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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (61 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 61).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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KKT 2201 КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ  

көлемі 2 кредит 

Авторлар: 
филология ғылымдарының кандидаты, доцент Иманқұлова С.М. 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент Егізбаева Н.Ж. 

аға оқытушы Мергенбаева К.К. 

 

Пікір жазғандар: 

          филология ғылымдарының кандидаты, доцент Мухатаева К. 

филология ғылымдарының кандидаты, «Қазығұрт» баспасының 

директоры Көпбаев Т. 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 

жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 

артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  

себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 

қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 

қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 

қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда 

және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 

үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 

меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 

қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 

тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 

қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 

 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім салаларынан: 

тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, география, 

математика, және т.б. хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 

аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 
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меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін 

(тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім саласынан 

ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын 

кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін 

дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын 

қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол арқылы 

тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 

жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын 

көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 

ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 

қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 

мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 

құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 
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білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 

тиімді меңгеруге дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

 лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

 прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды 

қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 

стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

 когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 

тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 

мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра 

білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) 

дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті 

мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. Өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана 

алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 

қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 

негізін құра білу.  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  

 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 

көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық 

минимум) шеберлігі;  
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 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу және 

оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде 

жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 

аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу 

дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет 

көрсету, тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты аутентикалық 

ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу және т.б 

білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№  

1 Кiтап: коммуникациялық мәні, маңызы, рөлі. 

2 Баспахана мен кiтап шығарудың қысқаша тарихы 

3 Баспаның классификациясы. 

4 Баспа iсiнiң басты принциптерi 

5 Баспа процесiндегi редакциялық жұмыс кезеңi. 

6 Баспа өнiмiн көркем безендiру негiздерi 

7 Баспа өнiмiн техникалық безендiру негiздерi 

8 Баспа жұмысының жүйелi түрде жалғасуы үшiн қажеттi талаптар. 

9 Басуға дейінгі үдерістердің технологиясы 

10 Кітап тарату технологиясы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

КІРІСПЕ 

Мақсаты мен міндеті: 

Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 

білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 

таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 

жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  
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Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 

асырылады. Атап айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 

 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің 

мән-мағынасын  еркін түсіну;  

 Әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер 

мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын 

қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 

таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) 

әңгіме құру, сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, жоспар, 

тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 

реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  қолдану 

және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 

міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге 

дағдыландыру;  

 Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 

мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл үйренушіні 

қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және 

ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 

жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру.        
 

Білім беру технологиясы 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 

тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 

маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-

бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық 

әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 

әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  
 

Кәсіби лексика. Терминдік норма    
Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Белгілі бір мамандық, 

тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән 

белгілер. Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар  
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Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам 

Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу 

жолдары. Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің 

лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. 

Терминді қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек 

элементтері. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. 

Тіл қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  
 

Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 

Кәсіби тілдегі грамматикалық(морфологиялық, синтаксистік) нормадан 

ауытқу.   
 

Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері 

Кәсіби саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби мәтіннің морфологиялық 

құрылымы: атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. 

Грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік 

құрылымдар. Іскери хат-хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі 

мен мағынасы 
 

Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог 

Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас жасаушылардың 

тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік сапасын 

айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы.  
 

Мәтін - ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі 

Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық мәтіннің 

негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы 

және параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау.  
 

Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 

Хабарлау 

Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері 

ретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр сатысындағы 

сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау 

ерекшеліктері. 
 

Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 

Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-

түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық 

құрылымы 
 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мамандыққа сәйкес 

тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі септіктердегі 

зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе синоним сөздермен 

алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. 
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СӨЖ түрі 

Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:   

 

 Сөздік 

 Эссе 

 Резюме 

 Аннотация 

 Жоспар 

 Тезис 

 Реферат 

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап 

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

 Рөлдік ойындар 

 Мақала 

 Жарнама 

 Пресс релиз 

 Анықтамалық 

 Нұсқаулық 

 Шолу 

 Сұхбат 

 Сауалнама 

 Бейнебаян 

 Таныстырылым 

 Комментарий 

 Синквейн және 
т.б. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ 

 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 

мақсатын көздейді: 

 болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 

нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын 

қалыптастырады. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және 

сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Мамандыққа сәйкес сипаттау, 

хабарлау мәтіндерін даярлау.  

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің саламның 

ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Ғылым саласындағы 

жетістіктер», «Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 ғасырлардағы 

сала терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. Мамандық тақырыбына сәйкес белгілі-бір тақырыпқа құрылымдық-

мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу ережелері. 

6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін ашуға 

арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. 

Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 
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7. Мамандыққа сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 

8. Мамандыққа сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Иманқұлова С.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы:  

          Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

2. Жұмағұлова А.Ж. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 

3. Ақбұзауова Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 

4. Тұрсынова Г.Т. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

5. Ақжанова А.К., Утегенова К.Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. Астана, 

2010. –128 б 

6. Мұхамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –

Алматы, 2013., және т.б. 

7. Матвеева Р.В., Трубников Г.Г., Шифрина Д.А. Основы 

полиграфического производства. Москва, 1994. 

8. Пикок Дж. Издательское дело. Москва, 1998. 

9. Маркус В.А. Организация и экономика издательского дела. Москва, 

1983. 

10. Хаард Г., Бем Х. Маркетинг и управление в книгоиздании. Москва, 

1993. 
 

Қосымша: 

1. Тоқсанбай С.Р., Тоқсанбай Г.С., Тоқсанбаев А.С. Іскер адамдарға 

арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  

2. Белғара Б., Жүнісбеков Б., Қаюпова Ұ., Жүсіпова Г. Банк саласы (есеп 

айырысу, төлемдер жасау) қызметкерлеріне арн. орысша-қазақша тілашар. 

– Астана, 2010. – 254 б. 

3. Белғара Б., Жүнісбеков Б., Жүсіпова Г., Салықбаева А. Кәсіпкерлік, 

іскерлік қарым-қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. – Астана, 

2010. – 266 б. 

4. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – 

Алматы, 2014. Т: 1-30. 
 

Интернет - ресурстар: 
terminkom.kz. 

tilalemi.kz.   

emle.kz.  

atau.kz  

www.sozdik.kz 

www. soylem.kz 

til.gov.kz 

anatili.kz 

  

http://www.sozdik.kz/
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасының оқу жүйесіндегі реформалардың 

түпкілікті мақсаты - заман талабына сай келетін, өз қызметінде үлкен 

жетістіктерге қол жеткізе алатын  білікті маман даярлау.    

Үштілділікке негізделген Қазақстан Республикасының тіл саясаты ағылшын 

тілін халықаралық қатынас тілі ретінде, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін 

және ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін меңгеруді қолдайды.  

Халықаралық интеграцияның ауқымы кеңеюі барысында, жаңа 

информациялық технологиялардың қарқынды дамуы, ғаламның көп тілді 

және көп мәдениетті кеңістікке айналу кезеңінде, ағылшын тілі халықаралық 

қатынастарды нығайту және білім жүйесін интернационализациялау үдерісін 

күшейтетін құралға айналып  отыр. 

      Қазіргі таңда  жоғары білім беру жүйесіне қойылатын талап:  топта 

жұмыс істей алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, түрлі мәдениет өкілдерімен 

диалог жүргізуге дайын, өз ой-пікірін жеткізе білетін және креативті 

ойлайтын маман дайындау. 

Осындай әлеуметтік жағдайда  шет тілі біліктілігі әрбір тұлғаның көп 

мәдениетті және көп тілді ортаға бейімделуге қабілетін арттыратын,  

интеллектуалдық және планетарлық ой-өрісін дамытатуға үлес қосатын, 

тәрбиелік қасиетін қүшейтетін факторға айналып отырғаны белгілі.   

         «Мамандыққа бағытталған шет тілі» пәні жоғарғы дәрежелі білім беру 

кеңістігінде мобильді және өз елінің, сонымен қатар халықаралық нарықта 

қызмет істей алатын мамандарды даярлау бағдарламасының бірден бір 

компоненті болып табылады. Қазіргі кезеңде ағылшын тілін терең меңгерген 

мамандарға деген сұраныс артып отыр. Осыған байланысты  «Мамандыққа 

бағытталған шет тілі» пәні бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  

курстар арасында орны ерекше. 

Мамандыққа бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне 

негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті 
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тұрмысқа қажетті дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде 

студенттер жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби –коммуникативтік 

және лингвистикалық  құзіреттеріне ие болады.    

Ұсынып отырылған бағдарлама аталған құзіреттіліктерді  іске асыру  

мақсатына бағытталған және төмендегідей ұстанымдарға негізделеді:  

- сөйлеу дағдыларын меңгеру барысында кәсіби - коммуникативтік 

құзіреттілікті қалыптастыру; 

- оқыту материалдарының мазмұнын және құрамын  іріктегенде 

пәнаралық байланысты ескеру; 

- түп нұсқадан алынған оқу материалдарын қолдану; 

-  шетел тілін оқыту мен оқу үдерісін жеке тұлғаға лайықтау; 

-    студенттердің өз жауапкершілігі мен дербестігіне сүйену; 

- оқу үдерісінде рефлексия мен өзін –өзі бағалауды қалыптасытыру  

тәсілдерін пайдалану; 

- оқу барысында электрондық технологияларды қолдану; 

- интерактивтік тәсілдерді кеңінен іске қосу. 

 «Мамандыққа бағытталған шет тілі» пәнінің ерекшелігі  шетел тілін 

оқыту барысында шетел тілі мен мамандыққа қатысты пәнаралық 

байланыстарды күшейту арқылы болашақ мамандардың  кәсіби тілдік 

біліктілігін  жетілдіруге аса  көңіл бөлетіні.                                                                                                                                                                  

Ұсынылып отырылған бағдарлама «5B042200 – Баспа ісі»  мамандығы 

бойынша білім алып жатқан студенттерге арналады. Бағдарламаның мақсаты 

студенттердің кәсіптік коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру.  

 түпнұсқадағы мамандыққа байланысты мәтінді түсіну және оқу;  

 түпнұсқадағы ауызша монологтық  және диалогтық сипаттағы 

мәтіндерді, дәрістерді, сұхбат, әңгімелерді, пікірталасты түсіну;  

 түпнұсқадағы мамандыққа байланысты жазбаша және ауызша  

ғылыми мәтіндерге  шетел тілінде аңдатпа жазу;  

  шетел тілінде мамандыққа байланысты тақырыптардағы 

хабарламалар мен баяндамалар таныстырымдар жазу  және ауызша түрде  

жеткізу;  

 Мамандыққа байланысты ақпараттық сипаттағы мәтіндерді 

(хабарлама, баяндама, шолу) жаза білу;   

 Іскерлік хат –хабар алмасу және жаза білу; 

  Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, 

ана тілінен шетел тіліне  жазбаша түрде аудара білу;  

 Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  ауызша түрде аудара білу;  

 

Курсты аяқтағанда студентердің меңгеретін тілдік біліктіліктері 

мен дағдылары: 

-  өз мамандығы бойынша білімін  жеткізе алатындай қарым қатынас 

жасауға жеткілікті лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді 

пайдалану;  
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- өз мамандығына байланысты ауызша және жазбаша мәтіндерде  жиі 

кездесетін грамматикалық құбылыстарды жетік меңгеру;  

- халықаралық карым –қатынас жасау негізіндегі іскерлік хат –хабар 

алмаса білу;  

- мамандыққа қатысты ортада  қарым қатынас  жасау мақсатында  

сөйлеу мәдениеттінің  ережелерін сақтай білу; 

«5B042200 – Баспа ісі» - мамандыққа байланысты лексикалық сөздік 

қоры мен кәсіби терминдерді күнделікті қарым – қатынаста пайдалану;  

- таңдаған мамандық саласындағы түп нұсқалық әдебиетті оқу және 

еркін  ана тіліне аудару, алынған ақпаратты кейіннен талдау, баға беру және 

түсіндіре білу;  

- мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес таңдаған мамандық саласындағы 

ақпаратты (реферат, аңдатпа, түйіндеме) шетел тілінде ережелерге сай 

рәсімдеп жазбаша түрде беру;  

         - мамандыққа байланысты мәтіндерді жазбаша аудара білу; 

         - кәсіптік және ғылым саласында орын алатын алқасөздерде, пікір 

таласта өз көзқарасын, ой-пікірін шетел тілінде жеткізе білу; 

         - мамандыққа қатысты тақырыптағы дәрістерді түсіну;  

«5B042200 – Баспа ісі» - өз мамандығына қатысты ғылыми талқылауды, пікір 

алмасуды, баяндама, алқасөздерде монолог және диалог түрінде шетел 

тілінде жүргізе білу; өз ойын дайындықсыз әңгімелеу және жеткізе білу; 

- мамандыққа байланысты мазмұнында таныстырымдар, мақала, 

ғылыми баяндама, тезис, реферат, түйіндеме жаза білу; 

- шетел тіліндегі лексикалық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 

- өз бетінше түпнұсқадағы мамандыққа байланысты мазмұндағы 

әдебиеттерді оқып, түсініп және аударып олардан алынған керекті 

мәліметтерді қолдана білу; 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№  

1 Кiтап: коммуникациялық мәні, маңызы, рөлі. 

2  Баспахана мен кiтап шығарудың қысқаша тарихы 

3 Баспаның классификациясы. 

4 Баспа iсiнiң басты принциптерi 

5 Баспа үдерісiндегi редакциялық жұмыс кезеңi. 

6 Баспа өнiмiн көркем безендiру негiздерi 

7 Баспа өнiмiн техникалық безендiру негiздерi 

8 Баспа жұмысының жүйелi түрде жалғасуы үшiн қажеттi талаптар. 

9 Басуға дейінгі үдерістердің технологиясы 

10 Кітап тарату технологиясы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Пәннің мақсаты мен міндеттері: 

"Мамандыққа бағытталған шетел тілі" пәнінің  басты мақсаты 

«5B042200 – Баспа ісі» мамандығы саласында оқитын студенттердің кәсіби 

коммуникативтік құзыреттілігін – өз мамандық саласында, күнделікті ауыз 

екі сөйлесуде, тұрмыста шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларын 

үйрету. 

Оқыту мақсаты:  

- Студенттерге  шетел тілі ақпарат алу көзі, қарым- қатынас жасау 

құралы екені түралы түсінік қалыптастыру және шетел тілінде ой- пікірін 

жеткізен білу, өзгені түсіну мақсатында пайдалана білу; 

-  Студенттерді өз мамандығы саласында, сонымен қатар , 

әлеуметтік, тұрмыстық салада ауызша, жазбаша түрде қарым- қатынас 

жасауға дайындау; 

- Студенттерді шетел тілін  мамандық саласында білімін жетілдіру, 

тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде 

пайдалана білуге баулу; 

- Студенттерге тілдік, танымдық, мәдениетаралық және 

прагматикалық құзырет көзі ретінде шетел тілінің мүмкіндігін көрсету. 

Білім беру технологиялары 

"Мамандыққа бағытталған шетел тілі" пәнін оқыту үдерісі барысында 

әртүрлі заманауи білім беру технологияларын қолдану арқылы  

студенттердің кәсіби-коммуникативтік құзреттерін қалыптастыру көзделеді. 

Оқыту бағдарламасы ауызекі сөйлеу дағдыларын дамытуға, интергративтік 

оқу түрлерін (іздестірілетін, қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша 

сөйлеу дағдыларын  жазбаша және ауызша аудару машықтарын дамытуға аса 

көңіл бөледі. 

Мамандыққа бағытталған шетел тілін оқыту барысында мамандыққа 

байланысты құзіреттерді дамытуға ықпал ететін белсенді оқыту әдістері 

кеңінен пайдаланылады, олар – жоба жұмысы, алқасөз интегративтік 

тапсырмалар, (кеңес, халықаралық кеңестер, келіссөздер) және интерактивтік 

тәсілдер (пікірталас, дебат, миға шабуыл, конференция, презентация, 

баяндама, көпшілік алдында сөйлеу). 

Негізгі қолданылатын оқу материалдары болашақ мамандардың жан -

жақты кәсіби құзіреттерін дамытуға бағытталған әр түрлі деңгейдегі 

мамандыққа қатысты түпнұсқадағы мәтіндер, әдебиеттер және 

мультимедиалық материалдардан тұрады. 

Оқыту формасы 

Төмендегідей оқыту формасы қарсатырылады: 

- Студенттерге оқытушының басшылығымен аудиториялық топтық 

сабақ жүргізу; 
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- Студенттің дәрісханалық топтың сабақ кезінде тексерілетін 

оқытушының тапсырмасын міндетті түрде өз бетінше орындайтын жұмысы 

(СӨЖ); 

- Кеңес беру кезінде тексерілетін оқытушының тапсырмасын міндетті 

түрде өз бетінше орындайтын жұмысы (СӨОЖ);  

- Студенттің ынтасына сәйкес, оның қалауы бойынша оқытушының 

басшылығымен аудиториядан тыс, әртүрлі пішінде (үйірме, көркем-өнер, 

жарыс т.б) өткізілетін студенттердің жеке, өз бетінше орындайтын жұмысы. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

                          

                          Мамандыққа байланысты материалдың мазмұны  

 

                                                    Семинарлық сабақ 

Семинарлық сабақтарды шетел тілі оқытушылары жүргізеді.Бұл 

семинар сабақтарына шетел тілінде дәріс оқитын  мамандық профильдегі 

кафедра оқытушылары тартылады. Мамандықты меңгерген оқытушылар 

шетел тілінде презентация немесе интерактивтік формада болашақ 

мамандықтың базалық түсініктері, негізгі ұстанымдары және  бағыттары 

туралы семинар-сабақ өткізеді. Практикалық сабақтарда шетел тілі 

оқытушылары кәсіби білім мазмұнындағы сапалы  меңгеру мақсатында 

жұмыс жүргізеді. 

         Шетел тілі оқытушыларының міндеті затындарды студенттердің 

таңдалған мамандық құзіреттілігін дамыту және қалыптастыру.  

Оқыту үдерісі практикалық нәтижеге жетуге бағдарланған 

коммуникативтік тәсілді пайдалануға негізделеді, яғни:  терминологиялық 

лексиканы меңгеру, мамандыққа қатысты мәтіндерді оқу және аудару, 

кәсіби-маңызды ақпаратты алу, нақты кәсіби салаларында және 

жағдайларында қарым-қатынас жасау, мақалалар, хабарлар және 

баяндамалар жазу, қолжазбаларға аңдатпа жазу.  

 

Студенттердің өз бетінше жұмысы 

 

Студенттердің өз бетінше жұмысы (СӨЖ) ақылмандық үгіттік міндеттерді 

өз бетінше орындауы бағытталған, танымдық әрекеттерге қызығушылығын 

қалыптастыратын және өзі үйренетін шетел тілі саласында білім деңгейін 

тереңдететін студенттің оқу жұмысының ерекше бір түрі.  

Студенттерлің өз бетінше жұмысы оның шығармашылық белсенділігін 

арттыратын, оқу затыың зерттеу тұрғысында қарауды қамтамасыз ететін 

практикалық мақсаттарды жүзеге асырумен байланысты.  

Студенттердің өз бетінше жұмыс оқу затының кітапхана, компьтерлік 

класс, бұқаралық ақпарат жинағы арқылы өз бетінше меңгеруді көздейді. 

Оқытушының басшылығымен атқарылатын студенттердің өз бетінше жұмысы 
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(СӨОЖ)  аудиториялық сабақ түрінде жүргізіледі. СӨОЖ жұмысы екі түрлі 

қызмет атқарады: кеңес беру және бақылау. 

       кеңес беру функциясы: 

- Студенттің өз бетінше жұмысына көмектесу; 

- Оқу затының меңгеруге қажетті жұмыс тәсілін таңдауға көмек беру; 

- Оқу затының терең меңгеруге көмектесу. 

Студенттердің өз бетінше жұмысын бақылау функциясы ағымдық, аралық 

және қортынды бақылау және студенттердің ынталандыру үшін білім бағалауға 

қойылатын бағалары есепке алынады.  

Осы бағдарламада төмендегідей СӨЖ тапсырмалар қарастырылған: 

1. мамандығы бойынша 30 бетті монографияларды, ғылыми 

мақалаларды ана  тілге аудару және оқу.  

2. Арнайы терминологиялық сөздік құру.  

3. Оқылған әдебиеттері негізінде реферат  дайындау.  

4. Ғаламтор материалдарын өңдеу. 

5. Жобалық жұмысты презентациялау.  

6. Мамандыққа байланысты мақалаға аңдатпа жазу.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Негізгі: 

2. Иванова Н.К. – Английский язык для химиков (фонетика), Иваново, 

"ИГХТУ", 2007, 100 с. (адрес в Интернете: 

http://main.isuct.ru/files/dept/ino/fonetika.pdf) 

3. Кутепова М.М. – The world of chemistry / Английский язык для химиков: 

Учебник: Изд. 4-е. М.: КД Университет, 2006, 256 с. 

4. Серебренникова Э.И., Круглякова И.Е. – Английский язык для химиков: 

Учебник: Изд. 3-е. М.: Альянс, 2009, 400 с.  

5. Тимофеева Т.В., Поталуй Л.В. – Technical Correspondence: Учебное 

пособие по английскому языку, Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005, 27 с. (адрес в 

Интернете: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf) 

6. K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 

7. Матвеева Р.В., Трубников Г.Г., Шифрина Д.А. Основы полиграфического 

производства. Москва, 1994. 

8. Пикок Дж. Издательское дело. Москва, 1998. 

9. Маркус В.А. Организация и экономика издательского дела. Москва, 1983. 

10. Хаард Г., Бем Х. Маркетинг и управление в книгоиздании. Москва, 1993. 

Қосымша: 
1. Robert Schoenfeld – The Chemist's English, 3rd rev. ed. with "Say It in 

English, Please!", Wiley-VCH, 1989, 194 pp. (выдержки из его книги с 

комментариями специалиста-химика : 

http://theochem.weizmann.ac.il/~comartin/schoenfeld.html) 

2. Степанова Т.А., Ступина И.Ю. – Английский язык для химических 

специальностей: Практический курс (English for Chemists: A Practical 

http://main.isuct.ru/files/dept/ino/fonetika.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf
http://theochem.weizmann.ac.il/~comartin/schoenfeld.html
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Course): Учебное пособие для студентов высших учебных заведений: Изд. 

2-е, стереотип. Академия Филологический факультет СПбГУ, 2006, 288 с. 

3. Особенности написания научных статей на английском языке не 

англоговорящими авторами (http://iteslj.org/Techniques/Knoy-

ChineseWriters.html). 

4. Особенности деловой переписки на техническом английском языке 

(http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html). 

5. Общая информация для студентов-химиков, изучающих английский 

язык: http://esp-chemistry.blogspot.com/. 

6. Елеукенов Ш.Р. Кiтаптануға кiрiспе. Алматы, 1998. 

7. Елеукенов Ш.Р. Қазақ кiтабының тарихы. Алматы, 1999. 

8. Калиев Ж., Коротовский М., Книгоиздательское дело Казахстана. 

Алматы, 1992. 

9. Хаард Г., Бем Х. Маркетинг и управление в книгоиздании. Москва, 1993. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html
http://esp-chemistry.blogspot.com/
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ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК БАСПА ІСІНІҢ ТАРИХЫ 

 

көлемі 3 кредит  

 

Авторы: 

аға оқытушы Д. Смайыл  

 

Пікір жазғандар: 

«Ұлағат» баспасының директоры Ә. Наурызбаев   

экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  

профессор м.а. Ж. Бекболатұлы   

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәнді оқытудың мақсаты: «Отандық және шетелдік баспа ісінің 

тарихы» пәні бойынша дайындалған бұл типтік бағдарлама дәрiсi 

журналистика факультетiнiң студенттерiне, оның iшiнде болашақ 

баспагерлерге баспа iсi жұмыстарын талапқа сай ұйымдастыра бiлу, 

нарықтың әдiстерiн жан-жақты үйрену үшiн өте қажет. 

Пәннің ізашарлары: «Кітаптану», «Кітаптану негіздері», «Қазіргі 

баспа ісі», «Кітаптың тілі мен стилі». 

Пәннің  ізбасарлары: «Басылымды көркем-техникалық безендіру», 

«Шетелдік баспа ісі», «Кітап технологиясы», «Баспа ісінің менеджменті 

маркетингі», «Кітап жарнамасы». 

Пәнді оқытуда студенттер төмендегідей тәжірибелерді үйренуі тиіс: 
Курсты оқу барысында студенттер төмендегiдей процестермен таныс болуға 

және үйренуге мiндеттi: 

- отандық және шетел баспаларының кітап нарығына жедел және аз 

шығынмен қалыптасуын ұғыну, отандық баспалар жұмысымен 

салыстыра бағдарлау; 

- отандық және шетел кітап шығару ісінің заңнамалық принциптерін 

бағдарлау; 

- шетел кітаптарын елімізде басып шығаруда өнімдердің пайдалы да 

сапалысын таңдау; 

- шетелдік кітап нарығына жүйелендірілген сараптама жасауды білу, 

ондағы отандық баспалардың орнын айқындау; 

- шетелдік әріптес серіктестерімен жұмыс жасау жолдарын игеру. 

Пәнді оқытудағы негізгі біліктілік: Курсты оқыту барысында БАҚ 

қызметiн инновациялық бағдарлау жолдары қарастырылып, шетелдік іс-

тәжірибелерді білу мүмкiндiктерi қарастырылады. Заманауи бағытта нарық 

талаптары назарға алынып, баспа жұмысын жоспарлау, кiтап саудасы, 

кiтаптың базарлы экономикадағы өтiмдiлiгi және жалпы кiтап пен баспа 

экономикасына әсер ететiн факторларды меңгеру үйретіледі. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып 

1 Кіріспе. Отандық және шетелдік кітап нарығының ерекшеліктері 

2 Шетелдік ірі баспалардағы қызмет үдерісі 

3 Құжаттар, баспа лицензиясы 

4 Баспа құрылымы: Қазақстан және шет ел баспаларындағы айырмашылықтар 

5 Кітап экономикасының негізгі фокторлары 

6 Халықаралық қатынас және кітап ісі 

7 Шетелдік кітап шығару тәжірибесі 

8 Отандық және шетелдік баспа ісі функцияларының жалпы принциптері 

9 Отандық, шетелдік баспалар және кітапсаудасы 

10 Қазақстандық және шетелдік баспалардың жұмыс ерекшеліктері 

11 Әлемдік баспалар мен халықаралық кітап жәрмеңкелері 

12 Халықаралық ұйымдар мен кітап ісі  

13 Отандық және шетелдік авторлар мен баспа арасындағы өзара қарым-

қатынас мәселелері 

14 Әлемдік баспа ісінің даму тенденциялары, оның Қазақстан 

баспаларына әсері 

15 Шетел баспа ісі және Қазақстан баспа ісі: заманауи құндылықтар 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

 

Кіріспе  

Курстың мақсаты:  
Баспагер мамандығын дайындау елімізде енді ғана қолға алынып, оның 

оқу-әдістемелік құрылымының іргетасы жаңадан қалана бастады. Қазақстан 

баспа ісінің тарихы тереңде жатқанымен, оған пән ретінде қарау бертінде. 

Сондықтан, бұған дейін нарықтық экономикада ілгері кеткен шетел 

мемлекеттерінің кітапбасу ісін, баспаларының даму тарихы мен құрылымын 

болашақ баспагерлеріміздің білуі өте маңызды. Шетел баспа 

инфрақұрылымындағы қолданыста жүрген, ал Қазақстанда соны түрде заман 

талабы қажет етіп отырған маркетинг, менеджмент, қоғаммен байланыс (PR) 

мамандықтарының алатын орны, атқаратын қызметі жаңа буын үшін аса 

қызықты. Оның дамуын, жүзеге асырып отырған саясатын, 

инфрақұрылымын отандық баспалармен салыстырмалы түрде қарау өте 

құнды.  

Курстың міндеті:  

Бұл пән болашақ баспагерлерді әлемдік кітапбасу ісіндегі тың да соны 

тәжірбиелері мен, осы жолдағы отандық баспалар әрекетімен таныстыруда 

мынадай талаптарды қамтиды:  

Қазіргі заманғы отандық және шетелдік баспалардың жұмыстарымен 

танысып, олардың баспа ісіндегі ұйымдастырушылық принциптерін 

байыптау; 
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Отандық және шетелдік баспалардың ерекшеліктерін ұғындыру; Өнім 

шығару жолындағы елдегі және әлемдік баспалардың ізденістерін әрі мен 

олардың авторлармен қарым-қатынастағы этикалық, заңнамалық аспектілері 

білу.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

Отандық және шетелдік кітап нарығының ерекшеліктері 

Қазіргі заманғы шетелдік кітапбасу ісіне жалпы мінездеме. Кітап 

тақырыптары. Ірі баспа әмбебап фирмалары. Қазіргі шетел кітапбасу ісіндегі 

құндылықтардың ақпараттық нарықта қалыптасуы мен дамуы.  

 

Шетелдік ірі баспалардағы қызмет үдерісі 

Баспа ісін ұйымдастыруда нені білу қажеттігі. Баспа, баспалық әрекеттер мен 

құқықтық база. Бизнес жоспар түзу жолдары. Баспа кампаниясы. Шетелдік 

баспагерлердің ұстанымдары, баспа ісін дамытудағы жасалынған алғышарттар. 

 

Құжаттар, баспа лицензиясы 

Баспа ісінің нормативтік базасы. ISBN. Штрихтік код. Баспа ісі 

және полиграфия бойынша ғылыми-техникалық ақпарат. Баспа 

жұмысын ұйымдастыру. 

 

Баспа құрылымы: Қазақстан және шетел баспаларындағы 

айырмашылықтар 

Баспаның типтік құрылымы мен құрамы. Баспаның негізгі бөлімдері мен 

мамандары. Бөлім функциялары. Негізгі баспа қызметкерлері және өндірістік бөлім 

мамандарының міндеттері мен қызметтік нұсқаулары. 

 

Кітап экономикасының негізгі фокторлары 

Кітап шығарудағы экономикалық мүмкіндіктер. Баспа өнімінен табыс 

табудағы «ақша – тауар – ақша» қағидаттары. Баспа және кітап экономикасы. 

Калькуляция принциптері. Қаржы табу көздері. 
 

Халықаралық қатынас және кітап ісі 

Халықаралық қатынастардың мақсаттары мен міндеттері, даму жолдары. 

Авторлық құқық туралы бүкіләлемдік конвенцияның кітапшығарудағы 

маңызы. Анықтамалық әдебиет: жыл сайынғы басылатын шетел ұлттық 

библиографиясы, кітапсаудасына арналған библиография, шетелдік сауда-

баспа журналдары. Оның Қазақстан кітап нарығына әсері. 
 

Шетелдік кітап шығару тәжірбиесі 

Жаңа баспа өнімдері мен кітап дүкендерін белсенді де жедел түрде 

қамтамасыз ету. Баспа агенттерінің жұмыс істеуіндегі жетістіктері мен 

кемшіліктері. Ұлттық кітап жәрмеңкелері. Шетелдік кітап шығару ісіндегі 

тұрақты тапсырыс. 
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Отандық және шетелдік баспа ісі функцияларының жалпы 

принциптері 
Баспа формалары және оның түрлері. Ірі ұлттық компаниялар, шағын 

және орта тәуелсіз баспалар: даму ерешеліктері мен міндеттері. Түрлі 

шетелдік кітап баспаларының ұйымдастыру қызметіндегі қаржы 

қиыншылықтары. Отандық және шетел кітаптары: экспорт және импорт. 

Батыс баспа ісінің инфрақұрылымы. Баспа фирмалары бойынша 

анықтамалық-каталогтар: халықаралық және ұлттық, кәсіби баспагерлер 

бірлестігі. Кәсіби баспа-кітап саудасы журналдары.  
 

Отандық, шетелдік баспалар және кітап саудасы 

Қазақстандық және әлемдік кітап басу жүйесіндегі кітап саудасы 

фирмалары мен кітап тарату мүмкіндіктері. Телетапсырыс 

автоматтандырылған жүйе – баспа өнімдерін таратудағы ақпараттық қолдау. 

Шетелдік кітап шығару тәжірбиесі. Жаңа баспа өнімдері мен кітап 

дүкендерін белсенді де жедел түрде қамтамасыз ету. Баспа агенттерінің 

жұмыс істеуіндегі жетістіктері мен кемшіліктері. Ұлттық кітап жәрмеңкелері. 

Шетелдік кітап шығару ісіндегі тұрақты тапсырыс.  

Кітап саудасындағы фирмалар қызметі: кітап таратушы, делдалдық, 

кітап тасымалы. 
 

Қазақстандық және шетелдік баспалардың жұмыс ерекшеліктері 
Еуропа және ТМД елдеріндегі кітап шығару ісінің өзара 

айырмашылығы. Кітап шығарудағы ізденіс: өз өнімдерінің шетелде 

сатылуын ұйымдастыру, өзінде шығарылған кітап тиражының белгілі-бір 

бөлігін сыртқа шығару, шетел баспаларымен ынтымақтастық орнату т.б. 

Автор мен баспа арасындағы қарым-қатынас, сондай-ақ, баспалардың өзара 

байланысы. Әдеби агенттер институты - шетелдік кітапбасу ісіне әсер етуші 

фактор.    
 

Әлемдік баспалар мен халықаралық кітап жәрмеңкелері 

Халықаралық кітап жәрмеңкелері: Франкфурт кітап жәрмеңкесі, 

Болоньедегі балар әдебиетінің жәрмеңкесі, «Либерн испандық кітап салоны, 

Париж, Женева, Брюссель, Монреаль, Латын Америка елдерінің кітап 

жәрмеңкелері, халықаралық ұлттық кітапсаудасы жәрмеңкелері, бұдан басқа, 

жыл сайынғы дәстүрлі сьезд және американдық кітап саудагерлері 

қауымдастығының коммерциялық көрмесі, жылдық дәстүрлі конференция, 

американдық кітапханашылар қауымдастығының көрмесі, Лондон кітап 

жәрмеңкесі. 
 

Халықаралық ұйымдар мен кітап ісі  

Бүкіләлемдік Кітап астаналары. Кітап ісін дамытудағы халықаралық 

ұйымдар. Кітап шығарушылардың жәрмеңкеге қатысқан кезіндегі көтерген 

мәселелері мен аталған шаралардан туындаған нәтижелер, олардың кітапбасу 

ісіне әсері. Қазақстандық баспалардың халықаралық шараларға атсалысуы. 
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Отандық және шетелдік авторлар мен баспа арасындағы өзара 

қарым-қатынас мәселелері 
 Шетелдік авторлар мен баспалар қарым-қатынасы: шетелдік тәжірбие, 

отандық ерекшеліктер. Этикалық және заңнамалық аспектілер. Түзілген 

келісім. Кітап шығарудағы қатынастарды орнату, реттеу және ақпарат алу 

әдістері. Халықаралық баспа бизнесінің ерекшеліктері. Кейбір баспа 

келісімдерінің өзіндік ерекшеліктері. Автор мен баспа құқықтары және 

міндеттері. Авторлық құқық туралы жаңа заңдар. 

 

Әлемдік баспа ісінің даму тенденциялары, оның Қазақстан 

баспаларына әсері 
 Бүкіләлемдік ахуал, оның баспа ісіне әсері және кітап шығару 

мәселелері. Оқырман және олардың сұранысы. Кітап және жаңалық 

енгізушілер. Қазіргі заманғы шетелдік кітапбасу ісіндегі баспагерлер рөлі. 

Баспа топтарының тұжырымдамасы. Шетелдік ұсақ баспалар. Шетелдік 

кітапсаудасы функцияларының жалпы принциптері.  

 Баспа концерндері: жетістіктер мен кемшіліктері. Әлемдік негізгі ірі 

кітап шығарушы мемлекеттер: Франция, Испания, Германия, Нидерланд, 

Швеция, Жапония, Канада, Ұлыбритания, Ресей және АҚШ. 

 

Шетел баспа ісі және Қазақстан баспа ісі: заманауи құндылықтар 

Шетел баспа инфрақұрылымындағы қолданыста жүрген, ал Қазақстанда 

соны түрде заман талабы қажет етіп отырған маркетинг, менеджмент, 

қоғаммен байланыс (PR) мамандықтарының алатын орны, атқаратын 

қызметі. Оның дамуын, жүзеге асырып отырған саясатын, инфрақұрылымын 

отандық баспалармен салыстырмалы түрде қарау өте құнды. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі шетел кітапбасу ісіндегі құндылықтардың ақпараттық нарықта 

қалыптасуы мен дамуы. 

2. Бизнес жоспар түзу жолдары.  

3. Шетелдік баспагерлердің ұстанымдары, баспа ісін дамытудағы жасалынған 

алғышарттар. 

4. Баспа жұмысын ұйымдастыру. 

5. Баспа және кітап экономикасы. 

6. Халықаралық қатынастардың мақсаттары мен міндеттері, даму жолдары. 

7. Шетелдік кітап шығару тәжірибесі 

8. Ірі ұлттық компаниялар, шағын және орта тәуелсіз баспалар: даму 

ерешеліктері мен міндеттері. 

9. Еуропа және ТМД елдеріндегі кітап шығару ісінің өзара 

айырмашылығы. 

10. Халықаралық кітап жәрмеңкелері. 
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11. Бүкіләлемдік Кітап астаналары.  

12. Кітап ісін дамытудағы халықаралық ұйымдар. 

13. Шетелдік авторлар мен баспалар қарым-қатынасы: шетелдік тәжірибе, 

отандық ерекшеліктер. 

14. Шетелдік ірі баспа ұйымдары мен магнаттар. 

15. Отандық және шетелдік баспа ісі: маркетинг, менеджмент, қоғаммен 

байланыс (PR). 

 

СТУДЕНТТІК ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Редакциялық-баспалық үдеріс және оны заманауиландыру жолдары. 

2. Отандық және шетелдік көркемдік-техникалық безендіру талаптары; 

3. Баспа ісін дамытудың негізгі кезеңдері. 

4. Баспадағы материалдық-өндірістік база. 

5. Баспа кампаниясы мен имидж. 

6. Жаңа баспа техникасын пайдалану арқылы редакциялық-баспалық 

үдерісті ұйымдастыруды бүгінгі заман талабына сай дамытудың негізгі 

бағыттары. 

7. Баспа өнімін полиграфиялық безендіруді жобалау. 

8. Баспа ісі және кіріс. 

9. Баспа маркетингі. 

10. Баспадағы маркетингтік әрекеттер. Баспадағы маркетингтің негізгі 

тұжырымдамасы.  

11. Маркетинг - баспаның нарықта өмір сүруінің негізі. 

12. Шетелдегі баспа ісі хақында.  

13. Шетелдегі баспа ісі функцияларының жалпы қағидалары.  

14. Баспа саласын ұйымдастыру.  

15. Шетелдегі баспа ісін дамытудың кейбір тенденциялары. 

 

СТУДЕНТ ПЕН ОҚЫТУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Отандық баспалардың шетелдік әріптестерімен баспалармен байланыс 

орнату жолдары. 

2. Шетелдегі ірі баспа бірлестіктерінің монополиясы. Ақпараттық-

сараптамалық мінездеме. 

3. Кітапбасу саласындағы анықтамалық ақпарат студенттер көзімен. 

4. Баспа өнімі және кітап саудасындағы ақпараттық мүмкіндік. 

5. Қазіргі заманғы отандық және шетелдік кітапбасу ісіндегі автор мен 

баспа арасындағы өзара қарым-қатынас мәселелері. 

6. Шетел баспа ісі және Қазақстан баспа ісі. 

7. Халықаралық кітап жәрмеңкесі және баспа бизнесі. 
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8. Электронды ғасырдағы шетелдік кітапбасу ісі. 

9. Шетелдегі авторлық құқық. 

10. Кітапбасу ісінің жаһандануындағы экономикалық фактор. 

11. Дамушы мемлекеттердегі кітапбасу ісі. 

12. Отандық және шетелдік кітап шығару: елдер, кітапбасу: авторлар, 

кітапсатушылар, кітапханашылар. 

13. Франциядағы қазіргі кітапбасу ісі: жалпы даму тенденциялары. 

14. Германиядағы баспа концерндері. 

15. Испания кітап шығару ісі. 

16. Қазіргі Ресей кітап нарығы, оның ерекшеліктері. ХХІ ғасырдағы кітап 

бизнесі. 

17. Ұлттық кітап жәрмеңкелері. 

18. Кітапсаудасындағы фирмалар қызметі: кітаптаратушы, делдалдық, кітап 

тасымалы. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Жалпы кітаптану дегеніміз кітап және кітап ісі туралы кешенді ғылым. 

Ол қоғамда жазба және баспа шығармаларының жасалуы, таратылуы және 

пайдаланылуы процестерін зерттейді.  

Кітаптану ғылымының кешенді ғылым аталу себебі оның зерттеу 

объектісі - кітап өндірісінің тұтас, күрделі жүйеден тұратындығына 

байланысты. Автор қолынан шыққан қолжазба редакциялық - баспагерлік 

өңдеуден өтіп, өндіріске түседі, яки баспаханада теріледі, басылады, 

бүктеледі, түптеледі. Дайын кітап тиражы кітап саудасы және кітапхана 

жүйелеріне түседі, библиографиялық өңдеуден өтеді. Ақыры кітап оқырман 

қолына түседі. Бұл процестер бірімен бірі тығыз байланысты, бәрін жинақтап 

келгенде кітап ісі деп аталады. 

Кітаптану үшбірлік жүйеден тұрады: кітап - кітап ісі - оқырман. Кітап 

өндірісі дамуының осы аталған кезеңдерінің әрқайсысын арнайы ғылыми 

пәндер зерттейді. Солардың бәрінің басын біріктіргенде кітаптану ғылымы: 

кітап тарихы, баспагерлік ісінің тарихы, теориясы, әдістемесі, 

полиграфияның тарихы мен теориясы кітап саудасының теориясы мен 

практикасы және бұл екі саланың тарихы салаларынан тұрады. 

Кітап және кітап мәдениеті — бұл қоғамның рухани өмірінің көрінуі. 

Қазақ кітабы қазақ тілінің сақталуының кепілділігі бола отырып, халықтың 

білім алуына, тіл мен әдебиеттің, республиканың қоғамдық және ғылыми 

өмірінің дамуына қосар үлесі зор. Жалпы кітаптану ғылымы да бар ғылымдар 

саласы сияқты өз зерттеу тарихы бар. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім аттары 

1 Жалпы кітаптануға кіріспе. Қазақ кітап басылымының қалыптасуы 

мен дамуы тарихы. 

2. Кітаптану ғылымының туу, қалыптасу, даму кезеңдеріне шолу. 

3. Кітап және оның адам мен қоғам өміріндегі рөлі. 
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4. Қолжазба кітап және оның зерттелуі. Қолжазба кітап тарихынан. 

5. Баспа кітап тарихынан. Кітап басу өнерінің тарихынан. 

6. Кітаптану туралы ғылымның кешенділігі және  функционалдық, 

қызметшілдік тұжырымдамасы.  

7. Қазақ кітап басылымының қалыптасуы мен дамуы тарихының бірінші 

кезеңі (1807-1867). 

8 Қазақ кітап басылымының қалыптасуы мен дамуы тарихының екінші  

кезеңі (1867-1900). 

 «Қиылысушы ғылымдар»   және жүйелі типологиялық тұжырымдама 

9. Қазақ кітап басылымының қалыптасуы мен дамуы тарихының 

үшінші кезеңі (1900-1917). 

10 Кітаптану білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны және басқа 

ғылымдармен байланысы. 

11 Кітап және кітап ісінің материалдық, экономикалық негізін 

нығайтып, жетілдіру жолдары. 

12 Заманауи нарық талабына сай кітап және кітап ісінің маман 

кадрларын даярлау. 

13 Кітап және кітап ісін ғылыми басқаруда ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізудің отандық және шетелдік заманауи тәжірибелері. 

14 Кітапханатану және библиографиятану  білімі жүйелерін жетілдіру 

жолдары. 

15 Заманауи кітаптану ғылымының міндеттері мен даму болашағы. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Кітаптану ғылымы үлкен тарихи жолдан өтті. Кітап және кітап ісі 

тарихын, теориясы мен методологиясын зерттеу барысында ол қыруар 

материал, фактілер жинақтады, теориялық ізденістерін тереңдетті, ғылыми 

әдістерін жетілдірді. Зерттеу барысында ой-пікірлер жалғасты, ғылыми-

айтыс шыңдала келіп кітап тұралы мол ғылым бас құрады. Кітаптану тарихы 

дегеніміз кітап туралы білімнің, міне, осы туу, қалыптасып өсу, өркендеу 

жолдарын тексереді. 

Кітаптану ғылымының дамуында кітаптану тарихының міндеті зор. Ол 

кітап білімінің тарихы,теориясы мен методологиясы арасындағы 

диалектикалық байланыстарға мән береді. Кітаптану тарихы- кітап туралы 

ғылымның құрамды және маңызды бөлімдерінің бірі. Ол басқа нақты 

айтқанда кітап және кітап ісін ғылыми басқару, кітаптану ғылымын жаңа 

белеске шығару мақсатында жұмыс істейді. 

Жинақтап келе оқытылытын тақырыптары жалпы кітаптануға кіріспе. 

Кітап басылымының қалыптасу тарихы. Ерте дәуір кітап басылымдары. 

Кітап және оның адам мен қоғам өміріндегі қызметі. Қолжазба кітап және 

баспа кітап. Кітаптану ғылымының туу және даму жолдары. Кітаптану 

ғылымы жүйесі. Кітаптану және оның басқа ғылымдармен байланысы. Кітап 
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ісін ғылыми тұрғыдан басқару жүйесі. Кітап саудасы, библиополистикасы 

туралы дәрістер оқылады. 

Пәнді оқытудың мақсаты: Курста кітап және кітап ісінің ұғым-

түсініктері, кітаптану ғылымының тарихы, жүйе-құрылымы, басты-басты 

теориялық мәселелері оқытылады.  

Пререквизиттер: Баспа ісінің негіздері; Отандық және шетелдік баспа 

ісі. 

Постреквизиттер: Баспа ісінің маркетингі және менеджменті. 

Басылымды көркемдік техникалық безендіру. 

Білімгердің дәріс соңында: 

түсінігі болуы керек: 

- кітап басу және баспа ісінің қазіргі өзекті мәселелері жайлы; 

 - өз зияткерлiгінің, жалпы мәдениетінің деңгейін жетiлдiру туралы; 

 - жаңа идеялардың және кәсiби ұйымдарды құрудың шығармашылық 

шешiмдерiн табу; 

 - баспа және электрондық басылымдардағы отандық және шетел 

нарықтарын дамыту тенденциялары туралы; 

- электрондық басылымдардың функционалдық мүмкiндiктері және 

технология аралық талаптары туралы. 

 білуі керек: 

 - баспа жобаларының тұжырымдамасын өндеу; 

 -  баспалық түпнұсқалар бойынша жұмысты үйлестiруді; 

 - заманауи ақпараттық технологиялардың жаңа жетістіктерін меңгере; 

 істей білуі керек: 

 - әрiптестермен жұмыс iстесу, ұтымды өнiмдер шығару ісін жолға қоя 

білуді; 

 - баспа құрылымының ақпараттық саясатын қалыптастыруды; 

 - өз ұсынысын білдіру, жауапкершiлiк алуды және тәуекел жасауды; 

 - баспа кәсiпорнындағы өнiм ассортиментiн таратуды басқару. 

дағдысы болу керек: 

 - аймақтық, ұлттық және халықаралық деңгейде кітап таратылымдарын 

ұйымдастыру, басқару үлгісін құру; 

 - баспа өнiмiндегi қоғамдық қажеттiлікті айқындау және сатып алу 

сұранысын бағалау; 

 - баспа өнiмiнiң ассортиментін қалыптастыру; 

 - веб-сайтты қолданушыларды өзара үйлестiру, мәлiметтi өңдеу, 

сақтау, құрылымын қолайлы әрекеттестіру; 

 - ақпараттық технологиялар және практикалық қызмет арқылы жаңа 

білім-бейімге қол жеткізу; 

 - баспалық ұйымдар мен кәсiпорындардың жұмысымен, тың 

тәжiрибесiмен алмасу. 

