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Кереш 

 

Журналист булырга җыенучы студент жанр төркемнҽрен аера белергҽ тиеш. 

Жанрларны өйрҽнүнең практик ҽһҽмияте зур. Заманалар үзгҽрү белҽн кайбер 

жанрлар кулланылыштан төшеп калырга, ҽ кайберлҽре исҽ үсеш кичерергҽ  

мөмкин. Шундый үсеш-үзгҽреш кичерүче жанрлар арасында интервью аерым 

урын алып тора. 

Интервью – шҽхеснең тышкы кыяфҽте, холкы, һөнҽре, социаль дҽрҽҗҽсен 

ачыклау һҽм алынган нҽтиҗҽлҽрне сҽнгати чаралар белҽн вакытлы матбугат, 

радио, телевидение, интернетта аудиториягҽ тҽкъдим итү чарасы. Кызыклы 

интервью оештыру җиңел эш түгел. Бу жанр хҽбҽрчедҽн ныклы ҽзерлек, 

башкалар белҽн тиз аралашу, уртак тел таба алу, күңелен сизгер тою кебек 

мөһим сыйфатлар талҽп итҽ. Ҽңгҽмҽ алдыннан максатыңны төгҽл билгелҽргҽ, 

теманы конкретлаштырырга кирҽк. Нҽрсҽ хакында, ничек сөйлҽшҽсеңне ныклап 

уйлап куйганда, интервьюның уңышлы чыгачагына өмет итеп була. Cораулар 

максатка ярашлы булсын һҽм ҽңгҽмҽ кызыклы үтсен өчен, сүз бара торган 

мҽсьҽлҽ буенча ҽзерлекле булырга кирҽк. 

Программа студентларны журналист буларак нҽтиҗҽлеккҽ ирешү 

алымнарына өйрҽтүне, иҗади эшчҽнлеген камилҽштерүне, интервью жанрын 

һҽр яклап өйрҽнүне күздҽ тота.  

Дҽреслҽрдҽ теоретик белемнҽрне конкрет мисалларда, гамҽлдҽ кулланырга, 

басманың аудиториясен күздҽ тотып, интервью жанрында иҗат итҽргҽ өйрҽтү 

максат итеп куела. Практик дҽреслҽрдҽ белемнҽрне яхшырак үзлҽштерү өчен 

психологик тренинглар, уеннар, кунаклар чакырылуы каралган.  

Укыту бакалавриат ҽзерлҽү планы буенча алып барылганда, “Иҗади-

профессиональ практикум” модуль курсы кысаларына керҽ. Дисциплина 

түбҽндҽге компетенциялҽрне формалаштыруга юнҽлтелгҽн: ММЧда 

мҽгълүматка карата куела торган талҽплҽрне үзлҽштерү, хҽбҽри 

журналистиканың үзенчҽлеклҽренҽ төшенү, актуаль теманы табып, аны ачып 



 

 

 

 

 

 

бирергҽ өйрҽнү, һҽр басманың нинди типтан булуына карап, оператив рҽвештҽ 

материалны эшкҽртергҽ өйрҽнү, техник стандартларга нигезлҽнеп, матбугатка 

бастыру өчен материал ҽзерлҽү (дҽүлҽт стандарты буенча ОК-19, ПК-29, ПК-40, 

ПК-32, ПК-33, ПК-39 пунктлар). 

Курсны өйрҽнү ахырында студент:  

- хҽбҽри журналистиканың асылын белергҽ, мҽгълүмат белҽн эш итҽргҽ, 

журналист ҽсҽренең спецификасын, структурасын һҽм композиция  

үзенчҽлеклҽрен үзлҽштерергҽ тиеш; 

- интервью өчен актуаль теманы таба белергҽ, оператив рҽвештҽ 

материалны ҽзерлҽп, басманың аудиториясен һҽм тибын күздҽ тотып, тел-стиль 

чараларын үзенчҽлеклҽрен белеп, лид, баш исемнҽрне җиңел куя белергҽ тиеш; 

- мҽгълүмат туплау методлары, интервью технологиясен, документлар 

белҽн эш итү, анализ, селекция кебек методлар белҽн таныш булырга тиеш. 

