион алымнар: 

күзəтү, əңгəмə, документлар белəн эшлəү h.6. Журналистика өчен традицион 

булмаган ысуллар: сораштыру, эксперимент, социологик күзəтү h.6. 

Мəгълүмат төрлəре: фактлар һəм саннар, фикер һəм бəя, аңлатма, тəкъдим, 

прогноз h.6. Тупланган мəгълүматны эшкəрту юллары: гомумфəлсəфи 

методдар, психологик анализ, социаль-психологик анализ, этик анализ, 
аерым фəннəр методлары. 

Журналист иҗаты психологиясе. Психологик установканың журналист 
иҗатына йогынтысы. Иҗади потенциалны үстерүдə һəм журналистның иҗат 
нəтиҗəлелеген арттыруда тоемлауның роле. Тоемлауга «артык» таянуның 

тискəре яклары. Журналист иҗатында һөнəри аралашу. 

Иҗат процессы төзелеше: текст оештыру буыны. Текст оештыру 

алымнары. Журналист əсəре: эчтəлек элементлары. 

Журналист əсəрендə конфликт. Журналист əсəрендə конфликтның 

төрлəре. Журналист əсəренең конфликтны чишүдəге роле. 

Журналист əсəрендə дəлиллəр. Дəлиллəү - журналист əсəренең 

нəтиҗəлелеген билгелəүче күрсəткеч. Дəлиллəүнең структурасы: тезис, 

дəлил, исбатлау ысулы. Журналист əсəренең эчтəлек элементы буларак 

дəлил. Журналистикада мантыйкый дəлилнең кулланылу үзенчəлеге. 

Журналистикада эмоциональ дəлиллəү ысуллары. Дəлиллəүдə тел 

чараларның катнашы. Дəлиллəүдəге хаталар һəм алардан котылу юллары. 



Журналист əсəренең формасы. «Сюжет» һəм «композиция» 

төшенчəлəре. Аларның бəйлəнеше. Журналист əсəренең композицион 

төзелеш төрлəре. Композицион калып. 

Текстның архитектоникасы (эчке төзелеше). Текст архитекто- 

никасының мөһим кисəклəре (башлам, очлам, баш исеме). Алар арасында 
дөрес нисбəт урнаштыру. Текст кисəклəрен дөрес ялгау. Текстны 

композицион оештырудагы типик хаталар. 

Журналистикада «жанр» төшенчəсе. Журналистика жанрларының 

тарихилыгы. Жанр төркемнəре. Аларның журналистикадагы эшчəнлек 

төренə бəйлелеге. 

Репортер иҗаты өчен характерлы жанр төркеме буларак хəбəри 

жанрлар. Хəбəри жанрларның (хəбəр, хисап, репортаж, интервью) уртак 

билгелəре, төп функциялəре. Алар алдына куела торган төп талəплəр. Хəбəри 

жанрларда вакыйга/фактның роле. 

Газеттагы иң традицион һəм киң таралган жанр буларак хəбəр. Татар 

журналистикасы тарихында хəбəр жанрының роле, игьтибарга лаек 

үрнəклəре. Хəбəр жанрының бурыч-максатлары. Аңа куела торган талəплəр. 

Хəбəрдə факт. Бу жанрның төрлəре буларак хроника-хəбəр, аңлатмалы хəбəр, 

тойгылы хəбəр. Аларның төп үзенчəлеклəре. «Курьер» һəм «дайджест» 

тибындагы хəбəрлəр. 

Хисап жанры һəм аның бурычлары. Хисапта вакыйганың үзенчəлекле 
ягы. Татар журналистикасында хисапның бай тарихка ия булуы. Хисапның 

төрлəре: кыска хисап, киңəйтелгəн хисап, проблемалы хисап. Аларның 

үзенчəлеклəре. Хисапта автор шəхесенең чагылу дəрəҗəсе. Жанрның төренə 
бəйле рəвештə композицион үзенчəлеклəре. Хисапта тел-стиль чаралары. 

Автор хис-кичерешлəре аша вакыйганы укучының күз алдына китереп 

бастырырга мөмкинлек бирүче жанр буларак репортаж. Татар 

журналистикасында репортаж жанрының үсеше. Репортажның бурыч һəм 

максатлары. Репортаж белəн хисап арасындагы аермалы яклар. 

Репортажда автор роле. «Вакыйгада катнашу тəэсире» тудыру. 

Репортажда анализ элементлары. Жанр төрлəре буларак вакыйгалы, тематик, 

проблемалы һəм тəнкыйди репортаж. «Һөнəр алыштыру» алымы. Бу алымны 

кулланган журналистлар иҗаты. Репортажда детальлəрнең роле. 



Репортажның композицион үзенчəлеклəре. Башлам өлеше һəм баш исеменең 

əһəмияте. Репортажда динамиканы бирүче һəм хискə тəэсир итүче тел-стиль 

чараларын куллану. 

Жанр һəм метод буларак интервью. Бу жанрның хəбəри жанрлар 

төркемендə тоткан роле. Интервью жанрының татар журналистикасында 
үсеш тарихы. Интервьюның төрлəре буларак интервью-монолог, интервью-

диалог, интервью-түгəрəк өстəл, интервью-анкета, интервью-тасвирнамə, 
пресс-конференция һ.б. 

Əңгəмə үткəрүгə хəзерлек. Интервьюның барышына тəэсир итүче 
тышкы факторлар. Əңгəмə вакытында үз-үзеңне тоту, психологик киртəлəрне 
җимерү юллары. Интервью алганда техник чаралар куллануның 

үзенчəлеклəре. Интервью текстын композицион оештыру. Бер блоклы һəм 

күп блоклы интервью. Сорау төрлəре. Тел-стиль үзенчəлеклəре. Əңгəмəдəш 

сөйлəменең үзенчəлеклəрен саклауның əһəмияте. Интервьюның баш исеме. 

Журналистикада аналитик жанрлар. Аналитик текстларның үзенчəлеге. 
Чынбарлыкны чагылдыруда аналитик ысулның предметы һəм чаралары. 

Аналитик журналистиканың функциялəре. Аналитик язмалар əзерлəгəндə 
тикшерү методларын куллану. Аналитик текстның төзелеше. Фикерлəүнең 

төп элементлары (тезис, дəлиллəү, нəтиҗə). 