 білікті болу керек: 

 - баспа кәсiпорнының жарнамалық саясатын үйлестiріп қалыптастыру; 

 - баспалық және электрондық басылымдарды редакциялау, дайындау; 
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 - редакциялық-баспалық бөлімді ақпараттық технологиялармен, 

бағдарламалармен қамтамасыз ету, оларды қолдану; 

 - баспа өнiмiнiң сапасын басқару жүйесiн өндеу; 

 - баспа үрдісінің барлық кезеңдерiне тән басқару мен шешiм 

қабылдауды таба білу; 

- пән аясында студенттер оқып-үйренуге, меңгеруге тиісті мәселелер:  

    -кітаптану негіздері 

   - кітаптың зерттелуі 

   - кітаптану туралы ғылымның кешенділігі 

   - Кітаптың әлеуметтік рөлі. 

  -кітап және кітап ісін ғылыми басқаруда ғылыми-зерттеу жұмысын 

жүргізудің маңызы. 
                           

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Жалпы кітаптануға кіріспе  
Қазақ кітап басылымының қалыптасуы мен дамуы тарихы.  

Кітап және кітап мәдениеті - бұл қоғамның рухани өмірінің көрінуі. 

Қазақ кітабы қазақ тілінің сақталуының кепілділігі бола отырып, халықтың 

білім алуына, тіл мен әдебиеттің, республиканың қоғамдық және ғылыми 

өмірінің дамуына қосар үлесі зор. 

1920 жылдың қараша айында, Қазақстанның (сол кезеңде Қырғыз 

(Қазақ) Автономиялық Советтік Социалистік Республикасының) бірінші 

астанасы болған Орынбор қаласында, мемлекеттік баспа орнының құрылуы 

туралы Ереже қабылданды. Ол баспа Киргосиздат, онан кейін Казгосиздат 

деп аталған болған. Баспаның ұйымдастырылуы қазақ кітабы тарихының 

маңызды кезеңі болды. Қазіргі Қазақстандағы кітап ісінің негізі қаланды. 

 

Кітаптану ғылымының туу, қалыптасу, даму кезеңдеріне шолу 

Кітаптану  ғылымының  тоеретикалық   проблемасын  зерттей  отыра, ең  

алдымен  оның  анықтамасын  анықтау  керек. «Кітаптану»  деген терминді   

ең  алғаш    орыстың  белгілі  библиографы  В.Г.Анастасевич  1820ж.   өзінің  

кітап  туралы  мақаласында   келтірген.  Содан  кейін  19-20ғғ.  бұл  термин  

көп  тарады.  Ал, совет  дәуірі  кезінде  20-30ж.   кітаптану  ғылымында   бұл  

термин жоғалып  кетіп, 50 ж.  қайтадан   қолданыла  бастады.  Ал  60-70ж.  

бұл  термин  өте  кең  көлемде  қолданыла бастады.  Кітаптану  туралы  әр  

түрлі   ғалымдар берген  неше  түрлі  анықтамалар бар.  

 Кітаптану ғылымы үлкен тарихи жолдан өтті. Кітап және кітап ісі 

тарихын, теориясы мен методологиясын зерттеу барысында ол қыруар 

материал, фактілер жинақтады, теориялық ізденістерін тереңдетті, ғылыми 

әдістерін жетілдірді.  

       

Кітап және оның адам мен қоғам өміріндегі рөлі 

 «Кітап» ұғымының тарихи сипаты, оның генезисі. Қазіргі  кезге  дейін  

кітаптың  мазмұнын   дәл  ашып  көрсететін     анықтама  жоқ  деуге  болады.  
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Кітаптың қоғамда  атқаратын  ролі  ерекше.  Себебі  кітап  дегеніміз    

әруақытта  белгілі  бір  идея, ой-пікірді,  көзқарасты,  адамзаттың  ой-  

тәжірибесін жеткізетін  әлеуметтік  құрал. Кітаптың  ең  маңызды  ерекшелігі  

-  оның  маңызында.  Кітап  идеялық- эстетикалық   бағалы  құрал, себебі  ол-  

рухани    тұтыну  құралы. Кітап -  қоғамның   дамуына  байланысты  

әлеуметтік- экономикалық,  саяси,  мәдени,  ғылыми  деңгейдің  өсуіне   

өзінің  зор  ықпалын  тигізді. Кітаптың  қоғамдағы  рөлі,  оның  әлеуметтік 

қызметінен көрінеді, олардың қатарына идеологиялық, инфорациялық, 

комуникативті,  этикалық, эстетикалық ерекшеліктерінен  көрінеді. Қазіргі  

кезде, кітаптың  басқа да  бұқаралық- информациялық  құралдары  түрлерінің   

ішінде,  теледидар, радио, т.б.  көбеюіне   қарамастан, кітапбасылым  ісінің   

өсуінің  көлемі    азайып  отырған  жоқ,  неғұрлым  көбеюде.  Сонда,  

кітаптың қоғамдағы  ең   үлкен   коммуникативті   құралы  екендігін  

дәлелдеді.  

 

Қолжазба кітап және оның зерттелуі. Қолжазба кітап тарихы 

Кітап дамудың көп салалы, сындарлы жолынан өтті. Ол бірден тап 

бүгінгідей қалыпта болған жоқ. Әр заманда кітап ісі әр қилы дамыды. 

Кітаптың кітап болып көзге көрінуі, қолға ұсталуы, оқылуы үшін негізгі үш 

шарт орындалуға тиісті. Ауызекі тіл жазба тілмен толықтырылуы қажет. 

Мұның өзі жазу- сызудың жүзеге асуына байланысты. Жазуды түсіретін 

материал қажет. Жазылғанды көбейту, қолжазбаны көпшіліктің қажетіне 

жарату, яғни топтық және әлеуметтік байланыс құралдарына айналуы шарт.  

  Дүниежүзінің барша халқы жазу-сызудың негізгі үш сатысынан өткен. 

Біріншісі – пиктографиялық яғни бейнелеп жазу, екіншісі – идеографиялық 

(лолографиялық) немесе рәзімдік (символдық) жазу, үшіншісі – алфавиттік, 

әріп немесе дыбыс жазуы делінеді. Бейнелеп жазудың таңбалары, суреттері 

пиктограммалар жеке сөздерге бөлшектенбей толық хабар береді. 

  

Баспа кітап тарихынан. Кітап басу өнерінің тарихы 

Кітап басуды ойлап табу- адамзат тарихындағы аса ірі мәдени-саяси 

оқиға. Кітап енді қолжазбанан баспа шығармасына айналды. Бұл дәуірді кітап 

басылымы өнерінің  бастауы (инкунабула) дәуірі деп атайды. 

Гутенбегтің жаңалығы- оның ойлап тапқан литераларымен бір емес, әлде 

неше кітап басуға болатын еді. Жылжымалы литерералардың ұзақ уақыт 

басылымға жарамды болуы үшін ол алдымен қатты металдан штамп немесе 

пуансон, матрица жасап, оның таяқшасының ұшына әріп таңбаның айнаға 

түскендегі теріс белгісі ойылады, гравюрланады. Одан соң, пуансонды жұмсақ 

металға, мысалы мысқа күшпен басады. Осының нәтижесінде әріп таңбаның 

дұрыс ойық белгісі пайда болады. Оны матрица дейді. Осы матрицаға 

Гутенберг ойлап тапқан құралы балқыған қорғасын құйылады. Нәтижесінде 

әріп таңбаның айнадағыдай бедерлі бейнесі шығады. Гутенбергтің  

литералары құю тәсілі, терім техникасын жетілдіруі, баспахана бояуын тауып, 

баспа станогын жасауы – барша әлем баспаханалық процесінің негізіне 
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алынды. Гутенберг мақтаулы басылымы -42 жолдық Інжіл екендігінде сөз 

жоқ. Інжілдің  дүниеге келуі 1452 жыл мен 1456 жылдардың аралығы.Оның 

дәлелі – Інжілдің Париж кітапханасында сақтаулы нұсқасындағы суретшінің 

қызыл сиямен соққан белгілері. 

 

Кітаптану туралы ғылымның кешенділігі және                            

функционалдық,  қызметшілдік тұжырымдамасы 

   Кез келген кітап белгілі бір оқушылар тобына арналуы тиіс. Мұны 

кітаптану ғылымында қызметшілдік тұжырымдамасы деп аталады. 

(функционалдық тұжырымдама).   Кітап оқырманға қызмет етеді. Кітаптану 

ғылымы зерттейтін мәселелер сол оқырман талап-тілегіне байланысты болу 

керек. Кітапты оқырманмен, ондағы ақпаратты тұтынушымен байланыста 

зерттеу – қызметшілдік (функционалдық) әдіс осы талаптарға негізделді. 

Кітаптану ғылымының жалпы теориялық проблемелерын шешуде белгілі 

кітаптанушы А. И. Барсук елеулі еңбек етті. 

 

Қазақ кітап басылымының қалыптасуы мен дамуы тарихының  

бірінші кезеңі (1807-1867) 

  Алғашқы қазақ баспа кітаптары ХIХ ғасырдың бас кезінде шығарыла 

бастады. Құран Кәрім, басқа да діни әдебиеттерден кейін, «Сейфүлмәлік», 

1807 жылы Қазан қаласында Қазан гимназиясы баспаханасынан жарық 

көрді. Қазақ қолжазба кітап саласынан әлем әдебиеті және Ресей сияқты 

елдермен қатар келе жатса да, баспа кітапқа келгенде кешеуілдеп басталды. 

Германияда алғашқы баспа кітабы 1445 жылдары шамасында, Ресейде – 

1564 жылы жарияланса, қазақ кітабы олардан екі-үш ғасыр кейін 

жарияланды. Оның себебі әр түрлі болды. 

                 

   Қазақ кітап басылымының қалыптасуы мен дамуы  тарихының 

екінші  кезеңі (1867-1900) «Қиылысушы ғылымдар»   және жүйелі 

типологиялық тұжырымдама 

  Қазақ баспа кітабы дамуы тарихының екінші  кезеңінде баспа кітап 

репертуары ұлғайып, сапасы өсіп, тақырыбы да  кеңейді. Фольклор, жеке 

ақындық ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеті, діни және саяси тақырыптағы 

кітаптар одан әрі өріс алды. Сонымен бірге бүл кезеңде ұлт мәдениетіне 

қарсы –миссионерлік әдебиет те дүниеге келді. Екінші кезеңдегі қазақ баспа 

кітабы дамуының бұлайша қилы-қилы сипат алуы ХIХ ғасырдың екінші 

жартысында Қазақстанда жаңадан қалыптаса бастаған ауыр тарихи жағдайға 

байланысты еді. 

 

Қазақ кітап басылымының қалыптасуы мен дамуы тарихының 

үшінші кезеңі (1900-1917) 

ХХ ғасырдың басында қазақ әдебиеті қоғам дамуымен бірге күрделі 

жолдан өтті.Тарихи жетістігіміз – қазақ әдебиетінің басына ұлы Абай келді. 

Абай фольклор мен ауыз әдебиетінің дәстүрлерін байыта отырып, шығыс және 
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батыс рухани игіліктерін сабақтастырып, көркем сөзді жаңа, бұрын болып 

көрмеген биікке көтерді. 

Қазақ әдебиеті мен мәдениетін жаңа белеске көтеруде ұлттық кітап 

баспагерлік өнері, журналистика мен публицистика зор рөл атқарды. ХХ 

ғасыр басындағы қазақ баспа кітабының репертуары сараланды, оның үшінші 

және келесі кезеңдерінің, дәуірлерінің бағыт-бағдары айқындалды. 

Қазақ баспа кітабы тарихының үшінші кезеңінде шыққан көркем 

шығармалар көп. Солардың ішінде ең бастысы – Абай Құнанбаевтың 1909 

жылы И.Бораганский баспасынан жарық көрген таңдамалы өлеңдер жинағы. 

 

Кітаптану білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны және басқа 

ғылымдармен байланысы 
Ғылым атаулы шартты түрде үш топқа бөлінеді. Біршші тобына 

жаратылыстану ғылымдары, екіншісіне коғамдық ғылымдар, үшіншісіне 

техникалық ғылымдар жатады. Кітап осылардың бәріне ортақ. Объективтік, 

субъективтік дүниеде кітапта жазылмайтын тақырып іс жүзінде жоқ. 

    Кітап — коғамдық  құбылыс. Ол коғам дамуының белгілі сатысында 

дамып, өркендеді. Кітаптану ғылымы сол рухани дүние жемісінін қоғамда 

алатын орны мен рөлін көбірек тексереді, солардың заңдылықтарын ашып 

отырады. Сондыктан ол қоғамдык ғылымдар тобына жатады. 

 Кітаптану, әсіресе оның редакциялық-баспагерлік саласы логика 

ғылыммен үштасып отырады. Сондпй-ақ тіл білімімен тығыз байланысты. 

 Жалпы кітаптану ғылымы философиямен іштей байлаысты. Философия 

дегеніміз табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдары туралы ғылым. 

 

Кітап және кітап ісінің материалдық, экономикалық негізін 

нығайтып, жетілдіру жолдары 

Қазір біздің еліміз жоспарлы социалистік экономикадан стихиялы нарық 

экономикасына көштік. Социализм жағдайында коғамды тұтастай алғанда 

және оның буын-буындарын, сала-салаларын ғылыми баскдру саналы түрде, 

алға белгілі бір мақсат койып жасалатын. Жоспардың орындалуы бірде сәтті, 

бірде сәтсіз шығатын.  

Қазакстан жағдайында әлі де мемлекеттік баспа орындары бұрынғы 

қалпында сакталуы үстіне, екі есе көбейді де. Мемлекет халыктың, бүкіл 

қоғамның рухани кажетін өтеу барысында өз баспа орындарына белгілі бір 

бағыт беріп, ісінің оңға басуына камқорлық жасайтыны сөзсіз. Кенес 

кезіндегідей басшылық, бақылауын тым катайтьп ұстамаса да, іс жүзінде 

жүмысын кадағаламай, шаруа-жабдығына көмектесіп, қолғабыс етпей 

отырған жоқ.  

Жеке меншік баспалардың ішкі жүмысына жалпы ешкім араласпайды. 

Дегенмен, мемлекет олардың ойдағыдай қызмет етуі үшін тиісі заңдық, 

құкылык тәртіп жасап беруге міндетгі. Оның бер жағында жеке меншік баспа 

орындарының иелері баспа, полиграфия және кітап саудасы салаларынын 
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ішкі заңдарымен санаспай отыра алмайды. Мемлекет, қоғам баспаларға 

маман кадрлар даялау жағынан да көмектесуі тиіс. 

 

Заманауи нарық талабына сай кітап және кітап ісінің маман 

кадрларын даярлау 

  Өркендеуінің қажет алғышарттары қандай? Бұларды бас-басына 

атағанда төмендегідей боп келеді: 1) Баспасөз бостандығы. Жалпы баспа ісін 

жүргізудің заңдылык, қүқылық негіздері.  

Баспа ісін замана талаптарына сай көтеретін маман кадрлар даярлау. 3. 

Ғылыми-техникалық революция жетістіктерін баспа, полиграфия және кітап 

саудасы саласына енгізуге ат салысу. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жолға қою. 

 

  Кітап және кітап ісін ғылыми басқаруда ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізудің отандық және шетелдік заманауи тәжірибелері 

  Кітап және кітап ісі өркендеген сайын оның заңдыльқтарын, 

тәжірибесін, қоғам дамуында атқаратын рөлін зерттеу кажетгігі күшейе 

түседі. 

Кітапқа катысты барлық оқу орындарында «Кітап біліміне кіріспе» 

(немесе «Кітаптану негіздері», «Жалпы кітаптану») пәндері оку 

жоспарларына енгізілді. 

 

Кітапханатану және библиографиятану  білімі жүйелерін жетілдіру 

жолдары 

Кітаптануға шектес, жапсарлас ғылымдар дегенде тексеру объектісі мен 

пәні жөнінен ішінара ұқсас, бірінің зерттеу нәтижелерін екіншілері іске 

жарата беретін ғылымдарды бөліп атаймыз. Кітаптанумен мұндай шектес, 

туыстас ғылымдар аз емес. Мысалы, кітап өнері, окырмантану т. б. салалар. 

Кітаптанудың бір саласы- кітапханатану ғылымы. Бұл сала 

библиографиятану секілді құжаттық коммуникация жүйесі заңдылықтарын 

ашып зерттейді. Айырмалары кітапханатану-қолжазба және баспа 

шығармаларын халықтың пайдалану жолдарын, принциптерін тексерсе, 

библиографиятану библиографиялық ақпарат мазмұны мен түрлерін саралап 

пайымдайды. 

 

Заманауи кітаптану ғылымының міндеттері мен даму болашағы 

Зерттеу салалары баспагерлік іс саласында — казіргі электрондық тех-

ника негізінде редакциялык-баспагерлік процесті қайта құру жолдарын 

ғылыми негіздеу; баспагерлік репертуар мәселесін бүгінгі талаптарға сөйкес 

шешу ісін ғылыми жағынан саралау; баспа, кітап саудасы және полиграфия 

салаларын нарық жағдайында тиімді жүргізу шарттарын қарастыру; баспа 

статистикасын жетілдіру.  

Кітап саудасы саласында- ассортимент жүмысы мен еңбек 

ұйымдастырудың экономикалык тиімді ғылыми негіздерін жасау; нарық 
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экономикасы жағдайында кітап таратудың және таралымың белгілеудің 

әлеуметтік-экономикалық өлшемдерін белгілеу; ең жаңа коммуникациялық 

техника негізінде кітап тарату ісін кайта күру жолдарын ғылыми негіздеу; 

жұртшылықтың сатып алу қабілетін тексеру мен калыптастырудың ғылыми 

негіздерін жасау. 

Библиография саласында - ең жаңа техника негізінде құлақтандыру және 

іздестіру процесін жетілдіру; библиографияның терминологиялык-ұғымдық 

аппаратын жолға кою; қазақ кітабының барлық кезеңдегі репертуарын жасау; 

«Қазакстандағы кітап және кітап ісі» деген тақырыпта жылнама құрастыру. 

Кітап тарихы саласында - кітап және кітап ісі тарихының теориялық һәм 

методологиялык принциптерін тұжырымдау; Қазақ кітабының революцияға 

дейнгі және Кеңес дәуіріндегі тарихын жазып шығу; соңғы жылдардағы кітап 

хақындағы кұжаттарды құрастырып, кітап не кітапша етіп басып шығару; 

қазақ кітабы кайраткерлері туралы жинак құрастырып жариялау. 

Кітапкұмарлар қозғалысы саласында — бұл козғалыстың әлеуметтік 

негіздерін тексеру; кітапқұмар қоғамдарының тарихын зерттеу; жеке меншік 

кітапханалардың қоғамдық маңызын ашып, олардың кұнды-кұнсыздығын 

аныктайтын тәртіп-ережелерді белгілеу.  

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАПСЫРМАЛАР ҮЛГІСІ 

 

1.Кітаптану ғылымының төңкеріске дейінгі дамуы. 

2. Кітап өнері, кітап экономикасы, баспа статистикасы. 

3. Кітап және БАҚ туралы  зерттеу еңбектер. 

4.Кітаптану ғылымының тұжырымдамалары, анықтамалары, концепциялары. 

5. Кітап және кітап ісі оны басқарудың ғылыми негіздері. 

6. Баспа бостандығы және кітап саудасы, білімі, жүйесі. 

7. Қазақстанда әлем халықтары тілдерінде кітаптар шығару ерекшеліктері 

8. Кітаптану ғылымының қазіргі Ресей мен Қазақстандағы жайы. 

9. Баспа өнімінің «міндетті даналары» басылымдарының қызметі. 

10. Кітап және әлеуметтік коммуникация құралдарының түрлері. 

11. Кітап басу, кітапханатану, библиографиятану, библиологиятану білімінің 

жүйелері. 

12. Кітаптанудың басқа қоғамдық ғылымдармен қарым-қатынасының мәні. 

13. Кітап-бұқаралық сананы ұйымдастырудың құралы. 

14. Заманауи кітап және кітап ісі мамандарын даярлау, материалдық-

техникалық базасын жасау. 

15.Н.М.Лисовский, А.М.Ловягин, Н.М.Куфаев т.б. кітаптанушылық 

қызметтері. 

16. Қазіргі кезеңдегі кітаптанудың өзекті мәселелері. 

17. Баспа ісі мамандарын оқыту, даярлау үдерістерін жетілдіру мәселелері. 
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СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫС 

САБАҚТАРЫНЫҢ ҰСЫНЫЛАТЫН ТАПСЫРМАЛАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Сейфіл-Мәлік» қиссасы,  тарихшы Әбілғазының «Түрік шежіресі». 

2.Кітаптануда Жиреншин еңбекткріне талдау жасау. 

3. Кітаптанудағы жүйелі типологиялық тұжырымдама. 

4. Кітаптану ғылымының қазіргі жайы мен міндеттері. 

5. Кітаптану саласында Ш.Елеукенов еңбектері  

6.Кітаптануда Ә.Нарымбетов еңбектері. 

7. Кітаптанудың функционалдық, қызметшілдік тұжырымдамасы.  

8. Кітаптану ғылымының Кеңес дәуіріндегі қалыптасуы, негізгі бағыттары. 

9. Кітаптанумен көршілес, іргелес ғылымдар. 

10. Кітап және оның адам мен қоғам өміріндегі рөлі. 

11. Кітап библиографиясын дамытуда С.С.Есова, Ү.Субханбердина, 

Д.С.Сейфуллина еңбектері  

12. А.Байтұрсынов- баспагер. 

 13. Кітаптанудағы қиылысушы ғылымдар тұжырымдамасы. 

14. Кітаптану және оған салалас пәндер. 

15. Махмут Қашқари «Түрік сөздігі» 

16. «Кодекс Куманикус»  қолжазба ескерткіші туралы. 

17. Кітап саудасы білімі жүйесі 

18.Иван Федоров - бапа шебері 

19. Мухаммед Хайдар Дулати (1499) «Тарих-и Рашиди». 

20. Кітаптану ғылымын дамытуда халықаралық байланыстар. 

21. Кітаптану туралы ғылымның кешенділігі. 

22. Қазан төңкерісіне дейінгі кітаптану ғылымының туу процесі. 

23. Қожа Ахмет Иассауи «Диуани Хикмет» 

24. Ресейлік кітаптану ғылымын зерттеушілер. 

25. Идеографиялық және пиктографиялық жазудың пайда болуы . 

26.Иоганн Гутенберг жасаған ғажайып әлем.  

27.Абай Құнанбаевтың 1909 жылы И.Бораганский баспасында жарық көрген 

таңдамалы өлеңдер жинағы. 

 28. Ахмед  Игінеки еңбектері. 

29. Кітаптың алғашқы түрлері.  

30. М. Дулатұлы – ұлттық библиографияның негізін қалаушы.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI 

 

Негiзгi:  

1.  Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері.- Алматы : Санат, 1997.  

2.  Советтік Қазақстанның кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш. -   ІІ том. 

1917–1945. – Алматы: Қазмембас, 1961. – 358 б. 

3.  Жиреншин Ә. Қазақ кітаптары тарихынан. – Алматы: Қазақстан, 1977. – 

180 б. 
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4. Қазақ кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш (1807–1917). /   Құрастыр.: 

С.С. Есова, Ү. Субханбердина, Д.С. Сейфуллина. – Алматы: Мектеп, 1986. – 

38 б. 

5. «Қазақстан баспагерлері мен полиграфистері»  анықтамалық /  Құраст. Р. 

Мәженқызы. –Алматы : Білім, 2005.  

6. Рахимжанова С. Р. Қазақ кітабының тарихы (1945–1960 жж): Монография. 

– Алматы : ҚР Ұлттық кітапханасы. –2006. 

7.Сәрсенбаев М. Кітап тәуелсіздік пен демократия тұғыры. – Алматы : 

Атамұра, 1998. 

8.Жиреншин А. М. Из истории казахской. книги – Алма-Ата, 1987. 

9. Субханбердина Ү. Қазақ кітаптары. -Алматы,1986. 

10. Субханбердина Ү.Қазақ кітаптарының шежіресі / библиографиялық 

көрсеткіш.-Алматы : Рауан, 1996 

11. Субханбердина Ү.  Шығыс тақырыбына жазылған қазақ дастандарының 

алғашқы басылымдары. -Алматы,1983. 

12.Беловицкая А. Общее книговедение : уч. пособие. М.: МГУП, 2000.-256 c. 

13.Солоненко В.К. Оптимизация книготоргового ассортимента : Опыт 

прошлого и современные проблемы. М., 1999.- 188с.  

14.Юдин А.В. Современное учебно-педагогическое книгоиздание : конспект 

лекций. М., 1999.-34с.  

15. Энциклопедия книжного дела/ Ю.Ф. Майсурадзе Э.П. [и др.] М.: Юрист, 

1998. 536с. 

16. Акопов А. И.  Основы издательского дела : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «журналистика». - 

Тольяттинский государственный университет. - Тольятти, 2005 

17.Ситников В.П. Издательское дело. – М.: Издательство АСТ,  2002. 

18.Джон Пикок. Издательское дело. Книга от замысла до упаковки. Москва: 

ЭКОМ, 2002. 

19. Ловягин А.М. Основы книговедения. М., 1926 

 

Қосымша: 

1. Мигонь К. Наука о книге : Очерк проблематики / Пер, с польск. М.: Книга, 

1991.198 с.  

2. Сергеев Л. Книжный символ эпохи [Изд-во «Финансы и статистика»] // Кн. 

дело. 1999. № 3/4. С.50-51.  

3.Кн. бизнес. 1998. № 4. С. 2-4.  

4. Гиляревский Р.С. Электронная книга: современное состояние и 

перспективы // Книга. Исслед. и материалы. 1997. Сб. 74. С. 51-60. 11. 

Издательства России: справочник. Вып.3.М.: ИМЦ«Альвис»,1999.406с.  

5.Сикорский Н.М. Исследования и материалы, 1981 

6.Барсуков А.И. Вопросы общей теории книговедения, 1971. 

7.Новосадский И.В. Теория книговедения, 1986. 

8.Галактионов И.Д. Технические правила набора и их изменения 1929. 
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КВІ 1205 ҚАЗІРГІ БАСПА IСI 
 

көлемі 2 кредит 

 

Авторы: 

аға оқытушы Д. Смайыл 

 

Пікір жазғандар: 

«Ұлағат» баспасының директоры Ә. Наурызбаев  

экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры м.а. Ж. Бекболатұлы 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәнді оқытудың мақсаты: «Қазіргі баспа iсi» пәні бойынша 

дайындалған бұл типтік бағдарлама дәрiсi журналистика факультетiнiң 

студенттерiне, оның iшiнде болашақ баспагерлерге баспа iсi жұмыстарын 

талапқа сай ұйымдастыра бiлу, нарықтың әдiстерiн жан-жақты үйрену үшiн 

өте қажет. 

Пәннің ізашарлары: «Кітаптану», «Кітаптану негіздері», «Кітаптың 

тілі мен стилі». 

Пәннің  ізбасарлары: «Басылымды көркем-техникалық безендіру», 

«Шетелдік баспа ісі», «Кітап технологиясы», «Баспа ісінің менеджменті мен 

маркетингі», «Кітап жарнамасы». 

Пәнді оқытуда студенттер төмендегідей тәжірибелерді үйренуі тиіс: 
Курсты оқу барысында студенттер төмендегiдей процестермен таныс болуға 

және үйренуге мiндеттi: 

- кiтапты басып шығарудың негiзгi үдерістерiн теориялық тұрғыдан жетiк 

бiлу, кiтап шығару тарихымен, ондағы ең үлкен жаңалықтармен, сонымен 

қатар, кiтап шығарудың әлемдегi қазiргi өзгешелiктерiмен таныс болу; 

- баспадағы әдеби, көркемдеушi және техникалық редакторлардың 

қызметтерiн бiлу; 

- қаржы тапшылығынан туындайтын қиындықтарды ескере отырып, 

оқырман оқитын, аудиторияны елiктiре алатындай безендiрiлген кiтапты 

шығару мәселелерiн ұғыну; 

- авторлармен қарым-қатынас мәселелерiн, автор және автор 

материалдарымен жұмыс iстеу өзгешелiктерiн жетiк білу; 

- баспадағы тақырыптық жоспар құруды үйрену үшiн жан-жақты 

тәжiрбие жинақтауға көңiл бөлу; 

- басылымдарды әдеби тұрғыдан редакциялаудың принциптерiн; баспа 

iсiндегi корректуралық белгiлердi ұғыну; 

- баспаның қосымша (күнтiзбе, буклет және т.б.) өнiмдерiн безендiрудiң 

басты әдiс-тәсiлдерiмен танысу; 

Пәнді оқытудағы негізгі біліктілік: Курсты оқыту барысында БАҚ 

қызметiн қайта бағдарлаудың көптеген аспектiлерi талданып, нақты бiр 



38 
 

инновациялық құдылықтарды жүзеге асыруға ұжымды жұмылдыра бiлу 

мүмкiндiктерi қарастырылады. Кiтапқа кететiн шығынға, кiтап саудасына, 

кiтаптың базарлы экономикадағы өтiмдiлiгiне және жалпы кiтап 

экономикасына әсер ететiн факторларды меңгеру үйретіледі. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып 

 Кіріспе 

1 Баспа ісі туралы түсінік 

2 Кітап басылып шыққанға дейінгі кезең 

3 Құжаттар, баспа лицензиясы 

4 Баспа ісі. Пәнді оқытудың негізгі түсініктері 

5 Баспа құрылымы 

6 Баспа өнімдерінің негізгі параметрлері 

7 Баспа өнімдерін құрастыру және безендірудің негізгі элементтері 

8 Кітап басу аппараты 

9 Басылым пішінін (форматын) таңдау 

10 Баспа және автор. Редакциялық-баспалық үдеріс сатылары 

11 Авторлық және баспалық түпнұсқа 

12 Басылымның көлемді көрсеткіштері 

13 Үстел үстілік баспа жүйесі 

14 Кітапты көркемдік безендіру 

15 Техникалық редакциялау 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

 

Кіріспе  

 

Курстың мақсаты мен міндеті:  

Қазiргi кiтаптану саласындағы баспа процесi – белгiлi бiр шығарманы 

қолжазба кезiнен даярлаудан бастап баспаханадан басып шығарғанға дейiнгi 

бiрiмен-бiрi тығыз байланысқан, өзiндiк заңдылығы бар кезеңдi 

жұмыстардың кешендi және жүйелi арнасы. Баспа iсiндегi басты өндiрiс – 

кiтап болып есептелгендiктен, әуелi оның өзгешелiгi айқындалмақ. Осыған 

байланысты пән болашақ баспа қызметкерлерiн қызықты идеялар мен жаңа 

авторларды iздеуден бастап, кiтаптың жарыққа шығып, өнімді кiтапсаудасы 

желiсiне жеткiзуге дейiнгi аралықтағы қазiргi кездегi кiтап шығару 

процестермен таныстыруды, әдеби, көркемдеушi және техникалық 

редакторлардың қызметтерiн басты кезеңдерi бойынша үйретуді, қазiргi 

баспа қызметіне сәйкес, кiтапсаудасы мен маркетинг саясатын жүргiзудi 

үйретуді мақсат етеді. 
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Пәнді оқытудың міндеттері:  

Баспаның болашақ қызметкерлерiн, оның ішінде редакторлар және 

шығармашылық өкілдерін қазiргi кітап ісі мен баспа өнімдерін шығарудағы 

заманауи әдіс-тәсілдер мен ақпараттық-технологиялық құдылықтармен  

кездегi кiтап шығару процесiмен таныстыру. Әдеби, көркемдеушi және 

техникалық редакторлардың қызметтерiн басты кезеңдерi бойынша үйрету. 

Қазiргi баспа процесiне сәйкес, кiтапсаудасы мен маркетинг саясатын 

жүргiзудi көрсету. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  
 

Баспа ісі туралы түсінік 

Баспа ісі туралы нені білу қажет. Баспа, баспалық әрекеттер дегеніміз не, оның 

өнімдеріне не жатады? Баспа ісінің басты ұстанымдары. Пәнді оқудың басты ұғым-

түсініктері. 

 

Кітап басылып шыққанға дейінгі кезең  

Кітап басу мен баспаханалық әрекеттер басы. Пиктографикалық хат, 

идеографикалық хат, клинопись, иероглифтік хат, әріптік хат, алфавиттер – 

грек, латын, араб және т.б.  

Папирус, пергамен, бамбуктік пластиналар, береста. 

 

Құжаттар, баспа лицензиясы 

Баспа ісінің нормативтік базасы. ISBN. Штрихтік код. Баспа ісі 

және полиграфия бойынша ғылыми-техникалық ақпарат. Баспа 

жұмысын ұйымдастыру. 
 

Баспа ісі. Пәнді оқытудың негізгі түсініктері 

Баспаның жалпы міндеттері. Баспа құқығы. Баспа ісімен байланысты 

полиграфиялық кәсіпорын міндеттері. Баспа құжаттары. Баспалық 

терминология. 
 

Баспа құрылымы 

Баспаның типтік құрылымы мен құрамы. Баспаның негізгі бөлімдері мен 

мамандары. Бөлім функциялары. Негізгі баспа қызметкерлері және өндірістік бөлім 

мамандарының міндеттері мен қызметтік нұсқаулары. 
 

Баспа өнімдерінің негізгі параметрлері 

Баспалық-полиграфиялық өнімдердің негізгі түрлері мен ерекшеліктері. 

Баспалық-полиграфиялық өнімдердің классификациясы мен сипаттамасы.  

Басылымдардың пайдалану сипаттамасы. Басылым пайдалану жолдары 

мен қызмет мерзімін анықтау. 
 

Баспа өнімдерін құрастыру және безендірудің негізгі элементтері 
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Кітап пен оның құрастырмалы және безендіру элементтері. Кітаптың 

материалдық құрылымы. Беттеу қабы, форзац, жұмсақ мұқаба, ляссе, қаптал, 

отстав, расстав, шпация, кант, желімдеу, накидка және т.б. 

 

Кітап басу аппараты 
Кітап басу аппаратының жалпы сипаттамасы. Шығару мәліметтері. 

Титулдық мәліметтер. Авантитул. Шмуцтитул. Колонтитул. Кіріспе мен 

мазмұн. Алғы сөз,  сөз соңы, кіріспе мақала. Көмекші көрсеткіштер. 

Библиографиялық аппарат. Контртитул, фронтиспис және тағы басқа 

баспалық-полиграфиялық терминдер. 

 

Басылым пішінін (форматын) таңдау 

Басылым, баспа табақ және қағаз пішіндері. Қағаз бөлігі. 

Баспалық-полиграфиялық басылым пішіндерінің тобы. Кітап және 

журнал пішіндері. Газет пішіндерінің нормативтері. Үлкен, орташа, шағын 

және басқада басылымдардың пішіндері. Баспа табақ өнімдеріне пішін 

таңдау. Басылымның негізгі пішіндері мен оларды таңдаудың байланысы. 

 

Баспа және автор. Редакциялық-баспалық үдеріс сатылары 
Автормен келісім шарт жасау. Баспа әрекеттерін жоспарлау және редакциялық-

баспалық үдерісті ұйымдастыру. Жаңа басылым проспект-жоспарын түзу. 

Кітап безендіру негіздері. Кітап экономикасының негізгі фокторлары. 

Баспаның полиграфиялық және кітап саудасы кәсіпорындарымен ара-

қатынасы. 

 

Авторлық және баспалық түпнұсқа 

Мәтіндік түпнұсқа. Иллюстрациялық түпнұсқа. Авторлық және 

баспалық түпнұсқаға қойылатын негізгі техникалық талаптар. Қолжазба 

түпнұсқа. Бейнелі макет түпнұсқасы. Түпнұсқаға қойылатын жалпы 

талаптар. 

 

Басылымның көлемді көрсеткіштері 
Шартты баспа табағы. Ауқымды коэффициент. Авторлық табақ көлемі. 

Есепті баспа табақтағы басылым көлемі. Баспа табақтағы басылым көлемі. 

Келтіру коэффициенті. Есепті баспа табақтағы басылым көлемі.  

Тираж және кітаптың баспа табақ көлемі. Баспа табақ сыйымдылығы 

мен оның коэффициенті. 

 

Үстел үстілік баспа жүйесі 

Басылу үдерісіне дейінгі жалпы мәліметтер. Баспадағы компьютерлік техника. 

Компьютерлік-баспалық жүйе. 

Аппараттық құрылғы. Бағдарламалық қамтамасыз ету. Қаріптік қамту. 

Графикалық және безендіру мүмкіндіктері. Макет түпнұсқасын даярлау. 
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Кітапты көркемдік безендіру 

Графикалық дизайн. Кітапты көркемдік безендіру талаптары. 

Кітаптың көркемдік құрылымының элементтері. Кітапты көркемдік 

безендіру әдістері. Көркемдік редакциялау. 

Иллюстрациялық басылым. Кітап сырты, дизайны. Электронды 

техниканы пайдалану арқылы кітапты көркемдік безендіру. Көркемдеуші 

редактор міндеттері мен қызметтік нұсқауы. 

 

Техникалық редакциялау 

Техникалық редакциялау. Кітапты редакциялау. Техникалық 

редакциялаудың негізгі функциялары. Техникалық редактор міндеттері мен 

қызметтік нұсқауы. 

Қаріп гарнитурасы мен кеглін таңдау. Басылымның оқуға тиімділігін 

қамтамасыз ету. Стандарт бойынша талапқа сәйкес басылым пішінін, терім 

алаңшасы пішінін және арақашықтық элементтерін таңдау. Ойыңқы және 

басыңқы терім алаңшасы. 

Болашақ басылымның макетін дайындау. Баспалық үдерістің соңғы 

кезеңі. Түпнұсқа дананы полиграфияға жіберу. 
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Авторлық табақ көлемін анықтау; 

2. Есепті баспа табақ көлемін анықтау;  

3. Автормен келісім шарт жасау; 

4. Баспа өнімдерін құрастыру және безендіру - негіздері.  

5. Басылым пішіндері. Басылымдардың пішіндік топтары; 

6. Өлшеудік баспалық-полиграфиялық жүйесі.  

7. Баспа өнімдерін өлшеу бірліктері; 

8. Басу үдерісіне дейінгі жалпы мағлұматтар.  

9. Компьютерлік-баспалық жүйе. 

10. Ойыңқы және басыңқы терімдер;  

11. Техникалық безендіру;  

12. Баспа және автор; 

13. Баспа лицензиясы мен құжаттары; 

14. Баспаның негізгі параметрлері; 

15. Кітапты көркемдік безендіру. 
 

СТУДЕНТТІК ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Редакциялық-баспалық үдеріс және оны заманауиландыру жолдары. 

2. Көркемдік-техникалық безендіру талаптары; 

3. Баспа ісін дамытудың негізгі кезеңдері. 

4. Баспадағы материалдық-өндірістік база. 
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5. Жаңа баспа техникасын пайдалану арқылы редакциялық-баспалық 

үдерісті ұйымдастыруды бүгінгі заман талабына сай дамытудың негізгі 

бағыттары. 

6. Баспа өнімін полиграфиялық безендіруді жобалау. 

7. Баспа ісі және кіріс. 

8. Баспа маркетингі. 

9. Баспадағы маркетингтік әрекеттер. Баспадағы маркетингтің негізгі 

тұжырымдамасы. Маркетинг баспаның нарықта өмір сүруінің негізі.  

10. Шетелдегі баспа ісі хақында.  

11. Шетелдегі баспа ісі функцияларының жалпы қағидалары.  

12. Баспа саласын ұйымдастыру.  

13. Шетелдегі баспа ісін дамытудың кейбір тенденциялары. 

 

СТУДЕНТ ПЕН ОҚЫТУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Басылымды макеттеу; 

2. Баспадағы корректура; 

3. Баспалық корректураны және орындаушыларды тағайындау.  

4. Корректуралық және гронкалық терім түрлері мен оларға қойылатын талаптар; 

5. Мәтінге корректура жасау әдістемесі мен техникасы; 

6. Корректураның жалпы әдістемесі; 

7. Мәтінді терудің негізгі ережелері. Беттеудің негізгі техникалық ережелері; 

8. Баспа калькуляциясы; 

9. Баспа бизнес жоспары; 

10. Шетелдік баспа ісі. 

11. Кітап индустриясы; 

12. Баспа инфрақұрылымы. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Технология допечатных процессов.  Офицерова Н.В. – Москва, 2006. 

2. Ситников В.П. Издательское дело. – М.: Издательство АСТ,  2002. 

3. Стефанов С.И.Полиграфия для рекламистов и не только. – М.: Гелла-принт, 

2002.  

4.  Джон Пикок. Издательское дело. Книга от замысла до упаковки. Москва: 

ЭКОМ, 2002. 

5. Рябинина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса. – М.:Логос, 

2008 
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Қосымша: 

1. Бельчиков И.Ф. Техническое редактирование книг и журналов. Москва, 1968. 

2. Матвеева Р.В., Трубников Г.Г., Шифрина Д.А. Основы полиграфического 

производства. Москва, 1994. 

3. Пикок Дж. Издательское дело. Москва, 1998. 

4. Добкин С.Ф. Редактору и автору об оформлений книги. Москва, 1971. 

5. Маркус В.А. Организация и экономика издательского дела. Москва, 1983. 

6. Добкин С.Ф. Основы издательского дела и книгапечатания. Москва, 1964. 

7. Акопов А. И. Основы издательского дела. Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «журналистика». - Тольяттинский 

государственный университет. - Тольятти, 2005 

8. Жарков В.М., Кузнецов Б.А., Чистова И. Н. Экономика и организация 

издательского дела: краткий курс, М., 2002. 

9. Кузнецов Б.А. Экономика и организация издательской деятельности. – 

М.:Астрель,2006. 

10. Волкова В.Г.  Технология обработки текстовой информации М.: МГАП,  

2003. 
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R. ZhK 1206 РЕДАКЦИЯЛАУ. Жалпы курс 

 

көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

филология ғылымдарының кандидаты,  доцент С. Медеубек   

экономика ғылымдарының кандидаты, профессор м.а. Ж. Бекболатұлы 

 

Пікір жазғандар: 

филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың  

профессор  Б. Жақып   

«Роза принт» баспасының директоры Р. Абдиева   

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 «Редакциялау» жалпы курсы журналистика факультеті баспа ісі және 

дизайн кафедрасының студенттеріне жүргізіледі.  Бұл ғылыми  пән редактор 

қызметінің кәсіби тәсілдері мен негіздерін, қолжазбаны шығаруға 

дайындауды зерттейді.  

         Пәнді игеру нәтижесінде  білімгер: 

- баспа және полиграфия өндірісіндегі соңғы технологияны; 

- қолжазбаны әдеби редакциялауды жүзеге асыруды; 

- кәсіби қызметте әлеуметтік-гуманитарлық ғылымның методикалық 

негіздерін пайдалануды; 

- әлеуметтік-экономикалық зерделенген құбылыстарды болашаққа болжам 

жасауда біртұтас ғылыми тұжырымдалған көзқараста қоғамға жеткізуді; 

- полиграфиялық өнімдерді өндіру барысын техникалық біліммен ұштастыра 

отырып, баспа ісін ұйымдастыруды; 

- ғылыми, қоғамдық-саяси, көркем, арнайы, салалық әдебиеттерді 

шығарудың өзіндік ерекшеліктерін; 

- репродуциялаудың технологиялық кезеңдерін, оның ішінде жиілік, 

градациялық және түрлі-түсті коррекциялау тәсілдерін жүргізуді; 

- кітап, газет-журнал өнімдерін шығаруда компьютерлік бағдарламаларды 

пайдалана отырып, әртүрлі мәтін түрлерін редакциялауға; 

- басылымды баспаға дайындау мен жарыққа шығару барысындағы 

корректорлық үдерісті білуі керек. 

Білімгердің: 

- баспа қызметінің болашағын  болжау және модельдеу; 

- мәтіндік және кестелік құжаттарды дайындаудың компьютерлік 

технологияда жүзеге асуын, құжаттамалық ақпаратты іздеу мен сақтауын, 

мәліметтер базасын басқару жүйесін игеруге; 

- шет тілдердегі әдебиеттердің қазақ (орыс) ресми іскерлік стилдерінің 

нормаларын, оларды редакциялауды, аннотациялауды меңгеруге дағдысы 

болуы керек. 

Түлек құзырлы болуы керек: 
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- кәсіби салалық әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени шараларды шеше 

білуге; 

- баспагер  редактор қызметіндегі ұйымдастырушылық басқарушылық 

мәселелерді шешуге; 

- БАҚ-тағы әртүрлі ақпараттарды жинау және өңдеу, әртүрлі мәтіндерді 

редакциялау (қоғамдық - саяси, көркемдік), полиграфия өнімдерін шығаруға 

және таратуға; 

- баспа ісінің аясын лицензиялауға құзырлы болуы керек. 

          Пәннің прекреквизиттері: «Журналистикаға кіріспе», «Баспа ісінің 

негіздері»;  

         Постреквизиттері: «Редакциялаудың теориясы мен әдістемесі», 

«Отандық және шетелдік баспа ісі», «Басылымды редакторлық даярлау».     

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

№ Тақырыптар 

1  Редакторлық шығармашылықтың мәні мен маңызы. 

2 Редактордың қоғамдық пікір, ұлттық ой-сананы қалыптастырудағы 

рөлі мен орны. Редакциялау жөнінде жалпы мағлұмат.  

3 Редакциялау шығармашылық үрдіс. Мәтін теориясы және 

типологиясы.  

4 Баспа ісін ұйымдастыру мен үйлестіруде редакторға қойылатын 

талаптар. 

5 Редактор еңбегінің шығармашылық сипаты.  

6 Редактордың қоғамдық әлеуметтік зерттеу жүргізуі. 

7 Редактор - менеджер, редактор - маркетолог, редактор - стилист 

ұғымдарына сипаттама. 

8 Бүгінгі баспа редакторларының  міндеттері. 

9 Кітап насихаты, рецензиясы мен жарнамасы және  редактор қызметі 

10 Кітап таралымы  және  редактор үлесі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Редакциялау» курсы – өзiнiң сапасы жөнiнен қолданбалы, мақсаты 

жағынан тәжiрбиеге жақын, құрамы тарапынан кешендi пән. Ол баспа ісі 

мамандығы пәндерiнің iшiндегi іргелі білім беретін курстардың бiрi. Әдеби 

редакциялаудың қалыптасуы көп жағдайда әлеуметтiк мән-мазмұнға 

байланысты жүзеге асып жатады. Оның iлгерiлеу процесi кiтап баспасындағы 

редактордың жұмысын қарастыратын редакциялаудың теориясы мен 

практикасы сияқты пәндермен қатар жүрiп отырады. 

Қазақ даласында алғаш жарық көрген «Дала уәлаяты», «Түркістан 

уәлаяты», «Қазақ», «Айқап» сынды басылымдар арқылы редакциялаудың 

теориясы мен методологиясының  негізі қалыптасқан.   Классикалық 
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әдебиеттің негізін қалаушылар мәтіннің стилистикалық және тілдік 

ерекшеліктеріне көңіл аударған. Жазушылар мен ақындар қолжазбаны 

редакторлық тұрғыда оқудың ұтымды механизмін енгізді.  

 Редакциялауға деген алғашқы көзқарас   тілдік, стильдік  қателерді 

түзету деп қарастырылды. Себептері: революциядан кейінгі сауатсыздық, 

тілдегі нормативті проблемалар.  Бертін келе редакциялауға байланысты 

оқулықтарда сөйлеу мәдениеті мен нормативті талаптар ғана емес,  арнайы 

редакторлық аспектілер де қамтылған.  Қазір редакциялау  тұтас бір процесс 

ретінде қарастырылады. Автор шығармасын мазмұндық, фактілік, 

композициялық тұрғыдан талдау.  Аталған мәселені К.И.Былинский, Д.Э. 