“Мастер класс: региональ матбугатта интервью жанры” дисциплинасы 

көндезге уку бүлегенең V курс студентлары өчен. 030601.65 (021400) – 

“Журналистика” белгечлеге буенча ҽзерлҽнҽ. План буенча 72 сҽгать каралган, I 

семестрда укытыла. Имтихан белҽн төгҽллҽнҽ. Бакалавриат планы буенча алып 

барылганда, ул “Иҗади-профессиональ практикум” модуль курсы кысаларында 

укытыла. Аңа I курсның II семестрнда 32 сҽгать каралган. Зачет белҽн 

төгҽллҽнҽ.  

ПРОГРАММА 

 

Кереш тема: «Региональ матбугатта интервью жанры» курсы, аның 

эчтҽлеге, максаты, бурычлары, өйрҽнү тҽртибе. Ҽдҽбият исемлеге белҽн 

таныштыру. Региональ матбугатка  күзҽтү. Анкета тутыру. 

 

Беренче тема: Журналистикада жанрлар системасы  



 

 

 

 

 

 

Хҽбҽри, аналитик, ҽдҽби-публицистик жанрлар.  Интервьюның жанрлар 

системасындагы урыны. Интервью жанрының популярлыгын исбатлау. Хҽбҽри 

жанрның билгелҽре: оперативлык, документальлек, төгҽллек һ.б..  

Региональ массакүлҽм мҽгүлүмат чараларының сыйфаты, аерылып торган 

яклары һҽм үзенчҽлеге.  

 

Икенче тема: Нҽрсҽ ул интервью? 

Жанр буларак интервью. Интервью жанрының билгелҽмҽсе. Аның хҽбҽри 

төрлҽренҽ караган интервью-диалог һҽм  интервью–монолог төрлҽренең асыл 

сыйфатлары. 

Интервью жанрның типологиясе: протокол интервью, интервью-фикер, 

интервью-факт, портрет-интервью, проблемалы интервью (дискуссия), 

интервью-анкета, интервью-түгҽрҽк өстҽл, эсклюзив интервью, блиц-нтервью, 

офф-лайн интервью, чат һ.б. Аларның сыйфатлары, үзенчҽлеклҽре (мисаллар 

белҽн дҽлиллҽү). 

 

Өченче тема: Алым буларак интервью 

Чынбарлыкны чагылдыру алымы буларак интервьюның төрлҽре: ҽңгҽмҽ, 

сөйлҽшү, интервью үзе, сорау алу. Материалны күрсҽтү алымы буларак, диалог, 

монолог, полилог төрлҽре. Аларның төп сыйфатлары. Теманы ачар өчен 

мҽгълүмат туплаганда интервьюның роле. 

 

Дүртенче тема:  Интервью жанрның татар матбугатындагы 

тарихы 

Интервью жанрның барлыкка килүе. Аның беренче үрнҽклҽре (“Аң”, 

“Азат”, “Йолдыз”). Г. Тукай, Ф. Ҽмирхан, Г. Колахмҽтов язмалары. Ул чордагы 

интервьюның сыйфаты, төрлҽре.  

Бүгенге көндҽ интервью жанрының популярлыгын аңлату. Татар теленең 

үсешендҽ тоткан урынын билгелҽү. Интервьюның сөйлҽмдҽ неологизм, 



 

 

 

 

 

 

диалектизм, жаргон, профессионализм кебек күренешлҽрнең үсешендҽ тоткан 

урыны. 

 

Бишенче тема: “Һҽр журналист сорау бирҽ” 

Сорауларның төп функциясе, аларны ҽзерлҽү үзенчҽлеге. Интервьюда 

сорауларның éîíøàê êœ÷åøëå Ÿ�í êèñêåì êœ÷åøëå òšçåëåø òšðë�ðå. Соруларны 

мҽгънҽлҽре ягыннан тикшерү. Сорауларның төрлҽрен ачыклау (контактлы, 

адреслы, тематик һ.б.).  

