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Фото-отчету 

 2019-жылдын 6-ноябрында  И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы 

МТМИнин кыргыз адабияты жана аны окутуунун  технологиялары 

кафдерасынын журналистика багытын бүтүрүп, азыркы учурда ар түрдүү 

ММК каражаттарында иштеп жаткышкан бүтүрүүчүлөр менен өткөрүлгөн  

“Азыркы журналистиканын актуалдуу маселелери” аттуу тегерек стол 

өткөрүлдү.  

Тегерек столго МТМИнин кыргыз адабияты жана аны окутуунун 

технологиялары кафедрасынын окутуучулары, азыркы учурда билим алып 

жатышкан студенттер жана мурда окууну аяктап кетишкен бүтүрүүчүлөр 

келишти. 

 
 

 



 Тегерек столдун форматына ылайык, ага катышкан ар бир жаран өз 

оюн тартынбай ачык  айтууга, көтөрүлгөн тема боюнча ар тараптуу 

баарлашууга  мүмкүнчүлүк  түзүлдү.  

 Ага окутуучу А.Ажыбаев азыркы журналистиканын бардык 

тармактары боюнча кеңири тушүндүрмө берип, андагы айрым көйгөйлүү 

маселелерге токтолду. Алардын ичинде басма сөздөгү ишмердүүлүк, 

телерадиодогу ийгниликтер жана кемчиликтер, ошондой эле, журналисттин 

кесиптик этикасы тууралуу ойлорун ортого салды. 

   

 



 
 Ага окутуучу Г.Козубекеова ММКдагы реклама, андагы ийгиликтер 

жана кемчиликтер тууралуу ой бөлүштү: 

 

     
 



   
 

 Ага окутуучу А.Тунгатарова ММКдагы менеджменттин ролу тууралуу 

ой пикирин билдирип, азыркы медиа каражаттарында ийгиликтүү 

менеджмент маалыматтык сайттарды жүргузулүп жаткандыгына токтолду: 

 



 
 



     

 
 

 

 

 Тегерек столго мурда МТМИнин журналистика багытын бүтүрүп 

кетишкен 7 бүтүрүүчү келип катышты. Алардын бири - Кыдыралиев 

Бактияр.Ал “НТС спорт” телеканалынын баяндамачысы. Ал өзү иштеген 

телеканал тууралуу кеңири маалымат берип, спорт баяндамачысынын 

функционалдык милдеттери тууралуу айтып берди: 



 
 

 
 Катышуучулардын дагы бири-Таалайбек кызы Айсулуу. Азыркы 

учурда ЭлТР телеканалындакабарчылык кызматта иштеп жатат. 

Ал кабарчылык кызматтын түйшүктүү жагдайларын ортого салды: 



 
 

 
 

 

 Кйинки катышуучу-Каныбек кызы Гүлназ. Ал Кыргызстандагы 

ММКдын бир нечесинде иштеп, алардан алган тажырыйбалары тууралуу 

студенттерге кеңири баян куруп берди. Айрыкча, журналистикадагы 



чыгармачылык командировка, андагы эске ала турган жагдайлар тууралуу 

мазмундуу ойлорун ортого салды: 

 
 

 

 
 Тегерек столдун кийнки катышуучусу-Нурмат кызы Айсалкын. Ал 

азыркы учурда Эл ТР коомдук телеканалындагы “Илим жана Маданият” 

редакциясында кабарчылык кызматта иштеп жатат. Ал журналистикадагы 



өзүн-өзү жеңип чыгуу, кабарчылык иштин түйшүктөрү тууралуу ойлору 

менен бөлүштү: 

 
 

   
 Катышуучулардын дагы бири-Сагыналы кызы Кумаркан. Ал “Nazar 

news” сайтында кабарчы болуп иштейт. Сайттагы журналисттердин 

ишмерддүүлүгүн талдоого алган Кумаркан андагы эске ала турган 

жайдайларды ортого салды: 



 
 



 

 
 

 Жыйынтыктап айтканда, “Азыркы журналистиканын актуалдуу 

маселелери” аттуу тегерк стол өз максатына жетип, мурда окууну бүтүрүп, 

азыркы учурда ар кайсы ММК каражаттарында иштеп жатышкан биздин 

бүтүрүүчүлөрүбүз журналистикадагы ар кыл маселелерди талдоого алып, 

көңүл бөлө турган жагдайларды, эске ала турган маселелерди таразалап, 

болочоктогу кесип ээлерине керектүү  маалыматтары менен ой бөлүшүп 

кетишти. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