Розенталь, кейінірек Н.М. Сикорский, А.Э. Мильчин сынды авторлар өз 

оқулықтарында мейлінше толыққанды зерттеп көрсетті. 

Пәннің мақсаты: баспада, газетте, радиода және телевизияда жарыққа 

шығаруға дайындау үшiн журналистiк шығарманың мәтiнiмен редакторлық 

жұмыс жүргiзудiң теориялық негiздерiн және кәсiби тәсiлдерiн меңгеруге 

көмектесу. 

Пәннің міндеттері: Редактор жұмысының пiкiр-таласы ретiнде "мәтiн" 

терминiнiң мән-мағынасын, оның сырлары мен сипаттарын жан-жақты ашып 

көрсетудi үйрету; 

 Редакциялаудың психологиялық және логикалық алғы шарттарын 

айқындауға мән беру; 

 Редакциялаудың алуан түрлi әдiстемелерiмен танысуға қол жеткiзу; 

 БАҚ материалдарын әдеби редакциялаудың талаптары тұрғысынан 

талдауды үйрету және мәтiндi редакциялаудың техникалық жайлары жөнiнде 

жаттығулар негiзiнде түсiнiк беруге дағдылану; 

 Редакциялаудың жалпы ережелерiн меңгеру арқылы журналистiк 

шығармашылық нақты мiндеттердi шешуге дағдылануды үйрету. 

Курсты оқу нәтижесінде студент:  

     Қолжазбаны редакторлық безендірудің заманауи стандарттары  жайлы;  

 -  Шығарманың  тіл-стильдік, композиялық кемшіліктерін, фактілердің 

дәлдігін, айқындығын тексеріп бағалаудан;  

-  Әр түрлі стильдегі шығармаларды редакциялаудың тәжірибелік қырынан 

түсінігі болуы тиіс. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Редакторлық шығармашылықтың мәні мен маңызы 

Журналистік шығармашылық жанжақтылықты, әр саладан хабардар 

болуды, әрқашан білімді жетілдіруді талап ететін мамандық. Редакциялауды 

негізінен редактор атқарады. Редактор білімділігі - мақаланың тиімділігін 

арттыруға, талаптарға сай жарық көруіне сеп бермек. Редактор қызметі 

қанша жерден көптүрлі болғанымен, ең алдымен ол - әдеби  қызметкер. 

Редактор деп аталуға тек жан-жақты, білікті, логикалық ойлау машығынан 

кенде емес, әдеби тілдің нормаларына қанық адам лайық. Редакторлық баға, 
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сын - бұл шығармаға сырт көзбен қарайтын, шебер, білімді сыншының 

бағасы. Телевизия, радио бағдарламаларын, газет мақалаларын дайындау, 

жарыққа шығару кезіндегі технологиялық-өндірістік үрдістің барлық буынын 

меңгергендігі редактордың ұйымдастырушылық қызмет-міндеттерінің 

сапалылығына әсер етіп, өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттырады.  

Идеялылық және табандылық туралы В.Г.Белинскийдің тұжырымдары. 

Отандық және шетел жазушы-классиктердің ерекше әдеби тәлiмгерлiгі. 

Әдеби шығарманың стильін  жетiлдiру туралы жазушылардың пікірлері. 

Олардың редакторлық  өңдеу мен талдау ерекшеліктерін айшықтау. 

Ш.Мұртаза, К.Смайыл, Ә.Нұршайықов, С.Абдрахманов, Ж.Аупбаевтар 

сынды қазақстандық жазушылар және ақындардың редакторлық қызметтері.  

 

Редактордың қоғамдық пікір, ұлттық ой-сананы 

қалыптастырудағы рөлі мен орны 

Редактордың қоғамдық пікір, ұлттық ой-сананы қалыптастырудағы рөлі 

мен орны. Редакциялау жөнінде жалпы мағлұмат.  Мәтiнді редакторлық 

талдау. Оның мақсаты, қабылдануы. Әдеби сын және редактор талдауы: 

салыстырмалы мiнездеме. Мәтiнді редакциялаудың негiзгi ережелерi. 

Мәтiннiң редакциялаудың дәстүрлi филологиялық әдiстемелерi. 

Лингвистикалық және әдебиеттану ғылымы тұрғысынан түсiндiру. 

Қолжазбаны редакторлық оқу ерекшелiктерi. Тез оқу әдiстемесі. 

Журналистiк материалдарды автормен бiрiгiп редакторлық талдау. Ұлттық 

басылымдардың қоғамдық-тарихи сипаты. 

 

Редакциялау шығармашылық үрдіс. Мәтін теориясы және 

типологиясы 

Мәтін – сөз арқылы жеткізілетін, сөйлеудің шығармашылық нәтижесі. 

Мәтін арқылы барлық тілдік бірліктер  іске қосылатындықтан, ол ерекше 

күрделі тілдік таңбаға жатады. Соған орай мәтінді талдау мен мәтінді тану, 

оның түзілімі мен құрылымын саралау, мәтінжасам барысындағы тілдік 

бірліктердің қызметін анықтау бүгінгі таңда өзекті мәселеге айналып отыр.  

ХХ ғасырдан бастап мәтін сөйлеу бірлігі және ерекше сөйлеу 

шығармашылығы ретінде зерттеле бастауы мәтін лингвистикасы пәнін 

дүниеге келтірді. Мәтін ұғымымен бірге оны танып-білудің жолдары, амал-

тәсілдері пайда болды. Ал мәтінді тілдік жақтан тану тілдік бірліктердің 

қызметін, мағыналық қырларын анықтаумен  пара-пар. Мәтіннің тілдік 

қырларын толық білу интеграциялық процеспен  қатар жүреді.  

Мәтін - тілдік бірлік, яғни мәтіндік типология линвистикалық 

типологияның өлшемдеріне сүйенеді. Мәтіндік типология оның 

параметрлеріне қарай әртүрлі  болып келеді. Соның бірі – құрылымдық 

параметрі.  Құрылымдық параметрлеріне қарай мәтіндер қарапайым (жай), 

күрделі және кешенді түрлерге ажыратылады.   
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Баспа ісін ұйымдастыру мен үйлестіруде редакторға қойылатын 

талаптар 

Редакциялау ұғымы өте күрделі ұғым. Латын тілінен аударғанда 

«redactus» – «тәртіпке келтірілген» деген мағынада. Баспасөз, радио, 

теледидарда редакциялау қоғамдық-әдеби іс-әрекет облысы, жариялауға 

материал дайындау дегенді білдіреді. Көптеген жағдайда редакциялаудың 

міндетін айқындауда оның мәтінді түзету деген бір жағы ғана 

қарастырылады. Түзету - редактор іс-әрекетіндегі маңызды құбылыс. Оның 

басты міндеті мазмұн мен шығарма формасына сараптама жасау болып 

табылады. Бұл оны дұрыс бағалау мен жетілдіру үшін қажет. 

Редакциялаудың міндеті – шығарманың қоғамдық бағалануы. Баспа ісін 

ұйымдастыру мен үйлестіруде редакторға қойылатын талаптар. 

 

Редактор еңбегінің шығармашылық сипаты 

Редакторлық іс-әрекеттің басы – дайындық кезеңі болып табылады. Оны 

ұйымдастырушы – шығармашылық кезең деп те есептеуге болады. Оған 

басылым, радио немесе теледидар бағытына сәйкес тақырыптық бағдарын 

айқындау, айдарлар мен жобалар, автор таңдауы жатады.  

Әдеби редакциялаудан ең алғашқы дәрісін 1952 жылы Мәскеу 

мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде профессор К. И. 

Былинский оқыған. Бұл дәріс арқылы курстың жалпы концепциясы 

қалыптасып, бағдарламаның негізгі бөлімдері анықталды. Бұл жаңа оқу 

бағдарламасының дайындық кезеңі аяқталды дегенді білдіреді. Практика 

бағдарламасы жасалып, алғашқы әдістемелік еңбектер жарық көре бастады.  

«Әдеби редакциялау» ұғымы баспасөз тарихына К. И. Былинскийдің 

«Әдеби редакциялау мен газет материалдарына түзету енгізудің негіздері»  

кітабы жарық көргеннен кейін, яғни 1940-шы жылдардың аяғында енді. Жаңа 

терминнің шығуы екі жағдаймен түсіндірілді: «Газет жұмысы жағдайында 

материалдардың редакциялық дайындығының спецификасын айқындау мен 

«әдеби өңдеу» – тіл мен стиль қателерін түзету» деген ұғымды кеңейту 

болды. 

 

Редактордың қоғамдық әлеуметтік зерттеу жүргізуі 

 Газет материалдарын редакциялаудың ерекшеліктері айқын еді: 

редактор публикация характерін, оның ақпараттылығын, автор 

позициясының спецификасын, автордың оқиға мен оқырманға 

жақындылығын, ақпараттың жылдамдығы мен редакцияның жұмыс 

жағдайын есепке алуы тиіс.  

Алғашында әдеби редакциялауға деген көзқарас практикалық ойларға 

негізделді. Кейіннен әдебиетке көптеген авторлар келді. Олардың 

қолжазбаларын баспаға жіберу үшін көптеген қарапайым қателерді түзеу 

керек болды. Редакциялаудан жазылған алғашқы еңбектер редакторларды 

осы жағдайларға үйретті. Өзінің қалыптасуы кезеңінде әрбір практикалық 
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пән норма мәселелерімен қақтығысады. Редактордың қоғамдық-әлеуметтік 

зерттеу жүргізуі. БАҚ-тың қоғамдық-әлеуметтік маңызы. 

 

Редактор - менеджер, редактор - маркетолог, редактор - стилист 

ұғымдарына сипаттама 

Редактор - менеджер, редактор - маркетолог, редактор - стилист 

ұғымдарына сипаттама. Редактор-менеджердің міндеті - қоғамдық 

компанияларда немесе ұйымдарда интернет-сайттарды құрастырып, 

корпоративтік медиабасылымдарды шығару. Шоу-бизнес саласында 

ақпараттық жарияланымдар мен жарнамалық құжаттарды ұйымдастыру және 

жетілдіру. Олардың мәтіндерін редакциялау жұмысын жандандыру.  

Редактор-маркетологтың міндеті. Оның ұйымдастырушылық және 

жауапкершілік сипаты. Түрлі стильде жазылған мақалаларды талдау. 

Photoshop бағдарламасын меңгеру. Сайтқа жарияланатын тауар аттарының 

дұрыс жазылуын қадағалау. Бренд-тауарлар туралы мақалалардың 

тақырыбын ұйымдастыру.  Сайттағы  жаңалықтар мен мақалаларды өңдеу. 

БАҚ-тарда  бренд тауарлар  туралы  PR материалдарының жазылу стильдерін 

айқындау, оны түзету жұмыстарын жасау. 

Ұйымның қоғаммен байланыс саласындағы сыртқы және ішкі 

саясатының тұжырымдамасын әзірлеуді ұйымдастырады. Ұйымның 

қоғаммен байланыс саласындағы саясатын жүзеге асыруға бағытталған 

перспективалы және ағымдағы бағдарламаларын құру әне іске асыру 

жөніндегі жұмысты басқарады.ұйым қызметіне қатысты экономикалық, 

қоғамдық-саяси және әлеуметтанушылық ақпаратты жинау және талдау 

жөніндегі қызметті үйлестіреді. Ұйымның қоғаммен байланыс саласындағы 

қызметінің ағымдағы жоспарын түзету үшін талдау материалдарын тұрақты 

түрде дайындауды ұйымдастырады. 

 

Бүгінгі баспа редакторларының  міндеттері 

Бүгінгі  баспа  редакторларының  міндеттері -  кітаптың таралымына 

үлес қосу болып табылады. Кітаптың кең таралуы үшін алдымен не керек, 

әрине, сауда орыны керек. Яғни, кітап дүкені. Бізде қазір ол бар ма? Жоқ. 

Мысалы, республикамызда екі жүзден астам аудан бар. Сол аудандардың 

әрқайсысында бір дүкеннен ашылса, оның бір жүйеге бағындырылған 

орталығы болса дейік. Әр аудандағы бір кітап дүкені бір кітапқа 50 данадан 

тапсырыс беретін болса, осылайша барлық тапсырыс орталық сауда орнына 

түсетін болса, жай кітаптың өзі он мың данамен жарыққа шыққан болар еді. 

 Редактор мәтінді түзету үшін ең алдымен оны терең ұғынып, оқып алуы 

қажет. Көркем әдебиет редакторларының тәжірибесіне негізделген 

редакциялаудың дәстүрлі әдісі осылай жасауды қажет етеді. Ғылыми және 

техникалық әдебиетті баспаға дайындау кезінде ұсынылған редакциялаудың 

динамикалық әдісі редакторға материал жайлы өз әдісі бойынша, мәтін терең 

зерттеліп оқылғаннан кейін түзету енгізіледі де, басуға ұсынылар алдында 

тағы бір қаралады.  
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Редакциялаудың теориясы мен практикасына байланысты әдебиетте 

редакторлық сараптама мәселелерін екінші орынға ығыстырып шығарды.  

Редакторлық жұмыс - өте күрделі жұмыс. Кез-келген мәтінге қолданыла 

беретін түзету түрлері болмайды. Түзету әдісін редактор өзі таңдайды. Бірақ 

оның бұл таңдауы нақты, әрі негізделген болуы қажет. Түзетулер мен 

өзгертулердің саны ол жұмыстың сапасын айқындамайды. Бүгінгі күні де 

газет редакцияларында кейбір қызметкерлер автор шығармасын қайтадан 

жазып шығуды өз міндеті деп санайды. Мұндай өңдеуден кейін көп жағдайда 

мәтін өз өңін жоғалтады.  

 

Кітап насихаты, рецензиясы мен жарнамасы және  редактор 

қызметі 

Редактор жарнамалық мәтіндерді, кітаптарды, плакаттарды, жобаларды, 

каталогтарды, буклеттерді даярлауды ұйымдастырады, олардың көрнекілігін 

және жалпыға қол жетерліктей болуын қамтамасыз ете отырып сапасын, 

қоғамдық мораль нормаларының сақталуын бақылайды. Кітаптар мен кітап 

басылымдарын жарнамалау бойынша шарттар мен келісімдерді даярлауды 

және оны жүзеге асыруға көмектеседі. Баспахананы қажетті білікті 

кадрлармен қамтамасыз ету, жұмысшылардың білімі мен тәжірибесін тиімді 

пайдалану, ұжымның әлеуметтік дамуы, қауіпсіз және қолайлы еңбек 

жағдайларын жасау, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама талаптарын 

сақтау бойынша шараларды қабылдайды. Ұжымдық шарттарды дайындауды, 

жасауды және орындауды ұйымдастырады, өндірістің тиімділігін арттыру, 

ктіптарды рецензиялау мен жарнамалау бойынша жұмыстарды жүргізеді. 

Қазір баспалардан не шығып, не қойып жатқанын ешкім біле бермейді. 

Оқырманды да бағыттап отыру керек. Қоғам жаңа буын жастармен, жас 

толқындармен толығып жатыр. Жоқ деп, отыра бергеннен, барды бағалай 

білмегеннен ұтыларымыз сөзсіз. Жақсы кітап пен авторды насихаттай білу, 

оны оқырманмен таныстырып отыру, ол жайында пікір қалыптастыру 

әдебиетіміздің дамуына, руханиятымыздың кемелденуіне серпін береді. 

Кітап насихаты, ең алдымен, кітапқа деген көзқарасты қалыптастырады, 

кітаптың қалың оқырманға барар жолын ашады. 

 

Кітап таралымы  және  редактор үлесі 

Бүгінде қоғам да өзгерді, оқырман да өзгерді. Қоғам дамуы бағыттаушы 

бағдарламалар арқылы жасалады. Оқырманды да бағыттап отыру өте-мөте 

қажет. Нарық, ақша, байлық – бірінші кезекке шықты. Қазіргі пайым соны 

төңіректейді. Демек, кітапқа назар аударту баспаның, автордың қолынан 

келмейді. Қазіргі заманның тетіктері үн қосуы керек. Мықты шығарманың 

өзі айтпаса, жарнамаланбаса, насихатталмаса, елеусіз қалуы әбден мүмкін. 

Сондықтан, қазақ кітабының насихаты – рухани қазыналардың ғана емес, 

ұлттық болмысымыздың, ана тіліміздің насихаты. Тұрақты әрі жүйелі 

насихат болса, қазақ кітабына деген көзқарас, қоғамдық ахуал, оқырмандар 

сұранымы қалыптаса бастайды. Осы ретте бұл ізгілікті шаруаны игілікті 
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етуді қазақ баспасөзі – газет-журналдар, радио мен теледидар назарда ұстауы 

керек-ақ. Оқырманның психологиясы өзгерді. Бұл – заманның әкелген 

тікелей ықпалы. Біз осыған бейімделуіміз керек. Демек, жазылатын, шығатын 

кітаптың формасы, тәсілі, стилі де осыны ескеруі керек. Бұл ретте көсем сөз 

(публицистика) алға шықты. Мұның да екі жағы бар: бірі – көпшілікке керек 

кітаптар бар, екіншісі – көркемдікті кредо етер қауымның іздейтін кітабы 

бар. Міне, осы тұрғыдан алғанда оқырманның ықыласын оятып, бағыттап 

отыратын насихат күшті болуы керек. Оның басты мақсаты – жаһанданудан, 

өзге тілдің экспансиясынан сақтап қалатын ұлтымыздың ұстыны қазақ кітабы 

екенін естен шығармау. 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Редакторлық шығармашылықтың мәні мен маңызы.  

2. Редактордың қоғамдық пікір, ұлттық ойсананы қалыптастырудағы рөлі 

мен орны.  

3. Редакциялау жөнінде жалпы мағлұмат.  

4. Редакциялау шығармашылық процесс.  

5. Мәтін теориясы және типологиясы.  

6. Мәтінді редакторлық қызмет ерекшелігі.  

7. Баспа ісін ұйымдастыру мен үйлестіруде редакторға қойылатын талаптар.  

8. Редактордың қоғамдық әлеуметтік зерттеу жүргізу, баспа жоспарын: 

тактикасы мен стратегиясын жасау, автор тарату, онымен іркелік қарым - 

қатынас орнату әдістемелері мен құқықтық, этикалық негіздері. 

9. Редактор - менеджер, редактор - маркетолог, редактор - стилист 

ұғымдарына сипаттама.  

10. Бүгінгі баспа редакторлары алдындағы уақыт еншісіне талап етіп 

отырған міндеттер.  

11. Кітап насихаты, рецензиясы мен жарнамасының редактор қызметіне 

қатысты.  

12. Кітап таралымы артуына редактор үлесі. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН АТҚАРАТЫН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Баспадағы редактордың ролі, қызметі және міндеттері 

2. Редактор қызметінің әкімшілік аспектісі 

3. Редактор қызметінің ұйымдастырушылық аспектісі. 

4. Редактор қызметінің шығармашылық аспектісі 

5. Редактордың авторлармен жұмысы.  

6. Автормен келімсімшарт рәсімдеудің құқықтық аспектілері. 

7. Басылым концепциясы және типологиялық құрамы 

8. Кітап басылымдарының систематизациясы 
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9. Ғылыми басылымдардың табиғаты мен типологиялық белгілері 

10. Ғылыми басылымдардың түрлері 

11. Редактордың ғылыми басылымдар мәтінімен жұмысы 

12. Ғылыми басылымдардың анықталмалық аппаратының дайындалуы. 

13. Анықтамалық басылымдар. Түр-типологиялық құрылымы 

14. Анықтамалық басылымдар концепциясы. Материалдарды 

систематизациялау  мәселелері 

15. Редактордың басылымның структуралық бірліктерімен жұмысы 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 

2001. 

2 Валгина Н.С.  Теория текста. М., 2003. 

3 Голуб И.Б. Курс лекций по литературному редактированию. М., 2004. 

4 Гужова И.К. и др. Литературное редактирование: Материалы для 

занятий. М., 2007. 

5 Глумаков В.Н., Егорова Е.Б. Подготовка рукописи к изданию: Словарь-

справочник. – М., 2009. 

6 Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. 

Редакционно-издательское оформление издания. М., 2003. 

7 Редакторская подготовка изданий. Под общей ред. д. ф. н., профессора 

С.Г. Антоновой, М., 2004. 

 

Қосымша: 

1. Голуб И.Б. Основы риторики. М., 2003. 

2. Кожин А.Н. и др. Функциональные типы русской речи. М., 2002.  

3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 

2002. 

4. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 

2004. 

5. Рисс О.В. Что нужно знать о корректуре. Маленькое пособие. М., 2000. 

6. Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических 

изданий. М., 2007. 

7. Словарь-справочник автора. М., 2009. 

8. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе. М., 2001. 

9.  Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001. 

10.  Ворошилов В. В. Журналистика. Санкт-Петербург., 2001. 

11.Справочная книга корректора и редактора. М., Книга, 2004. 
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көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

филология ғылымдарының кандидаты,  доцент Мухатаева Қ. 

 

Пікір жазғандар: 
филология ғылымдарының кандидаты,  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті  С.Медеубек 

«Роза принт» баспасының директоры Р. Абдиева   

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

                                                     

Типтік оқу бағдарламасында студенттерге басылымдарды шығарылым 

мағлұматтарымен безендіру ережелері талданып түсіндіріледі. Баспа ісіне 

қойылатын стандарттардың негізгі талаптарына сай мысалдар келтіріле 

отырып талданады. Кітап басылымының шығарылым мағлұматтарының 

күрделі жағдайларына ерекше көңіл бөлінеді. 

Пререквизиттері: Басылым аппараты. Баспа ісінің маркетингісі және 

менеджменті. Баспа ісінің экономикасы және  ұйымдастыру 

Постреквизиттері:. Баспа ісінің негіздері.Кітаптану негіздері. 

Басылымды көркемдік техникалық безендіру. 

Курс мақсаты: Студенттерге стандарттар туралы жалпы түсінік, 

стандарттардың мақсаты, принциптері, сонымен бірге Қазақстан 

Республикасында стандарттардың дайындалу жолдары мен қолдану аясы 

туралы толық түсінік беру.  

Басылым өнімдері- кітаптарды, мерзімді және жалғаспалы 

басылымдары, ноталық және картографиялық басылымдарды, электронды 

басылымдарды шығарылым мағлұматтарымен безендіру ережелерін талдап 

түсіндіру, сонымен бірге, басылымдардың тыстамасы мен мұқабасын 

безендіру туралы да мәлімет бере отырып, отандық кітап басылымдарын да 

бәсекеге қабылетті, әлемдік стандарттарға сай етіп шығаруды үйрету.  

Курс міндеті: Басылым мәдениетін қалыптастыру.Баспа ісіне 

қойылатын стандарттардың негізгі талаптарына сай мысалдар келтіріле 

отырып, әр басылымдағы шығарылым мағлұматтарының күрделі 

жағдайларына ерекше көңіл бөлуді үйретеді. Студенттерге баспа ісі және 

кітап бизнесі саласында барлық стандарттармен  сапалы түрде 

таныстырылады.  

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері):  
Пәнді оқып-үйренудің нәтижесінде студент меңгеруі керек: 

Халықаралық және ұлттық стандарттардың дайындау жолдарын; 

Ақпарат, кітапханатану және баспа ісі жөніндегі стандарттардың барлығын 

(СИБИД системасындағы) баспа ісінде қолданыла білу; стандарттарда 

кездесетін терминдерді және олардың анықтамаларын; стандарттардың 
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қолдану аясын; кітаптардың түріне қарай титул беттерін безендіре білу. Кітаптың 

тыстамасы мен мұқабасын стандартқа сай безендіру жолдарын; 

Титул бетін безендіру; авторлық кітаптарды безендіру; аударма 

әдебиетінің титул бетін безендіру; факсимилді кітап титул бетін безендіру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  
 

№ Аталуы 

1 Кіріспе. Стандарттар туралы жалпы түсінік, стандарттардың мақсаты, 

ұстанымдары. Стандарттаудың мәні, ұғымы және рөлі.  

2 Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің 

Техникалық реттеу және метрология комитеті (Мемстандарт) 

3 Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтар мен 

байланыстар. 

4 Стандарттау саласының   ұлттық (мемлекеттік) жүйесі. Мемлекеттік 

стандарттар.Кітап басылымының титул бетінде қойылатын шығарылым 

мағлұматтары. 

5 Басылымдардағы ақпараттық жүйелердің берілу  тәртібі. Шығарылым 

мағлұматтарын рәсімдеу  талаптары. 

6 Басылымдарда библиографиялық жазбаларды беру жолдары. ГОСТ 7.1—

2003 Мемлекетаралық стандарт. Библиографиялық жазбалар. 

Библиографиялық сипаттау.  

7 Басылымдарды жүйелеу.Басылымның статистикалық есебін жүргізу 

жолдары. 

8 Басылымның тыстамасы мен мұқабасын безендіру “ГОСТ 7. 83—2002 

Мемлекетаралық стандарт. Басылым. Тыстама және мұқаба. Безендірудің негізгі 

талаптары мен ережелері. 

9 Мерзімді және жалғаспалы басылымдардың шығарылым мағлұматтары 

10 ГОСТ 7.83-2001 «Электронды басылымдар. Негізгі түрлері және 

шығарылым мағлұматтары». 

11 Нота басылымдарының шығарылым мағлұматтары 

12 Бейнелеу өнері (ИЗО) басылымдарының шығарылым мағлұматтары 

13 Картографиялық басылымдардың шығарылым мағлұматтары 

14 ISSN-сериялық басылымдардың халықаралық стандартты нөмірі. ГОСТ 

7.56-2002 

15 Стандарттардың баспа өнімдерінде орындалу деңгейі.Бүгінгі күнгі 

басылымдардың сапасына сараптама. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе. Стандарттар туралы жалпы түсінік, стандарттардың 

мақсаты, ұстанымдары. Стандарттаудың мәні, ұғымы және рөлі 

Баспа өнімдерінің стандарттары дегеніміз - біздің күнделікті 

пайдаланып жүрген баспа өнімдері- кітап , газет, журнал сол сияқты басқа да 

ақпараттық басылымдардың шығарылым мағлұматтарын бір ізге түсіріп, 

реттейтін  нормативті-техникалық құжат. Бүгінгі таңда ақпарат құралдары 

мен кітап басылымының түрлерінің көптігі соншалық, егер оны реттейтін 

осындай құжат болмаса, ол басылымдармен жұмыс атқаратын мекемелер мен 

оқырманның бірін-бірі «түсінуі» мүмкін емес. Стандарт - басылымдарын 

түрлеріне қарай бірыңғайластырылғандықтан оқырман кітаптың авторын, 

суретшісін, аудармашысын, жанрын, қандай оқырманға арналғандығын, 

сонымен бірге қысқаша мазмұнымен, басылған жері, тиражы, көлемі туралы 

бірден ақпарат ала алады. Сонымен бірге стандарттау  библиография, 

статистика және кітап саудасы саласында басылым туралы ақпараттар 

жүйесін әмбебап етеді. Стандарттау әрине, баспа саласында шектеулер 

қоятыны шындық, бірақ  баспа өнімдерімен жұмыс істейтін ақпарат, 

кітапхана және оқырман арасын бір деңгейде түсіністікке келтіретін 

қажеттілік. Баспа ісін реттейтін стандарт «Ақпарат, кітапханатану және баспа 

ісі жөніндегі стандарттар жүйесінде»  қаралады. (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу- СИБИД). Бұл жүйедегі 

стандарттарда барлық ақпарат, библиография және баспа ісіне байланысты 

басылымдардың шығарылым мағлұматтарын, басылымдардың 

библиографиялық жазбаларын, кітапханалық жүйеде орналастыру, 

электронды басылымдардың мағлұматтарын орналастыру қаралып, 

реттеледі. Стандарттар жүйесі мемлекетаралық деңгейде  қолданылады, 

сондықтан ГОСТ –деп аталады. ТМД елдерінде біріңғай дәрежеде сақталуы 

керек.  Бұл стандарттардың барлығы да  ISO- ға сәйкестендіріліп жасалады. 

Қолданылуына қарай стандарттар мемлекеттік, республикалық және салалық 

болып бөлінеді. Біздің баспа ісінде қолданылатын стандарттарымыз 

мемлекеттік және республикалық болып келеді. 

   Курс сабағының мақсаты болашақ баспагер- студенттерге кітап жоғары 

деңгейде, сапалы болып басылып шығу үшін, барлық баспагерлер мен баспа 

мекемелері, олардың ұйымды-құқылық құрылымы мен меншік түрінің сан 

алуандығына қарамай, ақпарат, кітапханатану және баспа ісі жөніндегі 

мемлекетаралық стандарттар талаптарын бұлжытпай орындаулары керек 

екенін түсіндіру. Сонда ғана Қазақстандық баспа ісі және баспагерлер 

әлемдік деңгейде халықаралық бәсекеде өз биігінен көрінеді және де баспа ісі 

қарыштап дами алады. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің 

Техникалық реттеу және метрология комитеті (Мемстандарт) 

11-бап. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер 

1. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер мемлекеттiк 

органдардың және мүдделi тараптардың ұсыныстары бойынша салааралық 

деңгейде стандарттау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу үшiн экономика 

салаларында құрылады.  

Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң құрамына 

мемлекеттiк органдардың және мүдделi тараптардың өкiлдерi кiредi. 

2. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң құзыретiне: 

1) бекiтiлiп берiлген объектiлер және қызмет бағыттары бойынша 

мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiн дамытудың негiзгi бағыттарын 

айқындау жөнiндегi ұсыныстарды дайындау; 

2) мемлекеттiк стандарттарды және техникалық-экономикалық ақпарат 

жiктеуiштерiн, халықаралық, өңiрлiк, ұлттық стандарттар мен шет 

мемлекеттердiң техникалық-экономикалық ақпарат жiктеуiштерiн және 

оларға енгiзiлетiн өзгерiстердi әзiрлеуге және оларға сараптама жасауға 

белгiленген тәртiппен қатысу; 

3) мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiн дамыту бағдарламаларына 

техникалық регламенттер мен мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу жөнiнде 

ұсыныстар дайындау жатады. 

3. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң құрылу, жұмыс 

iстеу, таратылу тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi . 

 

Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтар мен 

байланыстар 

ISBN (Халықаралық стандартты кітап номері) – Халықаралық ISBN 

Агенттігі орталығы- Лондон. Кітаптарды өзіне тән ғана номермен  тіркеп, 

нөмірлеу. Бұл системаны кітап жүйесіне енгізу осы ISBN Агенттігіне енген 

мемлекеттерде кітаптар туралы ақпаратты автоматтандырудың, электрондық 

жүйелермен ақпарат беруді іске асырудың бірден-бір жүйесі. 1965 жылы 

Ұлыбританияның үлкен кітап фирмасынан басталған жұмыс қазіргі уақытта 

200 – ге  тарта елді қамтыған. 1972 жылы Берлинде мүше-мемлекеттер 

бірігіп, Орталығын құрып, соған сәйкес Халықаралық стандарт ИСО 2108 

«Кітаптарды халықаралық стандартты нөмірлеу» стандартының жобасы 

жасалған. Бұл орталыққа кірген мемлекеттер сол стандартқа сәйкес жұмыс 

істеп, орталық ISBN Агенттіктің методикалық нұсқауларын, ережелерін, 

жаңалықтарын басшылыққа алып жұмыс жүргізеді.  

Қазақстан Республикасында мерзімді басылымдарды шығаруда  ISО 32 

97-98 “Ақпараттау және құжаттау. Сериялық басылымның халықаралық 

стандартты нөмері” (ISSN) Халықаралық стандартынан  дәлме-дәл 
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аударылған ГОСТ 7.56-2002 “Сериялық басылымдарды халықаралық 

стандартты нөмірлеу” мемлекетаралық стандарты басшылыққа алынады. 

 ISSN белгісі мерзімді басылымдардың ресми басылым екенін 

айқындайтын көрсеткіш. Әрбір ISSN нөмірі Франциядағы Халықаралық 

мерзімді басылымдардың тіркеу орталығының халықаралық базасында 

сақталады. 

Халықаралық музыкалық басылымдарды стандартты нөмірлеу, ISMN 

(ағыл. International ISMN Agency) Халықаралық агенттіктің басшылығымен 

жүргізіледі. ISMN Халықаралық агенттігі, ISMN жүйесіне кіретін елдердегі 

ұлттық ISMN агенттіктеріне  ISMN нөмірлерін орталықтандырылған түрде 

таратады. Бұл стандарттар кітап басылымдарын  стандарттау саласында 

халықаралық ынтымақтастықтар мен байланыстады арттырады. 

 

Стандарттау саласының ұлттық (мемлекеттік) жүйесі. Мемлекеттік 

стандарттар 

Ұлттық стандарттар бойынша кітап басылымының титул бетінде 

қойылатын шығарылым мағлұматтары.  

Кез келген кітап басылымының титул беті шығарылым деректері 

орналастырылғандықтан кітап туралы бірінші мәлімет беретін дерек көзі. 

Титул беттен оқырман кітап туралы бірінші мәліметті алады, сол сияқты 

кітапханаларда библиографиялық тіркеу, іздестіру, каталогтарға орналастыру 

жұмыстары жүргізіледі. Сол себептен, бұл дәрісте кітаптың шығарылым 

мағлұматтарына толығырақ тоқталынады. Стандарттау саласының 

ұлттық (мемлекеттік) жүйесі БАСЫЛЫМ. ШЫҒУ МӘЛІМЕТТЕРІ. Жалпы 

талаптары және рәсімдеу ережелері ҚР СТ 2383 – 2013 стандарты туралы 

толық ақпарат беріледі. 

 

Басылымдардағы ақпараттық жүйелердің берілу  тәртібі. 

Шығарылым мағлұматтарын рәсімдеу  талаптары 

Кітап басылымының титул парақтың сыртқы бетінде шығарылым 

мағлұматтарын орналастыру 

Титул парақтың сыртқы бетінде төмендегі шығарылым мағлұматтарын 

келтіріледі: 

 Әмбебап ондық жіктеуі (ӘОЖ) (УДК); 

 Кітапхана-библиография жіктеуі (КБЖ) (ББК); 

 авторлық белгі; 

 серия туралы титул бетте келтірілмеген мәліметтер; 

 көп томды басылымның шығарыла басталуы туралы мәліметтер; 

 егер титул бетте көрсетілмесе, оқулықтар мен оқу құралдарының 

бекітілу немесе ұсынылуы туралы мәліметтер; 

 егер титул бетте көрсетілмесе, қосымша авторлар (олардың төрт және 

одан көп болса), кітапты дайындауға қатысқан басқа авторлар туралы 

мәліметтер; 
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 басылым туралы басқа да мәліметтер (мысалы, пікір білдірушілер, 

көмек берушілер, көрме ұйымдастырушылар, туралы мәліметтермен қоса 

алғыс білдірген жазбалар т. с. с.); 

 оқырмандардың жас ерекшеліктері туралы мәліметтер; 

 басқа басылымнан көшірілген болса, ол басылым туралы мәліметтер; 

 аннотациялы кәртішке макеті; 

 шығару деректері және шығару деректері алдындағы мәліметтер (егер 

олар титул парақтың соңғы бөлігінде көрсетілмесе); 

 ISBN; 

Басылымдарда библиографиялық жазбаларды беру жолдары. ГОСТ 

7.1—2003 Мемлекетаралық стандарт. Библиографиялық жазбалар. 

Библиографиялық сипаттау.  

Басылымдарды жүйелеу.Басылымның статистикалық есебін жүргізу 

жолдары. 

ГОСТ 7.60-2003 стандарты бойынша мақсатты басылымдардың 

төмендегідей негізгі түрлері белгіленеді: 

 ресми басылым – мелекеттік мекемелер, қоғамдық ұйымдар атынан 

жарияланатын, нормативті немесе директивалық сипаттағы басылымдар; 

 ғылыми басылымдар – теориялық немесе эксперименталдық 

зерттеулер нәтижелері, сонымен бірге, жариялауға дайындалған мәдени 

мұраға қатысты және тарихи құжаттар; 

 ғылыми-көпшілік басылымдар – арнайы маман емес оқырманға 

түсінікті тілмен жазылған, мәдениет және техника ғылымдары саласындағы 

теориялық және эксперименталдық зерттеулер туралы мәліметтер; 

 өндірістік-практикалық басылым – әртүрлі деңгейдегі мамандарға 

арналған, технология, техника және өндірісті ұйымдастыру бойынша, 

сонымен бірге, қоғамдық практика саласы бойынша басқа да мәліметтер 

келтірілген басылымдар; 

 нормативті өндірістік-практикалық басылым – өндірістің әртүрлі 

қызметтер саласы бойынша ережелер мен талап мөлшерлері көрсетілген, 

ресми басылым; 

 оқу басылымдары – әртүрлі жастағы және оқу сатысының әртүрлі 

деңгейіндегі оқушылар үшін, оқып үйрену және сабақ беру үшін ыңғайлы 

түрде жазылған, ғылыми немесе қолданбалы сипаттағы, бір жүйеге 

келтірілген мәліметтер басылымы; 

 көпшілік-саяси басылым – көпшілік оқырмандарға арналған, 

қоғамдық-саяси және үгіт-насихат сипаттағы шығармалар басылған 

басылымдар; 

 рухани-ағарту басылымдары – бүкіл әлемдік ақиқатты түсіндіретін, 

жоғарғы күш – Құдайдың бар екендігіне және құдыретіне сенім негізінде 

жазылған, діни мазмұндағы басылымдар; 
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 анықтама басылымдар – пайдалануға және тез тауып алуға ыңғайлы 

түрде берілген, тұтас оқуға арналмаған, ғылыми немесе қолданбалы 

сипаттағы мәліметтер басылған басылым; 

 ақпараттық басылым– ғылыми-ақпараттық қызметпен айналысатын 

мекемелер шығарған алғашқы ақпарат көздеріндегі (жарияланған, 

жарияланбаған) құжаттардың жүйеленген мәліметтері келтірілген басылым; 

 бос уақытқа арналған басылым – тұрмысты ұйымдастыруға, әртүрлі 

шығармашылық өнердің түрлерімен айналысатындар үшін жалпыға бірдей 

мәліметтер келтірілген басылымдар; 

 жарнамалық басылым – тұтыну бұйымдарына, қызмет көрсету 

түрлеріне, іс-шаралар туралы мәліметтерді, оларға сұранысты арттыру 

мақсатында тартымды етіп көрсетілген басылымдар; 

 көркем әдебиеттер басылымы – көркем-әдеби шығарма 

(шығармалар) басылымы. 

Басылымның тыстамасы мен мұқабасын безендіру “ГОСТ 7. 83—2002 

Мемлекетаралық стандарт. Басылым. Тыстама және мұқаба. Безендірудің 

негізгі талаптары мен ережелері. 

Кітап басылымы мұқабадан, тыстамадан және супер тыстамадан 

құрылады. Олар арқылы оқырман басылым туралы алғашқы және жалпы 

мағлұматтар алады. 

Кітаптың тыстамасы мен мұқабасының шығарылым мағлұматтарына 

қойылатын талаптар мен ережелер мемлекетаралық ГОСТ 7.84—2002 

«Басылым. Тыстама және мұқаба. Безендірудің негізгі талаптары мен 

ережелері» стандартында келтірілген. (ГОСТ 7.84—2002 «Издания. Обложки 

и переплеты. Общие требования и правила оформления»). 

Безендіру баспагердің көркемдік шеберлігі мен басылымның 

типографиялық ерекшелігіне байланысты. 

Кітаптың тыстамасы мен мұқабасында, супер тыстамасында 

келтірілген мағлұматтар басылымның титул парағындағы шығарылым 

мағлұматтарына сәйкес болу керек. Кітаптың тыстамасы мен мұқабасында 

келтірілген мағлұматтар оның титул парағындағы мағлұматтарға сәйкес емес, 

немесе оларды бұрмалайтын болмау керек. 

Кітаптың тыстамасында, супер тыстамасында бірінші бетінде, немесе 

мұқабаның алдыңғы бетінде келтірілетін деректер: 

 автордың аты-жөні (қосымша авторлар); 

 басылым атауы. 

 

Мерзімді және жалғаспалы басылымдардың шығарылым 

мағлұматтары 

Мерзімді басылымдар — журнал, мерзімді және жалғаспалы 

басылымдардың жинақтары, бюллетендер (газеттерден басқа) шығарылым 

мағлұматтарына төмендегідей мәліметтерді беруі керек: 

 ISSN-сериялық басылымдардың халықаралық стандартты нөмірі; 

 тақырып үстінде берілетін деректер; 
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 басылымның жалпы аталымы; 

 басылымның дербес аталымы; 

 кіші тақырыпша деректері; 

 редакторлар, редакция алқасы, құрастырушылар, суретшілер, 

корректорлар туралы хабарламалар; 

 шығу деректері; 

 авторлық құқық қорғау белгісі; 

 шығару деректері;. 

 

ГОСТ 7.83-2001 «Электронды басылымдар. Негізгі түрлері және 

шығарылым мағлұматтары» 

Электронды басылымдардың шығарылым мағлұматтары 

Электронды басылымдар мемлекетаралық ГОСТ 7.83-2001 

«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» стандартына 

сәйкес безендіріледі.  

Электронды басылымдардың шығарылым  мағлұматтары мыналардан 

тұрады: 

- тақырып үстіндегі мәліметтер; 

- авторлар мен электронды басылымды дайындауға қатысқан жеке және 

заңды тұлғалар туралы; 

- электронды басылымның тақырыбы (аталуы); 

- кіші тақырыпша астындағы мәліметтер; 

- шығу деректері; 

- мерзімді басылым ісімен айналысуға берілген куәлік нөмірі және оның 

берілген күні (тіркеу туралы куәлік) (мерзімді электронды басылым үшін); 

- жүйелерге қойылатын ең төмен деңгейдегі талаптар; 

- классификация индекстері; 

- аннотациялы кәртішке макеті; 

- шығару деректері; 

- халықаралық стандарттар нөмірлері (ISMN, ISBN); 

- штрих-кодтар; 

- авторлық құқық қорғау белгісі. 

 

Нота басылымдарының шығарылым мағлұматтары 

Нота басылымдарының шығарылым мағлұматтары 

Нота басылымдарының шығару мағлұматтарына мыналар енгізіледі: 

 ISMN-халықаралық стандарттық музыкалық (ноталық) нөмері; 

 тақырып үстіндегі мәліметер; 

 авторлар және басылымды дайындауға қатысқан басқа тұлғалар туралы 

хабарлар; 

 басылымның аталуы; 

 кіші тақырыпша астындағы мәліметтер; 

 шығу деректері; 

 авторлық құқық қорғау белгісі; 
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 шығару деректерінің үстіндегі мәліметтер; 

 шығару деректері; 

 

Бейнелеу өнері (ИЗО) басылымдарының шығарылым 

мағлұматтары 

Бейнелеу өнеріне жататын — альбом, буклет басылымдарының 

шығарылым мағлұматтары кітап безендіру талаптарына сәйкес келеді. Кейбір 

жағдайда, альбомның тақырыбы ретінде, шығарма репродукциясы альбомға 

енгізілген суретшінің аты алынады. Кіші тақырыпша деректерінде «Альбом», 

«Репродукция альбомы», «Фотоальбом» т. с. с. сөздер жазылады.  

Фотоальбом түріндегі берілген басылым фотографтың шығарма-шылығына 

арналған болса, онда фотографтың аты титул бетте, фотоальбомның 

тақырыбы немесе авторы ретінде көрсетіледі. Тақырыптық фотоальбомда 

фотографтың (фотографтардың) аты кіші тақырыпша деректерінде титул 

бетте, немесе титул беттің сыртқы жағында көрсетіледі. 

Аудармалы көркем күнтізбелердің шығарылым мағлұматтары: 

 тақырып (атауы) үстіндегі мәліметтер (мекеменің аталуы, серияның 

тақырыбы); 

 суретшінің аты (егер күнтізбеде бір ғана суретшінің немесе авторлас-

суретшілердің туындыларының репродукциясы болса); 

 тақырыбы; 

 күнтізбелік жыл; 

 шығу деректері; 

 шығару деректері; 

 ISBN; 

 авторлық құқық қорғау белгісі. 

Аудармалы көркем күнтізбелердің шығарылым мағлұматтары 

кітаптардың шығарылым мағлұматтарына ұқсас. Тек, ISBN және авторлық 

құқық қорғау белгілері басылымның соңғы бетінде көрсетіледі. 

 

Картографиялық басылымдардың шығарылым мағлұматтары 

Мемлекетаралық ГОСТ 7.4—95 стандартында картографиялық 

басылымдар туралы айтылмағандықтан бұл стандартты картографиялық 

басылымдарға қолдануға болмайтынын айту керек. Бірақ кейінгі жылдары 

картографиялық басылымдар жиі шығарылатындықтан, Ресей стандартының 

негізімен олардың шығарылым мағлұматтарына қойылатын жалпы 

талаптарды қарастырдық. Картографиялық басылымдарды безендірудің өз 

ерекшеліктері болғанымен, басқа басылымдарды безендіру ережелерінен 

айырмашылығы аз. 

Көлемінің көпшілік бөлігінде картогарфиялық бейнелер берілген 

басылымдарды – картографиялық басылымдар деп атайды. Оларға мыналар 

жатады: 

 әртүрлі класстағы және тақырыптағы парақ немесе кітап түрінде 

басылған карталар мен атластар; 
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 бірнеше елді мекендердің, демалыс орындарының және басқа 

аймақтардың жоспары; 

 туристік жоспарлар мен сызбалар; 

 глобустар. 

Картографиялық басылымдардың шығарылым мағлұматтары – оны 

сипаттайтын, безендіруге арналған, пайдаланушыларға арналған ақпараттар, 

библиографиялық өңдеу және статистикалық есепке алу үшін қажетті 

мәліметтер болып табылады. 

Картографиялық басылымдардың шығарылым мағлұматтары : 

 картографиялық басылымның тақырыбы (аталуы); 

 тақырып үстіндегі мәліметтер; 

 кіші тақырыпша деректері; 

 картографиялық басылымды жасауға қатысқан жеке тұлғалар, 

кәсіпорындар, мекемелер туралы хабарламалар; 

 шығу деректері; 

 авторлық құқық қорғау белгісі; 

 халықаралық стандартты кітап нөмірі; 

 штрих-код; 

 шығару деректері. 

 

ISSN-сериялық басылымдардың халықаралық стандартты нөмірі. 

ГОСТ 7.56-2002 

ISSN белгісі мерзімді басылымдардың ресми басылым екенін 

айқындайтын көрсеткіш. Әрбір ISSN нөмірі Франциядағы Халықаралық 

мерзімді басылымдардың тіркеу орталығының халықаралық базасында 

сақталады. 

Қазіргі кезеңде Кітап палатасында 2020 сериялық басылым, оның ішінде 

газет - 1388, журнал – 782 тіркелген. Бұқаралық ақпарат құралдарының 

ақпарат сферасының халықаралық стандартты сақтау қажеттілігін түсінуіне 

байланысты, Кітап палатасы мерзімді басылымдарға ISSN белгісі мен штрих-

код беру жұмысын жапғастырып келеді. 

ISSN номері әрбір сериялық басылымдардың бірегей идентификаторы 

болып табылды.  

 

Стандарттардың баспа өнімдерінде орындалу деңгейі.Бүгінгі күнгі 

басылымдардың сапасына сараптама 

Қазақстан Республикасы баспасөзі. 2015 жыл: стат. жинақ /Қ.Р. Ұлттық 

мем. кітап палатасы;  = Печать Республики Казахстан. 2015 год: стат.сб./ Нац. 

гос. книжная палата  Р.К.– Алматы, 2016. –  92 б. жинағының деректерімен 

талдау жасау. 
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ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1.  «Қазақстан Республикасы  Ұлттық және мемлекетаралық стандарттары» 

жобаларымен таныстыру, жоба дайындаудағы істелетін іс – шаралардың 

жүргізу жолдарымен таныстыру. 

2. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің 

Техникалық реттеу және метрология комитеті (Мемстандарт)  

ҚР СТ 2383-2013 Басылым.Шығу мәліметтері Жалпы талаптары және 

рәсімдеу ережелері. 