Алдан ҽзерлҽнгҽн сораулар, ҽңгҽмҽ барышында туган сораулар, һөнҽри 

сораулар, гомуми сораулар, кереш, ябык, ачык, өстҽмҽ сораулар, сорау-белдерү, 

сорау-ярдҽм итү, икелҽнү, гҽҗҽплҽнү һ.б.. Атаклы журналистларның бу хактагы 

фикерлҽре белҽн танышу. 

 

Алтынчы тема: Интервью оештыру психологиясе 

Теманы ачар өчен мҽгълүмат туплау ысуллары. Геройны дөрес табу. 

Очрашуны билгелҽү, техник чаралар белҽн эшлҽү кагыйдҽлҽре.  

Психологиянең һөнҽри аралашуда һҽм иҗатта тоткан урыны. ММЧның 

социаль-психологик бурычлары. Журналист иҗаты психологиясе. Стресска 

каршы торучанлык. Интервьюда психологик киртҽлҽр. Аларны җимерү өстендҽ 

эшлҽү. Интервьюга психологик ҽзерлек, психологик чагылыш юллары. 

 

Җиденче тема: Интервью жанры - үзенчҽлекле сҿйлҽм категориясе 

Интервьюны сөйлҽм жанры буларак карау. Интервьюда сөйлҽм адресаты, 

сөйлҽм иясе, сөйлҽм шарты һҽм сөйлҽм нияте төшенчҽлҽре, аларны 

чагылдыручы тел чаралары. Интервьюда экстра-паралингвистик чараларның 

роле.  

Интервьюда сөйлҽм адресатының һҽм иясенең яшенҽ карап сөйлҽм 

үзенчҽлеклҽре. Интервьюда сөйлҽм адресатының һҽм иясенең  җенесенҽ карап 

сөйлҽм үзенчҽлеклҽре һ.б. 



 

 

 

 

 

 

Ҽңгҽмҽдҽш сөйлҽменең үзенчҽлеклҽрен саклауның ҽһҽмияте. 

 

Сигезенче тема:  Интервьюның композицион һҽм тел-стиль 

үзенчҽлеклҽре 

Интервью текстын композицион оештыру. Интервьюда башлам (лид), 

кульминация, очлам өлешлҽренең үзенчҽлеге. Бер блоклы һҽм күп блоклы 

интервью. Интервьюның баш исеме. 

 

Тугызынчы тема: Интервьюда этика мҽсьҽлҽсе  

Журналистның ҽңгҽмҽ алып бару этикасы. Этиканың барлыкка килүе һҽм 

төп нормалары. Интервьюда этика үзенчҽлеклҽре. Ҽңгҽмҽнең тактикасы. 

Аралашуда конфликт. Аралашуда телдҽн тыш чаралар. Радио белҽн 

телевидиниедҽ ҽңгҽмҽ этикасы. 

 

Унынчы тема: ММЧ тҿрлҽренҽ карап интервьюның тҿрлҽре 

Басма интервью, радио интервью, ТВ-интервью, интернет интервью. 

Аларның тель-стиль, композиция үзенчҽлеклҽре. Уртак һҽм аермалы яклары. 

Эшлҽү тҽртибе.  

ТРЕНИНГ-УЕННАР ТЕМАЛАРЫ 

 

1) “Фото-хҽтер” (зрительная память) 

Ике командага бүленҽбез (2-3 кеше), калганнары хөкемдарлар. Бер команда 

читкҽ китеп тора, икенчесе композиция төзи, тере булмаган ҽйберлҽрне дҽ 

кулланырга мөмкин. Көндҽш команда ҽлеге композиция белҽн танышкач, 

беренче команда тиз арада гына аны үзгҽртҽ. Ике вариант та фотога төшерелҽ. 