Мөхбирнамə жанры, аның чагылдыру предметы. Аның хəбəри һəм 

аналитик төрлəре. Мөхбирнамəдə бəя бирү, алдан күрү, фаразлау 

элементлары. 

Рецензия жанры, аның тикшеренү предметы, анализының юнəлеше 

(əсəрнең идеясе, актуальлеге, фикер белдерү чаралары). Рецензия төрлəре 
(грандрецензия һəм минирецензия, полирецензия һəм монорецензия, тематик 

рецензиялəр). Рецензиянең максатлары, рецензия авторының мəгьлүмати-

танып белү һəм тикшеренү максатлары. Рецензиянең башка аналитик 

жанрлардан аермасы - чагылдыру объектының чагылдырылган чынбарлык 

булуы. 

 

 

 



Мəкалə жанры. Мəкалəнең төрлəре (гомумтеоретик, гамəли-аналитик, 

фəнни-популяр, полемик мəкалəлəр, башмəкалə). Мəкалəдə анализлана 
торган материалның масштаблылыгы. Жанр буларак бурычлары, предметы. 

Мэəкалəне əзерлəүгə тапəплəр. Аналитик фикерлəү, танып-белүнең логик 

методлары. Мəкалə өстендə эшлəү этаплары. Мəкалəнең төзелеше. 

Стилистик үзенчəлеклəре. 

Күзəтү һəм матбугат күзəтүе. Жанр буларак бурычлары, сүрəтлəү 

предметы. Журналистка куела торган талəплəр. Күзəтүнең төрлəре. 

Журналистикада əдəби-публицистик жанрлар. Эссе, тасвирнамə, парча 
жанрлары турында гомуми төшенчə, төп сыйфатлары, төрлəре. 

Очеркның асыл сыйфатлары. Документальлек, проблема, факт 
төшенчəлəре. əдəбилек һəм публицистлык синтезы. Очеркта факт. Факттан - 

проблемага. Аның чишелешен тасвирлау. Проблема чишелешен хəл итүдə 
«мин»нең урыны. 

Очеркның тышкы механизмы: композиция һəм сюжет. Очеркның 

төрлəре. Радио, телевидение очеркы үзенчəлеклəре. 

Очеркта проблеманың куелышы һəм чишелеше. Характер, 

гомумилəштерү, конфликт төшенчəлəре. Үзəктə - кеше. 

Очеркта тасвирлау чарасы. Тасвирлауның тел һəм стиль мөмкинлеклəре. 

Тел-бизəклəү чаралары. 

Сатира жанрлары. Сатира жанрлары турында гомуми мəгьлүмат. Сатира 
һəм юмор жанрларында тормышны дөрес чагылдыру мөмкинлеклəре. 

Публицистик һəм əдəби чаралар. Сатирик жанрларны матбугатта куллану 

үзенчəлеклəре, аларны активлаштыру, төрлəндерү алымнары. 

Г.Тукай, Ф.Əмирхан, Г.Камал, Ш.Камал һ.б. иҗатында сатира һəм юмор. 

Сатира һəм юмор жанрларында тормышны дөрес чагылдыру 

мөмкинлеклəре. Факт һəм күренешлəрне анализлауда, тасвирлауда 
үзенчəлекле публицистик һəм əдəби чаралар (ирония, сарказм, гипербола, 
гротеск, аллегория, пародия һ.б.) 

Сатира тудыру алымнары (тапкыр сүз, анаграмма, сүз уйнату, 

ононимнар, диалектлар, неологизмнар, жаргоннар, варваризмнар, 



шаккатиризмнар, күпертү-кечерəйтү, эпитет, сатирик чагыштыру, аллегория, 

ирония, сарказм, гротеск, образ, портрет, персонажның теле). 

Фельетон. Жанрның бурычы, асыл сыйфатлары, төрлəре. Татар 

фельетонының үсү юлы. Фельетонда проблеманың куелышы һəм чишелеше. 
Сатира, юморда характер тудыру, нəтиҗə ясау, гомумилəштерү үзенчəлеге. 
Образ һəм микрообраз чаралары. 

Памфлет жанрына билгелəмə. Аның бурычы, асыл сыйфатлары. 

Иҗтимагый-сəяси кискенлек һəм памфлет. Жанрда күренеш, вакыйгага 
шəхси индивидуаль бəя бирү, анализлау һəм тасвирлау, сүрəтлəү 

мөмкинлеклəре. Образлы фикерлəү һəм сүрəт чаралары. Аллегория, гротеск, 

гипербола, литота, көлкеле троплар, пародия h.6. 

Мəзəк жанрына бəялəмə, асыл сыйфатлары. Халык иҗатыннан матбугат 
битлəренə салынган юл. Мəзəкнең язма һəм сөйлəмə рəвешлəре. Мəзəк 

темалары. Проблеманың күчерелмə мəгьнəдə бирелү мөмкинлеклəре. 
Конкрет фактның образга əверелүе. 
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6. ММЧ техникасы һəм технологиясе 

Полиграфик процессларның үсеш тарихы. Китап басу төрлəре. Төп 

полиграфик процесслар. Бүгенге көндə полиграфия базасы. Редакция 

төзелеше, функциялəре. Периодик басмаларны əзерлəү этаплары. Текст 
материалларын əзерлəү. Редакциялəү, корректура. Сүрəтлəү материалларын 

басмага əзерлəү. 

Басмаларны əзерлəүдə бизəүнең фунциялəре, бурычлары һəм 

принциплары. 

Нəшрият системалары. Оригинал-макетлар һəм фотоформалар əзерлəү 

чаралары. 
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7. Журналистиканын хокукый нигезлэре. Халмкара хокук Ьэм ММЧ 

Россиядə массакүлəм мəгьлүмат хокукының барлыкка килүе һəм үсеше. 

Журналистика эшчəнлегенең хокукый нигезлəре. Матбугат иреге һəм кеше 
хокукын саклау. Россия Федерациясенең “Матбугат турындагы” законы. 