3. ҚР СТ 2202-2012 Ақпарат, кітапханатану және баспа ісі жөнііндегі 

стандарттар жүйесі. Басылым. Халықаралық стандартты музыкалық 

басылымдар нөмірі. Баспа жұмысында хаттау және қолданылуы. 

4. ҚР СТ 994-2012 Ақпарат, кітапханатану және баспа ісі жөніндегі 

стандарттар жүйесі.Басылым. Халықаралық стандартты кітап нөмірі.Баспа 

жұмысында хаттау және қолданылуы. 

5. ГОСТ 7.9-95 «Реферат және аннотация. Жалпы талап». 

6. ГОСТ 7.60-2003 стандарты бойынша мақсатты басылымдардың  негізгі 

түрлері. 

7. ГОСТ 7.12-93 «Библиографиялық жазба. Орыс  тіліндегі сөздер мен сөз 

тіркестерінің қысқартылуы.Жалпы талаптары және ережелері. 

8. ГОСТ 7.83-2001 «Электронды басылымдар. Негізгі түрлері және 

шығарылым мағлұматтары». 

9.. ГОСТ 7.56-2002 «Басылым. Халықаралық сериялы басылымдар номері. 

10. ГОСТ Р 7.0.1-2003 «Басылым.Авторлық белгілер. Баспа жұмысында 

безендірілуі және қолданылуы 

11.. ГОСТ 7. 62-2008. Знаки для разметки оригиналов и исправления 

корректурных и пробных оттисков. Общие требования. 

12 . ГОСТ 7.9-95 Ақпарат, кітапханатану және баспа ісі жөніндегі 

стандарттар жүйесі. Реферат және аннотация. Қойылатын жалпы талабы. 

13. ГОСТ 7.69-95 Мемлекетаралық стандарт. СИБИД. Аудиовизуальды 

документтер. Негізгі терминдер мен анықтамалығы. 

14.. ГОСТ 5773-90. Кітап және журнал басылымы. Форматы 

15. ОСТ 29.115-88. Авторлық және баспа мәтіндерінің түпнұсқасы 

(Оригиналы авторские и текстовые издательские) 

 

СОӨЖ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Мемлекетаралық стандарттар, ұлттық стандарттар. 

2 . Кітап және мерзімді басылымдар. 

3 .Кітапхана – библиографиялық жіктеуі. ББК. Авторлық белгі, қою 

жолдары. 

4.  Басылым.Шығарылым мәліметтері.Жалпы талабы мен рәсімдеу ережелері 

ҚР СТ -2383-2013 

http://bookchamber.kz/images/photo/310113/041113/st_rk_2383-2013.pdf
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5.  Аннотациялы кәртішке макеті.Әмбебап ондық жіктеуі (ӘОЖ) (УДК) 

6 . ГОСТ 7.1—2003 Мемлекетаралық стандарт. Библиографиялық жазбалар. 

Библиографиялық сипаттау. 

7.  Кітап басылымындағы штрих-код.  

8.  Репринтті және факсимильді басылымдардың шығарылым мағлұматтарын 

безендіру ерекшеліктері. 

9 . Газет басылымының шығарылым мағлұматтары 

10. ГОСТ 7.86-2004  Басылым аннотациясын дайындау.Баспа аннотациясына 

қойылатын жалпы талап.  

11. ISMN- басылымның халықаралық стандартты музыкалық нөмері. 

12. Қазақстан бейнелеу өнері шығарылымы. 

13. Картографиялық басылымдардың түрлері. 

14. 7.60—2003 Мемлекетаралық стандарт. Ақпараттар, кітапхана және баспа 

ісіне байланысты стандарттар жүйесі. Басылымдар. Негізгі түрлері. 

Терминдер және анықтамалар. Ресми басылым 

15. Стандарттардың баспа өнімдерінде орындалу деңгейі.Бүгінгі күнгі 

басылымдардың сапасына сараптама. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Басылым. Шығу мәліметтері.Жалпы талаптары және рәсімдеу ережелері. ҚР 

СТ 2383 – 2013.-Астана,2013.-138 б 

2. ҚР СТ 2202-2012 Ақпарат, кітапханатану және баспа ісі жөніндегі 

стандарттар жүйесі. Басылым. Халықаралық стандартты музыкалық 

басылымдар нөмірі. Баспа жұмысында хаттау және қолданылуы. 

3.Добкин С. Ф. Оформление книги. Редактору и автору. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Книга, 1985. – 208 с.  

4.Калинин С. Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания: 

пособие для издателей. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2006. - 

220 с. : ил. - (Книжное дело). 

5.Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юрист, 1998. – 472 

с. – (Книжное дело).  

6.Мильчин А.Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: Редакционно 

- изд. оформление издания. М.: Олимп: ООО «Фирма Изд-во АСТ», 1999. – 

688 с.  

7.Стандарты по издательскому делу / сост.: А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – М.: 

Юрист, 2004. 

8.Стандарты по издательскому делу / Сост А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – М.: 

Юрист, 1998. – 376 с. – (Книжное дело).  

9.Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П.  

Гаврилов и др. – М.: Юристъ, 1998. – 536 с. – (Книжное дело).  
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10.Баспасөз, полиграфия және бұқаралық ақпарат құралдары терминдерінің 
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Авторы: 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент С.М. Медеубек 

 

Пікір жазғандар: 

экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

профессор м.а. Ж. Бекболатұлы 

«Роза принт» баспасының директоры Р.Абдиева 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Бұл ғылыми  пән редактор қызметінің кәсіби тәсілдері мен негіздерін, 

қолжазбаны шығаруға дайындауды зерттейді.  

Пәнді игеру нәтижесінде  білімгер: 

- баспа ісінің қазіргі ахуалы мен даму бағытын ; 

- жарыққа шығатын әр басылымның өзіндік сипатына қарай даярлаудың да 

өз ерекшелігі  барын; 

- жарияланған басылымның өз оқырманы болатынын және олардың өздеріне 

ғана тән айырмашылығы бар екенін және ол айырмашылықты  басылым 

даярлау барысында ескеру керектігін білуі керек. 

 Сондай-ақ ол: 

- басылымның  мазмұндық-пішіндік сапасын дұрсы бағалауға 

қабілетті болуға тиіс. 

Білімгердің: 

- ең алдымен қандай кітап шығаруға болатынын алдын-ала зерттеп, 

зерделеп, саралап, сұрыптап барып,  жарыққа шығар басылымдардың 

тақырыптық жоспарын  құру және оларды  редакторлық даярлаудан өткізу,   

шығарылғаннан кейін оларды  оқырман қолына жеткізу  жолдары туралы 

толық түсінігі орнығатыны сөзсіз.  

Түлек: 

- басылымдар тарихын;  

- тас басылымнан бастап қазіргі электронды басылымдар  түрлерін;   

- басылымның қолжазбасы өмірге келмей тұрған кезде жүргізілетін 

ұйымдастыру шараларын;  

-болашақ басылымның не туралы болатындығы және нені көздейтінін 

алдын-ала жоспарлау жолдарын ;  

-жарық көрген  басылымның құрылымын, тілін, стилін, безенін табуды 

әрі келешекте басылым қандай болуы керектігін;  

-оқырманға өтімді болатындығын, қайткенде басылым баспаға пайда 

әкелетіндігін күні бұрын анықтау амалдарын;  

-қолжазбаны автордан қабылдап алу тәртіптерін;  
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-қолжазбамен танысу реттерін, танысқан қолжазбаға редакторлық 

алғашқы қорытынды пікір беру жолдарын;     

-қолжазбаны көз жүгірте оқу, сөз жүгірте оқу, жол жүгірте оқу және ой 

жүгірте оқу амалдарын;  

-ой жүгірте оқи отырып түзету және редакциялау тәсілдерін;   

- автормен қоянқолтық  шығармашылық ізденіспен жұмыс істеу әдебін;  

 -безенші-суретшімен бірлесе отырып  басылым мазмұнын ашатын 

көркем безендірудің сәтті болуына мұрындық болуды;   

- бильд-редактормен ақылдаса отырып,  болашақ басылымның, 

халықаралық және  мемлекетік стандарттар ережесіне сәйкес әрі 

полиграфиялық талаптарға сай болуын қадағалауды;  

-полиграфия қызметкерлерімен байланыс жасап, баспаханалық 

үдерістерде болашақ басылымның сәтті өтуін үнемі назарда ұстауды оқып, 

үйреніп шығады. 

Дейінгі пәндер: «Журналистикаға кіріспе», «Баспа ісінің негіздері». 

Кейінгі пәндер: «Редакциялаудың теориясы мен әдістемесі», «Отандық 

және шетелдік баспа ісі», «Басылымды редакторлық әзірлеу ерекшеліктері».     

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар 

1  Кіріспе 

2 Басылымды әзірлейтін маман даярлау бағыттары 

3 Баспа ісінің басты маманы - редактор 

4 Баспагер-редактордың кәсіби қызметі 

5 Басылымдардың шығу тарихына қысқаша шолу 

6 Басылым және оның түрлері 

7 Басылымды әдеби саралауға дейінгі әрекеттер 

8 Басылымды редакциялау үдерісі 

9 Басылымды түзеттемелік сүзгіден  өткізу 

10 Басылымды безендік -техникалық дайындықтан өткізу. 

11 Басылым даярлайтын баспалар тарихына шолу 

12 Басылым шығаруда баспалардың атқарар ролі 

13 Басылым және оны басуға қатысты аталымдар мен терминдер 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
 

Баспа ісі дегеніміз, тек кітап шығару, ақын, жазушылардың 

шығармаларын  насихаттау емес, бұл - мемлекеттік идеологияның танымдық-

ақпараттық ұстынын  қуаттандыру,  биіктете жетілдіру, заманауи талаптарға 

сай жаңғырта дамыту; республиканың әр азаматының отаншылдық рухын 

ояту, патриоттық сезіміне күш беру, санасына адамзаттық құндылықтарды әр 
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басылым сайын шым-шымдап сіңіріп отыру деп түсінген жөн. Баспа ісін 

сонымен бірге рухани құндылықтарды жарыққа шығару арқылы 

материалдық игіліктерге ие  болудың жолы деп қабылдаған абзал. 

Бұл мақсатты жүзеге асыруда баспа редакторының атқарар ролі орасан. 

Ол әр басылымды бұқараның танымдық сұранысына қарай ұйымдастырып 

қана қоймайды,  жоғары технологиялық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, 

оқырман талғамына жауап беретіндей етіп әзірлейді,  дер кезінде жарыққа 

шығару мен  өз сәтінде тарату істеріне  мұрындық болады, осы  

шараларының бәрінде оның  қолтаңбасы  қалады. 

 Демек, редактор шеберлігіне  қарай жетелейтін басылымды даярлау 

машықтарын ғылыми негізде зерттеу, зерделеу, белгілі бір тұжырымдар 

жасап, оларды ақыл-ой  айналымына қосу, кәсіби қолданысқа енгізу ісі де 

маңызды мәселе. Осы маңызды мәселені шешудің бір жолы – басылымды 

редакторлық әзірлеу ісін пән ретінде оқыту. Оқыту арқылы осы кәсіпке 

қатысты ұғымдар мен түсініктер мемлекеттік тілде  бірізденеді, тұрақтанады, 

жүйеленеді, ғылыми қалыпқа түседі. Сонымен қатар, осы кәсіпке 

байланысты ұғымдар мен түсініктерден туындаған аталымдар мен терминдер 

қалыптасады, қалыптасқан атаулар мен аталымдар аясы кеңейеді, өндірісте іс 

жүзінде қолданылады.  

Пәннің мақсаты: салалық-типологиялық құрылымын ескере отырып  

алуан 

түрлі басылымдарды басуға даярлау және жарыққа шығарудың әдістері мен 

амалдарын және кәсіби машықтарын оқыту, үйрету;  

Пәннің міндеттері: - әр типтегі, алуан түрлі басылымдармен жұмыс 

істейтін 

редактордың кәсіби қызметі туралы толыққанды түсінік қалыптастыру; 

-басылымның жобасын және моделін, тұжырымдамасын дайындау 

әдістерін үйрету; 

-бәсекеге қабілетті, өтімді, тиімді  басылым ойластыру, табу, жасау, 

құрастыру машықтарын қалыптастыру; 

-оқырманға қажетті, оның сұранысын өтей алатын әдебиетті таңдау, 

іріктеу амалдарын игерту,; 

-Автормен жұмыс істеу мәдениетін үйрету; 

-Басылымды даярлауға атсалысатын, тікелей жұмыс істейтін 

шығармашылық топ, ұйым құра білу  қабілетін қалыптастыру; 

- басылым аппаратын және әшекейін құрастыру, үйлестіру  машықтарын  

үйрету; 

- Редактордың басылыммен жұмыс істеу  үдерісінің өзіндік ерекшелігін 

айқындайтын теориялық негіздер туралы ғылыми танымын қалыптастыру 

міндеттерін атқарады. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Әуелі «баспа ісі» деп нені түсінеміз? Қарапайым тілмен қысқаша 

айтқанда – адамдарға қажет ақпаратты белгілі бір әдіс-тәсілдермен жазып, 

таңбалап, көбейте басып шығару, тарату әрекеттерінің жиынтығы. Бұл 

әрекеттер белгілі бір машықтарды қалыптастырды. Ол машықтар жетіле-

жетіле көркемдік  деңгейге көтерілді.  Көркемдік таным мен талғам үйлескен 

жерде өнер бар. Демек, баспа ісі  өнер ретінде дами келе кәсіпке айналды. Ол 

кәсіпті үйрету, оқыту амалдары жинақтала келе пән ретінде қалыптасты. 

Пәнді оқыту үдерістері барысында ғылыми тұжырымдар мен қорытындылар 

жинақталады. Олардың басын қосып белгілі бір заңдылықтарды ашсаңыз, 

баспа ісі ғылым мәртебесін алады. Осы әрекеттер тарихына  үңілсек, адамзат 

мәдениетінің алғашқы бастауларына дейін барамыз. Яғни, тасқа бәдіздеу 

арқылы ақпарат тарату, одан кейін теріге,  металлға, қышқа, ағашқа, қағазға 

таңбалау арқылы ақпарат тарату өнері бүгінде электронды басылымдар 

дәуіріне алып келді. 

Редактор - барлық баспалар мен  газеттерде, журналдарда, радио мен 

телевидениеде, баспалық-полиграфиялық өнім шығаратын кәсіпорындарда, 

жарнама агенттіктері мен ақпарат агенттіктерінде, жалпы бұқараға 

таратылатын ресми немесе биресми басылымдар мәтінін әзірлейтін кез-

келген мекемеде ұйымдастырушылық һәм шығармашылық қызметпен 

айналысатын және осы жоғарыда аталған ұжымдар үнемі  қажетсінетін  

қадірлі мамандық. Басылымның сауатты шығуы, халыққа таралуы, бәсекеге 

қабілетті болуы алдымен осы білікті редакторға,  ал редактордың білікті, 

білімді  әрі уақыт сұранысы мен заман талабына қарай ілкімді де іскер маман 

болуы оның теориялық білімі мен тәжірибелік машығына байланысты. 

Редакторлық кәсіпке баулуға тікелей қатысы бар   «Басылымды редакторлық 

әзірлеу» пәніннің өзектілігі де қажеттілігі де осында. 

 «Басылымды редакторлық әзірлеу» пәніне дейінгі пәндер 

(пререквизиттер) қатарына «Кітаптану негіздері», «Редакторлық шеберлік», 

«Редакциялаудың теориясы мен тәжірибесі»т. б. жатады. Болашақта 

кейінгіпәндер (постреквизиттер) дәрістері жалғасатыны сөзсіз. Сонда бұл 

пәнді полиграфия саласына, баспа менеджменті мен маркетингіне, баспа 

ісінің құқықтық негіздеріне, кітап тарату істеріне, баспа ісінің экономикалық 

негіздеріне,  кітап стандарттары және кітап  безеніне қатысты пәндермен 

сабақтастыра жүргізсе, студенттер жан-жақты әрі толыққанды кәсіби сауат 

алып шығар еді. 

 

Басылымды әзірлейтін маман даярлау бағыттары 

Қазақстанда «баспа ісі»  мамандығы бойынша маман даярлайтын 

алғашқы және бірден-бір  әлеуетті жоғары оқу орны - әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті жанындағы Баспа ісі 

және дизайн кафедрасы.  Мәтінді әдеби редакциялау машығын үйрету 

қажеттігі пісіп жетілгеннен кейін 1973 жылы  декан профессор Т. Қожакеев 
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ректор Ө.А. Жолдасбековтың  атына «Стилистика және әдеби редакциялау» 

кафедрасын ашу жөнінде ұсыныс береді. Сол ұсыныстан кейін 1976 жылы 

«Журналистік шеберлік және әдеби редакциялау» кафедрасы ашылады. Оны 

пр. Т.С. Амандосов басқарады.  Арада «газет –журналдарды көркем 

безендіру және журналистік шеберлік» деп аталған жылдары С.Қ. Қозыбаев 

басқарды. Одан кейін қайтадан «Журналистік шеберлік және әдеби 

редакциялау» кафедрасы аталған жылдары Ю.А. Крикунов, Б.Ө. Жақып 

басқарды.  1997 жылы Н. Омашевтың декандығы кезінде «Баспа ісі» 

мамандығын ашу мәселесі көтеріліп, бір жылдан соң кафедра аты «Баспа ісі 

және әдеби редакциялау» болып өзгерді 2010 жылдан бері «Баспа ісі және 

дизайн»  кафедрасы деп аталды да 2016 жылдан бастап уақыт талабы мен 

ұрпақ сұранысына орай «Бапагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер» 

кафедрасы болып өзгерді. Осыған орай оқу бағдарламалары да жетілдірілді. 

      Қазақстанда «баспа ісі»  мамандығы бойынша маман даярлайтын осындай 

әлеуетті жоғары оқу орынында оқитын студент мынадай кәсіби біліктіліктер 

бойынша машықтанады, мамандыққа сай  білім алып шығады: 

Беттеуші-қалыптаушы; 

Шығарушы  редактор; 

Журналист –баспагер; 

Түзеткер (корректор); 

Кітап сыншысы; 

Әдеби редактор; 

Көркемдеуші редактор; 

Безенші (дизайнер). 

Бұл кәсіптерге қатысты оқытушы -профессорлар болашақ редакторға  

«нені оқытады, нені үйретеді» деген заңды сұраққа берілетін жауаптарды 

былай таратып айтуға болады: 

- баспада даярланатын  барлық басылым түрлерінің (кітап, газет, журнал, 

жарнама-жарлама, т.б.) түпнұсқалық-авторлық мәтіндерін редакциялау, яғни 

саралау әдістері мен талаптарын; 

- әдеби шығарманың пішінін жетілдіру машықтарын; 

- болашақ басылымның құрамы мен құрылымын ойластыру жолдарын; 

- басылымның көркем безені жөніндегі өтімді ұсыныстар жасауды; 

- болашақ басылымның баспалық нұсқасын жасау және оны      баспаханаға 

басуға жіберу жолдары мен үдерістерін үйретуді; 

- басу түрін (жоғары басым, жазық басым, шығыңқы басым, ойыңқы басым, 

т.б.) және шығынға жұмсалатын затындарды таңдауды; 

- басылымның көркем безендірлуі мен полиграфиялық талаптарға сай 

орындалуын бақылауды; 

-баспалық жобаның бюджетін (өзіндік құн, тиімділік, пайда, т.б.) 

құрастыруды; 

-электронды басылымның құрылымы мен мазмұнын жасауды; 

-баспаханашыларға жәрдем керек  болғанда кітап беттерін жинақтау, 

бүктемелеу, бекіту әдіс-тәсілдерін; 

http://uisi.moeobrazovanie.ru/professions_zhurnalist.html
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- беттеуші-қалыптаушыларға көмек керек болғанда, ең соңғы кәмпитөрлік 

бағдарламалар көмегімен баспа өнімдерін қалыптау машықтарын; 

-  баспа өнімдерін сату алдындағы дайындықты, сонымен бірге тауарды 

ұсыну жолдарын ұйымдастыруды; 

-баспа өнімдерін тарату мақсатындағы жарнамалық шараларды дайындау 

мен өткізу  істеріне араласу мәдениетін; 

- бір-бірлеп сатып алушылар мен көтере сатып алушыларға қызмет етуді 

ұйымдастыруды; 

- баспа өнімдерін таратушы мекемелер құрамын жасақтауды; 

- баспаның кітап таратушы ұйымдармен, баспаханалармен, кітап 

насихаттаушы ақпараттық құралдар өкілдерімен және авторлармен қарым-

қатынасын достық рәуіште реттеп отыруды; 

- кітап саудасы, баспа өнімдері нарығындағы оқырмандардың  сұранысы мен 

аңсарын зерттеуді; 

- баспа саясатын қалыптастыру және үйлестіру,  ілкімдендіру жолдарын 

үйретеді. 

Осындай үйрену, шыңдалу сындарынан өткен студент ертеңгі еңбекке 

араласу барысында теориялық білімі мен тәжірибелік машықтарын  нақты 

кәсіби әрекеттер үстінде қолынан келгенше пайдалану нәтижесінде баспагер-

редактор екенін дәлелдей бастайды.  

 

Баспа ісінің басты маманы – редактор 

Редактор деп кімді айтамыз? Мерзімді баспасөз редакторы мен баспа 

редакторының қызметтік айырмашылығы неде? Кино туындысы 

редакторының атқарар қызметі қандай? Телерадио саласында еңбек ететін 

редактордың өзге редакторлардан өзгешелігі бар ма? Шартты түрде 

атқаратын қызметтеріне қарай редакторды екі түрге бөлуге болады; 

- басқарушы редактор; 

- атқарушы редактор. 

«Баспа редакторы» деп қандай тұлғаны айтамыз? Баспа редакторы 

дегеніміз: біріншіден, ол -  бойында жазу қабілеті, білімдарлық дарыны бар 

шығармашылық иесі.  Өзінде шығармашылық мүмкіндігі  жоқ адам шын 

мәніндегі кәсіби редактор бола алмайды.  Редактор - алдымен өзі жазу 

мәдениетін толық түсінетін, сөздің мәні мен мағынасын өз орнында қолдана 

алатын, морфологияның, стилистиканың, грамматиканың  теориялық 

негіздерін меңгерген және оларды іс жүзінде дұрыс қолдану жолдарын 

игерген, автордың айтайын деген түпкі ойын аңғара алатын әрі жазғыш, әрі 

білімдар, әрі талғампаз да аңғарымпаз, үнемі  шығармашылық ізденісте 

жүретін қабілетті адам. 

Екіншіден,   редакциялық-баспалық жұмыс үдерісін білетін,  оны жаңаша 

бағытқа  икемдей алатын, шығармашылық иелерін тың ізденістерге 

ұйыстыратын, заманауи бастамаларға жұмылдыра білетін 

ұйымдастырушылық икемі зор тұлға. 

Үшіншіден, бүгінгі күннің  ақпараттық кеңістігіндегі  жаңалықтарды қалт 
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жібермей бақылап отыратын, қазіргі оқырман талғамы мен танымын, 

қажеттілігі мен сұранысын таразылап,  соған сәйкес қорытынды шығарып, 

баспа  жоспарын соған сай ілкімді де үйлесімді бағыттай алатын жаңашыл- 

төңкерісшіл рухтағы  іскер маман.  

 

Баспагер - редактордың кәсіби қызметі 

Редактордың кәсіби қызметі негізгі мақсатына қарай: 

- жобалау-жоспарлау мақсатындағы қызмет; 

- таныту-білдіру мақсатындағы қызмет; 

- өңдеу – жетілдіру мақсатындағы қызмет; 

- бағалау - бағдарлау мақсатындағы қызмет; 

- қатысымдылық мақсатындағы қызмет болып бөлінеді. 

Редактордың  барлық қызмет түрлерін анықтай келе жинақтап айтсақ, олар 

мынадай негізгі төрт бағытта  жүзеге асады: 

-редакциялық-шығармашылық бағыт; 

-ұйымдастырушылық – басқарушылық бағыт; 

-ақпараттық бағыт; 

-маркетингтік бағыт. 

І. редакциялық-шығармашылық бағыт  

1. басылым концепциясын әзірлеу; 

2. қолжазбаны  әдеби-сараптамалық сыннан өткізу; 

3. авторлармен, баспа және баспахана қызметкерлерімен шығармашылық 

байланыс орнату. 

ІІ.ұйымдастырушылық – басқарушылық бағыт  

1. шығармамен және болашақ басылыммен жұмыс барысындағы 

шығармашылық және өндірістік үдерістерді және  баспа ісінде кездесетін 

барлық байланыс түрлерін ұйымдастыру; 

2.сыртқы  сараптау жұмыстарын реттеу, авторға көмек көрсету; 

3. баспадағы жұмыс тобының  атқаратын істерін жоспарлау және бөлу; 

4. атқарылып жатқан жұмыстарды қадағалау және тексеру; 

5. өндіріс барысында кездесетін жағдайларды реттеу; 

6. баспа үдерісін басқару; 

7. баспа ісі барысында керек кезде ақыл кеңес беру; 

8. жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді енгізу, қолдану және т.б. 

ІІІ. Ақпараттық бағыт: 

1. библиографиялық жұмыстар; 

2 .  басылым аппаратының элементтерін әзірлеу; 

3. кітап шығарудың тиімділігін арттыратын автоматтандырылған мәліметтер 

банкін жүргізу; 

1. кітапты насихаттау және жарнамалау және т.б. жұмыстар. 

ІV. Маркетингтік  бағыт: 

1. Оқырман сұранысын зерттеу; 

2. Кітап нарығын саралау; 
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3. Кітап концепциясын айқындау кезінде оның безенін, мазмұндық сапасын, 

пішіндік тартымдылығын, полиграфиялық  бітімінің өтімділігін басшылыққа 

алу; 

4. Тарату, сату арқылы пайда табу жолдарын іздеу. 

Бұл бағыттар бірімен бірі тығыз байланыста жүзеге асып отырады. 

 

Басылымдардың шығу тарихына қысқаша шолу 

Баспа ісінің тарихында  басылымдарды қандай затынға  жазылуына 

қарай шартты түрде былай бөліп қарауға болады: 

а) тас басылым, яғни ақпаратты тасқа қашап жазу арқылы  жеткізу  (бәдіз) 

мақсатында пайда болды; 

ә) қыш басылым,  яғни ақпаратты қышқа ойып жазу арқылы жеткізу 

(қыштақта) мақсатында пайда болды; 

б) тері басылым, яғни ақпаратты теріге(шірнеуіш, дифтер, пергамент) жазу 

арқылы жеткізу мақсатында пайда болған; 

в) қамыс басылым, яғни ақпаратты қамыстан жасалған затқа (папирус, 

папирос-  бопыраз) жазу арқылы ақпарат тарату мақсатында пайда болған; 

г) ағаш басылым, яғни ақпаратты ағаштан жасалған затқа жазу арқылы 

(диплома, береста - қайыңғат)жеткізу мақсатында пайда болған 

ғ) қағаз басылым, яғни ақпаратты қағаздан жасалған затқа жазу арқылы 

тарату мақсатында пайда болған; (бума, бумақ-бумага-бамбажиа) 

д) электронды басылым, яғни ақпаратты электронды құрылғыларға жазу  

арқылы тарату мақсатында пайда болған. 

 

Басылым және оның түрлері 

Электронды басылым және оның түрлері 

Электронды басылымдар жөнінде халықаралық стандартқа сүйене 

отырып,электронды басылымдардың мынадай топталымдарын, бөлінімдерін, 

жүйеленімдерін ұсынамыз: 

Бұл стандарт бойынша электронды басылым  дегеніміз –редакциялық-

баспалық  өңдеуден өткен, өзгертілмеген күйі таратылуға арналған,  

шығарылым мәліметтері бар электронды құжат немесе электронды құжаттар 

тобы. 

Электронды басылымдар - 

а.Басу эквивалентінің бар-жоқтығына қарай: 

- баспа  арқылы шығарылған басылымдардың электронды 

нұсқасы; 

- дербес электронды басылым болып бөлінеді. «Дербес» дейтін себебі - бұл 

электронды басылымның баспадан шыққан нұсқасы болмайды. 

ә.Негізгі ақпаратының табиғатына қарай: 

-Мәтіндік электронды басылым -Бейнелік электронды басылым  

-Дыбыстық электронды басылым  

- Бағдарламалық өнім  

- мультимедиялық электронды  басылым  
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б.Арналған мақсатына қарай: 

- Р е с м и  э л е к т р о н д ы  б а с ы л ы м  

- ғылыми электронды басылым  

- ғылыми-мәшһүр электронды басылым  

- өндірістік-тәжірибелік электронды басылым  

- нормативтік өндірістік-тәжірибелік электронды басылым  

- оқуға-оқытуға арналған электронды басылым 

- бұқаралық-саяси электронды басылым - анықтамалық  электронды 

басылым  

- бос уақытқа арналған электронды басылым 

- жарнамалық электронды басылым  

- көркем электронды басылым  

в .  Т а р а л у  т е х н о л о г и я с ы н а  қ а р а й :  

- ауқымдық (локальное) электронды басылым -  Желілік (сетевое) 

электронды басылым  

- Үйлестіріле  таратылатын  электронды басылым  

г . қ о л д а н у ш ы  м е н  э л е к т р о н д ы  б а с ы л ы м  

а р а с ы н д а ғ ы  б а й л а н ы с  с и п а т ы н а  қ а р а й :  
- айқындалымды электронды басылым  

- бейайқындалымды электронды басылым  

ғ . м е р з і м д і л і г і н е  қ а р а й :  

- беймерзімді  электронды басылым  

- сериалды электронды басылым  

- мерзімді электронды басылым  

- жалғасымды электронды басылым  

- жаңғыртылымды электронды басылым –  

д . Қ ұ р ы л ы с ы н а  қ а р а й :  

- біртомды электронды басылым  

-көптомды электронды басылым  

-электронды серия –  

 

Дәстүрлі басылым және олардың түрлері 
Қолжазбаны тану, авторды білу өз алдына, редактор ол қолжазбаның 

ертең оқырман қолына қандай басылым түрінде жететінін де жетік біледі. 

Басылым деп нені айтамыз? Басылым деп  баспаханада тасқа басылып, 

жарық көрген,  бұқараның игілігіне ұсынылған баспалық-полиграфиялық 

өнім түрлерін айтамыз. Сондай-ақ, нақтырақ айтсақ, 

басылым деп: 

а) шығарылым мәліметтері көрсетілген; 

ә) полиграфиялық талаптарға сай  безендірілген; 

б) редакциялық һәм баспалық өңдеуден өткен; 

в) басу немесе батыру жолдарымен шығарылған; 

г)  берілген ақпараттары бұқараға таратуға арналған; 



75 
 

ғ) басылған  ақпараттары  заңда тиым салынбаған әрі мемлекеттік мүддеге 

қайшы емес баспа-полиграфиялық өнімді айтамыз. 

 

Басылымды әдеби саралауға дейінгі әрекеттер 

Төлие өз қолжазбасын электронды нұсқасымен бірге өткізерде 

баспадағы жауапты адам баспаның қолжазба қабылдау журналына тіркейді. 

Тіркер алдында қолжазбаның әр бетін мұқият қарап шығады. Бетін санайды; 

Суреттер мен қосымша затындардың көлемін, санын, сипатын жеке-жеке 

анықтап,  оларды да жеке-жеке тіркейді. Тіркеу жазыны кезінде: 

А) төлиенің 

-аты- жөні; 

-мекен-жайы; 

-телефондары: үйінің, жұмысының, қалтафонының нөмірі. 

Ә) қолжазбаның 

- атауы; 

-беттерінің саны; 

- қосымша кесте, сурет, фото және басқа да негізгі мәтінге байланысты  

затындардың саны, сипаты; 

- қандай қаріппен қандай кегльде терілгені; 

Б) тіркелген күні уақыты; 

В) тіркеушінің «қабылдап алдым» деген қолы; 

Г) төлиенің «тапсырдым» деген қолы қойылады. 

Сонымен бірге қолжазбаның не туралы екендігі жөніндегі қысқаша 

аңдатпасы да осы журналға жазылады. 

Қолжазба қабылданған соң  танысу және сарашылық пікір  айту үшін 

әдеби редакторға беріледі. Сарашы мұқият танысып, мазмұнына қарай 

сыртқы сарапшылар тағайындайды. Айталық, салалық бағытта болса, сол 

саланың маманына, білгір адамына береді. Кәсіби мамандарға берместен 

бұрын редактордың өзі бастан-аяқ түгел оқып шығып, «редакторлық 

қорытынды» жазады.  

 

Басылымды редакциялау үдерісі 

Баспа ісі маманының, яғни баспагер-редактордың  жүзеге асыратын іс –

әрекеттерін тарқата  айтып көрсек, мынадай: 

1.Ең алдымен қазіргі заман талабына сай және оқырман сұранысына 

қарай ең қажетті және өтімді болады –ау деген басылымдардың тақырыптық 

жоспарын жасап, талқылауға ұсынып, сол талқыдан өткен  жоспар бойынша 

қолжазбалардың дайын күйінде баспа қоржынына түсуіне әрекет етеді. 

Қолжазба баспа редакциясына: 

- автордың өз тілегі бойынша  келеді; 

- редактордың ұйымдастыруымен жүзеге асады; 

- мемлекеттік тапсырысты орындау барысында  түседі. Осы келген 

қолжазбаны заңды түрде, барлық талаптарға сай қабылдап алады. 

Қолжазбаны екі нұсқада  қабылдайды: 
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-қағаздық-мәтіндік нұсқада; 

- электрондық-мәтіндік нұсқада. Екеуінде де бейнезатындар бірге 

қабылданады. 

2. Қабылданған қолжазбаны редактор оқи бастайды. 

Ол үдеріс  мынадай сатылардан тұрады: 

-көз жүгірте оқу. Мұндайда редактор сыртқы пішініне, негізгі 

бөлімдеріне, тарауларына, тақырыптарына, қосымшаларына, безендік 

затындарына, яғни құрылымына үстірт қана қарап шығады. 

- сөз жүгірте оқу . Бұл үдерістер кезінде редактор қолжазбаны жалпы 

шолып шығады. Белгілі бір деңгейде психологиялық –шығармашылық 

дайындықтан өтеді. 

-жол жүгірте оқу.   

-қолжазбаның тақырыбын біледі; 

-автордың сол тақырыпты ашу  мәнерін таниды. Бұл - ең маңызды  

жұмыс. Онсыз редактор автор мәтінін редакциялауға яғни саралауға, түзетуге 

кірісе алмайды. Әйтсе де, жол-жөнекей кездесе қалған  кейбір жалпыға ортақ 

нормаларға қайшы  қателерді түзете кетеді. Басылымды редактор саралауға 

көшкенде мынадай үдерістерді жүзеге асырады: 

-ой жүгірте оқу 

-түзете оқу  

-салыстыра оқу  

Саралау  

Жөндеу  

Өңдеу 

Қысқарту 

Қайта жазу 

Қате түзеу 

 

Басылымды түзеттемелік сүзгіден  өткізу 

Басылымның қолжазба кезінен, таңбағаттық нұсқасынан, пәттеғаттық 

түрінен кітап күйіне ауысқанға дейінгі үдерістердің бәрінде түзеткер үнемі 

араласып отырады. Оның кәсіби сауаттылығынсыз сапалы кітап жарық 

көрмек емес. Түзеткер сауатты болуы керек, қырағы болуы-басты  шарт, 

ерінбейтін тиянақты, тындырымды болуы - басты талап деп жатамыз. 

Қоятын талап зор. Сол зор талапты абыроймен атқарып келе жатқан,  көзге 

көріне бермейтін елеусіз мамандық иесі – түзеткер  дегеніміз кім? Ол бар 

болғаны баспаның немесе баспахананың, болмаса газет-журналдың 

түзеттемені оқитын, түзетілімді жүзеге асыратын қызметкері. Басқаша 

айтқанда түзеткер -  басылым мәтіні жарық көргенге  дейінгі емле, тыныс 

қателері мен техникалық –безендік олқылықтарын түзету әрекетін жүзеге 

асырушы кәсіби маман. 

Осы кәсіби маман қаріп топтамаларын да, баспаәріп түрлерін де, 

олардың сызылымын, түзілімін, боялымын да анық білуге де тиіс. Мысалы, 

баспаәріптер сызылымына қарай: жіңішке, орташа, жалпақ болып бөлінсе, 
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боялымына қарай: жұқалтым (ашықтау),жартылай қалың, қалың болып 

ажыратылады, ал түзіліміне қарай:  тік, көлбеу болып ерекшеленеді. 

Әрине мәтінді тек түзеткер ғана оқиды екен деген ой болмауы керек. 

Мәтінді әуелі  автордың өзі оқиды,түзетеді. Оны кәсіби тілде авторлық 

түзеттеме дейді. Сондай-ақ мәтінді әдеби редактор да (бас редактор да,  бас 

редактордың орынбасары да) оқиды, түзетеді. Оны  редакциялық түзеттеме 

дейді. Сондай ақ көркемдеуші редактор да оқиды. 

 

Басылымды безендік -техникалық дайындықтан өткізу 

Қолжазбаны  саралаудан, өңдеуден, түзетуден толық өткізіп болғаннан 

кейін редактор техникалық редакторға өткізеді. 

Техникалық редактор  редактордан болашақ кітаптың немесе 

басылымның мағынасын, мәнін, мақсатын, тақырыбын, мазмұнын және 

көлемін, басқа да қажетті мағұлыматтарды жазба түрде алады. 

Редактор техникалық редакторға  төлиенің кітап болмысы мен бітіміне 

байланысты ойларын түсіндіреді. 

Кітаптың пішімі, қағазы, мұқабаның безені, қаріп түрі, қаріп мөлшері 

туралы анықтамаларды алдынала суретші-безеншімен  ақылдасады да 

безендіруге тапсырыс береді. 

Техникалық дайындық жүргізу жұмысына алғашқы ұстанатын бағыт 

халықаралық кітап стандарты болады. Баспа-полиграфиялық халықаралық 

қағидалар мен ережелер, қалыптар мен тәртіптер, ұстанымдар ескерілмей 

сапалы кітап шығару мүмкін емес. Сондықтан стандарттарды редактор білуі 

керек. Кітаптың ақпарат тасымалдаушы  екендігін білетін редакция дайындау 

барысында ең алдымен оның полиграфиялық өнім екендігін естен 

шығармайды. Сондықтан кітаптың көзтартарлық сыртқы тұрпатынан бастап 

әр бетіндегі сызықтар мен таңбалардың, әріптер мен баспаәріптердің, 

безендік басқа да элементтердің өз ара ұтымды үйлесімін де басты назарда 

ұстайды. Ең алдымен кітап оқуға ыңғайлы, оңай, тартымды, сүйкімді болуы 

керек.  

 

Басылым даярлайтын баспалар тарихына шолу (деректік 

мағұлыматтар «Қазақ энциклопедиясынан» өзгертілмей алынды) 

Енді бір  сәт басылым шығаратын қазақстандық баспалар тарихына 

шолу жасай кеткеніміз қате болмас дейміз. Өйткені басылымдар тарихына, 

оның түрлеріне назар аударғаннан кейін сол басылымдарды даярлайтын 

негізгі орталық- баспалар болғандықтан,  олардың тарихын білу де ізденімпаз 

студентке  артықтық етпейді. Оның тарихы зерттеушілердің айтуынша 

былайша өрбиді: «Көпшілікке арналған алғашқы Баспа өнімдері 

(діни уағыздар, қолжазба кітаптар) ағаш қабығына, теріге, кейіннен қағазға 

қолмен көшіріліп жазылған. Ірі қалаларда қолжазба кітапты мәнерлеу 

өнерімен шұғылданатын арнайы мамандар — көшірмешілер, 

түптеушілер, миниатюрші суретшілерді топтастырған орталықтар жұмыс 

істеген (қысқаша Қолжазба кітаптар). Біртекті мәтінді көп данамен тарататын 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0
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Баспа тарихы Қытайда кітап көбейтудің жаңа әдісі —

 ксилографияның (ағаштан ойылған қалыппен басу) пайда болуынан 

басталады (8 — 9 ғасырлар). Осы әдіспен ең алғаш будда дінінің “Жақұт 

сутра” (868) деген қасиетті кітабы басылды. 1040 — 1048 жылдары Би Шен 

жылжымалы қаріптерді, құйма әріптермен теру процесін ойлап тапты 

(Еуропаға бұл жаңалық 4 ғасырдан кейін келді). 14 ғасырда Қытайда түрлі-

түсті баспа пайда болды. 

1340 жылы “Сутраның түсініктемелері” деген кітап 2 түрлі бояумен 

басылып шықты. Еуропада 1445 жылы неміс өнертапқышы Иоганн 

Гутенберг кітап басуға алғаш рет жылжымалы құйма әріптерді пайдаланды. 

Ал, Ресейде 1564 жылы Иван Федоров пен Петр Мстиславецорыс тіліндегі 

тұңғыш кітап  “Апостолды” басып шығарды. 16—17 ғасырларда 

баспаханаларды ірілендіру, шығаратын өнім көлемін ұлғайту және оны 

сатуды жүйелі жолға қоюдың қажеттілігіне қарай жекелеген баспагерлер 

көптеп шықты. Бұлардың қатарында Мануция Альда(Венеция). 

 

Басылым шығаруда баспалардың атқарар ролі 

 

Баспа  және баспа жұмысының баспалдақтары 

Баспа деп нені айтамыз?  

Баспа деп кітаптарды, газеттерді, журналдарды, ноталық басылымдарды, 

плакаттарды, электронды және қоспа басылымдарды, сондай-ақ  басқа да 

басылым түрлерін даярлайтын, шығаратын, және олардың кәдеге асуын 

жүзеге асыратын мемлекеттік, қоғамдық, кооперативтік, акционерлік немесе 

жекеменшік мекемені айтамыз., 

Баспаларды шығаратын өнімдеріне, шығарылымдарының ауқымына,  

меншіктік  түріне, және басқа да факторларына қарай бірнеше салаға, топ-

тармаққа  бөлуге болар еді.   

Мысалы: 

1. Меншіктік сипатына қарай:  

-  Мемлекеттік;  

- Жекеменшіктік;  

- Кооперативтік;.  

- Акционерлік;  

- Қоғамдық- ұйымдық т.б. 

2. Шығаратын басылым түрлеріне және оқырман ортасына қарай: 

- Әмбебап баспалар; 

- Кәсіби-салалық баспалар 

- Әлеуметтік ортаға арналған баспалар 

3. Территориялық аумағының ауқымына қарай: 

- Жергілікті баспалар 

- Республикалық  немесе ұлттық баспалар 

- Еларалық баспалар 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D2%9B%D2%B1%D1%82_%D1%81%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Басылым және оны басуға қатысты аталымдар мен терминдер 

Қазақ баспа ісінде әлі де тұрақталған кәсіби сөздер, терминдер, атаулар, 

аталымдар аз.  Көбінесе орыс тілінен енген терминдерді, болмаса шеттілдік 

атауларды  қолданамыз. Әрине, кәсібі бір адамдар  түсінеді. Ал енді ғылым 

тіліне айналдыру үшін оларды міндетті түрде аудару керек болады.  

Аударылмағандықтан да баспа ісіне қатысты оқу құралдары аз, тіпті жоқтың 

қасы. Баспа ісінің тарихы бар, теориясы бар, тәжірибесі бар. Олардың бәрін 

ғылыми стилге салып, белгілі бір қорытындылар мен тұжырымдар жазып 

шықсаңыз, заңдылықтарын  түсіндірсеңіз ғылыми тіл қалыптсар еді. Ол үшін 

баспа ісінің өз кәсіби тілін қазақша қалыптастыру қажет. Біз қадари-

қалімізше сол мақсатты орындап көруді бастадық. Ойлы студент әрі қарай 

сабақтастыра жатар деген де үмітіміз жоқ емес.  

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Редакторлық шығармашылықтың мәні мен маңызы.  

2. Редактордың қоғамдық пікір, ұлттық ойсананы қалыптастырудағы рөлі 

мен орны.  

3. Редакциялау жөнінде жалпы мағлұмат.  

4. Редакциялау шығармашылық процесс.  

5. Мәтін теориясы және типологиясы.  

6. Мәтінді редакторлық қызмет ерекшелігі.  

7. Баспа ісін ұйымдастыру мен үйлестіруде редакторға қойылатын талаптар.  

8. Редактордың қоғамдық әлеуметтік зерттеу жүргізу, баспа жоспарын: 

тактикасы мен стратегиясын жасау, автор тарату, онымен іркелік қарым - 

қатынас орнату әдістемелері мен құқықтық, этикалық негіздері. 

9. Редактор - менеджер, редактор - маркетолог, редактор - стилист 

ұғымдарына сипаттама.  

10. Бүгінгі баспа редакторлары алдындағы уақыт еншісіне талап етіп отырған 

міндеттер.  

11. Кітап насихаты, рецензиясы мен жарнамасының редактор қызметіне 

қатысты.  

12. Кітап таралымы артуына редактор үлесі. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН АТҚАРАТЫН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Шетелдік баспалар мен отандық баспалардың құрылымы және нарықтық 

қисабы 

2. Қазіргі технологиялық жетістікьтер жіне отандық баспалар нарығы 

3. Баспа ісінің заңнамалық негіздері және басылымның құқықтық тірегі 

4. Кітап тарату мәселелері және бүгінгі жағдай 



80 
 

1. «Шірнеуіш», «папирус», «пергамен», «береста», «бәдіз» атауларының 

астары және баспа ісінің таихи тамырлары 

2. Қағаздың пайда болуы, басу технологиясының өмірге келуі және баспа 

ісінің қалыптасу кезеңдері және қазіргі заман. 

3. Қазіргі баспалар және нарық 

4. Электронды кітап шығару, тарату үрдістерінің шетелдік және отандық 

тәжірибелері 

5. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған кітап түрлерінің техникалық 

талаптарын салыстыра отырып, ғылыми қорытынды жаз, оны слайд шоу 

арқылы көрсет. 

6. Энциклопедиялар мен оқулықтарға қойылатын техникалық талаптарды 

салыстыр. Айырмашылықтарын анықта, слайд шоу жасап көрсет. 

7. Альбомдарға қойылатын техникалық талаптар. Және оларды техникалық 

даярлау ерекшеліктеріне сараптама жасап, ғылыми тұжырым жаз. 

8. Газет және журнал беттерінде  қолданылатын түзеттемелік  шартты 

белгілерімен кітап қолжазбалары мен терімбеттерде  қолданылатын шартты 

белгілердің айырмасын анықта, ғылыми қорытынды жасап, жалпыға ортақ 

шартты белгілер түз. 

9. Қазақстанға белгілі түзеткер мамандардың тәжірибесіне шолу жаса. 

10. Өмір бойы түзеткер болып еңбек еткен кәсіби мамандардың аты-жөнін 

анықтап, солар туралы тұлғат (портрет) жаз. 

11. Редакциялау деген ұғымға қандай шығармашылық әрекеттер кіреді? 

12. 2.Редакциялаудың логикалық негіздері. 

13. 3.Редакциялаудың тілдік негіздері. 

14. 4.Мәтін теориясы және қолжаэба редакциялау 

15. 5.Қолжазбаны мәтін лингвистикасы талаптарына сай редакциялау 

16. 6.Редакциялаудың әдеби негіздері. 

17. 7.Редакциялаудың ғылыми -танымдық негіздері. 

18. 8.Редакциялау түрлері және машықтары 

19. 9.Редакциялау және қатетүзерлік талаптар 

20. Мерзімді басылымдардағы  жарық көрген кітаптарға берілген 

рецензиялар және олардың сипаты 

21. Ғылыми мақалаға берілетін рецензиялар және олардың өзіндік 

ерекшеліктері 

22. Редакторлық бағалаудың  кітап шығарудағы ролі 

23. Редактор және қолжазба тағдыры 

24. Редактор, автор , рецензент тоғысы және қолжазба табиғаты 

25. Бірнеше баспаның қолжазба қабылдау, тіркеу  тәртіптерін қатар қойып 

салыстыр да, Қолжазба қабылдаудың жалпыға ортақ Ережесін жаса. 

