
СЭТГҮҮЛЧДИЙН ФОКУС ГРУППЫН СУРГАЛТ
Х .НАРАНЖАРГАЛ , ”ГЛОБ ИНТЕРНЭШНЛ ”  ТӨРИЙН БУС

БАЙГУУЛЛАГА

Эрх зүйн боловсролыг сайжруулах хөтөлбөрЭрх зүйн боловсролыг сайжруулах хөтөлбөр

Хэвлэл мэдээллийн бүтээгдэхүүн



Хэвлэл мэдээлэл давамгайлсан нийгэм

Санал бодлоо илэрхийлэх боломжр

Нийгмийн ухамсар, сэтгэлгээ төлөвшүүлэх
Яриа хэлэлцүүлэг өрнүүлэхр цүү р үү
Иргэдийн оролцоог хангах



Сэтгүүлчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

Àðä ò¿ìíèé íýðèéí ºìíººñ àæèëëàæ, òýäíèéð ¿ ð
ñîíèðõîë, øààðäëàãûã èëýðõèéëíý.

Àðäчèëëûí çàðчìûã õýðýãæ¿¿ëíý (ÿíç á¿ðèéí
áàéð ñóóðü, ¿çýë áîäîë, íèéãìèéí ÿíç á¿ðèéí
äàâõàðãà)

À áÀðäчèëëûí çàðчìûã á¿ðýí ä¿¿ðýí
õýðýãæ¿¿ëýõèéí òóëä îëîí íèéòèéã ñî¸í
ãýãýýð¿¿ëíýãýãýýð¿¿ëíý. 

Èðãýäèéí óõàìñðûã òºëºâø¿¿ëíý (ýðõ, ýðõ
чºëººãºº ýäëýõ)ä )



ХМХ-ийн үйлчилгээ

Мэдээлэх Соён  гэгээрүүлэх Зугаацуулах

Мэдээ
Ярилцлага
Нийтлэл, өгүүлэл
Нэвтрүүлэг/баримтат

Сургалтын ролик
Баримтат кино
Сургалтын драм
Реклам

Реалити шоу
Шоу/хэлэлцүүлэг
Уралдант тэмцээнт гэх 
мэтНэвтрүүлэг/баримтат

Мэдээллийн сэтгүүл

гэх мэт

Реклам
гэх мэт

мэт
Драм
Шог зураг



Мэдээллийн хэлбэр

Сэтгүүл зүйн мэдээлэлүү ү
Пи- ар- нийтийн харилцаа

Зар сурталчилгаар ур



Мэдээллийн драматург

- Сайн байна уу?уу

- Юуных нь сайн байх вэ?

- Яасан? Бие чинь зүгээр үү?ү р үү
- Би бүр галзуурах нь. Чи мэднэ ш дээ. Би 
Баяраагийн төлөө яаж зүтгэдэг билээ?

- Тэгээд?

- Нэг хүүхэнтэй бааранд наргиж байна гэнэ. Би 
одоо очиж, миний араар яаж тавьдгийг үзүүлээд 
өгнө өө. 



Драмын бүтэц

Эхлэл Дунд хэсэг Төгсгөл

Удиртгал Өрнөл Тайлалд р р

З ҮЗангилаа
Хямрал

Үр дүн

Туйл



Баримтат

Эхлэл Дунд хэсэг Төгсгөл
• ¯ндсэн мэдээлэл
• Õºíäºõ àñóóäàë
• Îðîëöîãñäûã 
òàíèëöóóëàõ

• Áàðèìò ñýëò, íîòîëãîî
• Íºõöºë áàéäàë 
çºðчèëäººíòýé áîë ò¿¿íèéã 
òîäðóóëàõ

• Çºðчèëäººíèéã 
øèéäâýðëýõ
• Àñóóäëûí óчèã, 
ãîãöîîã òàéëàõòàíèëöóóëàõ

¯çýãчäèéí ñîíèðõëûã 
òàòàõààð áàéõ, áîãèíî 
á

• Òóõàéí àñóóäëûí òàëààð 
ýåðýã ìýäýýëýë áàéãàà áîë 
ýõëýýä ñºðºã ìýäýýëëýý 
õýëýõ. Ýíý íü äðàìûí 

ãîãöîîã òàéëàõ

áàéõ çºðчèëòýé àäèë. Ãýõäýý õýí 
íýгíèéг íºãººòýé íü 
õýðýëä¿¿ëýõ ãýñýí ¿ã áèø. 
¯ð ä¿íä õ¿ðãýõ á¿òöèéí 
ýëåìåíò þì.

¯çýãчäèéí ñîíèðõëûã 
áàéíãà òàòàõ



Мэдээ  

Цаг үеийн (шинэ)Ц ү ( )

Тохиромжтой, зохимжтой  

Цуутай  (oлны танил хүмүүс, юс үзэгдэл)Цуу ( ү үү , ү д )

Ер бусын (хамгийн хачирхалтай, хамгийн   
эмгэнэлтэй, хамгийн хөгтэй, хамгийн анхны, 
сүүлийн, урт гэх мэт)

Зөрчил, зөрчилдөөнтэй 

Нөлөөтэй
Цар хүрээтэй



Ярилцлага

Мэдээлэл авах хэрэгсэлр

Бичлэгийн эх сурвалж

“ Тодорхой цаг хугацаанд болж өнгөрдөг, д р ц у ц д рд ,
тодорхой зорилго, чиглэл бүхий асуулт, хариулт 
солилцох үйл явц”

Мэдээллийн

Баримтын

Үзэл бодлын 

Хөрөг/Хувийн



Реклам

Асуудал + Шийдвэрлэл=Аз жаргал

Мэдээлж, зугаацуул! 