Массакүлəм мəгълүмат чараларын оештыруга талəплəр. ММЧ 

оештыруның хокукый нормалары. Гамəлгə кую хокукына ия булу. ММЧны 

гамəлгə кую механизмы. Теркəү органнары. Теркəү өчен əзерлəнə торган 

документлар. Теркəүгə каршы килү очраклары. ММЧ эшчəнлеген билгелəүче 
редакция уставлары һəм башка документлар. Гамəлгə куючы һəм редакция 

коллективы. Редакция һəм техник хезмəткəрлəр. 

Журналист һəм мəгьлүмат. Мəгьлүмат - хокукара мөнəсəбəтлəр объекты. 

Мəгьлүмат төрлəре. Мəгьлүмат алмашу субъектларының хокукара 
мөнəсəбəтлəре буларак, җəмгыятьтə мəгьлүмат җитештеру һəм аннан 

файдалану. һəркемгə ачык мəгьлүматны җыю, эшкəртү һəм тарату. Бар 

кешегə дə ачык булмаган мəгьлүматны җыю, эшкəртү һəм тарату. “Дəүлəт 
сере”, “хезмəт сере”, “тикшерү сере” һəм “суд сере”, “коммерция сере”, 

“һөнəри сер”, “дин тоту сере”, “гаилə сере”, “яшерен мəгьлүмат” 

төшенчəлəре. Хəрби яки дəүлəт серен, сату-алуга кагылышлы яшерен 

мəгьлүматны саклау. Дəүлəт төзелешен көч кулланып җимерүгə чакыруга, 

башка җинаять эшлəренə карата билгелəнə торган җəзалар. 

Массакүлəм мəгьлүмат чаралары һəм реклама. “Реклама” төшенчəсе. 

Рекламаның бурычлары. Массакүлəм мəгьлүмат чараларындагы рекламга 
куела торган талəплəр. Россия Федерациясенең “Реклама турындагы” законы. 

Реклама эшчəнлегенең халыкара кодексы. Рекламага бəйсез экспертиза 
уздыручы орган - Россиянең реклама буенча иҗтимагый берлеге. 

Матбугат иреге һəм кеше хокукларын яклау. Журналистларның закон 

белəн беркетелгəн хокуклары һəм бурычлары. Журналист хокуклары. Дəүлəт 
оешмаларында, предприятиелəрдə булу хокукы. Техник чаралар кулланып, 

аудио яки видеоязмалар əзерлəү хокукы. Төрле чараларда катнашу хокукы. 

Яшерен чаралар. Мəгьлүмат җыю, эшкəрту һəм тарату хокукы. 

Журналист хокуклары һəм бурычлары. Журналист хокуклары һəм 

бурычларының өч төркеме. Журналистның мəгьлүмат табу белəн бəйле 
эшчəнлегенə бəйле хокуклары һəм бурычлары. Журналистның мəгьлүмат 
җитештерү һəм массакүлəм мəгълүмат чарасын чыгару белəн бəйле 



хокуклары һəм бурычлары. Мəгълүматның дөреслеген тикшерү шарты. 

Журналистлар өчен аккредитация кагыйдəлəре. Хезмəт вазыйфаларын үтəү 

барышында кулланырга мөмкин булган мəгълүмат каналлары. Массакүлəм 

мəгълүмат иреген кысу очраклары. Журналистлар һəм суд органнары 

арасындагы хезмəт мөнəсəбəтлəре. Суд талəп иткəн материаллар белəн 

таныштыру бурычы. Гаепсезлек шартын саклау. Суд утырышларын яктырту 

талəплəре. 

Журналист һəм авторлык хокукы. Авторлык хокукларына бəйле 

законның төп положениелəре. Интеллектуаль хокук төшенчəсе. 
Интеллектуаль хокук объектлары. Эргəдəш хокуклар - интеллектуаль 

эшчəнлекнең берничə нəтиҗəгə китергəн катлаулы объектларга бəйле 
хокуклар. Редакциягə килеп кергəн материалларга карата авторлык хокукы. 

Авторлык хокукы объекты булмый торган материаллар. 

Журналистика эшчəнлеге өлкəсендə халыкара гуманитар хокук. 

Əдəбият 

Батурин Ю.М., Федотов М.А., Энтин В.Л. Закон о СМИ: на перекрестке 

веков и мнение. - М.: Издание Союза журналистов России, 2004. 
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Моргунова Е.А. Авторское право: учебное пособие / Е.А. Моргунова; 
отв. ред. В.П. Мозолин. - М.: Норма, 2008. 

Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Изд-во ВК, 2008. 

Федеральный закон “О средствах массовой информации” // Сборник 

законов РФ. 

Федотов М.А. Правовые основы журналистики. - М: Владос, 2002. 

8. Журналистның һөнəри этикасы 

Əхлак нормаларының журналистикада тоткан урыны. Журналистларның 

һөнəри əхлак кагыйдəлəренең барлыкка килү алшартлары. Журналистның 

социаль һəм һөнəри бурычларын башкару барышында, һөнəри этиканың 

көйлəүче, тəртипкə салучы ролен үтəве. 

Россия журналистларының һөнəри этикасы, аларның гамəлгə керə бару 

тарихы. Журналист əхлагы нормаларының һөнəргə бəйле үзенчəлеклəре, 
башка һөнəрлəрнең этика кагыйдəлəре белəн бəйле охшаш һəм аерымлы 

яклары. 

Үзара тəртипкə салу механизмы буларак этика кодексы, декларация, 

хартиялəр. Журналистларның үз-үзлзрен тоту принципларының халыкара 
декларациясе. Аның төп моментлары. Россия журналистларының һөнəри 

этика кодексы. Аның барлыкка килү тарихы. Кодексттагы уңышлы һəм 

җитешсез яклар. Иҗади төркемнəр яки аерым коллективлар кабул иткəн 

əхлакый кодекслар. Россия теле-, радиожурналистлары хартиясе, Россия суд 

репортерлары гильдиясе декларациясе. Чит ил массакүлəм мəгьлүмат 
чаралары кабул иткəн кодекслар. Журналистика этикасының халыкара 
принциплары. 

Журналистикада социаль җаваплылык төшенчəсе. Аның журналист 
эшчəнлегендəге эчке мəгънəсе, эчтəлеге. Дəүлəткə, җəмгыятькə, миллəткə, 

халык төркемнəренə, аерым бер шəхескə карата мөнəсəбəт. 