26. Тәжірибелі бірнеше Сарашының қолжазбаға баға беру мүмкіндіктеріне   

салыстырмалы зерттеу жүргіз. 

27. «Редактор» деген аталымның  сарашы деп аударылуына өзіндік 

көзқарасыңды ғылыми жолмен тұжырымдап бер. 
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28. Кітаби басылымның балаларға арналған түрлеріне сипаттама жаз да 

өзіндік ерекшеліктеріне қарай топ-тармаққа бөл. (кемінде 10 бет,оны слайд-

шоу түрінде көрсет) 

29. Журналдық басылымдардың  газеттік басылымдардан айырмашылығын 

айқында, ғылыми сараптама жаз. (кемінде 10 бет, слайд-шоу түрінде көрсет) 

30. Жарнамалық басылымдар мен жарламалық басылымдардың  мәтіндік 

ерекшеліктеріне нақты мысалдар келтіре отырып сараптама жаз. (кемінде 10 

бет, слайд-шоу түрінде көрсет). 

«Қазақ тілді басылымдардың пайда болуына негіз болған алғы шарттар және 

қазіргі талғам мен талап» деген тақырып төңірегінде зерттеу жүргізіп, мақала 

жаз. 

31. Басылымдар тарихын қазақ тарихымен байланыстыра пайымдап, ұлттық 

құндылықтар екендігін дәлелде. 

32. «Бумага», «қағаз» деген сөздердің  қайдан, қалай шыққанын зертте де 

мақала жаз. 

33. Қағаз басылымдар тарихына  шолу жаса. 

34.Электронды басылымдар түрлеріне сараптама жаса. 

1. Басылымдар тарихының қазақ даласына байланысты даму жолдары. 

2. Басылымның негізі - затын және мәтін. 

3. Мәтінтану (текстология) мен жазынтану (палеография) және мәтінтаным 

(текстоведение) аражігін теориялық тұрғыдан ажырату мәселелері 

4. Ортағасырлық қайтаөрлеу заманындағы басылымдар және олардың 

авторлары 

5. Қолжазба басылымдар және олардың адамзат руханиятындағы ролі 

6. ХІХ ғасырдың некінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 

даласына тараған басылымдар және олардың дайындалу ерекшеліктері. 

7. Қазақстанда басылымдарды жаппай өндіріс жолымен шығару 

мәдениетінің қалыптасуы 

8. Баспагер-редактордың ақпараттық қызметі. 

9. Баспагер-редактордың кәсіпкерлік қызметі. 

10. Баспагер-редактор құқығын қорғау. 

11. Баспагер-редактордың руханияттық байлығының мәні 

12. Баспагер-редактордың затындық байлығының мағынасы 

13.  Баспагер-редактордың қазіргі кәсіби қызметі және жаңарымдық 

ізденістер 

14.  Редактор мен автор арасындағы шығармашылық байланыс және оның 

басылым болмысына ықпалы 

15.  Редактордың психологиялық болмысы және оның қызметке әсері 

16.  Редактордың ойлау машығы және логикалық канондар 

17.  Баспа ісі мамандарын оқыту, даярлау үдерістерін жетілдіру мәселелері. 

18.  Редактордың қызметтік әрекеттері мен шығармашылығын үйлестіру 

мәселелері. 

19.  Қазақ тіліндегі баспа ісіне қатысты терминдер, атаулар және аталымдар 

мен баламалардың ғылымдағы қолданысы. 
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20.  Редактор- әрі автор, әрі корректор, әрі безенші... 

21.  Баспа ісі экономикасын оқытудың болашағы. 

22.  Қолжазбаны редакциялағанға дейінгі редактор әрекеттерінің құқықтық 

негіздері. 

23. «Басылымды редакторлық әзірлеу» пәнінің  кәсіби ерекшелігі және оны 

жетілдіру жолдары 

24. «Басылым» және «редактор» атауларының мәні мен мағынасы және өзге 

тілдегі баламалары. 

25.  Қазақ тілінде жарық көрген басылымдарды редакторлық әзірлеудің 

тарихи  тәжірибелері. 

26. Басылымды редакторлық әзірлеуге қаріптің, әріптің, таңбаның ықпалы. 
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аға оқытушы А. Тілепберген  

 

Пікір жазғандар: 

экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
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 «Тұран» университетінің аға оқытушысы, PhD докторы А. Қартабаева  

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

«Кітап ісінің менеджменті мен маркетингі» атты пән бойынша «баспа 

ісі» мамандығы студенттеріне жоғары оқу орындарының баспа қызметі 

негізінде, баспаның менеджменті, оның ішінде баспа менеджментінің 

ұйымдастырушылық-функционалдық негіздері, баспаның жеке құрамын 

басқару, баспа басшысының жұмыс стилі мен әдістері, баспа ісін жоспарлау, 

баспаның кіріс көзін басқару және баспа маркетингі, оның концепциялары 

мен құралдары, нарық жағдайындағы баспаның позициялары, кітаптың 

пайдасы, оқу құралы басылымдарын жарнамалау, нарық жағдайындағы кітап 

тарату жүйесін қалыптастыру туралы дәрістер оқылады. 

«Кітап ісінің менеджменті мен маркетингі» пәні «Баспа ісі» мамандығы 

бойынша оқытылатын мамандыққа баулу пәндерінің бірі. 

Пәнді игеру нәтижесінде білімгер: 

- Баспа және полиграфия өндірісіндегі соңғы технологияны; 

- Қолжазбаны әдеби редакциялауды жүзеге асыруды; 

- Кәсіби қызметте әлеуметтік-гуманитарлық ғылымның методикалық 

негіздерін пайдалануды; 

- Әлеуметтік-экономикалық зерделенген құбылыстарды болашаққа болжам 

жасауда біртұтас ғылыми тұжырымдалған көзқараста қоғамға жеткізуді; 

- Полиграфиялық өнімдерді өндіру барысын техникалық біліммен ұштастыра 

отырып, баспа ісін ұйымдастыруды; 

- Ғылыми, қоғамдық-саяси, көркем, арнайы, салалық әдебиеттерді шығарудың 

өзіндік ерекшеліктерін; 

- Репродукциялаудың технологиялық кезеңдерін, оның ішінде жиілік, 

градациялық және түрлі-түсті коррекциялау тәсілдерін жүргізуді; 

- Кітап, газет-журнал өнімдерін шығаруда компьютерлік бағдарламаларды 

пайдалана отырып, әр түрлі мәтін түрлерін редакциялауға; 

- Басылымды баспаға дайындау мен жарыққа шығару барысындағы 

корректорлық үдерісті білуі керек. 

Білімгердің: 

- Баспа қызметінің болашағын юолжау және модельдеу; 
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- Мәтіндік және кестелік құжаттарды дайындаудың компьютерлік 

технологияда жүзеге асуын, құжаттамалық ақпаратты іздеу мен сақтай 

білуге, мәліметтер базасын басқару жүйесін игеруге; 

- Шет тілдердегі әдебиеттердің қазақ (орыс) ресми іскерлік стилдерінің 

нормаларын, оларды редакциялауды, аннотациялауды меңгеруге дағдысы 

болуы керек. 

Түлек құзырлы болуы керек: 

- Кәсіби салалық әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени шараларды шеше 

білуге; 

- Баспагер редактор қызметіндегі ұйымдастырушылық басқарушылық 

мәселелерді шешуге; 

- БАҚ-тағы әртүрлі ақпараттарды жинау және өңдеу, әртүрлі мәтіндерді 

редакциялау (қоғамдық-саяси, көркемдік), полиграфия өнімдерін шығаруға 

және таратуға; 

- Баспа ісінің аясын лицензиялауға құзырлы болуы керек. 

Пәнді меңгеруші білімгер: 

- Полиграфиялық өнімдерді өндіру барысын техникалық біліммен ұштастыра 

отырып, баспа ісін ұйымдастыруды; 

- Ғылыми, қоғамдық-саяси, көркем, арнайы, салалық әдебиеттерді шығарудың 

өзіндік ерекшеліктерін; 

- Репродукциялаудың технологиялық кезеңдерін, оның ішінде жиілік, 

градациялық және түрлі-түсті коррекциялау тәсілдерін жүргізуді; 

- Кітап, газет-журнал өнімдерін шығаруда компьютерлік бағдарламаларды 

пайдалана отырып, әртүрлі мәтін түрлерін редакциялауға; 

- Басылымды баспаға дайындау мен жарыққа шығару барысындағы 

корректорлық үдерісті білуі тиіс. 

Пререквизиттер: «Қазіргі баспа ісі», «Басылымды редакторлық даярлау».  

Постреквизиттер: «Баспа ісін ұйымдастыру және оның экономикасы», 

«Электронды басылымдарды даярлаудың әдіс-тәсілдері». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с тақырыбы 

1 Кіріспе. Менеджмент тұжырымдамалары 

2 Баспаның маркетингтік қызметі. Маркетингтің функционалдық 

концепциялары және оның құралдары 

3 Баспаның жұмысын жоспарлау. Баспаның кірісін басқару кітап 

басып шығарудың экономикасы.  

4 Кітаптар нарығындағы бәсекелестік жағдай . Баспа менеджментінің 

ұйымдастырушылық-функционалдық негіздері. Баспаның жеке 

құрамын басқару 

5 Баспа ісіндегі менеджмент, маркетинг және жарнама. Шетел 

тәжірибесі негізінде 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 

«Баспа ісінің менеджменті мен маркетингі» пәні бойынша баспа 

менеджментінің ұйымдастырушылық-функционалдық негіздері, баспаның 

жеке құрамын басқару, баспа басшысының жұмыс істеу стилі мен әдістері, 

баспа ісін жоспарлау, баспаның кіріс көзін басқару және баспа маркетингі, 

оның концепциялары мен құралдары, нарық жағдайындағы баспаның 

позициялары, кітаптың пайдасы және оны жарнамалау құралдары туралы 

жан-жақты айтылады. 

Пәнді оқытудың мақсаты – нарық жағдайында баспа ісінің менеджменті 

мен маркетингін меңгерген, білімді де білікті баспагер-редакторларды 

дайындау болып табылады. 

Пәнді оқытудағы басты міндет – студенттермен пікірталас 

ұйымдастырып, бұл сабақтардың негізінде болашақ баспагерлер баспаның 

творчестволық қауымымен, яғни авторлармен қалай тығыз байланыста 

жұмыс істеу қажеттілігі,авторларды рухани қолдаудың нәтижелігі, 

авторлармен кездесулер ұйымдастыру, кітаптардың түсаукесерін өткізу 

сияқты іс-шаралардың баспа ісін ұйымдастырудағы маңыздылығын атап 

көрсету. Курсты оқу нәтижесінде студент: 

-Баспа ісінің менеджменті мен маркетингі негіздері туралы; 

-Қазақстандағы және шетелдердегі баспалардың озық тәжірибелері; 

-баспа мен автор, редактор мен автор арасындағы шығармашылық 

байланыстарды орнатуда жан-жақты сауатты болу қажеттілігі туралы 

түсінігі болуы тиіс. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Менеджмент тұжырымдамалары 

Баспа менеджменті ұғымы, баспа менеджменті концепциялары туралы. 

Баспаны басқарудың түрлері мен оның көп мағыналығы.Жоғары оқу орны 

баспасы менеджментінің ерекшеліктері. Баспа менеджменті – әлеуметтік 

басқарудың бір түрі. Баспа менеджментінің құрылымдық-

ұйымдастырушылық, функционалдық \атқарушылық\ қызметтер 

функциялары. Баспа менеджментіндегі басшылар қызметі. Баспа 

менеджментінің қажетті және жеткілікті элементтері. Баспа менеджменті 

ғылым, өнер және оқу пәні ретінде. 

Басқару функциясы туралы ұғым және оның түрлері. Функцияларды 

бөлу мен бекітудің ұйымдастырушылық механизмі – ұйымдастырушылық-

атқарушылық жүйе және оның элементтері. Басқару қызметіндегі ережелер 

мен нұсқаулықтардың маңызы. Басшының типтік іс-әрекеттері және 

басшының қызметкердің жұмысын реттеу бойынша қолданылатын іс-

шаралары. Ұйымдастырушылық-атқарушылық жүйені реттейтін құжаттар. 
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Ереженің – бөлімдердің қызметін реттейтін ұйымдастырушы заңды 

құжат ретіндегі маңыздылығы. Нұсқаулық – қызметкерлердің лауазымдық 

міндеттерін айқындайтын құжат. Қазіргі баспалардың жұмыс тәжірибесі. 

Нарық жағдайындағы баспа ісінің менеджменті мен маркетингінің 

ерекшеліктері. 

Қазіргі кітап нарығы жағдайында уақыт факторының маңыздылығы. 

Тұтынушылардың тауарға деген сұранысы. Баспа қызметінің 

шығармашылық әрі экономикалық жақтары. Маркетингтік зерттеулердің 

жаңа әдістері. Қазіргі заманғы менеджменттік ұстаным негізіндегі 

стратегиялар мен әдіс-амалдар. Шетелдік баспалар тәжірибесін қолдану және 

ірі баспалық-өндірістік бірлестіктер құруға бағыт алу. Қазіргі кітап басу 

ісінің өзекті мәселелері. 

Қазақстан кітап нарығында қазіргі уақытта шешуін күтіп тұрған 

мәселелер. Баспа ісінің нормативтік-құқықтық базасы. Баспалар мен кітап 

саудасы мекемелерінің өзара бірлесіп жұмыс істеу жүйесін қалыптастыру. 

Баспа ісін дамытудың бағыттарын айқындайтын мемлекеттік бағдарламалар. 

Қазақстандық баспалар мен баспаханалар және олардың проблемалары. 

 

Баспаның маркетингтік қызметі. Маркетингтің функционалдық 

концепциялары және оның құралдары 

Жалпы «құрылым» туралы түсінік. Құрылымның түрлері, ұйымдық 

құрылым туралы түсінік, оның «бөлім», «бөлімше», «орган», «формальды 

және формальды емес құрылым», «басқару диапазоны» ұғымдарымен тығыз 

байланыстылығы. «Басқара білу» және «басқара білмеу» ұғымдары. 

Ұйымдастырушылық құрылым, оның ішінде субьекті, яғни басқарушы жүйе 

мен обьектінің \ яғни басқарылатын жүйенің \ ішкі құрылысы. 

Әлеуметтік құрылым және техникалық құрылым туралы. 

«Басқару әдісі» ұғымы туралы түсінік. Басқару әдістерінің 

топтастырылуы және оның түрлері. «Ұйым» деген ұғымның әртүрлі мағында 

қолданылуы, ұйымдастыру әдістерінің құрамы және қазіргі кездегі басқару 

практикасында қолданылатын ұйымдастырушылық әдістер және басшы-

ұйымдастырушы төңірегіндегі мәселелер. 

Кадр менеджменті. Кадрларға байланысты проблемалық мәселелер мен 

міндеттер. Ұйымдартырушылық, әлеуметтік-психологиялық және 

психологиялық форма мен әдістер жиынтығы. «Ынталандыру» ұғымы 

туралы түсінік. Басқару ғылымындағы ынталандыру теориясының екі түрі: 

мазмұнды теориясы және істерді жүргізу теориясы. Ынталандыруды зерттеу 

әдістері. Кадрды басқарудың әлеуметтік-психологиялық құралдары. 

Баспа менеджменті жүйесіндегі басшылар қызметі және олардың 

ұйымдастыру әдістері. Басылымның рольдік репертуары, оның атқаратын 

функцияларының көптүрлілігі. «Стиль» сөзінің мағынасы. Басқару стильдері 

туралы ең алғашқы ғылыми зерттеулер. «Лидер» ұғымы, лидердің негізгі үш 

стилі. Басшының біліктілігі туралы ұғым және оның баспаны басқару ісіндегі 

маңыздылығы. Жоғары оқу орны баспаларын басқарудағы әртүрлі әдістер: 
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ұйымдастырушылық-әкімшілік, экономикалық, әлеуметтік-психологиялық 

және психологиялық. Басқарудың анағұрлым тиімді әдістері. 

 

Баспаның жұмысын жоспарлау. Баспаның кірісін басқару кітап 

басып шығарудың экономикасы 

   Маркетинг туралы жалпы ұғым. Маркетингтің жалпы түрлері, 

қолданылу аясы. Сұранысты анықтау. Кітаптарды шығару бағдарламасы. 

Кітап жарнамасы. Кітап сату ұғымдарының маркетингтік қызметпен 

байланысты. Маркетингтің негізгі концепциялары. Маркетингтік қызмет 

туралы ұғым. Маркетингтің негізгі концепциялары (өнімді шығаруға 

бағытталған концепциялар, технологиялық концепция, өнімді өткізу 

концепциясы, маркетингтік концепция, әлеуметтік-этикалық концепция). 

Баспа бизнесінің стратегиялық базасын құру. Верикальды және 

горизонтальды маркетингтік қызмет түрлері. Нарық жағдайындағы кітап 

өнімдеріне сұраныстың қалыптсау.Баспа жоспарын іске асыру нарық 

жағдайында тиісді жұмыс істейтін нақты құралдар. Баспа қызметінде 

жүргізілетін негізгі іс-шаралар: нарық жағдайын зерттеу; жаңа кітаптарды 

басуға әзірлеу және баспаның өндірістік портфелін жасау; оқырмандардың 

сұранысын зерттеу; кітаптардың кезкепен басып шығарылуын анықтау. Жаңа 

шыққан кітаптар туралы оқырмандарға ақпарат беру, оқырмандарға өздерін 

қызықтыратын кітаптарды сатып алуына жағдайлар туғызу, 

тұтынушылардың сұранысына үнемі зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

 

Кітаптар нарығындағы бәсекелестік жағдай. Баспа менеджментінің 

ұйымдастырушылық-функционалдық негіздері. Баспаның жеке 

құрамын басқару 

Нарық – сатып алу-сату операциялары жүзеге асатын орын. Сатушылар 

мен сатып алушыларды бір жерге және бір уақытта шоғырландыру. 

Нарықтың түрлері.  

Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді шығару бойынша ЖОО 

баспалары. Оқу бағдарламасы, ЖОО-ның оқу-тақырыптық жоспарлары. 

Баспалардың экономикалық тетіктері. Жергілікті нарықтағы сыртқы 

шектеулер. Арнайы оқу әдебиеттерін шығарушы ЖОО баспалары. 

Монополиялық нарық жағдайындағы баспалар. 

Қазіргі нарық жағдайындағы баспа ісінің ерекшеліктері. Кітап өнімін 

өндірушілермен тұтынушылар үшін қалыптасқан нарық жағдайының түрлі 

сипаттары. Нарықтың негізгі типтік түрлеріне сипаттама. Бәсекелестіктің 

к.шті және әлсіз жақтарына талдау жасау. 

Кітап нарығындағы маркентингтік зерттеулер. Маркетингтік 

зерттеулердің обьектілері. Жалпы ғылыми және аналитикалық-жобалау 

әдістері. Нарықты, тұтынушыларды, бәсекелестерді зерттеу.Нарықтың 

фирмалық құрылымын, баспа өнімдерін, оның бағаларын зерттеу. Нарықтың 

түрлері. Маркетингтік зерттеулердің әдістемелік негіздері. Маркетингтік 
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зерттеу әдістерінің әртүрлі кезеңдерде қолданылуы. Маркетингтік 

ақпараттық жүйені қалыптастыру. Маркетингтік стратегияны әзірлеу. 

 

Баспа ісіндегі менеджмент, маркетинг және жарнама. Шетел 

тәжірибесі негізінде 

Баспа ісіндегі менеджмент, маркетинг және жарнама. Баспа өнімдерін 

жарнамалау. Тұтынушыларға ақпарат беру арқылы әсер етудің негізгі 

көздері. Баспаның ең басты маркетингтік құралы – жарнама. Жарнама ісіне 

шығармашылықпен қарау. Жоғары оқу орны баспасынан жарық көретін 

оқулықтардың жарнамасы. Кітап сатып алушының тауардың тұтыну бағасы 

жөнінде мақсатты мәлімет алуы. Кітап өндіруші мен тұтынушы арасындағы 

байланыс. Авторларды тарту жұмысы. Авторлық келісім-шарт мәселелері. 

Тақырыптық және басқа да баспаның жұмысын жоспарлау түрлері. Шетел 

баспа ісінің ұйымдастырылуы. Кітап таралымы 

       Кітапты жарнамалаудың және оқырманға жеткізудің ұйымдастыру 

шаралары. Ақпарат жүйесін қалыптастыру үшін қолданылатын шаралар. 

Кітап таратудың әдістері. Сауда нүктелерінің маңыздылығы. 

       Баспа қызметіндегі жарнаманың түрлері. Баспаларда қолданылатын 

әртүрлі жарнама құралдары. 

       Кітап бизнесіндегі жарнама. Сауда жарнамасы және тұтыну 

жарнамасы.Қазақстандық баспалардың жұмыс тәжірибесі. 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1.Қазіргі кітап баспаларының жұмыс тәжірибесінен  

2.Редактор – баспа ісіндегі негізгі тұлға 

3.Қолжазбаның түпнұсқаға айналу процесі туралы 

4.Басқару – бұл да өнер 

5.Баспа менеджментінің негізгі элементтері және басшының өзіндік жұмыс 

істеу техникасы 

6.Оқу әдебиеттерінің оқу прцесіне жарамдылығын міндетті түрде сараптау 

жұмысы туралы 

7.Қазіргі қазақ ктаптарының тақырыбы және олардың өтімділігі 

8.Баспа мен автор арасындағы өзара байланыс туралы 

9.Жеке кітаптарды және сериялы кітаптарды жарнамалау 

10.Еңбекті ынталандырудың рухани және материалдық жақтары туралы 

11.Басшының баспа қызметіндегі рөлі туралы 

12.Басшының жұмыс істеу стильдері 

13.Баспа жұмысын жоспарлау туралы 

14.Бизнес-жоспардың қызметте пайдаланылуы жайында 

15.Баспа өнімдерін таратудың жолдары туралы 
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СӨЖ ЖӘНЕ СОӨЖ ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Баспа менеджменті  

2. Баспаның басшысының типтері 

3.  Жоғары оқу орны (ЖОО) баспа менеджментінің ерекшеліктері 

4.  Ұйымдастырушылық әдістердің құрамына нелер жатады?  

5.ЖОО баспасы менеджментінің ұйымдастырушылық және функционалдық 

негіздері 

6.  П.М.Керженцевтің концепциясы  

7.  Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы туралы негізгі ұғымдар және 

оның түрлері (басқара білу және басқара білмеушілік ұғымдары)  

8.   Басқару әдісі және оның түрлері  

9.   ЖОО баспаларын ұйымдастыру модельдері 

10.   Басқарудың ұйымдастырушылық әдістері туралы 

11. Кадр менеджменті және және еңбекті ынталандыру әдістері 

12. ЖОО баспаларын белгілі бір модельдері 

13  Университет баспасынан шығатын оқу әдебиетінің түрлері 

14  ЖОО Баспа менеджментінің ерекшеліктері туралы  

15  Басқарудың ұйымдастырушылық әдістері 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг. Оқу құралы. – 

М.:Юнити-Дана, 2009 

2. Әсембаева Б.О. Баспа ісінің менеджменті мен маркетингі. Оқу құралы.-

Алматы : Қазақ университеті,2011 

3. Комаров Е.И., Маковеев Н.П. Эффективное издательство (оқу әдістемелік 

құрал). Москва: Логос,2000 

4. Гитис Л.Х. Современное университетское издательство Часть – 2;Москва 

2001 

5. Смирнова Е.В., Федотова З.Н. Издательская деятельность в современном 

ВУЗе, «Логос», МГУП, 2001 

6. Энциклопедия книжного дела, под ред. Ю.Ф.Майсурадзе, М.Юристь, 2004 

 

Қосымша: 
1. Ворошилов В.В Теория и практика Массовой информации, Издательство 
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2. Красностанова М.  Формирование команды в хайтек-бизнесе. «Вершина», 
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5. Друкер П.Задачи менеджмента в 21 веке.-М.:Вильямс,2003. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Кітап ісінің құқықтық негіздері» курсы журналистика факультеті 

баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының 

студенттеріне арналған. Бұл пән баспа қызметінің заңнамалық және 

құқықтық негіздерін, баспа мен автор арасында жасалатын келісім-шарт және 

Қазақстандағы әрі шетелдердегі авторлық құқық мәселелерін зерттейді. 

Пәнді игеру нәтижесінде білімгер: 

- Баспа және полиграфия өндірісіндегі соңғы технологияны;  

- Қолжазбаны әдеби редакциялауды жүзеге асыруды; 

- Кәсіби қызметте әлеуметтік-гуманитарлық ғылымның методикалық 

негіздерін пайдалануды; 

- Әлеуметтік-экономикалық зерделенген құбылыстарды болашаққа болжам 

жасауда біртұтас ғылыми тұжырымдалған көзқараста қоғамға жеткізуді; 

- Полграфиялық өнімдерді өндіру барысын техникалық біліммен ұштастыра 

отырып, баспа ісін ұйымдастыруды; 

- Ғылыми, қоғамдық-саяси, көркем, арнайы, салалық әдебиеттерді шығарудың 

өзіндік ерекшеліктерін; 

- Репродукциялаудың технологиялық кезеңдерін, оның ішінде жиілік, 

градациялық және түрлі-түсті коррекциялау тәсілдерін жүргізуді; 

- Кітап, газет-журнал өнімдерін шығаруда компьютерлік бағдарламаларды 

пайдалана отырып, әр түрлі мәтін түрлерін редакциялауға; 

- Басылымды баспаға дайындау мен жарыққа шығару барысындағы 

корректорлық үдерісті білуі керек. 

Білімгердің:  

- Баспа қызметінің болашағын болжау және модельдеу; 

- Мәтіндік және кестелік құжаттарды дайындаудың компьютерлік 

технологияда жүзеге асуын, құжаттамалық ақпаратты іздеу мен сақтай 

білуге, мәліметтер базасын басқару жүйесін игеруге; 

- Шет тілдердегі әдебиеттердің қазақ (орыс) ресми іскерлік стилдерінің 

нормаларын, оларды редакциялауды, аннотациялауды меңгеруге дағдысы 

болуы керек.  
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Түлек құзырлы болуы керек: 

- кәсіби салалық әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени шараларды шеше 

білуге; 

- Баспагер редактор қызметіндегі ұйымдастырушылық басқарушылық 

мәселелерді шешуге; 

- БАҚ-тағы әртүрлі ақпараттарды жинау және өңдеу, әртүрлі мәтіндерді 

редакциялау (қоғамдық-саяси, көркемдік), полиграфия өнімдерін шығаруға 

және таратуға; 

- Баспа ісінің аясын лицензиялауға құзырлы болуы керек. 

Пәнді меңгеруші білімгер: 

- Полиграфиялық өнімдерді өндіру барысын техникалық біліммен ұштастыра 

отырып, баспа ісін ұйымдастыруды; 

- Ғылыми, қоғамдық-саяси, көркем, арнайы, салалық әдебиеттерді шығарудың 

өзіндік ерекшеліктерін; 

- Репродукциялаудың технологиялық кезеңдерін, оның ішінде жиілік, 

градациялық және түрлі-түсті коррекциялау тәсілдерін жүргізуді; 

- Кітап, газет-журнал өнімдерін шығаруда компьютерлік бағдарламаларды 

пайдалана отырып, әртүрлі мәтін түрлерін редакциялауға; 

- Басылымды баспаға дайындау мен жарыққа шығару барысындағы 

корректорлық үдерісті білуі тиіс. 

Пәннің пререквизиттері: «Қазіргі баспа ісі», «Басылымдарды 

редакторлық даярлау». 

Постреквизиттерді: «Баспа ісін ұйымдастыру және оның 

экономикасы», «Электронды басылымдарды даярлаудың әдіс-тәсілдері». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с  Тақырыбы 

1 Авторлық құқықтың тарихы. Авторлық құқық негіздері 

2 Баспа қызметіндегі авторлық құқық. Қазақстан Республикасының 

«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» туралы Заңы 

3 Авторлық құқықтың ауысуы. Авторлық шарт. Автордың мүліктік 

құқықтарын ұжымдық негізде басқаратын ұйымдар. Авторлық 

құқықты қорғау 

4 Репринтті басылымдарды басып шығарудың және көшірмелеудің 

құқықтық мәселелері. Репринтті басылымдар және авторлық құқық 

субъектілері. Баспа қызметіндегі авторлық құқық объектілеріне 

сипаттама 

5 Қазақстандағы баспа қызметінің заңнамалық және құқықтық 

негіздері. Баспа қызметінің компьютерлік туындылар саласындағы 

қарақшылықпен күресудің негізгі әдістері 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Кітап ісінің құқықтық негіздері» атты пән бойынша «баспа ісі» 

мамандығы студенттеріне «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында қолданылған негізгі ұғымдар мен 

терминдер және олардың баспа қызметіндегі ролі туралы айтылады. 

Сонымен қатар баспа қызметінде авторлық құқық объектілерін шаруашлықы 

айналымға енгізудің ерекшеліктері, баспа қызметіндегі компьютерлік 

шығармалар саласындағы қарақшылыққа қарсы күрестің негізгі әдістері 

түсіндіріледі. Болашақ баспагерлерге авторлық шарттың түрлері, құрылымы, 

шартты тоқтату және бұзу туралы, сондай-ақ баспа саласындағы автор мен 

баспа арасында жасалатын баспа шарттары, олардың мәні мен маңызы 

жөнінде қажетті көрнекі құралдарды пайдалану нәтижесінде толық мағлұмат 

беріледі. 

Пәнді оқытудағы мақсат – болашақ баспагерлердің жалпы құқықтық білім 

деңгейін одан әрі тереңдету болып табылады. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының, Бұқаралық ақпарат құралдары туралы ҚР Заңының 

Авторлық құқық мәселелерін қамтитын Қазақстан Республикасының заң 

актілерінің / Азаматтық кодекс, Қылмыстық кодекс, Қазақстан 

Республикасындағы Кеден ісі туралы заң, ҚР Әкімшілік құқық 

бұзушылықтуралы кодексі/, Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы 

халықаралық шарттар мен конвенциялардың мәтіндерімен, шетелдердегі 

авторлық құқық мәселелерімен, ерекшеліктерімен студенттерді таныстыра 

отырып, оларға осы тақырыптарды игеру мақсатында өзіндік жұмыстар 

орындату және баспасөз бетіндегі мақалалар, авторлық құқық саласы 

мамандарының пікірлері негізінде әңгіме сабақтарын, пікірталас 

ұйымдастыру. 

Пәнді оқытудың басты міндеті – егеменді еліміздің болашақ 

баспагерлерінің құқықтық білім дәрежесін арттыру арқылы Бұқаралық 

ақпарат құралдарының ролін күшейту, баспа өнімдерінің сауаттылығы мен 

сапасын көтеретін, жан-жақты біліммен қаруланған мамандарды тәрбиелеп 

шығару.  

Курсты оқу нәтижесінде студент: 

- Баспа қызметінің заңнамалық, құқықтық негіздері туралы; 

- Қазақстандағы және шетелдердегі авторлық құқық мәселелері; 

- Баспа мен автор, редактор мен автор арасындағы шығармашылық және 

құқықтық байланыстарды орнатуда жан-жақты сауатты болу қажеттілігі 

туралы түсінігі болуы тиіс. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Авторлық құқықтың тарихы. Авторлық құқық негіздері 

Бүгінгі Қазақстан аумағындағы авторлық құқық негіздері. Авторлық 

құқық туралы идеяның пайда болуы. Еуропадағы автор құқығын қорғауға 
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байланысты шыққан алғашқы заң. Әдеби меншік туралы ұғым. Алғашқы 

әдебиет қарақшыларының пайда болуы. Авторлық құқық жөніндегі Женева 

конвенциясы. Дүниежүзілік Санаткерлік меншікті қорғаушы халықаралық 

ұйымдар. 

Қазақстандағы авторлық құқықты қорғаудың мемлекеттік негізі. 1992 

жылы Бүкілодақтық Агенттіктің қазақ бөлімшесінің негізінде Қазақстанның 

Авторлық құқық және сабақтас құқықтар жөніндегі Мемлекеттік Агенттіктің 

құрылуы. 1996 жылы Қазақстанда «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар 

туралы» алғашқы заңның қабылдануы. 

 

Баспа қызметіндегі авторлық құқық. Қазақстан Республикасының 

«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» туралы заңы 

Баспа қызметінің заңнамалық және құқықтық негіздері. Баспа ісін 

жүргізуге қатысты заңдық негізі бар құжаттар. «Авторлық құқық және 

сабақтас құқықтар туралы» ҚР заңы. Заңның құқықтар негіздері, заңның 

құрылым, негізгі ұғымдар және терминология. Заң терминдерінің баспа 

қызметінде пайдаланылуы. Баспа – құқықтық қатынастар субъектісі. Автор – 

шығармашылық еңбегімен туынды жасаған жеке тұлға. Авторлық құқықтың 

қолданылу аясы. 

Авторлық құқық объектілері. Авторлықтың ақиқаттылығы. Автордың 

айрықша мүліктік құқықтары. Автордың жеке мүліктік емес құқықтары. 

Авторлық құқықтың айрықша сипаты. 

«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» ҚР заңына енгізілген 

өзгертулер мен толықтырулар. Авторлық құқық мәселелеріне байланысты 

баспасөз бетінде көтерілетін мәселелер. 

 

Авторлық құқықтың ауысуы. Авторлық шарт. Автордың мүліктік 

құқықтарын ұжымдық негізде басқаратын ұйымдар. Авторлық 

құқықты қорғау 

Баспагер мен автордың құқығы, баспаның заңды және жеке тұлғалармен 

құқықтық қарым-қатынасы. Туындыны тарату жолдары. Ұжымдық еңбекті 

құрастырушылардың авторлық құқықтары. Құрастырушылардың құрамдас 

туындыларға енгізілген шығарма авторларының құқықтарын қадағалауы.  

Автор мен баспа арасында жасалынған келісім-шарттың мән-маңызы 

және оны жасаудың жолдары. Редктордың құқығы. 

Қазақстан Республикасының «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» 

туралы заңының 30, 31-баптары. Авторлық шарттың ережелері. Авторлық 

шарттың мерзімі. Авторлық шарттың нысаны. Авторлық шарт бойынша 

жауапкершілік. Авторлық құқық қорғау белгісі. 

ҚР Азаматтық кодексінің 378-бабы. Шарт туралы ережелер. Қызметтік 

тапсырмалар шеңберіндегі компьютерлік туындылар. «Авторлық құқық және 

сабақтас құқықтар» туралы заңының 24-бабы. ЭЕМ-ге арналған 

бағдарламаларды кері жазып шығу. Компьютерлік туындыларға авторлық 

құқық иеленудің кейбір әдістері. 
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«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» туралы Заңның 14-бабы. 

Қызметтік туындыларға авторлық құқық. Заңның 31-бабы, 1-тармағы. 

Авторлық сыйақы төлеу ережелері. Авторлық сыйақы, оны төлеудің мөлшері 

және тәртібі. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» туралы Заңның 

48,49-баптары. Авторлық және сабақтас құқықтардың бұзылуы. Авторлық 

және сабақтас құқықтарды қорғау. 

 

Репринтті басылымдарды басылымдарды басып шығарудың және 

көшірмелеудің құқықтық мәселелері. Репринтті басылымдар және 

авторлық құқық субъектілері. Баспа қызметіндегі авторлық құқық 

объектілеріне сипаттама 

Баспа қызметіндегі көшірмелеудің әлеуметтік-экономикалық және 

құқықтық аспектілері. Көшірмелеу техникасының дамуы. Баспа қызметіндегі 

«қарақшылық» проблемаларының қалыптасуы. 

«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заңында 

туындыларды көшірмелеуге байланысты қолданылатын негізгі терминдер 

мен анықтамалар. 

Алғашқы өндірістік аппараттар – көшірмелердің пайда болуы. Заңсыз 

көшірмелеу мәселелерін қарастыруда баспа қызметі үшін маңызды болып 

табылатын Берн конвенциясының негізгі принциптері. Репринтті 

басылымдарды шығарудың және көшірмелеудің құқықтық мәселелері. 

Баспа қызметіндегі авторлық құқық объектілерінің сипаттамасы. 

Авторлық құқықтық қатынастардың субъектілері. 

Репринтті басылымдарды басып шығаруды ұйымдастыру кезіндегі 

келісім-шарттық қатынастардың құқықтық мәселелері.  

Туындыларды көшірмелеу жолымен пайдалану ерекшеліктері. 

Туындығу авторлық құқықтың берілуі және авторлық құқықтың 

мұрагерлікке берілуі. 

 

Қазақстандағы баспа қызметінің заңнамалық және құқықтық 

негіздері. Баспа қызметінің компьютерлік туындылар саласындағы 

қарақшылықпен күресудің негізгі әдістері 

Авторлық құқық әліппесі. ҚР Конституциясы. Бұқаралық ақпарат 

құралдары туралы қазақстандық және шетелдік заңдар. Заңда қолданылатын 

негізгі ұғымдар. Сөз бостандығы, бұқаралық ақпаратты алу және тарату 

бостандығы. Бұқаралық ақпарат құралдарының таратылу тілі. БАҚ-тың 

меншік иесі. БАҚ-тың меншік иесі. БАҚ-тың қызметін ұйымдастыру. 

Шығарылым деректері туралы. Мерзімді басылымдардың міндетті даналары. 

БАҚ туралы заңдарды бұзғаны үшін жауапкершілік негіздері. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодекі. Азаматтардың құқықтық 

қабілеттілігі. Он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке 

толмағандардың әрекет қабілеттілігі. Шарт туралы ұғым және оның 

ережелері. Ерекше бөлім. Интеллектуалдық меншік құқығы. Лицензиялық 

шарт туралы Авторлық құқық туралы мәселелер. 
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Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі. Ерекше бөлім. 

Меншікке қарсы қылмыстар. Интеллектуалдық меншік құқықтарын бұзу. 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі. 

Баспасөз және ақпарат саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық. БАҚ 

туралы заңдарды бұзу.  

Компьютерлік қылмыстар үшін жауапкершілікті реттейтін Қазақстан 

Республикасының заңдары. Баспа қызметінің компьютерлік туындылар 

саласындағы қарақшылықпен күресудің негізгі әдістері. Техникалық әдіс, 

құқықтық әдіс, экономикалық әдіс және комплексті әдістер. 

Қазақстанда компьютерлік қылмыс жасау оқиғалары. Қылмыстардың 

алдын-алу мәселелері. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. 

Баспа қызметінде авторлық құқық объектілерін заңсыз пайдалану салдары. 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ: 

1. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» заңдағы негізгі ұғымдар 

мен терминдер 

2. «Авторды қорғау – руханиятты қолдау» тақырыбында еркін пікірлесу сабағы 

3. Авторлық құқық туралы алғашқы заңдар. Заңның құрылымы және баспа 

қызметі үшін маңыздылығы 

4. Қазақстан Республикасының Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңы 

бойынша мәселелер 

5. Баспасөз бетіндегі авторлық құқық мәселелері туралы мақалаларға шолу 

жасау 

6. Қазақстандағы бұқаралық-медиа: Заңдар. Даулар. Құқық бұзушылықтар 

туралы мысалдарды талқылау 

7. Әдеби және көркем туындыларды қорғау жөніндегі Берн конвенциясының 

маңызы 

8. Мүліктік құқықты ұжымдық басқарушы ұйымдар 

9. Авторлық шарт. Авторлық құқықтың ауысуы туралы мәселелер  

10. Санаткерлік меншік құқығының объектілері 

11. Шетелдердегі БАҚ және авторлық құқық туралы салыстырмалы талдау 

12. Алдыңғы қатарлы шетелдердегі БАҚ және авторлық құқық туралы заңдар 

13. ЭЕМ-ге арналған бағдарламалар және деректер базалары 

14. Авторлық сыйақы  

15. Баспа қызметіндегі репринтті басылымдар 

16. Туындылардың қоғамдық игілікке айналуы 

17. Баспа қызметінде компьютерлік туындыларды пайдалану 

18. Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің авторлық құқықтар 

жөніндегі комитеті туралы ереже (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 

ж. 25-маусымдағы қаулысы) 
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СӨЖ МЕН СОӨЖ ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Авторлық құқықтың тарихы. Қазақстандағы авторлық құқық негіздері 

2. Автордың жеке мүліктік құқықтары 

3. Ұлыбританияның авторлық құқық туралы заңдары 

4. Авторлық құқық туралы идеяның халықаралық деңгейде пайда болуы 

5. ҚР Авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңы және осы саланы 

қамтитын басқа да заңдар.Заңның құрылымы туралы түсінік. 

6. Францияның авторлық құқық туралы заңдары. 

7. Автор терминінің анықтамасы және оның баспа қызметіне байланысты 

сипаттары 

8. Авторлық құқық объектілері 

9. Шетелдердің авторлық құқық туралы заңдары бойынша жалпы 

сипаттама 

10. Туындыны жариялау және жариялау /жарыққа шығару/ 

терминдері,олардың өзара байланысы мен айырмашылықтары 

11. Автордың айрықша мүліктік құқықтары. 

12. Германия және Испания елдерінің авторлық құқық туралы заңдары 

13. Туындының данасы туралы ұғым және оның баспа ісіне байланысты 

сипаттары 

14. Автордың жеке мүліктік емес құқықтары 

15. АҚШ-тың авторлық құқық туралы заңдары 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. «Қазақстан Республикасындағы авторлық құқық» жинағы. Құрастырған: Ө. 

Ақыпбекұлы, М.Нұртазин, Д. Тұрлыбаев. – Алматы: Жеті Жарғы, 2001. 

2. С. Оразалинов. «Авторды қорғау – руханиятты қолдау». – А.: «Жеті Жарғы», 

2000 

3. ҚР «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» заңы., А., Жеті Жарғы 2006 

4. ҚР «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Заңы., 2009. 

5. ҚР Конституциясы. – Алматы: Жеті Жарғы, 2011 

6. Е. В. Ананьева, Ю.Я. Герчук, Ю. А. Деров и др. «Книга для авторов: как 

создать и издать книгу лучше, быстрее, дешевле». М: изд. Дом «Дашков и 

К», 2001 

7. Борохович Ю. «Ваша интеллектуальная собственность» Питер, 2001 

8. Конституция РК А: Жеты жаргы, 

 

Қосымша: 

1. Сеитов Т.Б. Правовые аспекты компьютерной преступности в зарубежных 

странах и в Казахстане. Учебное пособие. Алматы, Данекер., 2000. 

2. Интеллектуальная собственность в РК. Сборник нормативных актов. 

Алматы, 2000 
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3. «Қазақтың Ата Заңдары». С.Зиманов редакциясымен. 1-5 томдар. – А.: Жеті 

Жарғы, 2004, 2005. 

4. Е.В. Иришина, Издательская деятельность. Бухгалтерский учет, 

налогооблажение, правовые аспкты. М.: Книжный мир. 2001 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

  объем 2 кредита  

 

Автор: 

ст. преподаватель Мухамадиева Л.И. 

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Нургожина 

Ш.И. 
главный редактор научного журнала «Казіргі мектеп – Современная школа» 

Канатбек Г. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Основное назначение дисциплины «Профессиональный русский язык» 

состоит в обеспечении качественного уровня профессиональной подготовки 

специалистов самых разных направлений. Профессиональный русский язык - 

это особая функциональная разновидность литературного языка, 

обслуживающая профессиональную сферу общения. 

Курс «Профессиональный русский язык» по специальности 

«Издательское дело» относится к числу дисциплин, способствующих 

усвоению специального профессионально-ориентированного материала и его 

использованию в заданных профессиональных ситуациях.  

Цель преподавания дисциплины, связанной с аспектами языкового 

мастерства: сформировать практическое владение русским языком как 

средством письменного и устного общения в сфере редакционно-

издательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: знание теоретических аспектов 

русского языка и овладение практическими навыками выбора языковых 

средств для полноценной и эффективной передачи информации в условиях 

редакционно-издательской работы. 

В результате изучения курса студенты должны приобрести 

следующие навыки и компетенции:  

- приобрести практические навыки в овладении специальной лексики и 

фразеологии в области издательского дела; 

- знать принципы лингвистического анализа текста, ориентироваться в 

понятиях профессиональной нормативности; 

- владеть профессиональными терминами и понятиями (общенаучная, 

межнаучная и узкоспециальная терминология на русском языке). 

Преквизиты дисциплины: Преподается после курсов «Введение в 

журналистику», «Современный русский язык». 

Постреквизиты:  последующие дисциплины – весь блок 

фундаментальных специальных дисциплин.      
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема 

1 Профессиональный русский язык как учебная дисциплина 

2 Профессиональная терминология на русском языке: издательский 

аспект 

3 Связь профессионального русского языка с издательскими 

дисциплинами.  

4 Лексика, грамматика, синтаксис как средства профессионального 

русского языка. 

5 Трансформация и дифференциация профессионального русского 

языка 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Вхождение Казахстана в мировое сообщество сделало три языка  - 

русский, казахский, иностранный реально востребованными государством, 

обществом и личностью. Русский для казахоязычных, казахский для 

русскоязычных и иностранный язык для обеих категорий студентов стал в 

полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания 

специалистов в конкретной сфере деятельности, средство приобщения к иной 

национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей студентов, их общеобразовательного 

потенциала. 

 «Профессиональный русский язык» – одна из важнейших дисциплин в 

процессе подготовки будущего издателя. Она включает в круг своих 

вопросов изучение возможностей и средств разных уровней языковой 

системы, их функциональных задач, закономерностей употребления языка в 

разных сферах и ситуациях общения, а также своеобразной организации 

речи, специфичной для каждой сферы. Курс нацелен на выявление 

стандартных пластов лексики, способствующих профессиональному 

общению.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Профессиональный русский язык как учебная дисциплина 

Введение в предметную область специальности на профессиональном 

русском языке. Издательское дело как процесс подготовки, выпуска и 

распространения изданий. Практические потребности  профессиональной 

коммуникации.  

Профессиональный язык как дисциплинарный феномен, 

обслуживающий определенную сферу человеческой деятельности (с учетом 

специфики специальности «издательское дело»). Основы формирования 
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овладения предметно-языковым материалом. Базовый категориально-

понятийный аппарат в его профессиональном русском языковом выражении.  

 

Профессиональная терминология на русском языке: издательский 

аспект 

       Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных профессиональных ситуациях. Характеристика 

содержания предметной области по специальности «Издательское дело» на  

русском языке. Профессиональная компетенция: ориентация в текстах на 

русском языке, монологическое высказывание профессионального 

содержания и т.д. Работа со справочниками и словарями издательских 

терминов. 

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности  
История вопроса. Общие сведения о дисциплинах специальности. 

Профессиональный русский язык и редакторские дисциплины. Понятие о 

редактировании как о научной и учебной дисциплине. Понятие 

стилистического значения. Стиль и сферы общения. 

Разделы стилистики и редактирования в издательском обучении. Задачи 

литературного редактирования текста. Стилистика и потребности 

редакционно-издательской практики. Редакторская подготовка изданий как 

многоаспектный процесс. Оценка коммуникативных качеств текста.  

 

Лексика, грамматика, синтаксис как средства профессионального 

русского языка 

Выбор нужного слова. Лексическая и семантическая сочетаемость. 

Стилистическая оценка многословия. Синонимы, паронимы, антонимы: 

стилистическая окраска. Стилистическое использование историзмов и 

архаизмов, жаргонизмов и диалектизмов. Заимствования. Анализ 

словоупотребления. Устранение лексических ошибок разного характера. 

Морфологические средства. Своеобразие подхода к морфологии и 

синтаксису в курсе современного русского литературного языка и в курсе 

стилистики. Стилистическое использование форм частей речи. Критерии 

редакторской оценки. 

Работа над синтаксическими конструкциями при редактировании 

рукописи. Порядок слов в предложении. 