Көндҽш команда композицияне (беренче вариантын) яңадан торгызырга тиеш. 

Аннары командалар алыша. Төгҽл һҽм тиз эшлҽүче команда җиңүче була. 

 

2) “Кыска конспект” (краткий конспект) 



 

 

 

 

 

 

Һҽрбер студентка интервью тексты тҽгъдим ителҽ. Ашыкмыйча танышып 

чыгабыз. (Ике командага бүленеп эшлҽргҽ дҽ мөмкин). Икенче биттҽ бернинди 

сүз, җөмлҽ кулланмыйча, шул текстны конспектлыйбыз (схема, рҽсем, 

символлар ярдҽме белҽн).  Текның эчтҽлеген иң якын җиткергҽн команда – 

җинүче. 

  

3)“Эмоциональ хҽтерне эшкҽ җигү” (Эмоциональная память) 

Такта янына иң кыю һҽм җитез 2 студент чыга, калганнары игътибар белҽн 

тыңлый. Алар эмоциональ рҽвештҽ, ым-ишарҽлҽр, интонация белҽн интервью 

текстларын укып чыгалар. Кайсы интервьюның эчтҽлеге истҽ кала, шул кеше 

җиңҽ, тыңлаган студентлар, тавыш биреп, җинүчене билгели.  

 

4)“Соравына күрҽ җавап” 

Студентларга тема тҽкъдим ителҽ. Берникадҽр мҽгълүмат алганнан соң, 

алар ҽлеге теманы тулысынча ачып бирү максатыннан, сораулар бирҽ. 

Сорауларның формасы һҽм төрлҽре кабатланмаска тиеш. 

 

5)“Лид язабыз” 

Һҽрбер студентка интервью тексты тҽгъдим ителҽ. Алар игътибар белҽн 

танышып чыккач, ҽлеге текстка “лид” уйлап табалар. “Лид – (башлам), 

интервьюның төп идеясын чагылдыручы берничҽ җөмлҽдҽн торган кыска текст. 

Бер биткҽ текстның башламын язып, укучылар интервьюлары белҽн алмашалар. 

Аннары бергҽ танышып, иң яхшысы билгелҽнҽ, оригиналдагы варианты да 

укыла.  

 

6)“Исем эзлибез” 

“Лид язабыз”дагыча, ҽмма биредҽ интервьюга исем уйлыйбыз. 

 

7) “Интервью уртасы” 



 

 

 

 

 

 

Ике командага бүленеп алып барыла. Бер интервью текстының уртасы 

белҽн барысы да танышып чыга. Беренче команда ҽлеге интервьюның башын 

уйлап таба, “лид”, исем, ҽңгҽмҽгҽ алып кереп китҽ торган беренче сорауларны 

ҽзерли. Икенче команда интервьюның кульминация өлешен уйлый, ниндирҽк 

сораулар бирҽчҽген һҽм ничек тҽмамлавын планлаштыра. Соңыннан оригинал 

текст белҽн танышабыз. 

 

8)“Тема мҿмкинлеге” 

Интервьюны игътибар белҽн укып чыгабыз. Тактага шул темага кагылган 

“ачкыч” сүзлҽрне язабыз. Шулларга нигезлҽнеп бөтенлҽй икенче текст уйлап 

табарга кирҽк.   

 

9)“Ҽкияттҽ кунакта” 

Һҽрбер кеше үзе турында кыска ҽкият уйлап чыгара, моның өчен 20  минут 

вакыт бирелҽ. Автор үз ҽкиятен үзе укып күрсҽтҽ, ҽмма финал өлешен төшереп 

калдыра, аны башка кеше сөйли (4-5 җөмлҽ). Соңыннан автор үз вариантын 

ҽйтеп бирҽ. Ахырда иң ҽйбҽт ҽкиятчене билгелибез. Бу уен фантазияне 

үстерергҽ, кешенең психологик халҽтен ачып бирергҽ ярдҽм итҽ. 