Мəгьлүмат җыюның рөхсəт ителгəн һəм тыелган ысуллары. Əңгəмə 
уздыру этикасы. "Һөнəр алыштыру", "ялган танышу" алымнарын куллануга 

карата мөнəсəбəт. Эксперимент шартларында күзəтүлəр алып барганда 
əхлакый чиклəүлəр. Диктофон, "яшерен камера" куллану, алар ярдəмендə 



табылган мəгълүматны эфирга яки матбугатка чыгаруның этик аспекты. 

Редакция коллективы һəм хезмəт урыны этикасы кагыйдəлəре. 

Журналистлар бергəлеге: чынбарлык яки уйдырмамы? Журналистлар 

арасында көндəшлек. Карьера, танылуга омтылу шартларында үзара этика 
нормаларын үтəү. Һөнəргə тап төшермəү мəсəлəсе. Плагиатлык. "Ачык 

чыганаклар"дан файдаланганда, авторлык хокукларын саклау проблемасы. 

Журналист һəм хакимият органнары арасындагы этик чиклəр. Сайлау 

алды компаниялəрен яктыртуга əхлакый караш. Журналист һөнəренең сəясəт 
өлкəсе белəн кисешү нокталары. 

Əдəбият 
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9. Журналистика социологиясе 

Массакүлəм коммуникациялəр социологиясе. Редакция һəм социаль 

институтлар. Медиаметрия, аудитория характеристикаларын үлчəү ысуллары 

һəм аудитория төрлəре. Редакция эшчəнлеген оештыруда социологик 

белемнəрне куллану мөмкинлеклəре. 

Социологик тикшеренүнең программасы. Аның этаплары. Социологик 

тикшеренүнең ышанычлылыгын тəэмин итү мөмкинлеклəре. 

Əдəбият 

Аберкромби Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. 

Тернер. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1997. - 420с. 

Готлиб А. Введение в социологическое исследование: качественный и 

количественный подходы. - Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 2002. - 424с. 

Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество / М.: Аванти Плюс, 

2004. - 428с. 

Социология журналистики: Очерки методологии и практики / Под ред. 

С.Г. Корконосенко. - М.: ТОО “Гендальф”, 1998. - 256с. 

Социальное функционирование журналистики / Под ред. С.Г. Корко-

носенко. - СПб.: Изд-во «Час пик», 1994. - 181с. 

Федотова JI.H. Социология массовой коммуникации. - СПб., 2003. - 

400 с. 

Фомичева И.Д. Социология журналистики: Учебное пособие. - М.: 

Аспект-Пресс, 2007. - 335с. 

10. Журналистика психологиясе 

Психологиянең һөнəри аралашуда һəм иҗатта тоткан урыны. 

ММЧларның социаль-психологик бурычлары. ММЧ эшчəнлегенең тоталитар 

һəм демократия җəмгыятьтəге психологик аспектлары. Журналист иҗаты 

психологиясе. Стресска каршы торучанлык. Журналист тикшерүе 
барышында психологик саклану. Журналистның “кайнар нокталар”да үз-



үзен тотышы. Иҗади коллективка ярашу проблемалары. 

Əдəбият 

Андреева Ю.В. Психология имиджа руководителя. - Казань.: ЦИТ, 2002. 

Введение в социальную психологию. Европейский подход: учебник для 

студентов вузов / М. Хьюстон, В. Штребе; пер. с англ. - М.: Юнити-Дана, 
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Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. - М.: 

Канон-пресс-ц, 2000. - 304с. Психология и психоанализ характера // 

Хрестоматия. Ред. Д.Я. Райгородский. - Самара: «Бахрах-М», 2005. - 640 с. 

Олешко В.Ф. Психология журналистики. - СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 

2006. - 240 с. 

11.   ММЧ экономикасы һəм менеджменты 

Массакүлəм мəгълүмат — мəгълүмати базар товары. Мəгьлүмати базар, 

аның аспектлары, төзелеше. Журналистика һəм матди җитештерү. Матди 

җитештерү өлкəсендə реклама һəм паблик рилейшнз. 

Редакция һəм нəшрият маркетингы. Планлаштыру төрлəре. Маркетинг 
фаразлары. Маркетинг чаралары: социологик тикшеренүлəр, редакция 

почтасын анализлау, реклама, маркетинг кампаниясе. Маркетинг хезмəте. 

Редакция коллективы белəн идарə итү. Редакция коллективы төзелеше. 

Редакция эшчəнлеге принциплары. Иҗади һəм техник функциональ 

төркемнəр, аларның чылбыр элементлары. 

Басманың үз йөзен булдыру. Басманың моделе. Редакциядə эшне 
планлаштыруның үзенчəлеклəре. 

Əдəбият 

Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. - М., 2009. 
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Волкова В.В., Газанджиев С.Г., Галкин С И., Ситников В.П. Дизайн 

газеты и журнала. - М., 2003. 

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. - М., 2001. 
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Тулупов В.В. Дизайн и реклама в системе маркетинга российской газеты. 

- Воронеж, 2000. 

12.    Реклама нигезлəре һəм паблик рилейшнз 

Россиядə PR: тарихы һəм бүгенгесе. PR белгече функциялəре. PR- 

эшчəнлекнең төп этаплары. Бүгенге көн матбугат хезмəтлəре. Дəүлəт 
оешмалары, коммерция структураларында эшлəүче матбугат хезмəтлəренең 

структурасы. Эш формалары. ММЧлар белəн элемтəнең максаты, 

методлары. Матбугат үзəге, аның төзелеше, функциялəре. 

Имидж, аның табигате. Имидж һəм паблисити. Имидж төзелеше. Махсус 

вакыйгаларны оештыру. PR-кампаниялəрен оештыру һəм уздыру. 

Əдəбият 
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13.   Бүгенге көн фəненең актуаль проблемалары һəм журналистика 

Бүгенге көн шартларында журналист һөнəре үзенчəлеклəре. Фəнни 

концепциялəр (синергетика, кибернетика, гелиобиология һ.б.) һəм аларның 

журналистиканың табигатен аңлаудагы эвристик мəгънəсе. 

Фəнни журналистика. Фəнне популярлаштыру. Фəнне 
популярлаштыруның тарихы. М.В.Ломоносовның фəнни журналистика 



турындагы фикерлəре. 

Фəн һəм техника казанышларын таратуда ММЧның роле. 