 

Трансформация и дифференциация профессионального русского 

языка 

Расширение международных связей, использование русского языка как 

языка международного общения. Изменение статуса русского языка как  

вузовской дисциплины. Научный язык, деловой язык, профессиональный 

разговорный язык.  
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Процесс формирования полиязычной коммуникативной 

профессиональной компетентности специалистов издательского профиля. 

Дифференцированные подходы.  

Межличностное общение и профессиональная деятельность. Воспитание 

и образование средствами русского языка. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Выполнение практических заданий. Определение уровня владения языком и 

общей лингвистической подготовки. 

2. Функциональные стили языка. 

3. Написание статей, рефератов, докладов.  

4. Оценка словоупотребления. Устранение лексических ошибок. Разбор 

текстов. 

5. Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении 

различных частей речи.  

6. Научный язык. Деловой язык. 

7. Профессиональный разговорный язык. 

8. Создание журналистских текстов.  

9. Написание издательских аннотаций, предисловий, комментариев.  

10. Разбор типов и видов изданий. Издательская интерпретация. 

 

Тематика  заданий для СРС и СРСП 

 

1. Выбрать газетный или журнальный текст /объем более 1000 знаков/. Оценить 

его с точки зрения использования выразительных средств языка (тропов). 

Найти метафоры, метонимии, перифразы, литоты, синекдохи, сравнения.   

2. Найти примеры использования журналистами стилистических фигур: 

многосоюзие, бессоюзие, риторическое восклицание, эллипсис, умолчание, 

инверсия.  

3. Подобрать примеры стилистических ошибок из газетно-журнальных 

публикаций (несоответствие значения слова контексту, смешение стилей, 

паронимы, тавтология, плеоназм).  

4. Самостоятельно подобрать такой текст из СМИ, который может дать 

интересный материал для языково-стилистического анализа (богатство 

стилистических приемов, выразительных средств, авторское своеобразие, 

специфика публицистического текста и т.д., может быть, какие-то 

стилистические недочеты и шероховатости). Умение стилистически оценить 

текст, выбрать «выигрышный» с точки зрения стилистического анализа 

также учитывается при выставлении оценки наряду с правильностью, 

точностью, полнотой, оригинальностью выполненной работы. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная: 

1 Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста: учеб. пособие / 

Е.Н.Барышникова, Е.В. Клепач, Н.А. Красс. – М.: Флинта: Наука, 2005. 

2 Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 2006.. 

3 Глумаков В.Н., Егорова Е.Б. Подготовка рукописи к изданию: Словарь-

справочник. – М., 2009.  

4 Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник. М., 2003.  

5 Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. Редакционно-

издательское оформление издания. М., 2003. 

6 Солганик Г.Я. и др. Стилистический словарь для журналистов. М., 2010. 

 

Дополнительная: 

1. Интернет-филолог – http://lit.1september.ru/2005/15/13.htm 

2. Редакторская подготовка изданий. Под общей ред. д. ф. н., профессора С.Г. 

Антоновой, М., 2004. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 

2004. 

4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

– http://www.gramota.ru/ 

5. Сайт «Культура письменной речи» – http://gramma.ru/  

6. Усачёва О.Ю. Нормы современного русского литературного языка: учеб. 

пособие. О.Ю. Усачёва. Липецк: ЛГТУ, 2006. 

 

 

  

http://lit.1september.ru/2005/15/13.htm
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

 

объем 2 кредита 

 

Автор: 

ст. преподаватель Мухамадиева Л.И.  

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук, профессор кафедры печати и электронных 

СМИ КазНУ им. аль-Фараби Нургожина Ш.И. 

главный редактор научного журнала «Казіргі мектеп – Современная школа» 

Канатбек Г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Одним из актуальных направлений подготовки специалистов в сфере 

издательского дела, востребованных на отечественном и международном 

рынках труда, является предмет «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык».  

В настоящее время сформировался социальный заказ на выпускников 

университетов с глубоким знанием иностранных языков, что обусловило 

особое место дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» среди других курсов в системе подготовки бакалавров, 

поскольку невозможно переоценить значение иностранных языков в доступе 

к мировым академическим знаниям. 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 

опирается на компетентностный подход, в соответствии с которым на основе 

полученных знаний развиваются навыки и умения, необходимые для 

решения практических задач. В результате студентами приобретаются такие 

компетенции, как общая – межкультурная и познавательная; 

коммуникативная – профессионально-ориентированная и лингвистическая.  

Данная программа направлена на обеспечение реализации  

компетентностного подхода, так как она базируется на следующих принципах: 

- акцент на формирование и развитие профессионально-

коммуникативной компетенции в процессе овладения иноязычным общением; 

- учет междисциплинарных связей при отборе компонентов 

содержания обучения; 

- аутентичность используемых учебных материалов; 

- направленность на личностный подход к процессу преподавания и 

изучения профессионально-ориентированного иностранного языка; 

-    опора на самостоятельность и ответственность студентов; 

- использование в учебном процессе рефлексии и самооценки, спо-

собствующих развитию автономности студентов; 
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- комбинированное обучение языку с применением электронных 

средств; 

- интерактивный подход к обучению. 

Особенностью преподавания курса  «Профессионально 

ориентированный иностранный язык» является смещение акцента обучения с 

лингвистического на  лингвопрофессиональную подготовку будущих 

специалистов, которая осуществляется путем усиления междисциплинарных 

связей между иностранным языком и профилирующими предметами. 

 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся по 

по специальности 5В042200 - Издательское дело и имеет целью 

формирование у студентов исключительно профессионально-

коммуникативной компетенции, что предполагает следующие 

коммуникативные умения:  

 читать и понимать аутентичные тексты по специальности; 

 понимать аутентичные устные тексты монологического и 

диалогического характера в форме сообщения, лекции, интервью, беседы, 

дискуссии; 

 аннотировать письменные и устные аутентичные научно-популярные и 

научные тексты по специальности на английском языке; 

 выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 

различным профессиональным темам;  

 составлять письменные тексты  информативного характера  

(сообщение, доклад, обзор); 

 вести деловую переписку; 

 выполнять письменный перевод текстов по специальности с 

иностранного языка на родной и с родного языка на английский;  

 выполнять устный перевод текстов по специальности с иностранного 

языка на родной. 

К концу курса обучения студент должен знать: 

-  достаточный объем лексики, необходимой для эффективного общения 

в профессиональной среде и терминологию в рамках своей специальности; 

- основные грамматические явления, характерные для устной и 

письменной профессиональной речи; 

- основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 

- правила речевого этикета при общении в профессиональной среде. 

уметь: 

    - пользоваться лексикой повседневного общения и терминологией  по 

выбранной специальности; 

- свободно читать и переводить оригинальную литературу по избранной 

специальности c последующим анализом, интерпретацией и оценкой 

извлеченной информации;  
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- письменно передавать на иностранном языке и корректно оформлять 

информацию в соответствии с целями и задачами обучения (реферат, 

аннотация, резюме);  

- письменно переводить тексты по специальности; 

- участвовать в профессиональной дискуссии, беседах за “круглым 

столом”;  

- воспринимать на слух и понимать публичные выступления при 

непосредственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- 

и интернет-программы). 

иметь навыки: 

- ведения научной беседы по специальности в формах монолога, 

диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения, беседы за 

“круглым столом”); 

- написания и презентации статьи сообщений и докладов, связанных с 

научными интересами обучаемых (научный доклад, сообщение, тезисы, 

постерный доклад, реферат, аннотация); 

- работы с лексикографическими источниками на иностранном языке 

(традиционными и on-line); 

- самостоятельного чтения и перевода оригинальной литературы по 

специальности с целью извлечения нужной информации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Тема 

1 Основы издательского дела. Способы терминообразования. 

2 Профессиональная терминология на английском языке: 

редакционно-издательский аспект 

3 Связь профессионально-ориентированного  иностранного 

языка с издательскими дисциплинами.  

4 Английский язык в сфере издательского дела. 

5 Карьерные перспективы в издательском бизнесе. 

6 Правила оформления презентаций и докладов. 

7 Современные тенденции развития профессионально-

ориентированного  иностранного языка в издательском деле. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. Курс иностранного 

языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования. Изучение иностранного языка строится на 

междисциплинарной интегративной основе. Обучение иностранному языку 

направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, 
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информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной 

компетенций студентов.  

Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью обучения дисциплине “Профессионально-

ориентированный иностранный язык” является формирование 

профессионально-коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся 

по специальности 5В042200 - Издательское дело, для практического 

использования иностранного языка в профессиональной и личностной 

деятельности. 

Задачи обучения:  

- Развить в студентах восприятие иностранного языка как источника 

информации и иноязычного средства коммуникации, в целях его 

использования для формулирования собственных высказываний и понимания 

других людей; 

- подготовить студентов к общению в устной и письменной формах как в 

социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 

- научить студентов использовать иностранный язык как средство 

расширения и углубления системных знаний по специальности и как 

средство самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации; 

- раскрыть перед студентами возможности иностранного языка как 

источника расширения их языковой, познавательной, межкультурной и 

прагматической  компетенций. 

Образовательные технологии 

Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» 

направлено на формирование профессионально-коммуникативной 

компетенции посредством различных образовательных технологий. 

Основное внимание при этом уделяется устной речи, интегративным видам 

чтения (поисковое, просмотровое, изучающее), аудированию и письменной 

речи (аннотирование, резюмирование), а также письменному и устному 

переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку широко используются активные методы обучения, 

имеющие профессиональную направленность для формирования социально-

профессиональной компетентности студентов как: проектная работа, 

ситуационные игры (совещание, международные консультации, переговоры), 

круглые столы, интегративные задания в форме дискуссии, дебатов, 

мозгового штурма, конференции, презентация докладов, публичные 

выступления с сообщениями по специальности.   

Учебные материалы, используемые в процессе обучения данной 

дисциплине, включают аутентичные тексты различного уровня сложности, 

видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой 

упражнений, направленные на поступательное и комплексное развитие 

профессиональных умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для 
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изучения на данном этапе,  включают научные статьи,  литературу по 

специальности.  

Форма обучения. 

Формы обучения предусматривают: 

- аудиторные групповые занятия студентов под руководством 

преподавателя; 

- обязательную самостоятельную работу студентов по заданию 

преподавателя, контролируемую во время аудиторных групповых занятий 

(СРС); 

- индивидуальную самостоятельную работу студентов под руководством 

преподавателя, контролируемую во время консультации (СРСП); 

- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя, 

проводимую по желанию студентов в различных формах (клубы, 

художественная самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам 

студентов. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основы издательского дела. Способы терминообразования 

Введение в предметную область специальности на иностранном языке. 

Издательское дело как процесс подготовки, выпуска и распространения 

изданий. Основные понятия и термины. Основные теоретические проблемы. 

Основные разделы . 

Практические потребности  профессиональной коммуникации.  

Профессиональный язык как дисциплинарный феномен, 

обслуживающий определенную сферу человеческой деятельности (с учетом 

специфики специальности «издательское дело»). Основы формирования 

овладения предметно-языковым материалом. в его профессиональном 

русском языковом выражении.  

 

Профессиональная терминология на английском языке: 

редакционно-издательский аспект 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных профессиональных ситуациях. Характеристика 

содержания предметной области по специальности «Издательское дело» на  

иностранном языке. Профессиональная компетенция: ориентация в текстах 

на иностранном языке, монологическое высказывание профессионального 

содержания и т.д. Базовый категориально-понятийный аппарат. Работа со 

справочниками и словарями издательских терминов. 

 

Связь профессионально-ориентированного  иностранного языка с 

издательскими дисциплинами 

История вопроса. Общие сведения о дисциплинах специальности. 

Профессионально-ориентированный  иностранный язык и редакторские 
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дисциплины. Понятие о редактировании как о научной и учебной 

дисциплине. Понятие стилистического значения. Стиль и сферы общения. 

Разделы стилистики и редактирования в издательском обучении. Задачи 

литературного редактирования текста. Стилистика и потребности 

редакционно-издательской практики. Редакторская подготовка изданий как 

многоаспектный процесс. Оценка коммуникативных качеств текста.  

 

Английский язык в сфере издательского дела 

Особенности текстов, содержащих издательско-полиграфическую 

терминологию. Функционально-стилистическое соответствие оригинального 

и переведенного текста. 

Выработка рекомендаций по редактированию текстов, использующих 

терминологию. 

Работа над синтаксическими конструкциями при редактировании 

рукописи. Порядок слов в предложении. 

 

Карьерные перспективы в издательском бизнесе 

Актуальность профессии издателя сегодня. Цели и задачи издательской 

деятельности. Карьерные возможности. Техника составления схем и таблиц 

для определения  данных составляющих.  

 

Правила оформления презентаций и докладов 

Подготовка мультимедийных презентаций о профессии на иностранном 

языке. Анализ текстов по заданной тематике. Цель: полное понимание 

информационных и профессиональных текстов. Кропчева Т.В., English for 

publishers, unit 3. 

 

Современные тенденции развития профессионально-

ориентированного  иностранного языка в издательском деле 

Тенденция к интернационализации терминологии. Использование 

английского языка как в процессе переводческой деятельности. Изменение 

статуса иностранного языка как  вузовской дисциплины. Научный язык, 

деловой язык, профессиональный разговорный язык.  

Процесс формирования полиязычной коммуникативной 

профессиональной компетентности специалистов издательского профиля.  

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Семинарские занятия проводятся преподавателями иностранных языков 

с привлечением преподавателей профилирующих кафедр, читающих лекции 

на иностранном языке, нацеленные на предоставление информации из 

предметной области специальности, предпочтительно, чтобы темы лекции 

содержали базовые понятия,  основные принципы и составляющие 

профилирующей специальности. На  практических занятиях  преподаватель   
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иностранного языка  проводит работу по более детальному усвоению 

материала лекции.  

Задача преподавателя иностранного языка  заключается в формировании 

и развитии иноязычной компетенции студентов в сфере выбранной 

специальности. Процесс обучения строится на использовании 

коммуникативной методики, ориентированной  на достижение практического 

результата:  усвоение терминологической лексики, чтение и перевод  текста 

по специальности,  извлечение из аутентичной литературы  

профессионально-значимой информации, общение в конкретных 

профессиональных сферах и ситуациях, написание статей и сообщений и 

докладов, аннотирование и реферирование литературы. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это особый вид учебной 

деятельности студентов, направленный на самостоятельное выполнение 

дидактической задачи, формирование интереса к познавательной 

деятельности и углубление знаний в области изучаемого иностранного языка.  

СРС связана с реализацией практических задач, обеспечивающих 

развитие творческой активности, исследовательского подхода в освоении 

учебного материала. 

Внеаудиторная форма СРС предполагает самостоятельное освоение 

учебного материала в условиях библиотеки, компьютерного класса, 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

(СРСП) проводится в виде аудиторного занятия. СРСП выполняет две 

функции: консультативную и контролирующую.   

Консультативная функция: 

- помощь в самостоятельной работе студентов; 

- помощь студенту в выборе методов работы, необходимых для усвоения 

учебного материала; 

- способствование углубленному изучению учебного материала.  

Контролирующая функция СРСП осуществляется в ходе текущего, 

рубежного и итогового учета и оценки знаний студентов для повышения 

мотивации.  

Данной программой предусмотрены следующие типы заданий для 

СРС: 

7. Чтение и перевод 30 страниц монографии, научных статей по 

специальности на языке оригинала. 

8. Составление словаря специальной терминологии. 

9. Подготовка реферата по прочитанной литературе. 

10. Аннотирование статей по специальности. 

11. Подбор и обработка Интернет-материалов. 

12. Презентация проектной работы. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для бакалавров. [Текcт]= 

A Course of English for Bachelor’s Degree Students. Intermediate level : 

[учебное пособие для студентов вузов] /И.П. Агабекян.-4-е изд.,стер.-

Ростов-на-Дону: Феникс,2015.-379с.: ил.;21 см.- (Высшее 

образование).-5000 экз.- ISBN 978-5-222-24152-3 (в пер.) : 340.00 р. 

2. Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иностранной речью: 

Авторефдис....канд.пед.наук. – М.,1988. – 18 с. 

3. Essential English for Journalists, Editors and Writers (Pimlico) Paperback – 

4 May 2000 by Harold Evans (Author), Crawford Gillan (Author) 

4. Тимофеева Т.В., Поталуй Л.В. – Technical Correspondence: Учебное 

пособие по английскому языку, Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005, 27 с. (адрес в 

Интернете: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf ) 

5. K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 

 

Дополнительная: 

1. Левенкова А.Ю. Communicative Grammar in Practice. Reported Speech. 

Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие для 

студентов 1 - 2 курсов гуманитарных направлений/ А. Ю. Левенкова; 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и политических наук. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2014. - 60 с. 

2. Особенности написания научных статей на английском языке не 

англоговорящими авторами (http://iteslj.org/Techniques/Knoy-

ChineseWriters.html). 

3. Особенности деловой переписки на техническом английском языке 

(http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html). 

 

Примечание: В зависимости от специальности список литературы в рабочей 

программы может быть даполнен необходимыми учебниками и учебными 

пособиями.  

 

 

  

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Harold+Evans&search-alias=books-uk&field-author=Harold+Evans&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Crawford+Gillan&search-alias=books-uk&field-author=Crawford+Gillan&sort=relevancerank
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40141/may05070.pdf
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html
http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html
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IOZID 1203 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 

 

объем 3 кредита 

 

Автор: 

ст. преподаватель кафедры Мухамадиева Л.И. 

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Нургожина 

Ш.И.  
главный редактор научного журнала «Казіргі мектеп – Современная школа» 

Канатбек Г.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины - сформировать у студентов четкие 

представления и знания о принципах организации и жизнедеятельности 

современных издательств в Казахстане и за рубежом. Выявить особенности 

работы отечественных и зарубежных издательств, рассматривая пути поиска 

издательством произведений для издания, а также, исследуя этические и 

законодательные аспекты взаимоотношений авторов и издателей в 

Казахстане и странах зарубежья.  

Дисциплина рассматривает книгоиздательское дело в системе книжного 

дела, характеризует структуру мировой книгоиздательской системы, тем 

самым способствует подготовке конкурентоспособных кадров для сферы 

книгоиздания. Дополнить курс возможно экскурсиями по книготорговым и 

книгоиздательским предприятиям. 

Пререквизиты дисциплины: «Основы издательского дела», 

«Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности», «Редактирование. 

Общий курс». 

Постреквизиты:  «Правовые основы издательского дела», 

«Редакторская подготовка изданий»  и др. 

Цель курса: дать студенту представление о специфике казахстанского 

книгоиздания, масштабах современного издательского дела, динамике и 

тенденциях его развития, объемах издательской продукции, выпускаемых как 

в мире в целом, так и в отдельных странах, а также о видах и типах этой 

продукции. 

Задачи  изучения дисциплины: 

- познакомиться с историей и современным состоянием отечественного 

и зарубежного издательского дела; 

-  сформировать у студентов представление о структурах современных 

издательств и о месте редактора в издательском процессе; 
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- -ориентироваться в законодательных принципах деятельности 

отечественных и зарубежных издательств. 

 В результате изучения курса студенты должны приобрести следующие 

умения и навыки: 

- уметь подобрать и приобрести вышедшее за рубежом литературное 

произведение с целью перевести и издать его; 

- овладеть навыками работы с зарубежными и отечественными 

партнерами. 

- уметь проводить систематизированный анализ отечественного и 

зарубежного книжного рынка. 

Ключевые компетенции в освоении дисциплины: 

− иметь представление об основных этапах формирования издательской 

деятельности в Казахстане и за рубежом, современных процессах 

развития отечественного и зарубежного книгоиздания, особенностях 

мировой издательской системы в целом; 

− знать о состоянии и тенденциях развития выпуска и распространения 

книг и брошюр с использованием новых информационных технологий; 

− быть компетентным в нормативно-правовых, этических аспектах 

книгоиздания, специфике редактуры и оформления изданий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Тема 

 Введение 

1 Основные этапы развития книгоиздания в Казахстане. 

2 Общие принципы функционирования издательского дела в 

Казахстане и за рубежом. 

3 Роль международных связей в издательском деле. 

4 Издательское дело в развитых странах: история и современное 

состояние. 

5 Зарубежная книга на казахстанском рынке. 

6 Особенности работы отечественного и зарубежного 

издательства. 

7    Перспективные направления современного зарубежного и 

отечественного книгоиздания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Курс «История отечественного и зарубежного издательского дела» 

занимает особое место в системе других дисциплин, формирующих 

профессиональные качества современного редактора-издателя, работающего 

в условиях инновационных технологий. Изучение данной дисциплины дает 

возможность составить целостное представление о современной 
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издательской системе Казахстана и масштабах развития мирового 

книгоиздания. 

Освоение западной доконвенционной литературы (1973) прошло на 

первом этапе рыночной экономики, на смену этому процессу пришел период 

познания наиболее ярких и талантливых зарубежных авторов XXI века. 

Состояние книжного дела в зарубежных странах отличается масштабами, 

более сложной инфраструктурой, тематикой изданий, разнообразием 

способов выпуска книг. Крупнейшие издательские универсальные фирмы по-

прежнему определяют политику в сфере книгоиздания. Создание и 

постоянное расширение информационного рынка издательства можно 

рассматривать как особенность современного зарубежного книгоиздания. 

Цели и задачи международных связей и пути их достижения играют 

первостепенную роль в освоении зарубежного книгоиздательского рынка. 

Без знания этих основ посещение книжных ярмарок Франкфурта, Лондона, 

Парижа, Чикаго едва ли окажутся успешными. 

 Образование новой издательской системы в Казахстане естественным 

образом сказалось на объеме выпуска издательской продукции и ее 

репертуаре. Предмет дисциплины - факторы формирования и 

функционирования современной издательской системы страны в новых 

условиях, в также механизм их влияния на состояние и перспективы развития 

книжного дела в Казахстане в ситуации активного использования постоянно 

обновляющихся информационно-коммуникационных технологий и 

интеграции казахстанского книгоиздания в мировое книжное дело.  

Основой изучения курса стали труды крупнейших ученых, работающих 

в сопредельных сферах науки о книге и книжном деле: С.Г. Антоновой, И.Е. 

Баренбаума, А.И. Барсука, А.А. Беловицкой, А.А. Гречихина, Б. Ленского, 

И.Г. Моргеншгерна, Е.Д. Н.М. Сикорского, В.И. Соловьева, И.А. 

Шомраковой, И.Л. Шурыгиной, К.Т. Ямчука и др. 

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные этапы развития книгоиздания в Казахстане 

Основные этапы истории развития казахской книги. Петроглефы на 

камнях. Ксилография. Орхоно-енисейские памятники. Рукописные книги, 

средневековая литература. Роль ученых-просветителей: аль-Фараби, Ж. 

Баласагуни, М. Кашгари, А. Яссауи и др. Книги, выпущенные на казахском 

языке в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Ташкенте. Издательское дело в 

Казахстане после революции 1917 года.  

Эволюция издательской системы Казахстана с конца XIX в. до 80-х 

годов XX в. Современное состояние издательского дела в Казахстане. 

Характеристика крупнейших государственных и негосударственных 

издательств РК. Универсальные и специализированные издательства.  
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Общие принципы функционирования издательского дела в 

Казахстане и за рубежом 

Издательские фирмы и их типы. Мультинациональные компании, 

мелкие и средние независимые издательства: общая характеристика и 

особенности развития. Финансовые проблемы различных типов 

отечественных и зарубежных книгоиздательств. Импорт и экспорт 

зарубежной книги. Инфраструктура издательской отрасли на Западе. 

Каталоги – справочники по издательским фирмам: международные и 

национальные. Профессиональные объединения издателей. 

Профессиональные издательско-книготорговые журналы.  

Всемирная конвенция об авторском праве и ее значение для 

казахстанского книгоиздания. Основные способы установления контактов и 

получения информации об отечественном книгоиздании. Справочная 

литература: ежегодники национальной библиографии, текущая 

книготорговая библиография, издательско-торговые журналы. 

Фирмы промежуточного звена книжной торговли. 2 основных типа: 

книгораспространители – дистрибьютеры и оптовики. Транспортировка книг. 

Возможности распространения и формы книжной торговли. 

Автоматизированные системы заказа как самый прогрессивный способ 

информирования книжной торговли о продукции издательств. Опыт 

отечественного и зарубежного книгоиздания: активные формы 

информирования книжных магазинов о новых изданиях. Использование 

издательских агентов–представителей. Плюсы и минусы такого способа 

информирования. Национальные книжные ярмарки. Онлайн-проекты 

издания книг как особенность отечественного и зарубежного книгоиздания.   

 

Роль международных связей в издательском деле 

Традиции международного сотрудничества в книгообмене со времени 

изобретения книгопечатания. Основные формы сотрудничества в 

современных условиях: международная торговля книгами (объемы, основные 

географические направления, основные страны-экспортеры и импортеры); 

экспорт и импорт основных и субсидиарных прав, борьба с международным 

пиратством в области авторского права; экспорт и импорт издательских и 

полиграфических услуг; создание транснациональных компаний (Reed 

Elsevir, Bertelsmann и др.). 

Основные цели и задачи международных связей: подобрать и 

приобрести вышедшее за рубежом литературное произведение с целью 

перевести и издать его; продать за рубеж право на изданную у себя книгу; 

реализовать за рубежом часть тиража изданной у себя книги; наладить с 

каким либо издательством своего профиля постоянное сотрудничество; 

установить с зарубежными  партнерами связи в целях оказания им каких-

либо чисто технических услуг; попытаться разместить за рубежом заказ на 

какие-либо услуги для себя (например, печать). Пути решения. 
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Международная стандартная нумерация книг (ISBN) и периодических 

изданий (ISSN) - основа дальнейшего международного сотрудничества с 

использованием современных средств коммуникации и переработки 

информации. 

Роль международных выставок в укреплении сотрудничества издателей, 

полиграфистов и книгораспространителей. Ежегодная Франкфуртская 

книжная ярмарка. Место казахстанских международных ярмарок среди 

других мероприятий по сохранению и развитию единого книжного 

пространства стран СНГ. 

Издательское дело в развитых странах: история и современное 

состояние 

Рост темпов книгопроизводства во второй половине XX века. Основные 

количественные показатели мирового книгоиздания: количество 

выпускаемых названий, распределение книжного выпуска по отдельным 

континентам и регионам, удельный вес отдельных регионов в мировом 

книжном производстве. Динамика процессов, происходящих в отдельных 

регионах и странах.  

Представление о массиве книжной продукции, находящемся в 

постоянной продаже. Коммерческие библиографические указатели «Books in 

print», их виды, разновидности и носители. 

Общие показатели мирового книгопроизводства в XXI в. 

Характеристика издательской деятельности отдельных книгоиздающих 

стран. Сведения о книгоиздании в США, Германии, Италии, Англии, 

Франции, Японии и т.д. Опыт зарубежных издательских монополий, 

конгломератов, концернов. Рейтинг европейских, североамериканских и 

азиатских стран по основным показателям книжного выпуска. 

Мировая издательская система. Особенности издательских систем в 

крупных книгоиздающих странах. Процессы концентрации производства в 

книжном деле. Развитие малого и среднего бизнеса, его влияние на 

увеличение выпуска продукции по отдельным предметным рубрикам. 

Характеристика издательской продукции зарубежных издательств. 
 

Зарубежная книга на казахстанском рынке 

Место зарубежной книги в системе отечественного книгоиздания. 

История и современные аспекты социального бытования зарубежной книги 

на казахстанском книжном рынке как часть книговедческих изысканий.  

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной книги. Потребность 

казахстанского читателя в зарубежной книге.   

Роль зарубежной книги как посредника в межкультурном 

взаимодействии народов и государств. Мониторинг самых продаваемых 

зарубежных произведений в Казахстане. 
 

Особенности работы отечественного и зарубежного издательства 

Выпуск книг в странах СНГ и на Западе. Работа издательств: поиск 

авторов, гонорары, тиражи. Традиционные и новые форматы книгоиздания. 
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Классификация отечественных и зарубежных издательств. Статистические 

материалы по книжной продукции отечественных и зарубежных издательств. 

Усиление коммерческих начал в работе издательств по реализации 

выпускаемой продукции через различные каналы распространения. 

Характеристика выпуска издательской продукции отечественными и 

зарубежными издательствами. Специфические проблемы развития 

книгоиздательской деятельности в развивающихся странах. 

 

Перспективные направления современного зарубежного и 

отечественного книгоиздания 

  Общемировая ситуация и проблемы казахстанского книгоиздания. 

Читатель и читательский спрос. Переход от рынка предложения к рынку 

спроса. Книга и новые носители информации. 

 Статистические данные о развитии мирового книгоиздания и 

сопоставление их с прогнозами 60-х годов (Маклюэн и др.). Книга в 

современном мире и ее соотношение с другими формами информационного 

обслуживания. Союз электроники и книги как основа научно-технического 

прогресса в книжном деле. Расширение возможностей использования 

компьютерной техники для ускорения, улучшения и повышения 

эффективности выпуска и распространения книжных изданий. 

Развитие новых форм книжных изданий с использованием электронных 

аналогов (комбинированные издания; перевод объемных справочных 

изданий на новые формы носителей; создание параллельных версий 

справочных изданий в электронной форме). Другие версии электронных 

изданий. 

Перспективы длительного существования и успешного применения 

человеком книги в ее традиционных формах. Оценка прогнозов о будущем 

книги. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Пути поиска контактов отечественных издателей с зарубежными 

партнерами.  

2. Монополия  крупных издательских объединений  в странах зарубежья. 

Информационно-аналитическая характеристика. Ведущие издательства 

Казахстана. 

3. Справочная информация в области отечественного и зарубежного 

книгоиздания глазами студентов.  

4. Способы информирования книжной торговли о продукции отечественных 

и зарубежных издательств. 

5. Проблемы взаимоотношений автора и издательства в разрезе 

современного отечественного и зарубежного издательства. 

6. Роль зарубежной книги как посредника в межкультурном взаимодействии. 

7. Сравнительный анализ работы отечественного и зарубежного издательства. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРС И СРСП 

1. Международные книжные ярмарки и издательский бизнес. 

2. Отечественное и зарубежное книгоиздание в электронный век. 

3. Авторские права за рубежом 

4. Экономические факторы глобализации книгоиздания 

5. Книгоиздание в развивающихся странах 

6. Зарубежное книгоиздание: страны, книгоиздание: авторы, книготорговцы, 

библиотекари. 

7. Современное книгоиздание Франции: общие тенденции развития. 

8. Издательские концерны Германии 

9. Книгоиздательская деятельность Испании: судьба авантюрного романа 

10. Книжный бизнес ХХ1 века (на примере книгоиздания Англии) 

11. Законодательство: иностранцы на книжном рынке 

12. Книгоиздание США: особенности и перспективы развития  

13. Современный книжный рынок Российской Федерации, региональные 

особенности – влияние на казахстанский рынок литературы. 

14. Тенденции развития электронного книгоиздания в Казахстане и за 

рубежом 

15. Состояние цензурного и административного контроля  над книжным 

делом в Казахстане и  за рубежом 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Основная: 

1. Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных 

произведений. - М.: Кн. Палата, 2005. 

2. Барышева, О.В. Феномен электронной книги / О.В. Барышева, Р.С. 

Гиляревский // Книга в паутине / О.В. Барышева, Р.С. Гиляревский. 

– М., 2003. – С. 26–64.  

3. Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная в Женеве 6 

сентября 1952 г.//Авторское право Сб. норм. актов, - М., 2005. 

4. Есенькин Б.С. Соотношение и взаимосвязь печатной и электронной 

книги / Б.С. Есенькин // Предпринимательсчтво в книжном деле: 

Теория и практика : моногр. / Б.С. Есенькин. – М., 2005. – С.47–54.  

5. Ленский Б.В. Современное отечественное и зарубежное 

издательское дело. Конспект лекций. - М., 2002. 

6. Ленский, Б.В.Издательские рекорды // Библиогр.- 2006. - №3.- С.8-
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«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей», «Books in print». 
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книгоиздания: Великобритания // Книжная индустрия  №  1 (63), 

январь-февраль 2009. 

4. Ро О. Головы и хвосты или формирование издательского портфеля // 

Книжная индустрия № 6(59), сентябрь 2008. 

5. Ро О. Опыт выживания зарубежных издателей // Книжная индустрия № 

2 (64), март 2009. 

6. Ро О. Лондонская книжная ярмарка – первый рубеж в годовом 

издательском марафоне  // Книжная индустрия № 4 (96), май 2012. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

  Основное назначение дисциплины «Общее книговедение» состоит в 

качественной профессиональной подготовке специалистов самых разных 

направлений в сфере современного казахстанского книгоиздания, 

книгораспространения и книгоооборота.        

 Общее книговедение - это фундаментальная наука, раскрывающая 

сущность предмета, историю развития основных книговедческих идей, 

включающую теорию и всю понятийно-категориальную систему 

современного книговедения, основные линии его научно-исторического 

развития и обобщающая теоретические достижения зарубежных и 

казахстанских исследователей-книговедов.       

 Общее книговедение помогает выявить не только универсальные 

исторические пути формирования книгоиздательского дела, но и 

национальные особенности: специфику возникновения, становления и 

развития книжного дела в Казахстане.       

 Основу типовой программы составили идеи и концепции исследования 

А.А. Беловицкой, разработавшей курс «Общее книговедение», издавшей 

монографию и учебное пособие по данной дисциплине.     

 Курс «Общее книговедение» по специальности «Издательское дело» 

относится к числу дисциплин, способствующих усвоению специального 

профессионально-ориентированного знания в сфере истории и теории 

предмета и его использовании в заданных профессиональных ситуациях.  

 Цель преподавания дисциплины связана с общей профессиональной 

подготовкой будущих издателей, редакторов и работников сферы книжного 

распространения и пользования: сформировать общее представление о 

сущности книговедения, в его целостности и функциональности, 

концептуальную и теоретико-понятийную базу в сфере науки о книге. 

 Задачи изучения дисциплины: изучение важнейших исторических и 

теоретических аспектов книговедения, концепций основоположников науки 

о книге, овладение основным научным инструментарием в целях 

формирования полноценной профессиональной личности книговеда и 
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книгоиздателя в условиях непосредственной практической редакционно-

издательской работы. 

В результате изучения курса студенты должны приобрести следующие 

навыки и компетенции:    

- иметь представление о законах возникновения, становления 

книговедения как науки, сущности, задачах, ее практической значимости; 

-   знать (освоить) важнейшие концепции, основные теоретические 

понятия и категории науки о книге, историю ее развития, овладеть 

основными научными методами современного книговедения, 

концептуальными идеями основоположников книговедения, ориентироваться 

в понятиях профессиональной нормативности;      

 -   уметь практически использовать в различных сферах издательского 

дела и науки книговедении достижения отечественных и зарубежных 

теоретиков и практиков книжного и книготоргового производства; 

Преквизиты дисциплины: Преподается после курсов «История 

Казахстана», «История казахской книги», «История казахской критики», 

«История русской критики». 

Постреквизиты:  последующие дисциплины – весь блок 

фундаментальных специальных дисциплин.      

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Тема 

1 Введение. Цели и задачи дисциплины 

2 Становление и развитие книговедческого знания в зарубежной 

науке. Древние знания о книге на Востоке. 

3 Теоретические взгляды К. Мигоня.  

4 Развитие книговедения в России до 1917 г. Книга в Казахстане.  

5 Научная деятельность Н.М. Лисовского и А. Н. Ловягина 

6 Становление общей теории и основные направления развития 

книговедения в 1917-1958 гг.  

7 Книговедческая полемика начала 30-х гг. 

8 Отечественное книговедение в 50-е годы. 

9 Концепции книговедения в 70-е гг. 

10 Книга. Книжное дело. Книжное издание. История Книжной 

Палаты РК. 

11 Книга в книжном деле. Содержание книговедческой 

категории «книга». Традиция книги в Казахстане. 

12 Формы книги в процессах книгопроизводства, 

книгораспределения, книговоспроизводства 

13 Состав и структура объекта книговедения 

14 Предмет книговедения. Из истории казахской книги. 

15 Составные части общего книговедения. Современная 

казахстанская книга. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Основная цель и задачи книговедения как науки 

Общественная и социально-культурная задача книговедения как 

целостной науки. Современный процесс расширения и дифференциации 

высшего книговедческого образования в независимом Казахстане с целью 

обеспечения всех отраслей книжного дела высококвалифицированными 

специалистами.          

 Основным объектом дисциплины является книга, наука о книге,  во 

всей ее теоретической целостности и многообразии: сущность, назначение, 

процесс становления научных понятий и категорий; научные концепции, 

поясняющие предмет, понятие, состав, содержание, структуру книговедения, 

его историю, философию, библиографический и библиотечный аспект и т.д. 

Книговедение есть приведенное в систему целостное научное знание о книге.  

 Общее книговедение занимает ключевое в системе книговедческих 

дисциплин. Методологическое и теоретическое единство книговедческой 

подготовки кадров для книжного дела и книговедения Казахстана. Основная 

историческая закономерность общего книговедения – оно выступает как 

многосоставная наука с большим богатством методов.     

 Задача общего книговедения как науки:  разрабатывая 

методологические основы всех компонентов науки о книге обеспечить 

теоретическое единство этой науки. Критерием целостности и адекватности 

воспроизведения исследуемого явления в мышлении, философы называют 

практику. Один из основополагающих принципов теории познания - принцип 

единства теории и практики.  

 

Становление и развитие книговедческого знания в зарубежной 

науке. Древние знания о книге на Востоке 

Предмет истории книговедения. Книга на Востоке в древности и 

средневековье: Шумер и Вавилония, Индия, Персия, Китай, Древняя Корея. 

Древнетюркские знания о книге и слове. Культ книги в эпоху классического 

расцвета древнетюркской литературы: аль-Фараби, Ю. Баласагуни, М. 

Кашгари, А. Югнаки и т.д. Культурно-исторический обзор о древней и 

средневековой книге в Казахстане А.М. Жиренчина «Из истории казахской 

книги».          

 Зарубежная теория книговедения. Специфика науки о книге, ее роль и 

место среди других наук, объект, предмет, методы, понятийный аппарат 

книговедения. Обращение к европейскому зарубежному опыту. Французская 

библиографическая традиция (М. Денис,  Г. Пеньо).   

 Основоположники зарубежного книговедения: Ф. Бартолин,  Г. Де-бюр 

младший, М. Денис,  А.Грегуар,  Ф.Х. Лэр, Т.Г. Горн, И.А.Ф. Шмидт, 

Т. Гар,  Г.К. Пило,  Ф. Эйхлер,  П. Отле, Л. Живной, Г. Шнейдер, Ф. Эберт.  

 Современные разработки научной проблематики во Франции, 

Германии, Канаде, США, Польше, Чехословакии, Румынии, Венгрии, 
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Болгарии. Влияние французской, бельгийской библиографической и 

немецкой библиотековедческой школ на русскую дореволюционную науку. 

Основная роль польского книговеда, теоретика и историка Кшиштофа 

Мигоня. Новейшие аудиовизуальные формы социальной массовой 

коммуникации. Идеи М. Маклюэна (Канада) о том, что «галактика 

Гутенберга» катится к закату, что книга утрачивает свой приоритет и 

действенность перед ними. Критика концепции М. Маклюэна.  

  

Теоретические взгляды К. Мигоня 

К. Мигонь:  «Современная наука о книге»: центральная категория науки 

о книге –  ее общественная функция. Технические процессы производства 

книги, экономические аспекты ее распространения или механизации 

библиотечных процессов интересуют библиолога лишь с точки зрения их 

влияния на оптимизацию функционирования книги.   Эволюция 

теоретических взглядов в поздних трудах К. Мигоня: самостоятельность 

книговедения в системе гуманитарных наук и объективная необходимость 

разработки его общей теории.  Статья ученого: «Главные направления и 

перспективы теории книговедения». Разработка общей теории науки о книге. 

Все монографии и статьи К.Мигоня посвящены составу, содержанию и 

задачам книговедения. К. Мигонь отождествляет книгу как категорию с 

материально-предметной формой ее существования - рукописным или 

печатным книжным изданием.  Слабые стороны теории К. Мигоня. За 

пределами книговедения оставлены сущность, способы и формы 

существования книги как объекта исследования.     

 Но все же, статья К. Мигоня «Главные направления и перспективы 

теории книговедения» является одной из самых глубоких общетеоретических 

работ в современной зарубежной науке о книге.  

 

Развитие книговедения в России до 1917 года. Книга в Казахстане. 

Первоначальные опыты книговедения в России. Влияние французских 

исследователей: Михаэль Денис (1729-1800): «Введение в книговедение», 

Этьенн Габриэль Пеньо (1767-1849) – понятие «библиология».  

 Изучение книги в России (середина  XVIII в.): начало гражданского 

книгопечатания, издательская и библиографическая деятельность Академии 

наук (в 1725 г.). Научные взгляды А.И. Богданова (1696-1766): «Краткое 

сведение и историческое изыскание о начале и произведении вообще всех 

азбучных слов...» (1755). Содержание. Специфика составления. Историко-

культурный подход ученого к книге и библиографии.  

 Теоретические взгляды В. Сопикова (1765-1818) и В.Г. Анастасевича 

(1775-1845). «Предуведомление» к «Опыту Российской библиографии...» В. 

Сопикова. Общественное, пропагандистское, просветительское назначение 

библиографии. Ввод и разработка понятий «библиография»,  «библиоман», 

«библиограф», «библиотекарь» и терминов «библиография», «история 

книги», «книгопечатание», «типографское дело», «библиотечное дело», 
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«библиофилия», «книжная торговля».       

 Первая попытка В. Сопикова создать систему науки о книге. Сильные и 

слабые стороны его теории.        

 Научная деятельность В.Г. Анастасевича: «О необходимости в 

содействии русскому книговедению» (1820), «О библиографии» (1811). 

Теоретические взгляды В.Г. Анастасевича. Различение им понятий 

«библиографическая практика» и «теория библиографии».   

 Русское библиографическое общество (1889-1930). Московский 

библиографический кружок. Теоретические принципы Б.С. Боднарского 

(1874-1968). Первых профессиональные книговеды: Н.М. Лисовский, А.М. 

Ловягин, М.Н. Куфаев, А.Г. Фомин, С.А. Венгеров, И.В. Владиславлев, К.Н. 

Дерунов, А.В. Мезьер, Н.А. Рубакин, П.К. Симони, А.Д. Торопов, А.А. 

Сидоров, Н.Ю. Ульянинский. Основная проблематика общей теории 

книговедения: соотношение объемов понятий «библиография» - 

«книговедение» - «библиология» и определение состава книговедения, т.е. 

важнейшие методологические проблемы.     

 Первые издательские центры казахской литературы. Деятельность 

выдающихся казахских просветителей и меценатов до 1917 г.  

 

Научная деятельность Н.М. Лисовского и А. Н. Ловягина 

Содержание понятий  «книговедение» и  «библиография»  в трудах Н.М. 

Лисовского. Заслуга Н.М. Лисовского в теории книговедения. Первая 

принципиальная схему науки о книге, структура научного знания. Предмет 

книговедения по Н.М. Лисовскому. Труд ученого «Философия 

книговедения». Впервые выдвинуты общеметодологические проблемы науки 

о книге: объекта, предмета, методов.      

 Теоретические изыскания А.М. Ловягина – систематизатора знания о 

книге. Разработка А.М. Ловягиным принципиальных основ книговедения. 

Определение предмета книговедения. Сильные и слабые стороны ученого. 

Мысль о том, что единство многодисциплинарной науки должно находиться 

в единстве ее методологии, в единстве предмета. Обоснование идей ученого 

в теории книговедения в последующие, 70-е гг.  

 

Становление общей теории и основные направления развития 

книговедения в 1917-1958 гг. 

 Всероссийские библиотечные и библиографические съезды. Рост 

книговедческих научно-исследовательских организаций и учебных 

заведений: Институт библиотековедения в Москве (1920); Ленинградский (с 

1924 г.) институт книговедения; Украинское библиологическое общество при 

АН УССР (1928-1930); Украинский научный институт книговедения (1922-

1936) и т.д.  Курсы книговедения при Ленинградском институте 

книговедения (1925-1927). Ленинградский научно-исследовательский 

институт книговедения. Образование Центральной Книжной Палаты 

(Москва, август 1920 г.).        
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 Научно-исследовательская работа Ленинградского научно-

исследовательского института: теория, методология и история книговедения. 

 Основное содержание: библиографическая деятельность - 

теоретическая, методическая и практическая. Консультационно-справочное 

библиографическое бюро. Роль Русского библиографического общества в 

упорядочении библиографической регистрации произведений печати в 

масштабах всей страны, книжное библиографирование отраслевой 

книговедческой литературы, разработка вопросов теории и методики 

библиографии. Концепции крупнейших книговедов:  А.М. Ловягина, Н.А. 

Рубакина, М.Н. Куфаева, М.И. Щелкунова, Н.В. Здобнова (1888-1942), автора 

фундаментальной монографии «История русской библиографии до начала 

XX века» (первое издание - 1944-1947 гг.).      

 Книговедческая полемика начала 30-х гг. Идеологические  вопросы 

методологии науки. Деятельность П.Н. Беркова, И.В. Новосадского. 

Функциональная концепция науки о книге. П.Н. Берков «Предмет и объем 

истории книги как науки». Обоснование истории книги как книговедческой 

дисциплины, имеющей объект, предмет, границы, метод исследования, 

проблему периодизации истории книги.   

 

Отечественное книговедение в 50-е годы 

Интернационализация книговедческих исследований, распространение 

их на союзные республики; расширение круга научных учреждений, ведущих 

книговедческие исследования (специальные подразделения крупнейших 

библиотек страны, Всесоюзная книжная палата, специальные кафедры 

факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского ордена 

Трудового Красного Знамени и Украинского им. Ивана Федорова 

полиграфических институтов, а также институтов культуры. Комиссия 

комплексного изучения книги научного совета по истории мировой культуры 

АН СССР); расширение масштабов, дифференциация высшего 

книговедческого образования и совершенствование подготовки специалистов 

для всех областей книжного дела с включением в учебные планы 

теоретического курса «Общее книговедение» (либо «Основы книговедения», 

«Введение в книговедение»); создание аспирантуры при специальных 

книговедческих кафедрах, в научно-исследовательских учреждениях и 

введение ученых степеней кандидата и доктора наук по специальности 

05.25.04 - «Книговедение»; расширение массива книговедческих научных, 

справочных, научно-популярных, официально-документальных публикаций, 

а также продолжающихся и периодических книговедческих изданий; 

создание системы отраслевой научно-технической информации (ЦБНТИ по 

печати при Всесоюзной книжной палате; с 1980 г. - «Информпечать»).  

 Комплексный подход и концепция комплексности книговедения; 

функциональный подход и функциональная концепция науки о книге; 

концепция пересекающихся дисциплин; системно-типологическая концепция 

книги и науки о ней. Концепция комплексности науки о книге (А.А. Сидоров  
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и Н.М. Сикорский). Комплексный характер многодисциплинарной науки 

аргументировался пониманием самого объекта науки как комплекса «книга и 

книжное дело». Концепция комплексности предопределила исторические 

особенности процесса развития науки о книге в последующее десятилетие. 

Основным содержанием этого процесса в организационном плане стала 

консолидация сил ученых-книговедов различных специализаций и 

координация прежде достаточно разрозненных научно-исследовательских 

направлений.  

 

Концепции книговедения в 70-е гг.  
В начале - середине 70-х гг. в редакционно-издательском деле наметился 

функционально-типологический подход к интерпретации фундаментальной 

книговедческой категории «книга» в работах ведущих советских книговедов 

- А.И. Барсука,  И.Е. Баренбаума. Функциональный подход трактуется 

как методология книговедения и объединяющий стержень всей комплексной 

науки. Сильные и слабые стороны методологии А.И. Барсука. Объектом 

книговедческой деятельности в каждой сфере книжного дела оказывается не 

статичное, неизменное «произведение письменности и печати», а различные 

формы (уровни развития объективного содержания) книги и 

соответствующие им процессы ее движения в обществе.  Концепция 

пересекающихся наук» Е.Л. Немировского: «Смысл приведенного выше 

высказывания состоял в том, чтобы рассматривать книговедение, с одной 

стороны, как единую и цельную научную дисциплину и, с другой стороны, 

как комплекс отдельных самостоятельных дисциплин книговедческого 

цикла». При всей теоретической неопределенности тезис о пересекающихся 

дисциплинах объективно играл роль связующего звена между 

функциональной концепцией и новым пониманием задач науки.  