 

10) “Сорау бирҽм” 

Бүген кемне нинди проблема һҽм нинди тема борчый? Шул хакта сөйлҽшү 

алып барабыз. Һҽрбер студент үзенҽ якын тема сайлый һҽм, шуны ачыклар өчен, 

10 сорау ҽзерли, кемгҽ бирҽчҽген дҽ уйлый. 

 

11) “Сҿйлҽшик ҽле” 

Һҽрбер студент үзен интервью алучы һҽм интервью бирүче ролен татып 

карарга тиеш. Шуның өчен түбҽндҽге уен тҽкъдим ителҽ. Бу студентларга бер-

берсен тагын да яхшырак белер өчен дҽ файдалы булачак. 



 

 

 

 

 

 

Һҽрбер мҽсьҽлҽгҽ үзенең фикере булган кыю кеше тактага чакырыла. 

Калганнар журналистлар ролен үти, сораулар бирҽ. Һҽрберсе азмы-күпме бер-

берсен белҽ, шуның өчен үзенҽ якын булган темага карата “геройны” ачып 

бирергҽ тырышырга кирҽк (шҽхси тормыш, иҗат, миллҽт мҽсьҽлҽсе, сҽясҽт, 

авыл тормышы һ.б.) Сөйлҽшү тҽмамлангач, студент үзенең интервьюсын язып 

бирҽ.  

 

12) “Бездҽ кунак” 

Танылган кешене кунакка чакыру һҽм интервью оештыру. Һҽрбер 

укучының үз темасы һҽм юнҽлеше. Максат: интервью язу һҽм материалны 

региональ матбугатта бастыру. 

 

13) “Стилистта кунакта” 

Журналист, ҽңгҽмҽгҽ барыр алдыннан, үзенең тышкы кыяфҽтен дҽ 

кайгыртырга тиеш. Студентлар “Матурлык салонына” барып, чҽч, бит, 

тырнакны ничек карарга, үзеңне ничек табарга дигҽн темага, стилист 

киңҽшлҽрен тыңлыйлар. Аңа профессиональ эшенҽ бҽйле сораулар бирҽлҽр. 

Интервью языла. 

ЯКЫНЧА СҼГАТЬЛҼР БҮЛЕНЕШЕ 

 

Индекс Темалар Сҽг.саны 

белгечлек 

буенча 

Сҽг.саны 

бакалавриат 

буенча 

СД.ДС.Ф.5 Кереш тема 2 1 

 Журналистикада жанрлар системасы 2 1 

 Нҽрсҽ ул интервью? 4 1 

 Алым буларак интервью 2 1 

 Интервью жанрның татар 

матбугатындагы тарихы 

2 2 

 Һҽр журналист сорау бирҽ 4 2 



 

 

 

 

 

 

 Интервью оештыру психологиясе 2 1 

Б3.Б.11 

бакалавриат 

буенча 

Интервью жанры - үзенчҽлекле сөйлҽм 

категориясе 

4 2 

 Интервьюның композицион һҽм тел-

стиль үзенчҽлеклҽре 

2 2 

 Интервьюда этика мҽсьҽлҽсе 2 1 

 ММЧ карап интервьюның төрлҽре 4 2 

 Тренинг-уен: “Фото-хҽтер” 2 0 

 Тренинг-уен: “Кыска конспект” 2 0 

 Тренинг-уен: “Эмоциональ хҽтерне эшкҽ 

җигү” 

2 0 

 Тренинг-уен: “Соравына күрҽ җавап” 4 2 

 Тренинг-уен: “Лид язабыз” 2 1 

 Тренинг-уен: “Исем эзлибез” 2 1 

 Тренинг-уен: “Интервью уртасы” 4 2 

 Тренинг-уен: “Тема мөмкинлеге” 4 2 

 Тренинг-уен: “Ҽкияттҽ кунакта” 4 0 

 Тренинг-уен: “Сорау бирҽм” 4 2 

 Тренинг-уен: “Сөйлҽшик ҽле” 4 2 

 Тренинг-уен: “Бездҽ кунак” 4 2 

 Тренинг-уен: “Стилиста кунакта” 4 2 

    

 Барысы 72 32 

 

СЕМИНАР ҾЧЕН КОНТРОЛЬ СОРАУЛАР 

 

1. Үзегез укыган берҽр интервью буенча ҽңгҽмҽ барышына йогынты 

ясаган факторларны ачып бирегез. 