Журналистиканың тематик структурасында фəнни журналистика тоткан 

урын. Журналистика фəн буларак. Журналист белемен бирүнең Россиядə һəм 

чит иллəрдəге тарихы һəм проблемалары: журнализм мəктəплəреннəн алып, 

университет стандартларына кадəр. Казанда журналистика бүлеге һəм башка 
шəһəрлəрдə журналист белеме. 

Əдəбият 
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будущего. - М., 1997. 

Капица С. Как войти в «подъезд науки» // Журналист. — 1985. — № 9. 

— С. 10-12. 

Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, 

тенденции развития / Под. ред. Я.Засурского. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 

Российская наука и СМИ. Сб. ст. междунар. Интернет-конференции 5 

ноября - 23 декабря 2003 г. на портале www.adenauer.ru / Под общ. ред. 

Ю.Ю.Черного, К.Н. Костюка. - М., 2004. — 448 с. 

Лапина И.Ю. Научно-популярное телевидение: Драматургия мысли. - 

М.: Аспект Пресс, 2007. - 160 с. 

 



14.   Риторика 

Риториканың асылы: үзе һəм тирəлеге. Ышандыруда риторик сөйлəм 

тоткан урын. Риториканың мантыйкый (логик) чаралары. Риториканың 

психологик чаралары. Риториканың педагогик чаралары. Риториканың этик, 

эстетик чаралары. 

Риторик сөйлəмнең төрлəре: иҗтимагый-сəяси, академик, мəхкəмə (суд), 

хөтбə уку. Ораторлык (нəфис сүз) осталыгы дəреслəре. Чыгышның эчтəлеге 
һəм төзелеше. Əзерлек. Чыгышның барышы. Аны бəялəү. 

Массакүлəм аралашу чараларында сөйлəм үзенчəлеге. Тел һəм телдəн 

башка чаралар. Журналистика һəм риторика. Публицистика һəм риторика. 
Тарихларында риторика урыны. 

Журналист эшчəнлегендə аудитория төрлəре. Аудиториягə карап сөйлəм 

оештыру. Үзара бəйлəнеш. Чыгыш барышында аудиторияне күзəту. Бəхəс. 

Жанр төренə карап ышандыру чаралары. Хəбəри, аналитик жанрларның 

тəэсир мөмкинлеклəре. Əдəби-публицистик жанрларда тасвирлап тəэсир итү 

чаралары. 

Радио сөйлəмендə риторик чаралар. Тавыш, интонация, ритм, пауза һ.б. 

Телевидение сөйлəмендə язу, əйтү, күрсəтү чараларының бердəйлеге. 
Ораторлык тəҗрибəсен файдалану дəрəҗəсе. 
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15.  Татар журналистикасы тарихы 

Татар журналистикасының барлыкка килүе өчен тарихи, иҗтимагый- 

сəяси, мəдəни сəбəплəр. Татар телендə вакытлы матбугатны булдыру өчен 

Казан университеты галимнəренең тырышлыгы, татар зыялыларының 

проектлары. 

Татар журналистикасының барлыкка килүендə беренче рус 

революциясенең роле. Газет-журналларның чыга башлау тəртибе. Беренче 
татар газеты «Нур». Матбугат үзəге буларак Казан, Оренбург, Җаек 



(Уральск) шəһəрлəре, башка өлкəлəрдə чыккан басмалар. 

Демократик һəм либераль басмаларның үзара мөнəсəбəте, бер-берсенə 
тəэсире, җəмгыять тормышын демократик нигезлəрдə кору идеялəрен, 

гуманистик фикерлəрне таратуда уртак позициялəре. 

Революциянең чигенүе нəтиҗəсендə 1908-09 елларда вакытлы 

матбугатта сыйнфый көрəш темасаның сүлпəнлəнə төшүе. Бу шартларда 
демократик идеялəргə турылык. 

Вакытлы матбугатның яңа басмалар исəбенə баюы (демократик 

юнəлештəге «Яшен» һəм «Ялт-йолт» исемле сатира журналлары, гаилə 
журналы «Тəрбия», либераль буржуазия позициялəрен чагылдырган «Шура» 

һəм «Икътисад» журналлары). 

Əдəбият һəм сəнгатьне үстерүдə демократик юнəлештəге əдəби журнал - 

«Аң»ның хезмəте. Бу журналның басма тип буларак үзенчəлеклəре. 

1905-1917 еллар журналистикасында төп тематик юнəлешлəр. 

Иҗтимагый-сəяси мəсьəлəлəр. 

Милли яшəеш темасы. Татар халкының тормышында кадимчелек 

күренешлəрен тəнкыйть итү, гуманистик идеялəрне алга сөрү, татар 

халкының тəрəккыена ирешу, мəдəниятен үстерү чараларын эзлəү. Əдəбият-
сəнгать, мəгърифəт, хатын-кыз хөррияте, яшьлəр тəрбиясе, динне «чистарту, 

яңарту» мəсьəлəлəре. Милли əдəби тел, аны үстерү юллары хакында фикер 

алышу. 

Татар журналистикасы совет чорының беренче елларында (1917 - 1927). 

Совет хөкумəте һəм коммунистлар партиясенең матбугат эшен үз кулларына 
алуы. Совет хөкүмəтенең матбугат турындагы декреты. РКП(б) 

съездларының (XI, XII) вакытлы матбугат турындагы резолюциялəре. 

Бу чорда тудырылган матбугат системасы. Үзəк һəм җирле басмалар 

челтəре. Үзəк мөселман комиссариаты һəм аның органы буларак татар 

телендə чыга башлаган «Чулпан» газеты. 

Татар журналистикасы 20-30 еллар азагында. Тоталитар хакимият, 
Сталин культы тудырган шартларның кире нəтиҗəсе буларак татар телендəге 
вакытлы матбугат системасының зур зыян күрүе: үзəк һəм, Казан белəн 

Уфадан тыш, өлкə газет-журналларның бетерелүе, милли матбугатның башка 



буыннарының да хəлсезлəнүе. Татар журналистикасында беренче 
бишьеллыклар темасы. Аны яктыртуда сан ягыннан арттырылган район 

газетлары, шушы елларда оештырылган күптиражлы матбугатның катнашуы. 