 Системно-типологическая концепция.  Объект квалифицируется как 

системный, если он: 1) обнаруживает целостность и иерархичность 

внутреннего строения; 2) является звеном, подсистемой в определенной 

иерархии объектов; 3) имеет как системная целостность специфические 

отношения с окружающей средой. Книговедческая системно-типологическая 

концепция строится на осознании того, что книга и книжное дело как способ 

ее существования не только системны сами по себе, но и являются 

подсистемам более общей развивающейся динамической 

системы информационного процесса, объективно существующего в природе 

и обществе. 

 

Книга. Книжное дело. Книжное издание. История Книжной Палаты 

РК 

Организация книгоиздательского дела в Казахстане. Структура 

книгоиздательской деятельности и принципы научного подхода и обобщения 

всесоюзного опыта. Возникновение Книжной Палаты РК. Монография А.М. 

Жиренчина «Из истории казахской книги». Работы отечественных 
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книговедов Д.А. Атабаева, С. Рахимжановой,  М.К. Мамажанова, 

М. Коротовского, Ж.К. Калиева. Книгоиздательское дело Казахстана.  

 Категория «книга», книжное издание и книжное дело.  

Материалистическая философия о книге.  Книга как форма информации. 

Сущность книги как информационного процесса. Научное 

понятие «информация».         

 Три основные точки зрения на природу информации: прагматическая, 

семантическая, атрибутная. Наиболее общей и включающей в себя две 

другие является атрибутная - понимание информации как атрибута свойства 

форм движения материи. Информация – актуализированное в природе и 

обществе (их процессах и явлениях) объективное свойство форм движения 

материи отражать другие формы и свойства, отражаться в этих других 

формах движения и свойствах материи, процесс и преходящий 

промежуточный результат такого отражения в их диалектическом единстве 

друг с другом, с процессом дальнейшего отражения и многообразием форм 

проявления данного единства. Книга - одна из форм существования 

информации в обществе, то вне диалектического единства с процессом и 

преходящим промежуточным результатом движения, т.е. вне способа 

существования книги нет и быть не может. Способом существования книги 

является книжное дело.         

 Книга есть способ организации произведения индивидуального 

сознания в произведение общественного сознания, имеющий форму 

организации литературного музыкального, изобразительного произведения в 

произведение литературы, музыки, изобразительного искусства. Это уровень 

единичного для «книги» в коммуникационном процессе «сознание». 

 

Книга в книжном деле. Содержание книговедческой категории 

«книга». Традиции национальной книги в Казахстане 

Теоретические предпосылки и исторические факторы формирования 

книговедческой науки в Казахстане. Традиции казахской национальной 

книги. Основные книговедческие концепции Ш.Р. Елеукенова и 

Ж. Шалгынбаевой. Вклад У. Субханбердиной в библиографию Казахстана.                                                                                           

 Книга как способ организации литературного, музыкального, 

изобразительного произведения в произведение литературы, музыки, 

изобразительного искусства. Определение сущности книги как способа 

социальной коммуникации, т.е. способа превращения, организации 

произведения индивидуального сознания в произведение общественного 

сознания. Диалектическое единство процесса «книжное дело» и результата 

- «книжное издание» определяет сущность, границы и объективное 

содержание книговедческой категории «книга». Книжное дело - способ 

существования книги. Следовательно, книга как объективное явление 

социальной действительности есть «книга в книжном деле».    

 Актуализация «книги» как способа социальной коммуникации в 

процессах и средствами книжного дела есть процесс движения книги, т.е. 
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единство процессов книгопроизводства, книгораспределения, книговоспроиз

водства.           

 Книгопроизводство - это производство книги как способа социальной 

духовной коммуникации средствами книжного дела, т.е. производства 

общественного сознания, форма духовного общественного производства.   

 Книгораспределение - это распределение и перераспределение книги 

как способа социальной духовной коммуникации средствами книжного дела, 

т.е. процесс и результат формы развития общественного сознания.

 Книговоспроизводство - это воспроизводство книги как способа 

социальной духовной коммуникации средствами книжного дела, т.е. форма 

воспроизводства общественного сознания. На своих внутренних уровнях 

процессы книгопроизводства, книгораспределения, книговоспроизводства 

объективируются  соответственно книгоиздательским, книготорговым, 

библиотечным и библиографическим делом и материализуются в процессах 

книгоиздательского, книготоргового, библиотечного и библиографического 

дела.  

 

Формы книги в процессах книгопроизводства, книгораспределения, 

книговоспроизводства 

Наиболее общая форма книги в книжном деле – книжное издание в 

процессе движения. Наиболее общая форма существования движения – 

книгопроизводство – книгораспределение - книговоспроизводство.   

 Наиболее общая форма книги в книгопроизводстве - 

книгораспределении – книговоспроизводстве – репертуар книги. Репертуар 

есть совокупность актуализированных средствами книгопроизводства 

способов организации литературных, музыкальных, изобразительных 

произведений в книжные издания и отражения этих книжных изданий 

средствами книгораспределения и книговоспроизводства.    

 Наиболее общая форма существования книгопроизводства – 

книгоиздательское дело, а наиболее общая форма книги в нем -

 книгоиздательский репертуар. И репертуар выступает совокупностью 

актуализированных в процессах книгоиздательского дела способов 

организации литературных, музыкальных, изобразительных произведений в 

книжные издания и отражения этих книжных изданий средствами 

книгоиздательского дела.        

 Наиболее общая форма существования книгораспределения в процессе 

«книгопроизводство - книгораспределение - книговоспроизводство» есть 

книготорговое дело и библиотечное дело, т.е. процесс движения, отражения 

книжного издания их средствами. Поэтому наиболее общая форма книги в 

них – книготорговый ассортимент и библиотечный фонд, понимаемые как 

единство процесса и результата отражения книгоиздательского репертуара и 

форм его существования средствами книготоргового и библиотечного дела.  

 Конструирование научного знания о книге предполагает обоснование 

его составляющих: объекта, предмета, состава, структуры, методов, 
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понятийного аппарата в их единстве и целостности, т.е. как системы. 

 Объектную или эмпирическую, область книговедческой практической 

(редакционно-издательской, книготорговой, библиографической, 

библиотечной) теоретической (общекниговедческой, специально-

книговедческой и частнодисциплинарной) деятельности составляют все 

явления книги и все явления книжного дела как в своей непосредственной 

данности, так и в виде готового знания или его элементов, накопленного 

книговедением и другими науками (техническими, технологическими, 

экономическими дисциплинами полиграфического цикла, общественными и 

филологическими), а также все виды книговедческой деятельности.   

 Теория книговедения имеет дело не с конкретными книжными 

изданиями, а с сущностью и формами проявления определенного класса 

явлений, которые мы обобщенно обозначаем понятием, а вернее, 

книговедческой категорией, «книга», с содержанием этой категории, которое 

целостно воплощается, актуализируется системой признаков, свойств, 

отношений между ними, т.е. их взаимосвязью, взаимообусловленностью. 

 

Состав и структура объекта книговедения 

Способ развертывания содержания знания и систематизации его на 

уровне объекта. Развертывание состава и структуры объекта, раскрытие 

системности и многоуровневости мыслительной модели книги как объекта 

теоретического книговедческого знания.     

 Теоретическое выражение состава и структуры объекта: возможность 

конструирования и других параметров теории книговедения. Раскрытие 

состава объекта как представление о составных частях научного знания. 

Выявление способа связи составных частей объекта есть представление о 

способе связи составных частей знания, т.е. о его предмете и структуре. 

Целостность книги реализуется диалектическим единством ее сущности, 

форм проявления этой сущности, способа существования, движения, 

развития книги и форм этого способа (т.е. книгоиздательского, 

книготоргового, библиотечного, библиографического дела), единством 

взаимопереходов всех форм книги во всех формах книжного дела.  

 Наиболее общие компоненты этой целостности – «книга в 

книгоиздательском деле», «книга в книготорговом деле», «книга в 

библиографическом деле», «книга в библиотечном деле». Отражение этих 

компонентов, их единства и взаимосвязи в теоретическом книговедческом 

знании выражает состав и структуру объекта общего книговедения.   

 Целостность формы книги в книгоиздательском деле реализуется 

системой подформ, отражение которых книгоиздательскими понятиями 

представляет часть объекта книгоиздательского знания.   

 Целостность книгоиздательского процесса раскрывается в системе его 

подформ, а выраженная соответствующими книгоиздательскими понятиями, 

представляет собой вторую составную часть объекта книгоиздательского 

знания.           
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 Целостность книгоиздательской (редакционно-издательской) 

конкретной формы книговедческой практической деятельности реализуется 

необходимым набором ее разновидностей в границах данной формы 

книжного дела и является третьей составляющей объекта специально-

дисциплинарного знания.        

 Целостность относительно самостоятельной формы книги в 

книгоиздательском деле реализуется единством ее подформ: проспект, 

издательский оригинал, набор, верстка, сверка (или сверки), подписная 

корректура, чистые листы, сигнальный экземпляр, экземпляр, тираж.  

 Целостность редакционно-издательского процесса - единством таких 

его подформ, как издательское тематическое планирование, редакторская 

работа с проспектом (планом) произведения, редакторская оценка 

рукописи авторского произведения, редакционная работа над рукописью 

авторского произведения, подготовка издательского оригинала, процессы 

конструирования внешнего художественного и полиграфического 

оформления будущего книжного издания, процессы набора текста 

издательского оригинала, типографская и издательская работа над 

корректурами (версткой, сверками, подписной корректурой), чистыми 

листами, сигнальными экземплярами, процесс изготовления тиража 

книжного издания.  

 

Предмет книговедения. Из истории казахской книги 
 Книговедение в Казахстане – наука, опирающая в своем теоретическом 

описании и осмыслении на исторические традиции советской и российской 

книговедческой науки, прежде всего на фундаментальную разработку А. 

Беловицкой, обобщившей теоретические достижения зарубежного и 

российского книговедения. Из истории казахской книги мы выделяем 

специфику, сущность и национальные формы, хотя общие законы 

книговедения универсальны. И этот актуальный вопрос требует отдельного 

самостоятельного исследования.        

 Предмет общего книговедения  как обобщенная теоретическая модель 

способа выявления сущности и наиболее общих закономерностей движения, 

развития, смены форм книги как объективного явления социальной 

действительности и научного знания о ней. Определение и структура 

предмета общего книговедения. Составные части книговедческого знания - 

книгоиздательская, книготорговая, библиотечная, библиографическая.   

 Предмет книгоиздательского знания - обобщенная теоретическая 

модель способа выявления сущности, закономерностей существования, 

движения, развития, смены форм книгоиздательского репертуара как 

наиболее общей формы движения книги в книгоиздательском деле, 

в редакционно-издательских процессах, самих книгоиздательских и 

редакционно-издательских процессов, а также книгоиздательского и 

редакционно-издательского знания о книге в книгоиздательском деле.  

 Предмет книготоргового знания (библиополистики как книговедческой 
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дисциплины) - обобщенная теоретическая модель способа выявления 

сущности, закономерностей движения, развития, смены форм книготоргового 

ассортимента как наиболее общей формы существования книги в 

книготорговом деле и его процессах, а также научного знания о книге в 

книготорговом деле.          

 Предмет библиотечного знания (библиотековедения как 

книговедческой дисциплины) - обобщенная теоретическая модель способа 

выявления сущности, закономерностей движения, развития, смены форм 

движения библиотечного фонда как наиболее общей формы существования 

книги в библиотечном деле и его процессах, а также научного знания о книге 

в библиотечном деле.         

 Предмет библиографического знания (библиографоведения) - 

обобщенная теоретическая модель способа выявления сущности, 

закономерностей движения, развития, смены форм отражения книжного 

издания как объекта библиографической деятельности, в ее процессах и 

результатах и научного знания о книге в библиографическом деле.  

 

Составные части общего книговедения: структуры 

Структура предмета книгоиздательского знания может быть 

представлена системой следующих проблем: обоснование статуса и  

содержания книгоиздательского дела как формы книгопроизводства в 

книжном деле; выявление сущности книгоиздательского репертуара как 

наиболее общей формы существования книги в книгоиздательском деле, 

логических и исторических закономерностей развития, движения, смены 

форм книгоиздательского репертуара в книгоиздательских процессах; 

конкретизация содержания общекниговедческих принципов научного 

познания книги применительно к формам существования книги в 

книгоиздательских процессах (объективности, партийности, народности, 

отражения и развития, системности, единства теории книгоиздательского 

знания и практики книгоиздательского дела); исследование возникновения и 

развития книгоиздательского знания; конкретизация объекта, предмета, 

состава и структуры книгоиздательского знания на базе 

общекниговедческого знания и в системной обусловленности с содержанием 

других компонентов книговедческого знания: книготоргового, 

библиотечного, библиографического; конкретизация процесса превращения 

общекниговедческих методов исследования в систему специально-

дисциплинарных книгоиздательских и редакционно-издательских методов; 

разработка методики книгоиздательской деятельности на всю глубину 

структуры книгоиздательских процессов и форм книги в них; конкретизация 

представления о системности книгоиздательского знания, обоснование 

научных книговедческих дисциплин книгоиздательского цикла; 

конкретизация общекниговедческой типологии книги, разработка и 

обоснование на этой базе критериев книгоиздательской типологии и схем 

классификации книжных изданий; выработка системы содержательно 
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интерпретированных понятий, определений в границах книгоиздательского 

знания; обоснование относительной самостоятельности книгоиздательского 

знания и его места и специфики в системе книговедческого знания в целом.  

 Структура предмета книготоргового знания выражается системой 

следующих проблем: обоснование статуса и содержания книжной торговли 

как формы книгораспределения в книжном деле; выявление 

сущности книготоргового ассортимента как наиболее общей формы 

существования книги в книготорговом деле; выявление логических и 

исторических закономерностей развития, движения, смены форм 

книготоргового ассортимента в книготорговых процессах; конкретизация 

общекниговедческих принципов научного познания книги применительно к 

формам существования книги и самой книготорговой деятельности в 

книготорговом деле (объективности, партийности, отражения и развития, 

единства теории библиополистики и практики книготоргового дела); 

исследование возникновения и развития книготоргового знания; 

конкретизация объекта, предмета, состава и структуры книготоргового 

знания (библиополистики) на базе общекниговедческого знания и в 

системной обусловленности с содержанием других 

компонентов книговедческого знания: книгоиздательского, библиотечного, 

библиографического; конкретизация процесса превращения 

общекниговедческих методов научного познания в систему 

частнодисциплинарных методов библиополистики; разработка 

методики книготорговой деятельности на всю глубину книготорговых 

процессов и форм ассортимента книжных изданий в них; конкретизация 

представления о системности книготоргового знания, обоснование научных 

книговедческих дисциплин книготоргового цикла; конкретизация 

общекниговедческой типологии книги, разработка и обоснование на этой 

базе критериев книготорговой типологии и схем классификации 

ассортимента книжных изданий; выработка системы содержательно 

интерпретированных понятий, определений в границах книготоргового 

знания; обоснование относительной самостоятельности книготоргового 

знания (библиополистики) и его места и специфики в системе 

книговедческого знания в целом.         

  Структура предмета библиотечного знания выражается системой 

следующих проблем: обоснование статуса и содержания библиотечного дела 

как формы книгораспределения в книжном деле; выявление и исследование 

сущности библиотечного фонда как наиболее общей формы существования 

книги в библиотечном деле; выявление и исследование логических и 

исторических закономерностей развития, движения, смены форм 

библиотечного фонда в библиотечных процессах; конкретизация 

общекниговедческих принципов научного познания книги применительно к 

формам существования ее в библиотечном деле и самой библиотечной 

деятельности (объективности, партийности, отражения и развития, 

единства теории библиотековедения и практики библиотечного дела); 
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исследование возникновения и развития библиотечного знания; 

конкретизация объекта, предмета, состава и структуры библиотечного знания 

(библиотековедения) на базе общекниговедческого знания и в системной 

обусловленности с содержанием других компонентов книговедческого 

знания: книгоиздательского, книготоргового, библиографического; 

конкретизация процесса превращения общекниговедческих методов 

научного познания книги в систему частнодисциплинарных 

методов библиотековедения; разработка методики библиотечной 

деятельности на всю глубину библиотечных процессов и форм 

библиотечного фонда книжных изданий в них; конкретизация представления 

о системности библиотечного знания, обоснование научных книговедческих 

дисциплин библиотековедческого цикла; конкретизация общекниговедческо

й типологии книги, разработка и обоснование на этой базе 

критериев библиотечной типологии и схем классификации библиотечного 

фонда; выработка системы содержательно интерпретированных понятий, 

определений в границах библиотечного знания; обоснование относительной 

самостоятельности библиотечного знания (библиотековедения) и его места и 

специфики в системе книговедческого знания в целом.      

 Структура предмета библиографического знания выявляется системой 

следующих проблем: обоснование статуса и содержания 

библиографического дела как формы книговоспроизводства в книжном деле; 

выявление сущности книжного издания как объекта библиографической 

деятельности и библиографической информации как ее результата; 

выявление исторических и логических закономерностей развития, смены 

форм отражения книжного издания в библиографической деятельности, а 

также закономерностей самой библиографической деятельности; 

конкретизация общекниговедческих принципов научного познания книги в 

библиографическом деле и самой библиографической деятельности 

(объективности, партийности, отражения и развития, единства теории 

библиографоведения и практики библиографического дела); онкретизация 

объекта, предмета, состава и структуры  библиографического знания 

(библиографоведения) на базе общекниговедческого знания и в системной 

обусловленности с содержанием других компонентов книговедческого 

знания: книгоиздательского, книготоргового, библиотечного; конкретизация 

процесса превращения общекниговедческих методов научного познания 

книги в систему частнодисциплинарных библиографических методов; 

разработка методики библиографической деятельности на всю глубину 

библиографических процессов и форм отражения книги в них; конкретизация 

представления о системности библиографического знания 

(библиографоведения), обоснование научных книговедческих дисциплин 

библиографического цикла; конкретизация общекниговедческой типологии 

книги, разработка и обоснование на этой базе критериев библиографической 

типологии и схем классификации книжных изданий 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Научные работы, посвященные теории книги 

2. Авторы, первые издатели казахской книги 

3. Предмет и задачи курса «Общее книговедение» 

4. Становление и развитие книговедческой науки в Казахстане 

5. Конспект и рецензирование трудов М.К. Мамажанова. 

6. Справочная информация в области современного отечественного и 

зарубежного книговедения 

7. Предмет книговедения 

8. Составные части предмета книговедения: структуры 

9. Книга в книжном деле. 

10. История российского книговедения: основные этапы. 

11. Влияние зарубежных теоретиков на становление российского 

книговедения 

12. Теоретические взгляды К. Мигоня. 

13.  Научная деятельность Н.М. Лисовского и А.М. Ловягина.  

14. Книга на Востоке: Шумер, Индия, Персия, Древняя Корея.  

15.  Книжная традиция на Шелковом пути. 

Тематика  заданий для СРС и СРСП 

 

5. Законспектировать и ответить на вопросы по теме: «Казань – центр издания 

книг на восточных языках». По книге А.М. Жиренчина «Из истории 

казахской книги».  

6. Подготовить сообщение по теме «Дореволюционный период истории 

казахской печатной книги: первый период (1807-1867)» 

7. Подготовить сообщение по теме «Дореволюционный период истории 

казахской печатной книги: второй период (1867-1900)» 

8. Исследовать взгляды и теории деятелей Алаш (на выбор) о книге, 

книговедении и книгоиздательском деле. 

9. Провести сопоставительный анализ: книговедение в Казахстане, России, 

Европе и США (анализ журналов и монографий по теме «Зарубежное 

книговедение»). 

10. История книговедческого дела в Казахстане: обзор газет и журналов. 

11. Подготовиться по теме «История зарубежного книговедения» 

12. Подготовиться по теме «История общего книговедения» 

13. Раскрыть основные идеи и концепции книги А.М. Жиренчина «Из истории 

казахской книги». 

14.  Подготовить проект-дискуссию по книге Елеукенова Ш.Р. и Шалгынбаевой 

«История казахской книги».   

15.  Систематизировать слабые и сильные стороны  библиографического 

указателя Субханбердиной У. 

16.  Выявить книговедческие проблемы в книге Атабаева Д.А. «История 

казахской книги».    
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17.  Провести обзор труда Рахимжановой С. «Из истории книги Казахстана».  

18.  Подготовить реферат по научному творчеству Мамажанова М.К. «Книги 

Казахстана». 

19. Написать рецензию на книгу М. Коротовского и Ж. Калиева 

«Книгоиздательское дело Казахстана».                                                                                             

20.  Реферат: Систематизировать сильные и слабые стороны  книговедческой 

концепции А.Н. Ловягина. 

21.  Эссе: Раскрыть сущность, значение, функции книги и книговедения 

22. Описать составные части, структуры книговедения. 

23. Раскрыть предмет книговедения. 

24.  Подготовить презентацию по теме: «Восточная книга на Шелковом пути». 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Беловицкая А.А. Общее книговедение: Учебник / А.А. Беловицкая; Моск. 

гос. ун-т печати.  М: МГУП, 2007. 393 с.  

2. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Под ред. проф. 

С.Д.Асфендиярова. А: Казахстан, 1997., сборник-1. 

3. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Под ред. проф. 

С.Д.Асфендиярова. А: Казахстан, 1998., сборник-2. 

4. Каипова, Б.М. История цензуры в Казахстане (1920-1956гг.):  Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Ботагоз Муттахиденовна 

Каипова; Науч. рук. Х. М. Абжанов.- Алматы: [Б. и.], 2002.- 29 с. 

5. Маркушевич, А.И.  Жизнь среди книг/ Алексей Иванович Маркушевич.- 

М.: Книга, 1989.- 446, [2] с. 

6. Библиотековедение, библиография, книговедение: Сб. науч. тр. / Нац. б-ка 

РК; [Редкол.: Р. А. Бердигалиева (отв. ред.) и др.] = Кітапханатану, 

библиография, кітаптану.- Алматы: Нац. б-ка РК, 2002. 

7. Арбузов, М.Ф. Пропаганда и реклама в книжной торговле/ Михаил 

Федорович Арбузов.- М.: Книга, 1966.- 136 с. 

8. Ро О. Европа и США: то взлет, то посадка… // Книжная индустрия  № 1 

(93), январь-февраль 2012.   

9. Ленский Б.В., Воропаев А.Н., Столяров А.А. Лидеры европейского 

книгоиздания: Великобритания // Книжная индустрия  №  1 (63), январь-

февраль 2009. 

 

Дополнительная: 

1. Жиренчин А.М. Из истории казахской книги. А., 1987.                                                                       

2. Елеукенов Ш.Р., Шалгынбаева Ж. История казахской книги. Алматы: 

Санат, 1999.                                                                                                                       

3. Субханбердина У. Библиографический указатель (1807-1917).                                                         

4. Атабаев Д.А. История казахской книги (1917-1941). Учебное пособие. 

КазГУ им. С.М.Кирова, 1987.                                                                                                                                                



138 
 

5. Рахимжанова С. Из истории книги Казахстана (1945-1960). Учебное 

пособие А., 1982.                                       

6. Мамажанов, М.К.  Книги Казахстана/ Мукан Калибекович Мамажанов, 

Михаил Петрович Коротовский.- Алма-Ата: Казахстан, 1977.- 189, [1] с.                                                                                   

7. Коротовский М., Калиев Ж.К. Книгоиздательское дело Казахстана. А: 

Казахстан, 1992.                                                                                            

8. Субханбердина У.Х. Кітап жолы – арман жолы. А: 2001.                                                         

9. Ленский Б.В. Современное отечественное и зарубежное издательское дело. 

Конспект лекций. М., 2002.                                                                                                                                                

10. Рымгали Н. Вершины возвращенной казахской литературы. А: 

Каз.университет, 1998.                                                                                                  

11. Баренбаум И.Е., Шомракова И.А. Книга и книжное дело в 

капиталистических странах. Л., 1990. Вып. 1. 
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SID 1205 СОВРЕМЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 

 

объем 2 кредита 

 

Автор: 

кандидат филологических наук,  и.о. профессор Ж. Бекболатұлы 

ст. преподавателем Мергенбаева К.К. 

 

Рецензенты: 

кандидат филологических наук,  и.о. профессор Ж. Бекболатұлы 

кандидат филологических наук,  доцент, директор типографий «Роза Принт» 

Абдиева Р.С. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Современное издательское дело» является составной частью 

комплекса дисциплин по специальности «Издательское дело» и дает 

студенту представление о масштабах современного книгоиздания, динамике 

и тенденциях его развития, объемах издательской продукции, выпускаемых 

как в мире в целом, так и в отдельных странах, а также о видах и типах этой 

продукции. Дисциплина рассматривает книгоиздательское дело в системе 

книжного дела, характеризует структуру мировой книгоиздательской 

системы, распределение издательств по крупнейшим книгоиздающим 

странам различных континентов и регионов.  

 Результаты обучения 

– быть  профессионально грамотно сформулировать основные 

положения издательской политики конкретной издательской организации с 

учетом ее профиля и складывающейся конъюнктуры рынка, изменений 

внутренней и внешней среды; 

– уметь  разработать планы реализации издательского проекта и 

проведения маркетинговой кампании в пределах выделенного бюджета; 

–  иметь проанализировать итоги выполнения издательского проекта; 

 Пререквизиты - нет  

Постреквизиты. последующие дисциплины – весь блок 

фундаментальных специальных дисциплин.  

 Ключевые компетенции в освоении дисциплины: 

- знать основные направления издательского дела на опыте специфической 

издательской и редакционной практики. На основании анализа этого опыта 

даются советы и рекомендации. Студент  вводится в различные практические 

ситуации и, исходя из этих рекомендаций, должен моделировать  их 

решение.  

− быть компетентным в нормативно-правовых, этических аспектах 

книгоиздания, специфике редактуры и оформления изданий, в сфере 

издательской деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Наименование темы 

 Введение 

1 Предмет и задачи курса. Современные технологии подготовки и выпуска 

изданий. 

2 Книгоиздание Казахстана в контексте исторических реалий и новых 

духовных ценностей 

 

3 

Демократизация книгоиздания и становление новой издательской 

системы 

4 Основные факторы становления и развития современной издательской 

системы казахстана 

5 Современное книгоиздательское дело в Казахстане 

6 Издание книг в рамках  

республиканской бюджетной программы  

«издание социально важных видов литературы» 

7 Мировой опыт государственной поддержки национального книгоиздания 

8 Технологическая схема издательского процесса 

9 Особенности технологии производства журнала 

10 Виды и типы издательской продукции 

11  Требования к оформлению рукописей и оригиналов 

12 Современный редактор 

13 Статистический анализ Казахстанского книгоиздания 

14 Современные проблемы издательского дела 

15 Полиграфическая база издательской деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель ознакомить будущих издателей с основными понятиями и  

современного книгоиздания, динамикой и тенденциями его развития, 

объемами издательской продукции, выпускаемой как в мире в целом, так и в 

отдельных странах, а также с видами и типами этой продукции. Дисциплина 

рассматривает книгоиздательское дело в системе книжного дела, 

характеризует структуру мировой книгоиздательской системы, 

распределение издательств по крупнейшим книгоиздающим странам 

различных континентов и регионов. 

 Задачи:  

–  разобраться о масштабах и структуре выпуска книг и брошюр в мире и 

отдельных странах и регионах; 

–  иметь представление о мировой издательской системе; 
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- овладеть навыками работы в современных информационных системах 

в издательском деле. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Современные технологии подготовки и выпуска изданий 

Редакторская подготовка изданий. Комплекс задачи и функции 

редактора. Книга, издание – комплексное явление. Профессиональная 

подготовка редактора 

 

Книгоиздание Казахстана в контексте исторических реалий и новых 

духовных ценностей 

Казахстанские книговеды. Современные проблемы издания 

казахстанской книги. Становление книгоиздательского дела в Казахской 

ССР.  Динамика издания литературы в Казахской ССР.  Полиграфические 

предприятия. Анализ книжной продукции. 

 

Демократизация книгоиздания и становление новой издательской 

системы 

    Начало нового периода в истории книгоиздательского дела. 

Министерство печати и массовой информации. Программа развития 

казахского языка и других национальных языков в Казахской ССР. 

Государственная программа «Мәденимұра».  

 

Основные факторы становления и развития современной 

издательской системы Казахстана 

Экономика книжного производства. Развитие казахстанского книжного 

дела конца ХХ века и начала ХХІ века. Новый статус издательских 

предприятий. 

 

Современное книгоиздательское дело в Казахстане 

Учебники нового поколения. Основные направления деятельности 

издательства. Главные направления работы издательства. Развития 

современных казахстанских издательств.  На современном этапе ведущие 

российские издательства. 

 

Издание книг в рамках республиканской бюджетной программы 

«издание социально важных видов литературы» 

Социально значимая литература. Виды социально значимая литература. 

Выпуск социально-важной литературы. Выпуск социально-важной 

литературы по тематике. Тематическое соотношение социально значимой 

литературы. Значение исследования роли издательств в реализации 

государственной бюджетной программы «Издание социально важных видов 

литературы» в Республике Казахстан. 
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Мировой опыт государственной поддержки национального 

книгоиздания 

Основные две формы государственной поддержки книгоиздания. 

Использование государственных субсидий для развития книгоиздания. 

Аналогичные системы прямой государственной поддержки. Основные 

преимущества от государственной поддержки издательства. Формами 

государственного протекционизма. 

 

Технологическая схема издательского процесса 

 Прием  рукописи  в издательство.  Предварительное изучение и оценка 

рукописи. Рецензирование рукописей. Тематический план выпуска 

литературы. В состав плана выпуска литературы включаются сведения. 

Производственное планирование. Редактирование литературное. Научное 

или специальное редактирование. Корректорская работа. Художественное 

редактирование. Техническое редактирование. Работа над рукописью в 

издательстве. Набор и верстка. “Чистые листы”. Сигнальный экземпляр.  

Изготовление тиража. Распространение  тиража. Специфика издательского 

процесса в зависимости от техники и технологии полиграфического 

производства. 
 

Особенности технологии производства журнала 

Главный редактор. Отраслевые отделы.  Секретариат редакции. Главный 

редактор журнала. Редакционная коллегия.  Перечислите основные этапы 

технологического процесса по изданию журнала, отличия от процесса по 

изданию книги и сходства с ним. Опишите каждый из этапов по изданию 

журнала. Остановитесь на его особенностях и проблемах.      

                                                          

Виды и типы издательской продукции 

 Виды и типы изданий. Издательская продукция. Виды 

продолжающихся изданий. Основных видов печатных изданий по 

функциональному признаку.  
 

Требования к оформлению рукописей и оригиналов. 

 Требования к оформлению рукописей. Нормативными документами 

регламентируются требования к оригиналу. формами государственного 

протекционизма. Виды и формы текстовых оригиналов. 
 

Единицы измерения издательской продукции  
Издательская продукция на всех процессах. Авторский лист. Учетно-

издательский лист. Бумажный лист. Формат бумажного листа. Физический 

печатный лист. Условный печатный лист. Формат издания. 
 

Материалы для полиграфических работ 

Бумага для печати. Типографская бумага. Плотность бумаги. Плотность 

бумаги. Переплетные покровные материалы. Материалы на бумажной 

основе. Материалы со специальным покровным слоем 
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Выходные сведения в издательской продукции 

Виды выходных сведений и место их обозначения в издании. 

Требование к аннотации. Международный стандартный номер. Знак 

авторского права. Полный состав, содержание и расположение выходных 

сведений. Продукция без выходных сведений. 

 

Перспектива аудио- и электронных книг в РК 

Выпуск аудио- и электронных книг. Аудиокниги или Audiobooks. 

Электронная книга (E-book device). Массовые электронные книги. 

Популярность электронных книг в Казахстане. Сравнение электронных книг 

с бумажными книгами. Стандарт распространяется на электронные ресурсы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Название тем 

1.  Основные понятия объекта и предмета изучения 

2.  Виды авторских оригиналов 

3.  Авторский текстовой рукописный оригинал 

4.  Авторский текстовой машинописный оригинал 

5.  Методика оценки авторского оригинала 

6.  Роль редактора на подготовительном этапе издательского процесса 

7.  Тематический план 

8.  Работа редактора над концепцией научного издания 

9.  Издательский процесс и его этапы 

10.  Результат проведенных работ 

11.  Расчет себестоимости, определение номинала, отпускной цены и 

рентабельности на примере издания 

12.  Современный редактор 

13.  Статистический анализ казахстанского книгоиздания 

14.  Современные проблемы издательского дела  

15.  Преимущества и недостатки электронных книг 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Основная: 

1. Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» от 3 июня, 1996 

г.//Ведомости Парламента РК. – 1996, № 8–9. 

2. Закон Казахской ССР «О печати и средствах массовой информации» от 28 

июня, 1991 г.//Казахстанская правда. – 1991. — 13 августа. 

3. Указ Президента РК «О неотложных мерах по защите средств массовой 

информации органов государственной власти и управления, 

государственного книгоиздания в период перехода к рыночным 

отношениям»//Казахстанская правда. – 1992. – 15 апреля. 
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4. Указ Президента РК «О формировании единого информационного 

пространства в Республике Казахстан»//Казахстанская правда. – 1997. – 11 

декабря. 

5. 2004–2006 жылдардаға арналған «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы 

туралы ҚР Президентінің жарлығы: 2004 жылы 13 қантар №1277//ҚР 

Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер жинағы. – 2004, №2. 

6. «Жаңа әлемдегі Қазақстан»:ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауы. – Алматы: Раритет, 2007. 

7. Печать Республики Казахстан за 1999 год: статистический сборник.— 

Алматы: Национальная государственная книжная палата РК, 2000. 

 

Дополнительная: 
1. Глумаков, В.Н. Подготовка рукописи к изданию [Текст] / В.Н. Глумаков. – 

М.: Вузовский учебник, 2009. – 160 с. 

2. Основные стандарты по издательскому делу [Текст]: (сборник) / сост. А.А. 

Джиго, С.Юю Калинина. – М.: Университетская книга, 2009. – 326 с. 

3. Джилл, Д. Отбор и оценка рукописей [Текст] / Д. Джилл. – М.: 

Университетская книга, 2008. – 227 с. 

4. Каган, Б.В. Словарь полиграфических терминов [Текст] / Б.В. Каган. – М.: 

Репроцентр М, 2005. – 588 с. 

5. Калинина, Г.П. Выходные сведения изданий. Правила и примеры по 

ГОСТ 7.0.4-2006 [Текст] : учеб. пособие / П.Г. Калинина. – М.: МИПК, 

2007. – 140 с. 

6. Колесников, Н.П. Практическая стилистика и литературное 

редактирование [Текст] : учеб. пособие / Н.П. Колесников. – М.: МарТ, 

2003. – 192 с. 

7. Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] : пер. с англ / Ф. Котлер. – 2-е изд. 

– М.: Издательский дом Вильяме, 2006. – 994 с. 

8. Мартынова, О.В. Основы редактирования [Текст] / О.В. Мартынова – М.: 

Академия, 2004. – 128 с. 

9. Маркус, В.А. Справочник нормативных материалов для издательских 

работников [Текст] / В.А. Маркус – М., 1977. – 153 с. 

10. Мильчин, А.Е. Справочник издателя и автора [Текст] / А. Мильчин. – 3-е 

изд. – М.: Изд-во Артемия Лебедева, 2009. – 1084 с. 
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R. OK 1206 РЕДАКТИРОВАНИЕ. ОБЩИЙ КУРС 
 

объем 3 кредита 

 

Автор: 

ст. преподаватель Мухамадиева Л.И. 
 

Рецензенты: 

доктор филологических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби 

Нургожина Ш.И. 

кандидат филологических наук, директор издательства «Қазығұрт» 

Копбаев Т. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 Дисциплина «Редактирование. Общий курс» относится к числу 

ключевых профессиональных курсов, способствующих становлению 

компетенции студента-редактора. 

Назначение дисциплины, связанной с аспектами редакторского 

мастерства: обучить будущих работников газет, журналов, издательств, 

телевидения и радиовещания, электронных СМИ общей методике анализа и 

редактирования рукописей, предназначенных для читателей, слушателей, 

зрителей. 

Пререквизиты дисциплины: «Современное издательское дело», 

«Современный русский язык». 

Постреквизиты:  последующие дисциплины – весь блок 

фундаментальных специальных дисциплин.      

Цель курса: обучить студентов навыкам и методике редактирования 

текстов массовой коммуникации. 

Знания, умения, навыки, компетенции освоения дисциплины:  

- знать теоретические и методологические аспекты редактирования 

текста; 

- уметь оценить предложенную тему, проверить содержание с точки 

зрения тематической направленности и фактической точности, устранить 

недочеты в композиции, языке и стиле; 

- приобрести практические навыки в овладении редакторским 

инструментарием. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Тема 

1 Сущность и задачи редактирования: историко-теоретический 

аспект. 

2 Редакторский анализ.  

3 Техника и виды правки. 

4 Логические основы редактирования. 

5 Работа над композицией рукописи.  

6 Работа над фактическим материалом. 

7 Редактирование материалов массовой коммуникации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Знание основ редактирования текста – одно из важнейших условий в 

процессе подготовки будущего журналиста. Дисциплина включает в круг 

своих вопросов общие представления о корректуре, редактировании, 

расшифровку основных понятий и тем редакторской специализации. 

Освещаются также вопросы, связанные с редактированием конкретных видов 

текстов. 

До 1991 года позиции редактирования в Казахстане существенно не 

отличались от российских стандартов правки и обработки текста. С 

принятием закона «О языках» в Республике Казахстан  редакторская область 

деятельности претерпела соответствующие изменения. Переход на 

двуязычие воздействовал, безусловно, положительно. При общепризнанном 

доминировании государственного языка русскоязычные СМИ и книжная 

продукция продолжают успешно функционировать на рынке 

информационно-издательских услуг. Редактирование, как комплексная по 

структуре область исследования, привлекает для решения своих задач 

широкий круг гуманитарных знаний (логики, психологии, социологии, 

общественных наук), а также рассматривает научные разработки в той 

области, которой посвящена конкретная публикация. Но первое место в 

перечне наук, на которые опирается в своих теоретических построениях 

литературное редактирование, принадлежит лингвистике и 

литературоведению.  

Несмотря на филологический базис, языковые дисциплины на 

факультете журналистики читаются с учетом специфики средств массовой 

информации, которые нельзя рассматривать вне политического контекста и 

конкретной ситуации. 

Главным объектом редактирования является текст – продукт мышления 

и речи, поэтому естественно, что прикладная дисциплина, изучающая 

собственно редакторское дело, возникла на стыке наук, исследующих 

различные аспекты интеллектуально-речевой коммуникации. Одним из 

первых на междисциплинарный характер теории и практики редактирования 
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обратил внимание проф. Н.М. Сикорский, отметив перспективность ее 

взаимодействия с логикой, психологией, педагогикой.   

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Сущность и задачи редактирования: историко-теоретический 

аспект 

Редактирование как учебная дисциплина. Значение пособия К.И. 

Былинского «Основы литературного редактирования и правки газетных 

материалов». Дальнейшая разработка учебного предмета – А.В. Абрамович, 

Э.А.Лазаревич, Н.М. Сикорский, А.Э.Мильчин, М.П. Сенкевич, К.М. 

Накорякова и др.  

Сущность и задачи редактирования. Редактирование как один из 

аспектов издательской деятельности. Роль средств массовой информации в 

политической, экономической и культурной жизни современного общества. 

Конкретная связь с жизнью, с  реальными фактами. Разнообразие жанров, 

повышение информационной насыщенности, особое внимание к языку и 

стилю. Авторский текст как предмет работы редактора. Совместная работа 

редактора и автора над текстом. Содержательный, литературный и этический 

аспекты работы редактора.  

Значение редакторского опыта писателей классиков для современного 

редактора. Редакторская деятельность писателей и поэтов: М. Ауэзова, А. 

Алимжанова, О. Сулейменова, А. Нурпеисова, Ф. Унгарсыновой и др. 

 

Редакторский анализ 

Методика редактирования как система рациональных приемов работы 

над текстом для печати, радио, телевидения. Редактирование как форма 

творческой работы над текстом. Психологические предпосылки анализа и 

правки текста. Понимание специфики авторского труда. Обоснованность 

редакторского вмешательства в текст.  

Этапы редакторского  анализа: исследование произведения, его оценка и 

выработка практических рекомендаций автору. Особенности редакторского 

чтения. Методы и мыслительные приемы редакторской оценки текста.  

 

Техника и виды правки 

Знаки, применяемые редактором в процессе правки. Виды правки, 

условия их применения. Особенности редакторской правки-вычитки, отличие 

от корректорской вычитки. Методика редакторской правки-вычитки 

оригинального авторского текста. Вычитка при публикации официальных 

материалов, документов, произведений писателей-классиков. Выбор 

авторитетного оригинала, приемы вычитки. Правка-сокращение: причины ее 

вызывающие, приемы правки-сокращения. Правка-обработка, как основной 

вид правки. Правка-переделка. Обстоятельства, обусловливающие 
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применение  этого  вида  правки.  Особенности  работы над текстом писем 

читателей. Литературная запись. 

 

Логические основы редактирования 

Основные законы логики. Формирование логической культуры 

редактора. Закон тождества: требование определенности, однозначности   

понятий   и   суждений.   Подмена понятия, подмена тезиса. Смещение плана 

изложения. Закон противоречия и непротиворечия. Четкость позиции, 

определенность убеждений автора, знание ими предмета – непременное 

условие правильного, непротиворечивого хода рассуждения. Ошибки, 

связанные с нарушением закона противоречия. Противоречивость и, 

вытекающие из этого, неубедительность суждений автора. 

Взаимоисключающие понятия. Неправильное сопоставление.  

Закон исключенного третьего. Требование последовательного хода 

рассуждений, четких, однозначных выводов, единственно верного ответа на 

поставленный вопрос. Ошибки, связанные с нарушением закона   

исключенного    третьего.     Непоследовательность выводов, нечеткость 

ответов. 

Закон достаточного основания. Требование обоснованности суждения, 

тщательной проверки хода доказательства, взаимосвязанности отдельных 

положений. Ошибки, связанные с нарушением закона достаточного 

основания. Неистинность аргументов. Наличие аргументов, не имеющих 

отношения к данному тезису. Необоснованность. Смысловые ошибки в 

тексте и причины их возникновения: нарушение законов логики, неудачный 

выбор слов, неточность словоупотребления, грамматико-стилистические и 

синтаксические ошибки, неправильное употребление грамматических форм: 

ошибки в согласовании,  управлении  и  примыкании,   неправильный 

порядок слов в предложении. 

Логический анализ как «комплекс мыслительных процедур, 

выполняемых в процессе редакторского чтения рукописи ради ее оценки и 

решения других задач. Собственно анализ (как логическое действие) как 

часть «редакторского анализа». 

 

Работа над композицией рукописи 

Общее понятие о композиции. Текст рукописи как единое целое. 

Композиционные приемы, общие для художественной литературы и  

публицистики. Анализ плана рукописи. Целостность, обоснованная 

последовательность и соразмерность частей произведения как критерий его 

оценки. Рубрикация. Деление рукописи на абзацы, главы, части. Типичные 

композиционные недочеты журналистских материалов. 

Редакторская оценка построения журналистского выступления. 

Разнообразие приемов построения журналистских материалов. Работа над   

композиционными рамками литературного произведения. Выбор заголовка.  
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Работа над фактическим материалом 

Фактическая основа журналистского произведения. Методологические 

принципы оценки редакторов отбора интерпретации автором фактов и связи 

с идеей, темой, жанровыми особенностями публикации, задачей конкретного 

фрагмента текста. Требование точности, достоверности, новизны, 

типичности, убедительности фактического материала. 

Виды фактического материала. Функции фактического материала в 

тексте. Убеждающие развитие факты, стилистические средства оформления 

фактического материала в публицистике. 

 

Редактирование материалов массовой коммуникации 

Своеобразие литературного труда редактора СМИ. Общая схема работы 

над текстом. Особенности процесса редактирования.  

 Редактирование газетного текста. Специфика редакционной работы: 

заданность объема публикации, условия верстки. Логическая четкость связи 

между отдельными частями текста, обусловленность переходов и 

последовательности изложения. 

Ознакомление и аналитическое чтение текста редактором. Роль     

структурных особенностей. Единство формы и содержания. Методика 

динамического редактирования различных вариантов газетно-журнальных 

текстов.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Основы редакторского анализа общественно-политического текста. 

2. Работа над композицией произведений малых литературных форм. 

3. Виды текстов и особенности работы редактора над ними. 

4. Современные публицисты о редактировании. 

5. Особенности мастерства: редактор-упроститель, редактор-мастер. 

6. Логика пишущего и логическая культура редактора. 

7. Виды правки. Работа над ошибками. 

8. Работа над языком и стилем рукописи. 

9. Редакторская правка фактического материала. 

10. Творческий характер редакторского труда. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРС И СРСП 

1. Знакомство с основными понятиями редактирования.  

2. Контрольная работа: Рефераты книг по редактированию  

3. Доклад по книге Мильчина А.Э. Методика редактирования текста. – М., 

2009. 

4. Доклад на тему: Редакторская деятельность А.С. Пушкина.  

5. Контрольная работа: Примеры и анализ описания, повествования, 

рассуждения…(тексты на выбор). 
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6. Творческое исследование на тему «Лаборатория редактора» (издания, 

редакторы по выбору студента)  

7. Основные методики правки текста. Работа над ошибками. 

8. Работа над журналистским текстом. 

9. Исследование по теме “Мыслительная активность редактора и овладение 

широким кругом навыков редакторского анализа”. 

10. Специфика редакторского труда в издательстве. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная: 

1 Голуб И.Б. Курс лекций по литературному редактированию. М., 2004. 

2 Гужова И.К. и др. Литературное редактирование: Материалы для 

занятий. М., 2007. 

3 Глумаков В.Н., Егорова Е.Б. Подготовка рукописи к изданию: Словарь-

справочник. – М., 2009. 

4 Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. 

Редакционно-издательское оформление издания. М., 2003. 

5 Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой 

информации. М., 2002. 

6 Редакторская подготовка изданий. Под общей ред. д. ф. н., профессора 

С.Г. Антоновой, М., 2004. 

 

Дополнительная: 

1. Голуб И.Б. Основы риторики. М., 2008. 

2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. 

М., 2010. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 

М., 2004. 

4. Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических 

изданий. М., 2007. 

5. Словарь-справочник автора. М., 2009.  

6. Справочная книга корректора и редактора. М., Книга, 2004. 

7. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех – http://www.gramota.ru/ 

8. Сайт «Культура письменной речи» – http://gramma.ru/  

 

 

 

  

http://www.gramota.ru/
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SBKD 2207 СТАНДАРТЫ В КНИЖНОМ ДЕЛЕ 

 

объем 3 кредита 

 

Автор: 

ст. преподаватель Мергенбаева  К.К. 

 

Рецензенты: 

кандидат филологических наук, и.о. профессор КазНУ им. аль-Фараби 

Ж. Бекболатұлы 
кандидат филологических наук, доцент, директор ТОО «Роза Принт» 

Абдиева Р.С. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью преподавания дисциплины «Стандарты в книжом деле» в 

освоении студентами профессиональных знаний, необходимых в 

практической книгоиздательской деятельности. Она дает представление о 

крайней важности и повседневной потребности ГОСТов, ОСТов и других 

нормативных документов на всех этапах рождения книги – от рукописи до 

товара. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 теорию стандартов и основные термины; 

 основные ГОСТы и ОСТы по книгоизданию; 

 международную стандартную нумерацию книг (ISBN, ISSN и др.); 

 универсальную десятичную классификацию (УДК) и другие 

классификации (ББК). 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 использовать свои знания в практике книжного дела; 

 использовать на практике информационно-поисковый язык (ИПЯ) 

отрасли; 

 оформлять в соответствии с ГОСТами титул, оборот титула, основной 

текст, выходные сведения  и обложку любого издания. 