 

 

 

 

 

 

2. Берҽр тҽҗрибҽле татар журналистының интервью иҗат итү 

алымнары белҽн танышыгыз. Шул хакта кыскача чыгыш ҽзерлҽгез. 

3. Берҽр актуаль темага интервью сорауларын ҽзерлҽп килегез. 

4. Интервью барышында психологиягҽ бҽйле нинди кызык очракларга 

элҽккҽнегез булды? Шул хакта сөйлҽшү. 

5. Ҽзер интервьюга “лид” язып бирегез. 

6. Ҽзер интервьюга баш исем уйлап табыгыз. 

7. Группадашыгыз белҽн ҽңгҽмҽ корып, интервью языгыз. 

 

ИМТИХАН (ЗАЧЕТ) ҾЧЕН СОРАУЛАР 

 

1 билет. 1) Интервью жанрында иҗат итүнең төп үзенчҽлеклҽре нинди? 

               2) Интервьюның эчтҽлегенҽ йогынты ясаучы төп факторларны 

атагыз. 

2 билет.  1) Интервью жанрының төрлҽрен санап чыгыгыз. 

                2) Интерью жанрының популярлыгы. 

3 билет. 1) Интервьюны оештыру үзенчҽлеге. 

               2) Интервьюның композицион һҽм тел-стиль үзенчҽлеклҽре 

турында сөйлҽгез. 

 4 билет. 1) Интервью жанрның татар матбугатындагы тарихы. 

                 2) Алым буларак интервью. 

5 билет. 1) Жанр буларак интервью. 

                2) Сорауларның йомшак күчешле һҽм кискен күчешле төзелеш 

төрлҽре. 

6 билет. 1) Сорауларның төп функциясе, аларны ҽзерлҽү үзенчҽлеклҽре. 

               2) Журналист иҗатының психологик үзенчҽлеклҽре һҽм 

интервьюдагы роле. 

7 билет. 1) Интервью жанры - үзенчҽлекле сөйлҽм категориясе. 

                2) Интервьюда “лид” нҽрсҽне аңлата һҽм ни өчен кирҽк. 



 

 

 

 

 

 

8 билет. 1) Журналистның ҽңгҽмҽ алып бару этикасы. 

                2) Аралашуда телдҽн тыш чаралар. 

 

ЯЗМА ЭШ ТЕМАЛАРЫ 

 

1. Интервьюның сөйлҽм жанры буларак структурасы. 

2. Сөйлҽм мотивларына бҽйле интервьюның үзенчҽлеклҽре. 

3. Интервьюда сорауларның төп функциясе, аларны ҽзерлҽү үзенчҽлеге.  

4. Интервьюның жанрлар системасындагы урыны. 

5. Журналистның интервью алу серлҽре. 

6. Интервью жанрының психологик үзенчҽлеклҽре. 

7. Алым буларак интервью. 

8. Интервьюда башлам (“лид”). 

9. Интервьюда сорау алу элементлары. 

10. Интервью жанры - үзенчҽлекле сөйлҽм категориясе. 

11. Интервьюның композицион һҽм тел-стиль үзенчҽлеклҽре. 

12. Бүгенге матбугатта интервьюның урыны. 

13. Интервью жанрының яңа төрлҽре. 

 

 

 

 

БАЛЛ-РЕЙТИНГ СИСТЕМАСЫ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

№ эш төре баллар 

1 Семинар дҽреслҽр 20 

2          Уенарда, тренингларда катнашу 10 

3  Интервью язу 20 

4 Имтихан (зачет) 50  
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