Татар журналистикасы Бөек Ватан сугышы елларында (1941-1945). 

Республика матбугаты челтəрендə булган үзгəрешлəр. Матбугатта һəм 

радиода Бөек Ватан сугышы этапларын чагылдыру. Фронт заказлары һəм 

ихтыяҗларын үтəү темасы. Хезмəт иялəренең тылдагы фидакарьлеген, совет 
сугышчышарының батырлыгын күрсəтү, дошманга нəфрəт тəрбиялəү. Татар 

телендə чыккан фронт газетлары («Кызыл сугышчы», «Ватан өчен», «Алга, 

дошман өстенə» һ.б.). Фронт газетларын чыгаруда катнашкан язучылар һəм 

шагыйрьлəр. Бу газетларда ватанпəрварлык, каһарманлык темалары, совет 
сугышчысы образы, сугышта уңышка ирешү осталыгы, татар халкының 

героик традициялəре турында язмалар. Ул газеталарга тылдагы язучы һəм 

журналистларның иҗат командировкалары. Фронт газеталары һəм 

республика матбугаты арасында бəйлəнеш (уртак сəхифəлəр чыгару, хатлар 

алмашу, фронт һəм тыл бердəмлеген яктырту һ.б.). 
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Айнутдинов А.К. Летопись подвига. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1984. - 

112с. 

Амирханов Р.У. Татарская демократическая печать (1905 - 1907 гг.). — 

М.: Наука, 1988,- 191 с. 

Газеты и журналы на татарском языке. (1905-1985) / Сост. P.M. 

Нуруллина. - Казань, 1989. - 94 с. 

Гайнуллин М.Х. Татарская литература и публицистика начала XX века.-

Казань: Тат. кн. изд-во, 1983. - 352 с. 

Журналист и журналистика российской провинции. Опыт исследования. 

- М., 1995. 

Засурский И.И. Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е. - 

М., 2001.- 228 с. 

Йөз еллык матбугатыбыз: үткəне, бүгенгесе, килəчəге. Конференция 

(Казан, 17 май 2005 ел) материаллары: докладлар һəм тезислар. - Казан: 

Казан ун-ты нəшр., 2005. - 144 б. 



Мəрдиева М.Б. Татар журналистикасы тарихы буенча очерклар: Югары 

уку йортларының журналистика бүлеге студентларына “Татар 

журналистикасы тарихы” курсы буенча уку ярдəмлеге. - Казан: Казан ун-ты 

нəшр., 2003. - 32 б. 

Нуруллина P.M. Татарча вакытлы матбугат тарихыннан (1905-07 елларда 
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организации и характер структурной трансформации в условиях 

реформирования общества). - М., 2000. 

16. Татар теленең актуаль орфоэпия һəм орфография проблемалары 

Журналист эшчəнлегендə сөйлəм культурасына ия булуның əһəмияте. 

Дөрес əйтелеш нормалары - сөйлəм культурасының аерылгысыз өлеше. 

Татар теленең сузык авазлар составы һəм аларның дөрес кулланылышы. 

Əйтелеш һəм язылыш арасындагы мөнəсəбəт. Фонетик транскрипциянең 

дөрес əйтелешкə өйрəтүдəге роле. 

Бүгенге радио-, телевидение сөйлəме (уңай һəм тискəре күренешлəргə 
мисаллар). Сөйлəм культурасын тəрбиялəүдə театрның роле. Уңай һəм 

тискəре күренешлəр. Татар сəнгать əһеллəренең, иҗат кешелəренең сөйлəм 

культурасы (театр, эстрада сəхнəсе, радио-, телевидение һ.б.) 

Журналист эшчəнлегендə орфография кагыйдəлəрен һəм аның катлаулы 

очракларын белүнең əһəмияте. Татар орфографиясенə караган хезмəтлəр 

(М.Фазуллин, М.Корбангалиев, Х.Курбатов, Ə.Кəримуллин, Ф.Ганиев һ.б.) 

Татар теленең орфография сүзлеклəре. 

Əдəбият 
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17.   ММЧда иҗтимагый-сəяси тəрҗемə 

Тəрҗемə төшенчəсе: төрлəре, максаты. Тəрҗемəнең төп принциплары: 

төгəллек һəм иҗадилык. Тəрҗемəнең алшартлары. 

Дөрес һəм ялгыш тəрҗемə төшенчəлəре. Төгəл тəрҗемə, сүзгə-сүз 
тəрҗемə, калькалаштыру, буквализм, формализм, адекват тəрҗемə, 
алмаштыру күренеше. 

Тəрҗемə алымнары: компенсация, реалистик тəрҗемə, натуралистик, 

романтик алым һ.б. 

Тəрҗемə берəмлеклəре: текст, фраза, җөмлə, период, сүз, сүзтезмə. Төп 

берəмлек мəсьəлəсенə карата галимнəрнең фикерлəре. 

Тəрҗемəдə тəңгəллеклəр. Җөмлə тəңгəллеклəре - сүзгə-сүз тəрҗемə ителə 

торган җөмлəлəр, өлешчə тəрҗемə ителгəн һəм сүз тəңгəллеге булмаган 

жөмлəлəр. Сүз тəңгəллеклəре: туры мəгьнəле сүзлəр, күчерелмə мəгънəдəге 
сүзлəр тəңгəллеклəре. Сүзтезмə тəңгəллеклəре.  

Контекст белəн эш итү. Тəрҗемə вакытында еш очрый торган хаталар: 

ялгыш мəгънəле, аңлаешсыз, ясалма сүзлəр. 

Хəзерге татар ММЧда тəрҗемəнең роле, урыны һəм күлəме. ММЧ 

текстларның төрлелеге һəм аларны тəрҗемə итү үзенчəлеге. Телдəн тəрҗемə 
итү. Синхрон тəрҗемə, гид-тəрҗемə. Тəрҗемə агентлыкларының эшчəнлеге. 

Хəзерге татар əдəби теленең ижтимагый-сəяси лексикасы. Гарəп-фарсы 

алымнары (уңай һəм тискəре ягы). Татар теленең үз сүзлəре һəм алынмалар. 

Алынма сүзлəрнең əйтелеше һəм язылышы. 
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18. Татар рекламасы тарихы һəм теориясе 

Бүгенге реклама: бездə һəм бүтəннəрдə, оештыру үзенчəлеклəре. 
Яшерен реклама; ачык реклама; үзреклама. Рекламаның психологик һəм 

социологик яклары. 