Сургалтын аудио, видео

Бүрэлдэхүүн хэсэгүр үү
Танилцуулга

Уран сайхныр

Зөвлөмж
Үйлдэлд дуудахд д дууд

Дүгнэлт
Бичлэгийн хэв маяг:

Хэвлэгдэхэд зориулагдсан

Хүч оруулахү руу



Мессеж тодорхойлох 

Мэдээлэл харилцааны шинжлэх ухаанд р у
мессеж гэдэг нь  эх сурвалжаас хүлээн авагчид 
илгээж буй мэдээлэл юм. 

Тодорхойлолт:

Мэдээлэл харилцааны аливаа аргаар 
 й б  б  дамжуулахад тохиромжтой хэлбэрээр бэлтгэсэн 

аливаа санаа бодол, санаа 

Эхлэл  төгсгөл нь тодорхойлогдсон эсвэл  Эхлэл, төгсгөл нь тодорхойлогдсон эсвэл, 
ойлгомжтой мэдээллийн дурын хэмжээ



Мессеж тодорхойлох зарчим

Түүх
Айдас төрүүлэхАйдас төрүүлэх
Үр дүнгийн хоёр хэлбэр
Саад бэрхшээлд анхаарлыг нь хандуулах
ИтгэлИтгэл
Нийгмийн нөлөө
Буруу төсөөлөл,буруу ойлголтоор дамжуулах
Үнэ цэнэд тулгуурлах
Тоо баримтаар булахын хэрэггүй
Аюул
Сэрдэлтийг цайруулах
ДавталтДавталт
Бодитой байх



Зохиол бичих (видео)

Дүрс Яриа/тайлбар Чимээ/хөгжим Хугацаа

Бороо орно Энэ борооны 
дусал хүний 
нулимс адил

Под под дуслах 
чимээ

10 сек



Хэлэлцүүлэг/шоу

Òîê øîóíû øèíæ:  
ÇÇîчèí, ¿çýãч, хөтлөгч
Түүх( болсон явдал, жишээ, баримт) байна
Нèéãýì, óëñ òºð, õ¿ì¿¿ñèéí õóâèéí àìüäðàëòàé õîëáîîòîé
òóëãàìäñàí àñóóäëûã õºíäºíº.ó ä óóä ä
Òóõàéí óчèð øàëòãààíààñ ¿¿äýí ñîíãîæ àâñàí àñóóäëûí òàëààð
õ¿ì¿¿ñ ººð ººðèéí ¿çýë áîäëûã èëýðõèéëíý.
Х¿ì¿¿ñèéí èäýâõ îðîëöîî ìàðãààí õýëýëö¿¿ëãèéí ºðíºëòºд
нөлөөлнөнөлөөлнө
Өðíºõ ÿðèà íü àëèâàà öóóðõàë, øèíæëýõ óõààíû òîî áàðèìòààñ
èë¿¿ õóâü õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàëûí òóðøëàãà äýýð ¿íäýñëýãääýã òóë
îðîëöîãñäûí ñýòãýë õºäëºë чóõàë àч õîëáîãäîëòîé. 
Хÿìä á¿òäýã Òîê øîóã çààâàë îðãèë öàãò ÿâóóëàõ øààðäëàãàã¿éХÿìä á¿òäýã. Òîê øîóã çààâàë îðãèë öàãò ÿâóóëàõ øààðäëàãàã¿é. 
ªäðèéí öàãààð, ýñâýë ¿äýø îðîéí öàãààð ч íýâòð¿¿ëæ áîëíî.  
Òîê øîó ãîë òºëºâ ýôèðò øóóä ÿâäàã. Ýñâýë ÿã ýôèðèéí ºìíº 
áèчëýã õèéäýã òóë ýâë¿¿ëýã õèéõ øààðäëàãàã¿é. 



Зохиол 

№ Ýõëýõ
öàã, 

ìèíóò

Êàìåðт/
дэлгэцэд

Àãóóëãà ¯ðãýëæëý
õ õóãàöàà

ìèíóò
1 21.30 Засвтавка Хөгжим 10 сек
2 21.30.10 Дүрсэн Текст 30 сек

өгүүлэмж
3 22.30. 40 Эмэгтэй

хөтлөгч
Нэвтрүүлгийн сэдэв,
зорилгыг

20 сек
р

танилцуулна
3 22.40 Эрэгтэй

хөтлөгч
Нэвтрүүлэгт
оролцогсдыг

30 сек
хөтлөгч оролцогсдыг

танилцуулна



Зохиол

Хугацаа Эхлэл ХэмжээХугацаа Эхлэл Хэмжээ
8:00 Хөтлөгч 30 сек 
8:00:30 Хөгжим 3 мин 30 

сек
8:04:00 Vox pops



Анхаарал тавьсанд баярлалаа

www.globeinter.org.mng g

www.upr-mongolia.mnp g