Студенты также должны знать основные международные стандарты в 

книжной отрасли. 

Пререквизиты: SID Cовременное  издательское дело,  

Постреквизиты: TTID  Техника и технология издательского дела, MMID. 

Менеджмент и маркетинг книжного дела. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

№ Наименование темы 

 Введение 

1. Понятие, сущность и роль стандартов и стандартизации 

2 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу 

 

3 

ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения. 

ГОСТ Р 7.0.3-2006. Издания. Основные элементы. Термины и 

определения 

4 Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных  

5 Издания книжные и журнальные. Форматы. 

ГОСТ 5773-90. 

6 Международная стандартная нумерация книг и журналов (ISBN; ISSN) 

7 Издательское оформление публикуемых материалов   

8 Издания. Обложки и переплеты. Общие требования к правилам 

оформления. 

9 Знак охраны авторского права. Общие требования  и правила 

оформления. 

10 Издания. Вспомогательные указатели. 

11 Издания книжные. Общие технические условия   

12 Издания учебные для общего и профессионального образования. Общие 

технические условия   

13 Издания книжные и журнальные для детей.  

Общие технические условия   

14 Журналы. Издательско-полиграфическое оформление. Общие 

технические условия   

15 Газеты. Общие технические условия   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель и задачи дисциплины: формирование знаний у студентов в сфере 

стандартизации и воспитание исполнительской дисциплины при работе в 

книжной отрасли. Для этой цели служат нормативно-технические 

документы, определяющие правила подготовки изданий к выпуску. Закон «О 

техническом регулировании»,  который кардинальным образом изменил 

принципы стандартизации.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Понятие, сущность и роль стандартов и стандартизации  

Четкость и эффективность управления издательской деятельностью.  

Защита интересов потребителей, оперативность и качество редакционно-

издательских процессов. Своевременность, точность и полнота 

информирования об изданиях. Сопоставимость характеристик отечественной 

продукции с международными критериями.  

 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу.  

Требования к оформлению изданий в традиционном и электронном 

виде. Стандарты по издательскому делу. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. ГОСТ Р 7.04-2006 «Издания. 

Выходные сведения. Общие требования и правила оформления».  ГОСТ 7.5-

98 «Журналы, сборники, информационные издания. Издательское 

оформление публикуемых материалов». ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. 

Общие требования». ГОСТ 7.86-2003 «Издания. Общие требования к 

издательской аннотации».  ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». ГОСТ 

7.51-98 «Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. 

Состав, структура данных и издательское оформление». ГОСТ 7.53-2001 

«Издания. Международная стандартная нумерация книг». ГОСТ Р 7.0.53-

2007 «Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование и издательское оформление. ГОСТ 7.56-2002 «Издания. 

Международная стандартная нумерация сериальных изданий. ГОСТ 7.60-

2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения». ГОСТ 7.62-90 

«Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных 

оттисков. Общие требования». ГОСТ 7.78-99 «Издания. Вспомогательные 

указатели». ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления. ГОСТ 7.81-2002 «Статистический учет 

выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий. 

Основные положения». ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления». ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные 

виды и выходные сведения». ГОСТ 7.84-2002 «Издания. Обложки и 

переплеты. Общие требования и правила оформленияГОСТ 7.60-2003. 

Издания. Основные виды. Термины и определения. ГОСТ Р 7.0.3-2006. 

Издания. Основные элементы. 

 

Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и 

пробных  

Общие требования. ГОСТ 7.62-90.  Классификация знаков.  Начертание 

и назначение знаков. Правила применения знаков. Правила применения 
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знаков для разметки и исправления макетов. Требования  к  оформлению 

оригиналов-макетов. Требования к тексту. Титульный лист и его содержание.  

 

Издания книжные и журнальные. Форматы. ГОСТ 5773-90    

Форматы книжных и журнальных изданий. Формат издания в 

миллиметрах. Максимальные форматы. Предельные отклонения форматов 

изданий. Использование стандартных форматов. Форматы серии А.  

 

Международная стандартная нумерация книг и журналов (ISBN; 

ISSN)  

Издания. Международная стандартная нумерация книг ГОСТ 7.53-2001. 

Межгосударственный стандарт. Общие положения. Структура ISBN. 

Цифровая часть ISBN. Идентификатор издателя.  Расположение ISBN в 

издании. Издания. Международная стандартная нумерация сериальных 

изданий. Гост 7.56-2002 межгосударственный стандарт. Область применения. 

Международная стандартная нумерация сериальных изданий. Расположение 

ISSN в издании. 

 

Издательское оформление публикуемых материалов 

Журналы, сборники, информационные издания. ГОСТ 7.5-98 

Межгосударственный стандарт. Область применения. Определения. Общие 

положения. Элементы издательского оформления материалов включают. 

Сведения о составителях. Заглавие публикуемого материала. 

Подзаголовочные данные. Индекс УДК (Универсальной десятичной 

классификации). Аннотация. Резюме. 

 

Издания. Обложки и переплеты. Общие требования. И правила 

оформления 

ГОСТ 7.84-2002 Межгосударственный стандарт. Область применения. 

Определения.  Общие положения. Первая страница обложки. передняя сторонка 

переплета. Корешок обложки, переплета. Четвертая страница обложки. Задняя 

сторонка переплета. 

 

Издания. Знак охраны авторского права общие требования и 

правила оформления 

ГОСТ Р 7.0.1-2003. Область применения. Определения. Общие 

положения.  

 

Издания вспомогательные указатели 

ГОСТ 7.78-99 Межгосударственный стандарт. Область применения. 

Определения. Разновидности вспомогательных указателей. Построение 

вспомогательных указателей. Алфавитное расположение. Неалфавитное 

расположение. Издательское оформление. Приложение. Основные виды 

изданий и рекомендуемых указателей.  
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Издания книжные. Общие технические условия 

ОСТ 29.124-94. Область применения. Определения. Гигиенические 

требования. Гигиеническая значимость.  Конструктивные требования.  

Критический дефект. Характерные страницы. Общие технические 

требования. Требования к материалам и оригиналам. Правила приемки. 

Сроки предъявления требовании потребителя по поводу недостатков в 

издании. 

 

Издания учебные для общего и профессионального образования. 
 Общие технические условия ОСТ 29.116-98. Область применения. 

Определения. Гигиенические требования. Дополнительный текст. 

Критический дефект. Основной текст. Подрисуночная подпись. Потребитель.   

Учебник. Учебное пособие. Хрестоматия. Характерные страницы. 

Классификация.  Технические требования. 

 

Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Общие 

технические условия 

Область применения. Определения. Шрифтовое оформление текста.  

Гигиенические требования. Конструктивные требования. Критический 

дефект. Характерные страницы издания. Классификация. 

  

Журналы: издательско-полиграфическое оформление. Общие 

технические условия 
ОСТ 29.33-98. Область применения. Классификация. Основные 

параметры. Определение журнала по ГОСТ 7.60. Показатели издательско-

полиграфического оформления. Издательско-полиграфическое оформление 

журнала. Номенклатура показателей издательско-полиграфического. 

Периодичность, объем и тираж журнала. Формат журнала. Формат полос 

набора. Шрифтовое оформление. Верстка. 

 

Газеты. Общие технические условия   

ОСТ 29.125-95. Общие технические условия. Область применения. 

Определения. Гигиенические требования. Конструктивные требования. 

Критический дефект. Общие технические требования. Критические дефекты. 

                          

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и определения 

2. ОСТ 29.130-97. Издания. Термины и определения 

3. ОСТ 29.115-88. Оригиналы авторские и текстовые издательские.  

4. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. 

5. Общие требования и правила составления 

6. ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения 
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7. ГОСТ 7.53-2001. Издания.  

8. Международная стандартная нумерация книг 

9. ГОСТ 7.56-2002. Издания.  

10. Международная стандартная нумерация сериальных изданий 

11. ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 

языке. Общие требования и правила 

12. ГОСТ 7. 62-90. Знаки для разметки оригиналов и исправления 

корректурных и пробных оттисков. Общие требования 

13. ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы 

14. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Межгосударственный стандарт.  

15. Реферат и аннотация.  

16. Общие требования 

 

Темы СРС 

 

1. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила. 

2.Использование стандартных форматов   

3.Стандарты размеры по ISO 

4. Подготовить материал с применением корректурных знаков 

5. Стандартные метрические форматы Великобритании и Европы 

6. Форматы многотиражных изданий в обложке 

7.    Проблемы и перспективы стандартизации в книжной отрасли  

8. Общие требования к правилам оформления. 

Оформление переплетных крышек с соблюдением всех правил стандартов. 

9. Стандартные книжные форматы США 

10. Форматы издательской продукции в Казахстане 

11.   Издательское оформление публикуемых материалов   

12.   Собрать сведения о международных стандартах книгоиздательского 

дела 

13. Создание не стандартных форматов 

14.   Правила разработки и утверждения стандартов, их внедрение и 

использование. 

15.   Международные организации по стандартизации (ИСО и МЭК). 

 

Темы СРСП 

 

1. Системы международных и национальных стандартов. 

2.Казахстанская государственная система стандартизации: категории 

нормативно-технических документов. 

3. Направления стандартизации в книжном деле. 

4. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель- 
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скому делу (СИБИД). 

5. Международная стандартная нумерация книг (ISBN). 

6. Стандартизация в различных сферах. 

7. Отраслевой формат «Юнимарк-торговля». 

8. Универсальная десятичная классификация (УДК) как основной 

информационно-поисковый язык (ИПЯ) отрасли. 

9. Проблемы и перспективы стандартизации в книжном деле. 

10.Как правильно оформить выходные сведения издания 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная: 

1. Мильчин А. Издательский словарь-справочник. М.: Юристъ, 2000. 472 с. 

2. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское оформление 

издания / А.Э. Мильчин, Л.К. Чельцова. М.: Олимп; Фирма 

«Издательство АСТ», 2009. 688 с. 

3. Стандарты по издательскому делу / Сост.: А.А. Джига, С.Ю. Калинин. 

М.: Юристъ, 2008. 376 с. 

4. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.П. 

Гаврилов и др. М.: Юристъ, 2008. 536 с. 

 

Дополнительная: 

1. Азбука штрихового кодирования. Приложение к журналу «Тара и 

упаковка» / Сост. И.Н. Смиренный. М., 2006. 

2. Журналы: «Полиграфист и издатель», «Витрина», «Книжный бизнес», 

«Компьюарт», «Книжное дело». 

3. Максимовский А. Штриховое кодирование товаров. Вып. 1. М., 2006. 
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RPI 3208 РЕДАКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА ИЗДАНИЙ 

объем 3 кредита 

Автор: 

ст. преподаватель Мухамадиева Л.И.  

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук,  профессор КазНУ им. аль-Фараби 

Нургожина Ш.И.  

кандидат филологических наук,  директор издательства «Қазығұрт» 

Копбаев Т.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Редакторская подготовка изданий – одна из важнейших дисциплин в 

процессе подготовки будущего журналиста-издателя. Подытоживаются все 

знания и навыки, полученные студентом при изучении основ 

редактирования, и рассматривается работа редактора над подготовкой 

конкретных изданий. Включает в круг своих вопросов редакторскую 

обработку различных изданий, которая выполняется с использованием всех 

входящих в его компетенцию видов деятельности – организационной, 

методической, творческой, литературной и др.  Дисциплина имеет 

практическую направленность. 

Пререквизиты дисциплины: «Основы издательского дела», 

«Редактирование. Общий курс», «Современное отечественное и зарубежное 

издательское дело». 

Постреквизиты:  «Менеджмент и маркетинг в книжном деле» и др. 

Исходной теоретической и методологической базой курса являются книжные 

издания РК, ближнего и дальнего зарубежья, научные труды и разработки 

представителей различных филологических школ. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Тема 

1 Видо-типологический состав и классификация изданий 

2 Научные и научно-популярные издания. Редакторская 

подготовка. 

3 Литературно-художественные издания. Роль редактора. 

4 Редакторская подготовка справочных изданий.  

5 Журнальные и рекламные издания. Критерии редакторской 

оценки. 

6 Учебные и детские  издания. Методика редактуры. 

7 Профессия редактора: вопросы специализации 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Редакторская работа в процессе подготовки определенного вида издания 

многофункциональна и разнообразна Современной практикой востребованы 

специалисты, способные оптимизировать издательскую базу, прогнозировать 

спрос и читательский интерес, осуществляя весь комплекс необходимых 

действий, организацию редакционно-издательских и технологических 

процессов, маркетинговые операции и др.  

По определению исследователей, издание - «документ, 

предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, 

прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием 

или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий 

выходные сведения». 

Не заостряя внимание на том, что современное издание может быть 

оформлено не только полиграфически, отметим, что первым важнейшим его 

отличительным признаком является наличие содержательной основы, под 

которой фактически нужно понимать литературное произведение. Далее в 

числе необходимых признаков отмечается (и это также заслуживает особого 

внимания) редакционно-издательская обработка произведения (документа). 

Обязательным условием является печатное или тиснением оформление в 

виде самостоятельного объекта и как минимум с выходными сведениями. 

Это все, без чего не может быть издания, благодаря которому произведение 

литературы потом становится связанным с книгой. 

Книжное издание представляет собой достаточно сложное, системное 

образование. Его нужно рассматривать как совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов. В состав издания входят произведение 

литературы и аппарат. Произведение также является непростым 

образованием. Его обязательным элементом является текст, который состоит 

из некоторого множества смысловых (содержательных) элементов и может 

иметь различную структуру в зависимости от вида литературы, содержания и 

жанра произведения. Наряду с текстом в произведении могут быть 

нетекстовые элементы отображения содержания: иллюстрации, таблицы, 

формулы. 

Аппарат нужен для того, чтобы отличить издание от другого, быстро и 

безошибочно сориентироваться в его содержании, иметь возможность 

идентифицировать его и осуществить поиск в потоках и массивах других 

изданий, найти нужные сведения в произведении без обязательного 

прочтения всего текста, получить дополнительные сведения по теме издания 

и проч. В общем случае аппарат издания включает: выходные сведения, 

аннотацию или реферат (в научных изданиях), содержание (оглавление), 

библиографические элементы, указатели различного назначения, 

примечания, комментарии и др. Состав аппарата и его полнота определяются 

видом издания. 
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Таким образом, издание в целом можно рассматривать как 

информационную систему, причем достаточно сложную, хотя и хорошо 

организованную. При этом две ее составляющие - произведение и аппарат - 

образуют подсистемы, в каждой из которых своя совокупность элементов, 

которые находятся во взаимных, функционально и информационно 

обусловленных отношениях. 

Цель курса: анализ теоретических аспектов редактирования различных 

типов изданий и овладение практическими навыками; умение тактично 

вмешиваться в  авторский текст; получение сведений о концепциях 

различных типов изданий. 

Задачи  изучения дисциплины: 

иметь представление: о требованиях, предъявляемых литературному 

редактору при работе с рукописями в газетно-журнальных и издательских 

условиях; 

 знать: современные стандарты редакторского оформления изданий; 

правила литературного редактирования, помогающие добиваться  

необходимой  четкости  формулировок,  правильности определений и 

аргументов, логичности рассуждений, ясности и яркости изложения; 

уметь оценить концепцию издания, устранить недочеты в композиции, 

языке и стиле. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Видо-типологический состав и классификация изданий 

Редакторская подготовка изданий - дисциплина, изучающая сложный 

многоаспектный процесс. Изучение функций книги, ее типов и видов, 

читательских интересов. Создание концепции -  подготовка основы для 

формирования модели издания и его проектирования. Концепция - 

методологическая основа всего процесса редакторской подготовки издания. 

На основе концепции, с учетом специфики литературного произведения 

разработка модели издания. 

Важнейшая характеристика издания, которая определяющим образом 

влияет на выбор его вида,  характер информации. Особый опосредованный 

характер взаимоотношения содержания с функциональным назначением, 

читательским адресом и конструкцией издания. Глубина разработки темы. 

Обусловленность структурной организации издания его видовыми 

признаками. 
 

Научные и научно-популярные издания. Редакторская подготовка 

Наука и литература как средства познания действительности. Научный 

текст как предмет работы редактора. Начальный этап редакторского анализа 

текста. Особенности редакторского анализа содержания и структуры 

произведения научной литературы. Смысловая оценка соответствия 

содержания целевому назначению произведения научного профиля. 

Принципы классификации научных текстов, вопрос о месте научной 

литературы в системе современного книгоиздания. 
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Тенденции развития научной литературы. Издательская  деятельность 

научных центров: проблемы и перспективы.  

Традиции создания и распространения письменных сочинений научного 

содержания. Трактаты, поучения, диалоги, жизнеописания. Становление 

книги как средства научной коммуникации. Переводные книги, 

возникновение книгопечатания. Создание наукой своего языка, 

функционально обусловленного стиля научной прозы. Роль и значение 

латинского языка. 

Современная научно-популярная литература. Основные требования: 

освещение новейших достижений, отражающих современное состояние 

науки; показ процесса открытия и исторической обстановки; предельная 

ясность и занимательность изложения; четкость выводов. Популярность 

через конкретность и последовательность изложения.  
 

Литературно-художественные издания. Роль редактора 

 Произведение художественной литературы как объект редакторского 

анализа. Основные аспекты редакторского анализа. Особенности 

произведения художественной литературы. Критерии редакторской оценки 

литературно-художественного произведения. Общая методика редакторского 

анализа художественного произведения. Оценка редактором произведений 

различных жанров художественной литературы. Читательский адрес 

литературно-художественных изданий. Отбор произведений. Работа 

редактора с автором. 
 

Редакторская подготовка справочных изданий 

Разновидности справочных изданий: словари, справочники, 

энциклопедии. Видовой ряд - от многотомных универсальных энциклопедий 

до компактных справочников, имеющих узкую целевую направленность 

(путеводитель, проспект, каталог). 

Концепция издания - основа редакторской подготовки справочной 

книги; детализация ключевых параметров издания на этапе его 

проектирования, принятие взвешенных и обоснованных решений. 

Энциклопедические издания. Специализированные энциклопедии. 

Словарные издания. Терминологические издания. 
 

Журнальные и рекламные издания. Критерии редакторской оценки 

Типологические признаки периодических изданий и их виды. Жанры 

журнальных публикаций. Организация редакционно-издательского процесса. 

Работа редактора над авторским материалом. Работа редактора над 

справочным аппаратом. Информационные издания.  

Рекламные издания. Виды и функции рекламных изданий. Читательский 

адрес конкретного рекламного издания. Методика работы редактора над 

текстами рекламного издания. Основы редакционно-издательской 

подготовки. 
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Учебные и детские  издания. Методика редактуры 

Общая типологическая характеристика учебных изданий. Предметная 

область учебных изданий. Целостность, обоснованная последовательность и 

соразмерность частей произведения как критерий  его оценки. Рубрикация. 

Деление рукописи на абзацы, главы, части. Типичные композиционные 

недочеты учебных изданий. 

Редакторская оценка построения учебного издания. Разнообразие 

приемов построения. Работа над   композиционными рамками произведения. 

Предмет детской литературы: воспитательное и обучающее воздействие 

книги на читателя. Целевое назначение детской литературы. Жанры детской 

литературы. Сказки, пословицы, поговорки. Понятия «детская литература», 

«литература для детей», «круг детского чтения» в книгоиздании.  Виды 

изданий для детей. Критерии редакторской оценки содержания и формы 

произведений. 

Работа редактора над оформлением изданий. Общие требования к 

техническому исполнению изданий для детей. 

 

Профессия редактора: вопросы специализации 

Современное редактирование как творческий процесс по разработке, 

созданию, оформлению, техническому изготовлению и размещению, как 

отдельного печатного издания, так и комплекса различного рода 

информационных текстов, используемых в рамках проведения единого 

журналистского или издательского проекта. Выбор идеи в зависимости от 

целевых задач и установок конкретного издания и социально-экономической 

ситуации в стране: роль редактора. 

Творческий характер редакторского труда. Критический анализ и оценка 

рукописи в зависимости от вида издания. Индивидуальные подходы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Виды текстов и особенности работы редактора над ними. 

2. Основы редакторского анализа журнального  текста. 

3. Работа над композицией произведений малых литературных форм. 

4. Современные литературно-художественные издания. Редакторские 

подходы. 

5. Виды изданий. Особенности редакторского вмешательства в текст. 

6. Логика пишущего и логическая культура редактора в детском издании. 

7. Виды правки. Работа над ошибками. 

8. Работа над языком и стилем учебного издания. 

9. Редакторская правка фактического материала в научном, научно-

популярном  произведении. 

10. Характер редакторского труда в издательстве. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СРС И СРСП  

1. Раскройте сущность и значение разработки редактором концепции 

конкретного типа издания. 

2. Дайте характеристику методологических основ редакторской 

подготовки издания. 

3. Охарактеризуйте модель издания. Значение разработки модели для 

подготовки издания. 

4. Виды изданий и их характеристики. 

5. Раскройте проявление связи типологических характеристик издания 

для детей и критериев редакторской оценки. 

6. Разработайте издательский проект для читательской аудитории 

определенного возраста (по выбору студента). 

7. Разработайте проект издательской программы небольшого частного 

издательства, выпускающего литературу для детей. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная: 

1 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 

2001. 

2 Валгина Н.С.  Теория текста. М., 2003. 

3 Голуб И.Б. Курс лекций по литературному редактированию. М., 2004. 

4 Гужова И.К. и др. Литературное редактирование: Материалы для 

занятий. М., 2007. 

5 Глумаков В.Н., Егорова Е.Б. Подготовка рукописи к изданию: Словарь-

справочник. – М., 2009. 

6 Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. 2-е издание М., Книга, 

1980. 

7 Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. 

Редакционно-издательское оформление издания. М., 2003. 

8 Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой 

информации. М., 1994. 

9 Редакторская подготовка изданий. Под общей ред. д. ф. н., профессора 

С.Г. Антоновой, М., 2004. 

10 Редактирование отдельных видов литературы. Под редакцией 

профессора Н.М.Сикорского. М., Книга, 1987. 

 

Дополнительная: 

1. Голуб И.Б. Основы риторики. М., 2003. 

2. Кожин А.Н. и др. Функциональные типы русской речи. М., 2002.  

3. Мучник Б.С. Основы стилистики и редактирования. - Ростов н/Д., 1997. 

4. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. М., 1976. 
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5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 

2002. 

6. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 

2004. 

7. Рисс О.В. Что нужно знать о корректуре. Маленькое пособие. М., 2000. 

8. Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических 

изданий. М., 2007. 

9. Словарь-справочник автора. М., 2009. 

10. Справочная книга корректора и редактора. М., Книга, 2004. 
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МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ КНИЖНОГО ДЕЛА 

                   

объем 3 кредита 

 

Автор: 

ст. преподаватель Мухамадиева Л.И. 

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби 

Нургожина Ш.И. 
главный редактор научного журнала «Казіргі мектеп – Современная 

школа» Канатбек Г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Назначение дисциплины – подготовка специалистов, способных 

успешно управлять издательским предприятием, а также пользоваться 

маркетинговыми методами и приемами по сбыту издательской продукции.  

В процессе изучения дисциплины рассматриваются пути рационального 

использования издательских и трудовых ресурсов, применения научных 

подходов и концепции маркетинга, а также учета человеческого фактора.  

Понимание важности маркетинга и менеджмента в современном 

книжном и издательском бизнесе при подготовке будущих издателей диктует 

необходимость подготовки специалистов, владеющих навыками обеспечения 

эффективного функционирования книжного рынка.  

Пререквизиты дисциплины: «Книговедение», «Основы издательского 

дела»,  «Редактирование. Общий курс». 

Постреквизиты:  «Правовые основы издательского дела», 

«Редакторская подготовка изданий»  и др. 

Цель курса: формирование у студентов целостного представления об 

особенностях менеджмента и маркетинга в книжном деле, базирующихся на 

основе общей теории управления и системы маркетинга.  

Задачи  изучения дисциплины: 

- познакомиться с основными понятиями менеджмента и маркетинга в 

книжном деле; 

- сформировать у студентов представление о способах оценки и 

повышения конкурентоспособности издательской продукции; 

- знать организацию работы менеджера и требования, предъявляемые к 

его личности и др. 

 В результате изучения курса студенты должны приобрести следующие 

умения и навыки: 

- уметь выбирать и осуществлять мероприятия по продвижению на 

рынок издательской продукции, определять эффективность 

маркетинговых усилий; 
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- уметь проводить анализ эффективности менеджмента и маркетинга 

конкретного предприятия книжного дела, используя современные 

информационные технологии;  

- овладеть методами стимулирования сбыта издательской продукции. 

- Ключевые компетенции в освоении дисциплины: 

- знать сущность и основы теории менеджмента и маркетинга в книжном 

деле, формы и методы эффективной управленческой и маркетинговой 

политики;  

- формировать ассортиментную политику издательства;  

- владеть методикой маркетинговых исследований книжного рынка. 

− быть компетентным в сфере маркетинга и менеджмента издательской 

деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Тема. 

 Введение 

1 Понятие и сущность менеджмента и маркетинга в книжном 

деле.  

2 Функциональное содержание издательского менеджмента. 

3 Управленческие решения. Планирование деятельности 

издательства 

4 

 

Рынок как экономическая основа маркетинговой деятельности. 

Специфика книжного рынка. 

5 Маркетинг как основа успешного существования издательства 

в условиях рынка.  

6 Базовые концепции. Практика издательств. 

7 Зарубежный опыт менеджмента и маркетинга книжном деле. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Менеджмент и маркетинг книжного дела» нацелен на изучение 

издательского, а также книготоргового бизнеса с точки зрения 

управленческих решений и маркетинговой политики издательских 

организаций.  

Объекты изучения: книгоиздательский менеджмент – управление 

издательством в условиях рыночной экономики – строится на принципах 

ориентация на платежеспособный спрос и потребности рынка.  

Издательский маркетинг  изучает процессы развития и становления 

книжного рынка. 

Этот курс занимает особое место в подготовке специалистов 

издательского дела, поскольку с него начинается изучение комплекса 

дисциплин по теории и практике книжного дела.  Актуальность изучения 
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дисциплины обусловлена экономическими условиями, которые требуют от 

книжного бизнеса системной организации и профессионального управления, 

комплекса маркетинговых бизнес-решений и формирования 

коммуникационных взаимодействий, ориентации на покупателя.  

Начало 90-х годов ознаменовалось изменением общей ситуации в 

экономике и общественной жизни государства, в это время произошел отказ 

от государственного плана, получили приоритет товарно-денежные 

отношения, появились негосударственные издательства, были частично 

приватизированы полиграфические предприятия, получила развитие 

негосударственная торговля. Все это вместе изменило внешнюю среду 

деятельности предприятий отрасли печати (издательств, типографий, 

книготорговых фирм), в первую очередь государственных, и предопределило 

необходимость кардинальной перестройки всей их работы и их ориентацию 

на интересы потребителей. Прежде всего это означало, что в принятии 

решений по книгоиздательской политике необходимо было исходить из 

пожеланий самих потребителей; более того, оказалось важно предвидеть 

изменение их желаний.  

Содержание курса отражает основные этапы развития менеджмента и 

маркетинга в книжном деле, раскрывает сущность  данных понятий, 

функциональное назначение и управленческие решения, а также 

способствует выработке умений и навыков, которые будут необходимы в 

профессиональной издательской деятельности. 
  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Понятие и сущность менеджмента и маркетинга в книжном деле 

Специфика издательского менеджмента. Законодательная база 

организации предпринимательской деятельности в РК.  Репутации компаний 

– импринт (торговая марка) в издательском деле. Внутренний менеджмент. 

Организационная структура издательства. 

Содержание теории маркетинга. Объективные причины возникновения. 

Базовые концепции маркетинга. Эволюция теории маркетинга. Основные 

понятия маркетинга. Современная концепция маркетинговой теории. 

Триединство. Специфика книжного маркетинга. Сущность и значение 

маркетинга книжного дела. Маркетинговая политика книготорговых 

предприятий. Функции маркетинга. 
 

Функциональное содержание издательского менеджмента 
Книжный рынок Казахстана: политические, экономические, социальные 

и технологические факторы макросреды функционирования современного 

издательства (PEST-анализ). Схема SWOT-анализа. Возможности и 

ограничения компании - концепция «7 С менеджмента»: Стратегия, 

Структура, Системы, Сотрудники, Способности, Стиль, 

Совместные ценности организации. Факторы, определяющие 

корпоративные цели (стратегию) компании. 

http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Управленческие решения. Планирование деятельности 

издательства  
Принципы формирования издательского портфеля: Основные источники 

пополнения. Заказные издания. Убыточные издания. Принцип серийности. 

Схемы анализа и развитие издательского портфеля. Бостонская матрица и 

другие критерии для оценки потенциала тех или иных наименований. 

Понятие «бестселлер». 

Возможности бренд-менеджмента. Составляющие брендинга: 

идентичность, позиция, имидж. 

Матрица Ансоффа. Диверсификационные управленческие решения. 

 

Рынок как экономическая основа маркетинговой деятельности. 

Специфика книжного рынка 

Понятие рынка. Виды и типы рынков. Структура и инфраструктура 

рынка. Внешние и внутренние факторы как основа маркетинговой 

деятельности. 

Книжный рынок как специализированный рынок товаров и услуг. 

Специфика книжного рынка. Структура и инфраструктура книжного рынка. 

Понятие сегмента и сегментации книжного рынка. Специфика выбора 

сегмента. Определение «ниши» книжного рынка. 

Микро- и макросреда книжного маркетинга. Объективные и 

субъективные факторы, формирующие внешнюю и внутреннюю среды. Роль 

государства в формировании и развитии книжного рынка. 

Книжный рынок Казахстана, современное состояние, основные 

проблемы, пути их решения. 

 

Маркетинг как основа успешного существования издательства в 

условиях рынка 

Книга как особый вид товара. Маркетинг - микс (4 P) и его 

интерпретация в условиях книжного дела.  Эффективность рекламы в 

книжном деле. Методы и способы реализации политики стимулирования 

сбыта в книжном маркетинге. Связь между формированием сбытовой сети и 

стимулированием сбыта. Виды и формы стимулирования. 

Виды маркетинговых исследований  в книжном деле. Исследования 

сферы коммерческой деятельности. Исследования сферы товарной политики 

и процесса товародвижения. Роль и направления исследований 

потребительских мотиваций в издательском деле. Оценочные и 

диагностические исследования. Анализ конкуренции. Схема маркетингового 

исследования. Инструментарий. Первичные и вторичные данные. Анализ 

собранной информации и представление результатов. 

 

Базовые концепции маркетинга. Практика издательств 

Характеристика и трансформация базовых концепций маркетинга. 

Внешние и внутренние резервы. 

http://pandia.ru/text/category/bestseller/
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Основные базовые маркетинговые концепции: ориентированная на 

продукт (продуктовая концепция); совершенствования производства 

(технологическая концепция); ориентированная на сбыт (сбытовая 

концепция); собственно маркетинговая концепция (рыночная); концепция 

социально-этического маркетинга.  

Современные подходы и схемы маркетинговых концепций в книжном 

деле. 

 

Зарубежный опыт менеджмента и маркетинга книжном деле 

Опыт работы книгоиздателей и книгораспространителей в США, 

Англии, Германии, Японии, использующих теорию маркетинга и новации 

издательского менеджмента 

Специфика книжного рынка стран с развитой экономикой. Структура 

служб маркетинга и менеджмента в книжном деле зарубежных стран. 

Сравнительный анализ функционирования менеджмента и маркетинга в 

книжном деле Казахстана и зарубежья. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие и сущность издательского маркетинга. 

2. Понятие и сущность менеджмента в книжном деле.  

3. Рынок как условие и объективная экономическая основа маркетинговой 

деятельности.  

4. Товарная политика в книжном маркетинге, политика стимулирования 

сбыта в книжном маркетинге. 

5. Маркетинг и менеджмент на издательском и книготорговом предприятии. 

6. Основные базовые маркетинговые концепции на книжном рынке. 

7. Маркетинговая политика отечественных и зарубежных книготорговых 

предприятий. 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРС И СРСП 

1. Напишите эссе «Маркетинг и менеджмент как реалии современной 

жизни». 

2. Заполните таблицу на тему «Теории содержания и процесса 

мотивации», руководствуясь моделью А. Маслоу (приоритетов 

потребностей индивида).  

3. Искусство управления (раскройте на примере деятельности известного 

журналиста, издателя, предпринимателя). 

4. Опишите возможные проблемы менеджера. 

5. Охарактеризуйте принципы работы руководителя в издательстве. 

6. Систематизируйте принципы формирования команды в условиях 

работы издательства.  

7. Оформите конспект книги «В поисках совершенства»  (автор - Том 
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Питерс) анализ и выводы. 

8. Дайте понятие об ассортименте. Технология планирования и 

управления ассортиментом в книжном маркетинге. 

9. Подготовить реферат на тему «Специфика книжного маркетинга». 

10.  Подготовить доклад на тему «Маркетинговая программа 

книготорговых предприятий. Сущность и значение». 

11.  Охарактеризуйте продвижение товара (Promotion) на книжном рынке. 

12.  Нарисуйте схему основных направлений исследований в книжном 

маркетинге. Правила и процедуры маркетинговых исследований. Виды 

маркетинговых исследований. 

13.  Выделите проблемы и перспективы современного книгоиздания. 

(анализ материалов отечественных и зарубежных СМИ) 

14.  Проведите исследования структуры книжного рынка (ёмкость, 

конъюнктура, конкурентная среда и т.д.). Прогнозирование на 

книжном рынке.  

15.  Охарактеризуйте методы реализации книжной продукции на рынке 

(работа с литературой, источниками).  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная: 

1. Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг: Учеб. 
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2. Анн Х., Багиев Г., Тарасевич В. Маркетинг. СПб.: Питер, 2005. – 736 с. 

3. Бэйверсток Э. Книжный маркетинг: Пер. с англ. - СПб., БХВ, 1999. 

4. Васина И.С. Маркетинг как новая теория рынка: понятие и содержание: 

Учебное пособие. - М.: МГУП: Мир книги, 1998. 

5. Васина И.С. Политика сбыта и процесс товародвижения в системе 

книжного маркетинга: Учебное пособие. - М.: МГУП, «Мир книги», 

1998. 

6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Экономистъ, 2006.- 670 с. 
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Аспект-пресс, 2004.  

9. Дафт Р. Менеджмент / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2007. – 854 с. 

10. Друкер П. Практика менеджмента / Пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильяме», 2000. 

11. Дэй Дж. Стратегический маркетинг. – М.: изд-во ЭКСМО – Пресс, 2002. 

– 640 . 

12. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 

— М.: ГУВШЭ, 2000. – 608 с. 

13. Катькало В.С., Панибратов А.Ю. Основы бизнеса. СПб Издательский 

дом Санкт-Петербургского университета, 2006 – 296 с. 
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14. Кузьмина Е.Е., Шаляпина Н.М. Теория и практика маркетинга. – М.: 

КНОРУС, 2005. 

15. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный 

на рынок СПб.: Питер, 2008. – 720 с. 

16. Маркетинг: Учебник / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. 

Гречков. – М: Экономистъ, 2003. – 568 с. 

17. Маркетинг: Учебник / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. 
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3. Перлов В.И. Маркетинг на предприятии отрасли печати. – М.: МГУП, 

2001. 
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лучших компаний) /Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. 

5. Пул Д.Х. Когда менеджмент приносит деньги/ Д. Х. Пул. – М: Классика 

ХХI, 2003. 

6. Ромат Е.В. Реклама. Учебник для вузов. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

7. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. 

Концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. М.: Издательский дом 
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2008. 
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10. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Н.П. 

Маковеев. – М.: Юристъ, 2004 
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13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. СПб. 2005. – 800 с. 

 

 

 

  



172 
 

POKD 2302  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КНИЖНОГО ДЕЛА  

 

объем 2 кредита 

 

Автор: 

ст. преподаватель Мергенбаева К.К. 

 

Рецензенты: 

кандидат филологических наук, доцент Абдиева Р.С.  

кандидат филологических наук, директор издательства «Қазығұрт» 

Копбаев Т.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Общий курс «Правовые основы книжного дела» знакомит студентов с 

вопросами авторского права в издательской деятельности, законодательством 

Республики Казахстан и зарубежным законодательством об авторском праве. 

С правовыми вопросами использования компьютерных произведений в 

издательской деятельности, а также с вопросами организации договорных 

отношений в области авторского права, правовыми аспектами введения 

объектов авторского права в хозяйственный оборот. 

В результате изучения курса студенты должны приобрести 

следующие умения и навыки: 

− уметь организовать правовое обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности в книжном деле; 

− уметь использовать правовую справочно-информационную базу данных 

законодательно-нормативных документов. 

Ключевые компетенции: 

− знать основные законодательные и иные нормативные акты, руководящие 

материалы, государственные стандарты в книжном деле; 

− знать правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности. 

Пререквизиты дисциплины: «Современное издательское дело», 

«Редакторская подготовка изданий». 

Постреквизиты: «Экономика и организация издательского дела», 

«Методы и средства подготовки электронных изданий». 

 

                                   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

     Значение курса. Цели и задачи курса. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Использование необходимой литературы по правовым 

основам издательской деятельности. Цель преподавания дисциплины – 

Предмет «Правовые основы книжного дела» призван приобщить будущих 

издателей к пониманию юридических аспектов организации и деятельности 
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СМИ. Правовые основы книжного дела непосредственно связаны с 

законодательством об авторском праве и смежных правах, а также с 

законодательством о СМИ. В связи с этим данная программа знакомит 

студентов с вопросами авторского права в издательской деятельности и  

организации договорных отношений в области авторского права, правовыми 

аспектами введения объектов авторского права в хозяйственный оборот, с 

законодательством об авторском праве в ведущих зарубежных странах и 

международными договорами и конвенциями об авторском праве и смежных 

правах. 

     Цель курса: совершенствовать правовые знания будущих издателей 

суверенного Казахстана, а также подготовить грамотных специалистов для 

издательской деятельности. 

      Задачи курса: дать всестороннее знание по авторскому праву  в 

издательской деятельности; научить студентов высказывать свое собственное 

мнение, анализировать и оценивать явления, происходящие в обществе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема 

1 Авторское право в издательской деятельности 

2 Презумпция Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» 

3 Передача авторских прав. Авторский договор. Знак охраны 

авторским правом 

4 Правовые вопросы копирования и выпуска репринтных изданий в 

авторском праве 

5 Правовые аспекты  издательской деятельности 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Авторское право в издательской деятельности 

История возникновения авторского права. Основы авторского права в 

Казахстане. Появление идеи об авторском праве. Первый закон о защите 

авторского права в Европе. Понятие о литературной собственности. 

Законодательство Республики Казахстан по авторскому праву.  

Источники права. Декрет «О государственном издательстве». 

«Национализация определенного круга произведений. Декрет «О признании 

научных литературных, музыкальных и художественных произведений 

государственным достоянием» от 26 ноября 1918 года. Постановление ЦИК и 

СНК СССР «Об основах авторского права» (1925) о правовом 

урегулировании авторского права на союзном и республиканском уровнях. 

Постановление ЦИК и СНК СССР «Об авторском праве» (1928) о введении 

типового издательского договора на литературные произведения. Появление 

вместо самостоятельных законов об авторском праве разделов об авторском 

праве в «Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
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республик» от 1961г. Присоединение СССР в 1973г. к всемирной 

(Женевской) конвенции об авторском праве. Принятие Закона «Об авторском 

праве и смежных правах» суверенного Казахстана от 10 июня 1996 года. 

Структура Закона.  Основные понятия и терминология. 

 

Презумпция Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» 

Статья 9 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах».  

Возникновение авторского права. Презумпция авторства. Объекты 

авторского права. Введение в закон цифровой, оптической форм 

представления произведения. Объекты авторского права в издательской 

деятельности. Статья 13 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах. 

Особенности правого регулирования отношений для аудиовизуальных 

произведений. Аудиовизуальные произведения в издательской деятельности 

 Исключительные имущественные права автора. Личные 

неимущественные права автора. 

Статья 16 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах».  

Исключительный характер авторских прав. Перечень исключительных 

прав автора на его произведение. Статья 15 Закона РК «Об авторском праве и 

смежных правах». Личные неимущественные права автора. Статья 18 Закона 

РК «Об авторском праве и смежных правах». Воспроизведение произведения 

в личных целях без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения. Статья 982 Гражданского кодекса РК о сроке действия 

авторского права.  

 

Передача авторских прав. Авторский договор. Знак охраны 

авторским правом 

Статьи 30 и 31 Закона РК «Об авторском праве смежных правах». 

Переход авторских прав. Передача имущественных прав. Авторский  

договор. Статья 378 Гражданского кодекса РК о понятии и условиях 

договора. Виды договоров и правоотношения возникающие из договора. 

Статья 9 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах об 

использовании знака охраны авторского права в издательской деятельности. 

Особенности правовой охраны компьютерных произведений (программ 

для ЭВМ и баз данных), как объектов авторского права 

Компьютерные произведения в рамках служебного задания. Статья 14  

Закона РК «Об авторском праве и смежных правах». Авторское право на 

служебные произведения. Виды авторских договоров на служебные 

произведения. Статья 24. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и 

баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ. Авторское 

вознаграждение, размер и порядок выплаты. 

Формы вознаграждения автором за использование программ для ЭВМ и  

баз данных. Размер и порядок выплаты вознаграждения. Уголовная 

ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности. Статья 

184 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 
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Законодательство Республики Казахстан в сфере борьбы с 

компьютерной преступностью. Основные способы борьбы с пиратством в 

области компьютерных произведений в издательской деятельности. 

Понятие пиратства в сфере компьютерных произведений. Основные 

виды пиратства. Основные способы борьбы с пиратством в сфере 

компьютерных произведений. Технический, правовой экономический и 

комплексные способы. Мнение казахстанского исследователя 

Б.Х.Толеубековой о проблемах компьютерного преступления. Новые для 

отечественного законодательства подходы к решению проблемы 

компьютерных преступлений. 

  

Правовые вопросы копирования и выпуска репринтных изданий в 

авторском праве 

Развитие техники копирования. Формирование в издательской 

деятельности проблемы «пиратства». Появление репрографии, первых 

промышленных аппаратов – ксероксов. Основные принципы Бернской 

конвенции об охране литературных и художественных произведений, 

имеющие значение для издательской деятельности при рассмотрении 

вопросов незаконного копирования. Статья 2 Закона РК «Об авторском праве 

и смежных правах». Основные термины и определения, связанные с 

копированием произведений. 

    Репринтные издания и субъекты авторского права. Характеристика 

объектов авторского права в издательской деятельности 

Классификация субъектов авторских правоотношений. Статьи 5,7,8 

Закона 

Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах». Сфера 

действия авторского права. Произведения являющиеся и не являющиеся 

объектами авторского права. Правовые вопросы договорных отношений при 

организации выпуска репринтных изданий. 

     Особенности использования произведений путем копирования. 

Передача авторских прав и наследование авторских прав на произведение. 

Статьи 18, 20, 25, 26 Закона «Об авторском праве и смежных правах». 

Воспроизведение произведения в личных целях без согласия автора и без 

выплаты авторского вознаграждения. Использование произведений путем 

репродуцирования. 

Передача имущественных прав на основании авторских договоров. 

Условия авторского договора. Переход произведения в общественное 

достояние. 

 

Правовые аспекты  издательской деятельности 

Закон РК о средствах массовой информации. Основные понятия, 

используемые в настоящем законе. Свобода слова, получения и 

распространения информации. Язык средств массовой информации. Право на 

создания СМИ. Издатель средства массовой информации. Права и 
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обязанности журналиста. Ответственность за нарушение Законодательства о 

средствах массовой информации.  

Гражданский кодекс  Республики Казахстан. Правоспособность 

граждан. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Понятие и условия договора. Особенная часть ГК РК. Раздел V. Право 

интеллектуальной собственности. Лицензионный договор. Авторское право.  

Уголовный кодекс Республики Казахстан. Особенная часть. Глава 6. 

Преступления против собственности. Нарушение прав интеллектуальный 

собственности.  

 Кодекс РК об административных правонарушениях. Глава 23. 

Административные правонарушения в области печати и информации. 

Нарушения законодательство о СМИ. Дача разрешения на публикации в 

СМИ материалов, направленных на разжигание национальной вражды. 

Нарушение порядка представления контрольных и обязательных 

экземпляров. Нарушение порядка объявления выходных данных. 

Препятствование выполнению законной деятельности журналиста.  

 Особенная часть. Незаконное использование объектов авторского права 

или смежных прав.    

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИКИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЗАНЯТИЙ: 

1. Основные понятия и терминология в Законе «Об авторском праве и смежных 

правах». 

2. Понятие об интеллектуальной собственности и Соглашение о торговых 

отношениях между Республики Казахстан и США. 

3. Первые международные законы. Структура и значение Закона РК «Об 

авторском праве и смежных правах. 

4. Закон РК «О средствах массовой информации. 

5. Обзор статьи казахстанской периодической печати, поднимающие проблемы 

авторского права. 

6. СМИ в Казахстане: Законы. Споры. Правонарушения. 

7. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений. 

8.  Закон РК «О государственных секретах» и СМИ Казахстана.  

9. Организации коллективного управления имущественными правами авторов. 

10. Авторский договор. Переход авторских прав. 

11. Интеллектуальная собственность. 

12. Авторское право в зарубежных странах. 

13. Ведомственные, межведомственные нормативные акты по авторским и 

смежным правам и о регулировании деятельности СМИ. 

14. Авторское вознаграждение. 

15. Репринтные издания в издательской деятельности. 

16. Переход произведений в общественное достояние. 
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17. Использование компьютерных произведений в издательской деятельности. 

18.Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав. 

 

Темы СРС, СРСП 

1. Освоение лекционного материала 

2. Анализирование статьи, опубликованных в республиканских изданиях по 

проблемам авторского права в Казахстане 

3. Анализирование статьи казахстанских  СМИ об авторском праве 

4. Изучение текста Международной Бернской конвенции по авторскому праву 

5. Ознокомиться с книгой «Право на права»/автор- писатель С.Ш.Оразалин 

/Подготовить конспект/ Изучение статей Гражданского Кодекса о договоре 

6. Подготовить конспект на тему «Интеллектуальная собственность» 

7. Ответ на устные вопросы по пройденным темам лекционных занятий 

8. Анализирование статьи Казахстанских  СМИ об авторском праве 

9. Составление авторского договора и его презентация 

10. Реферат на тему «Правовые  основы книжного дела в Казахстане и 

зарубежных странах. Сравнительный анализ» 

11. Сеитов Т.Б. «Правовые аспекты компьютерной преступности в зарубежных 

странах и в Казахстане. Учебное пособие А.Данекер, 2000. 

12. (конспект главы «Отечественное и зарубежное законодательство по 

компьютерной преступности» 

13. Сообшение о международной книжной ярмарке. Подборка материалов. (на 

выбор студента) 

14. Закон о СМИ РК и авторское право 

15. Охарактеризовать правовые основы книгоиздания в Казахстане. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная: 

1. Сборник «Авторское право в Республике Казахстан». Составители: 
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5. Интеллектуальная собственность в РК. /Сборник нормативных актов, 
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6. Сеитов Т.Б. «Правовые аспекты компьютерной преступности в зарубежных 

странах и в Казахстане. Учебное пособие А.Данекер, 2000. 

7. Закон РК «О средствах массовой информации»  

8. Конституция РК А: Жеты жаргы, . 
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Дополнительная: 

1. Джиго А.А.Калинин С.Ю. «Стандарты по издательскому делу» М: Юристь, 

1998. 

2. Майсурадзе Ю.Ф., А.Е. Мильчин, Э.П. Гаврилов и др. «Энциклопедия 

книжного дела» М:Юристь, 1998  

3. Борохович Л., и др. «Ваша интеллектуальная собственность» Питер, 2001. 

4. «Древний мир права казахов», под ред. С.Зиманова, А: Жеты жаргы, 2002. 
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