Матбугат рекламасы - жанрның бер төре. Журналистика жанрларының 

реклама текстына мөнəсəбəте. Жанр сыйфатының рекламага тəэсире. 

Реклама - ул сөйлəм эшчəнлегенең бер төре. Сөйлəм иясенə (реклама 
бирүче), адресатына, ниятенə, шартына карап реклам текстын язу, 

редакциялəүнең, тəрҗемə итүнең үзенчəлеге. 

Реклам текстын оештыру үзенчəлеклəре. Текстның төзелеше - синтаксик 

чаралар. Радио, телевидение өчен аерымлыклар. Рубрикация. Реклам 

басмалары (буклает, проспект һ.б.). 
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ИМТИХАН ӨЧЕН КОНТРОЛЬ СОРАУЛАР 

1. Журналистиканы барлыкка китергəн тарихи алшартлар 

2. Журналистикада базар икътисады проблемалары 

3. Журналистикада гаилə һəм көнкүреш проблемалары 

4. Хəзерге журналистикада мəдəният мəсьəлəлəре 

5. Халыкчанлык принцибы, аның хəзерге шартларда эш итүе 

6. Журналистикада хакыйкыйлек принцибын тормышка ашыру юллары 



7. Журналистикада миллилек һəм интернациональлек нисбəте 

8. Журналист иҗатының объектив шартлары һəм субъектив факторлары 

9. Гуманизм принцибының журналист иҗатына талəплəре 

10. Журналистиканың нəтиҗəлелеген күтəрү юллары 

11. Журналистиканьң функциялəре 

12.  Журналистика - иҗтимагый-сəяси эшчəнлек төре 

13. Журналистикада социаль тикшеренүлəрнең вазыйфасы 

14. Социаль проблемаларны хəл итүдə журналистиканың роле 

15. Редакциянең оештыру-масса эше, аудитория белəн массакүлəм 

мəгьлүмат чарасы арасында ике яклы элемтə 

16.  Журналистика – юҗат эшчəнлеге төре 

17.  Журналист иҗаты психологиясенең үзенчəлеклəре 

18.  Журналист иҗаты методларына сыйфатлама 

19.  Журналистика мəгълүматына сыйфатлама. Аның составы 

20.  Журналист осталыгының күрсəткечлəре 

21. Журналистларның һөнəри аралашуы 

22.  "Массакүлəм мəгьлүмат чаралары турындагы" Законның төп 

положениелəре 

23.  Журналистика ирегенең төп аспектлары 

24. Журналистикада авторлык хокукы 

25. Массакүлəм мəгьлүмат чараларында “Реклама турындагы” РФ 

Законының үтəлеше 

26.  Редакция эшчəнлеген оештыруның хокукый нигезлəре 



27. Журналистның хокуклары һəм бурычлары 

28.  Журналистика эшчəнлеге өлкəсендə халыкара гуманитар хокук 

принциплары 

29.  Журналист этикасының асыл принциплары 

30.  Редакция коллективы, аның үзенчəлеклəре 

31.  Редакция эшен оештыру принциплары 

32. Массакүлəм мəгьлүмат чаралары системасында телевидение 

33. Массакүлəм мəгьлүмат чаралары системасында радионың роле. 

Радиожурналистиканың үсеш юллары, перспективасы, сөйлəм 

үзенчəлеклəре 

34.  "Паблик рилейшенз". Гомуми сыйфатлама 

35. Фотожурналистиканың үзенчəлеклəре 

36.  Газета санын макетлаштыру үзенчəлеклəре 

37. Редакциялəүнең бурычлары һəм төп принциплары 

38. Текстны төзəтү алымнары 

39. Төзəтүнең логик (мантыйкый) нигезлəре 

40.  Журналистика əсəренең эчтəлек элементлары 

41.  Журналист əсəрен анализлау ысуллары 

42.  Татар теленең функциональ стильлəре 

43.  Журналистика əсəрендə лексик һəм грамматик синонимнар 

44.  Журналистика əсəрендə тел-бизəклəү чаралары 

45.  Журналистика əсəрендə синтаксик фигуралар 

46.  Журналистикада көлке түдыру чаралары 



47.  Россиядə беренче газета башлангычлары. «Вести-Куранты» газетасы. 

48.  М.В. Ломоносов - журналист, редактор, публицист 

49.  Декабристлар матбугаты: эчке иҗтимагый-сəяси мəгьнəсе 

50.  Сатирик басмалар. Бу өлкəдə Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин, И.А. 

Крылов эшчəнлеге. 

51.  XIX гасырнын 30-40 нчы еллары журналистикасында В.Г. 

Белинскийның  роле 

52.  Н.Г. Чернышевский һəм Н.А. Добролюбовның "Современник" 

журналындагы публицистикасы 

53.  А.И. Герцен - публицист; иҗат этаплары 

54.  А.И. Герцен һəм Н.П. Огарев "Колокол"ы. 1860 нчы елларда Россиядə 

революцион хəрəкəтне үстерүдə əлеге басманың əһəмияте 

55.  М.Е. Салтыков-Щедрин "Отечественные записки" журналында 

56.  Д. Писарев - “Русское слово”да төп тəнкыйтьче һəм публицист 

57.  А. Аграновский публицистикасы 

58.  М. Кольцов - публицист 

59.  В. Гиляровский - публицист 

60.  А.П. Чехов - публицист 

61.  Европа иллəре матбугаты типологиясе 

62.  Журналистикада мəгълүмат туплау методлары 

63.  Иҗат процессы төзелеше: текст оештыру буыны 

64.  Журналист əсəрендə конфликт, аның төрлəре 

65.  Журналист əсəрендə дəлиллəр 

66.  Журналистикада «жанр» төшенчəсе 



67.  Хəбəр жанры, аның бурыч-максатлары, куела торган талəплəр 

68.  Интервью: үсеш үзенчəлеклəре, төрлəре, тел үзенчəлеклəре 

69.  Репортаж, аның жанр һəм тел үзенчəлеклəре 

70.  Жанр буларак хисап, аның төрлəре, əзерлəу методикасы, теле 

71.  Мөхбирнамə: əзерлəү үзенчəлеклəре, тел үзенчəлеклəре 

72.  Жанр буларак, күзəтүгə сыйфатлама, язу алымнары, тел үзенчəлеклəре 

73.  Мəкалə жанры: үзенчəлеклəре, төрлəре, тел үсеше 

74.  Рецензия: жанр үзенчəлеклəре, төрлəре, үсеш тенденциясе, тел 

чаралары 

75.  Күзəтү жанры һəм матбугат күзəтүе 

76.  Журналистикада əдəби-публицистик жанрлар 

77.  Очерк: əдəби-публицистик жанр, үсеше, төрлəре, теле 

78.  Эссе - əдəби-публицистик жанр. Үзенчəлеклəре 

79.  Матбугат рекламы - жанрның бер төре. Журналистика жанрларының 

реклам текстына мөнəсəбəте 

80.  Реклам текстын язу, төзəтү һəм бастыру үзенчəлеге 

81.  Журналистика һəм риторика. Иҗади бердəйлек алымнары 

82.  Ышандыруда риторик сөйлəм тоткан урын, риториканың мантыйкый 

(логик), психологик чаралары, педагогик, этик, эстетик чаралары 

83.  Редакция эшчəнлеген оештыруда социологик белемнəрне куллану 

мөмкинлеклəре 

84.  Психологиянең һөнəри аралашуда һəм иҗатта тоткан урыны 

85.  Редакция эшен оештыруда маркетингның роле 

86.  Фəн һəм техника казанышларын таратуда ММЧның роле 



87.  Россиядə PR хезмəте. Матбугат хезмəтлəре, матбугат үзəге, төзелеше, 

функциялəре 

 

МАХСУСЛАШУ БУЕНЧА КОНТРОЛЬ СОРАУЛАР 

1. 1905-1907 нче елларда чыккан татар газета-журналлары (гомуми 

сыйфатлама) 

2. XX гасыр башында татар матбугаты үзəклəре 

3. 1910-1917 еллардагы татар журналистикасы 

4. Совет властенең беренче елларында Россиядə матбугат системасының 

аякка басуы 

5. 1917-1920 нче елларда чыккан татар газета-журналлары 

6. Г.Тукайның журналистлык эшчəнлеге  

7. Ф.Əмирхан – публицист 

8. Г.Исхакый – публицист 

9. Г.Камал – журналист 

10.  Бөек Ватан сугышы елларында татар телендə чыккан фронт 
газеталары 

11.  Татарстаннан читтəге татар матбугаты 

12.  Журналист эшчəнлегендə сөйлəм культурасына ия булуның əһəмияте 

13.  Журналист эшчəнлегендə сөйлəм культурасының роле 

14.  Тəрҗемəнең төп принциплары: төгəллек һəм иҗадилык, алымнары 

15.  Хəзерге татар ММЧда тəрҗемəнең роле, урыны һəм күлəме 

16.  Хəзерге татар əдəби теленең иҗтимагый-сəяси лексикасы 

17.  Бүгенге көн татар матбугатында журналист жанрларының 



кулланылыш дəрəҗəсе 

18.  Бүгенге көн татар ММЧлары типологиясе 

 

ИҖАДИ ДОСЬЕ: ТӨЗЕЛЕШЕ, ƏЗЕРЛƏҮ ТАЛƏПЛƏРЕ ҺƏМ 

ЯКЛАУ ТƏРТИБЕ 

Иҗади досье ул өйрəнү-практик эшчəнлек нəтиҗəлəре буенча төзелə 
торган хисап. Аның нигезендə җəйге практика эшлəре, шулай ук студент 
тарафыннан факультетта уку дəверендə əзерлəнгəн язмалары ята. 

Шулай итеп, иҗади досье (портфолио) үз эченə түбəндəгелəрне ала: 

а) биш ел уку вакытында əзерлəнгəн иҗади продукт (матбугатта 
басылган, радио, телевидениедə яңгыраган, интернетта чыккан язмалар; 

реклама һəм PR-акциялəр, материаллар, редакторлык, продюсерлык яки 

ММЧдагы башка төр эшчəнлек материаллары). Алар оригиналлар яки мөһер 

һəм ММЧларның редакторлары имзасы белəн расланган күчермəлəр 

рəвешендə тапшырыла; 

б) студент практика үткəн оешмалардан иҗади характеристика; 

в) практика җитəкчелəре - кафедра укытучылары рецензиялəре; 

г) студентның эшенə нəтиҗə ясаучы һəм һөнəри үсеш динамикасын 

анализлаучы рецензент (беркетелгəн кафедра укытучысы) фикере. 

Иҗади досьеның төзелеше: 

1.  Титул бите. 

2.  Эчтəлек. 

3.  Студентның иҗади хисабы. 

4.  Рецензия. 

5.  Иҗади материаллар (проектлар). Алар хронологик тəртиптə 
урнаштырыла. 

6. Ижади характеристикалар. 



Иҗади досьены бəялəү критерийлəре: 

• барлык уку дəверендə материаллар əзерлəүнең системалылыгы; 

• студентның һөнəри осталыгының үсеш дəрəҗəсе; 

• һөнəри əзерлегенең югарылыгы. Ул үз эченə төрле мəгьлүмат 
чыганаклары белəн эшли белүне, яңача фикер йөртү, фактлар белəн эшлəү, 

дəлиллəрнең төгəллеге, нəтиҗəлəрнең нигезле булуы, жанр төрлелеге, 
материалларның тел-сүрəтлəү чараларына байлыгы, аудитория ихтыяҗларын 

истə тотып эшлəнүен ала. 

Иҗади досье хисабы А4 форматындагы кəгазьдə TimesNewRoman 

форматында 14 нче кегль белəн һəм беръярым интервал калдырып 

бастырыла, махсус папкаларда əзерлəнелə. Иҗади досьены Дəүлəт 
имтиханына 3 көн кала тапшыру мəҗбүри. Титул бите үрнəге Кушымтада 
бирелгəн. 

Иҗади досьены яклауның тəртибе түбəндəгечə: студентның кыскача 

хисабы, материаллары белəн Дəүлəт имтихан комиссиясен таныштыруы, 

сораулар, тəкъдимнəр, комиссиянең нəтиҗə чыгаруы. 

 


