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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 (66 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 66).   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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КKТ 2201 КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ 

 

көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 
саясаттану ғылымдарының докторы, профессор м.а. Сұлтанбаева Г.С. 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент Егізбаева Н.Ж. 

 

Пікір жазғандар 

филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 

прфессоры Нұрғожина Ш.И. 

философия ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ 

профессоры, ҚР ҰҒА корр-мүшесі Құлсариева А.Т. 

           

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

  

«Кәсіби қазақ тілі»  оқу курсы студенттерді журналистика қызметіне 

қажетті түрлі кәсіби салада әлеуметтік қарым-қатынас орнатуға қажетті 

әдеби тілді игеруге, кәсіби қарым-қатынас орнатуға, сауатты диалог 

жүргізуге және коммуникациялық дағдыға бейімдейтін болашақ кәсіби 

қызметке дайындайды.  

Аталмыш курсты дайындау барысында студент-журналистердің 

болашақ кәсібін қажетті талаптар мен ерекшеліктер ескерілді.  Бұған дәлел 

тілдік құралдарды талдауда функционалдық-стилистік аспектісіне ерекше 

мән берілгені.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

- әдеби тілдің ауызша және жазбаша түрлерінің түрлі ерекшеліктерін;  

- қазіргі заманғы қазақ тілінің стилі, ондағы түрлі тілдік құралдарыды 

пайдалану ерекшелітерін;  

- «тілдік норма» үғымын, оның түрлері мен типтерін;  

- тіл тазалығы мен тіла анықтығы негізі ретінде лексикалық нормаларды;  

- логикалық сөйлеу дағдысының базасы ретінде синтактистік 

нормаларды білуі тиіс.  

Тәжірибелік тұрғыда студенттер қазақ тілінің кәсіби мәтіндерін 

талдауға, мәтінге стилистикалық талдау жасауға, кәсіби мәндегі моноголог 

түрінде ойын жазуға, мәтіндегі қателерді табуға, жөндеуге, сондай-ақ 

берілген стильдік және жанрлық тапсырмалар бойынша өзіндік мәтін құра 

білуге дағдылануы тиіс.  

Сонымен қатар, кәсіби құзіреттілікке мынадай:  

- лексикалық және грамматикалық бірліктен тұратын семантикалық 

және стилистік ақпаратты дұрыс талдау, түсіндіру;  

- белгілі морфологиялық формаларды дұрыс талдау, түсіндіреу;  
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- контекст талабына қарай мәліметтерден тұратын мағыналық бірліктер 

мен формаларды дұрыс таңдау, талдау;  

- бұқаралық коммуникация мәтіндерін құрауда осы бірліктерді 

экспрессивті мүмкіндіктерін тиімді пайдалану;  

- түрлі жанрлық сипаттағы мәтіндерді жазудың заңдылықтары мен 

құрылымын анықтау дағдылары жатады.   

Курс 2 кредитке арналған.  

Курстың пререквизитіне – Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі 

жатады.   

Курстың постреквизиті – Мәтінді редакциялаудың теориясы мен 

методикасы болып саналады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

 

 «Кәсіби қазақ тілі» курсының мақсаты – тілдің стилдік 

коммуникативтік, прагматикалық және когнитивтік аспектілері сияқты алуан 

түрлі  қызметінің жүйелік  тұтастығы; жазбаша және ауызша қарым-қатынас 

нормаларын (бастысы, БАҚ тілі) игеру; тілдік ұтқырлық пен стилистік 

тапқрылық әдістерін игеру туралы студенттің түсінігін қалыптастыру 

саналады.   

«Кәсіби қазақ тілі» курсы мынадай міндеттерден:  

№ Тақырып атауы 

1 Кіріспе. Қазақ әдеби тілінің стилистистік жүйесі. 

2 Функционалдық стиль  қазақ тілі стилистикасының негізі ретінде. 

3 Кәсіби қазақ тілінің синонимдік құралдары. 

4 Кәсіби қазақ тіліндегі фразеологиялық (тұрақты) тіркестердің 

журналистердің ойын білдірудегі мүмкіндіктері. 

5 Журналистің кәсіби тілінде  сөз қолдану әдістері, тәсілдері және оның 

нақтылығы. 

6 Журналистік мәтіннің стилистикасы.  

7 Журналистің сөз сөйлеуіне арналған жазбаша және ауызша нормалар.  

8 Газет, радио, телевизия және Интернет  материалдардың тілдік 

ерекшеліктері.  

9 Тілдің грамматикалық құралдары және оның БАҚ-та қолданысы. 

Морфологиялық нормалар.  

10 Қазақ тілінің синтаксистік нормалары и оның БАҚ-та сақталуы.  
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 қазіргі қазақ тілінің функционалдық-стильдік алуан түрлі қызметін 

қарастырудан, стильдік нормалары  мен түрлі жанрлық сипаттағы мәтіндерді 

жазудың ерекшеліктерін айқындаудан;   

 конекст және мәтін бойынша лексикалық және грамматикалық 

бірліктер мен жекелеген морфологиялық формалардың функционалдық және  

экспрессивтік мүмкіндіктерін айқындаудан; 

 БАҚ жанрларының стилистік ерекшеліктерін (БАҚ жарнларының 

стилистикасы) қарастырудан тұрады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазақ әдеби тлінің стилистистік жүйесі 

Тілді үйренудің когнитивтік аспектісі. Тіл және функциоанлдық 

стильмен қалыптасатын әлем туралы ұғым.  

Тілді үйренудің прагматикалық аспектісі стилистикадағы ең өзекті 

бағыттардың бірі ретінде. Тіл және сөйлеудегі шектеулер. Сөйлеу актісінің 

құрылымы мен жіктемесі. Ой айту туралы түсінік.  

Тілді үйренудің социолингвистикалық аспектісі. Тілдің әлеуметтік 

дифференциациясы. Тіл және мәдениет. Тіл және саясат. Тіл саясатының 

проблемалары.  

Журналистика саласында қазақ тілін қолдану, алғышарттары. Кәсіби 

қазақ тілі журналистика функциясын атқарушы  пән ретінде. Қазақ тілінде 

журналистің кәсіби теорминологиясы.  
 

Функционалдық стиль қазақ тілінің қызметі ретінде 
Функционалдық стиль туралы ұғым. Функциоанлдық стиль туралы 

жалпы сипаттама. Функциоанлдық стиль жіктемесенің қағидаттары. Қазіргі 

қазақ әдеби тілі стилінің жүйесі.  

 

Кәсіби қазақ тілінің синонимдік құралдары 

Сөздің көпмағыналығын стилистік қолдану. Тілдің синонимдік 

құралдары. Синонимдердің алуан түрлігігі: идеографикалық, стилистік және 

дербес-авторлық синонимдер. Перифраз – синонимнің бір түрі ретінде.  

Синонимдердің ойды жеткізудегі функциясы. Синонимдерді стилистік 

мақсатта қолдану.   

 

Журналисттің кәсіби тілінде фразеологиялық сөз тіркестерінің 

мәнерлі мүмкіндіктері 

Қазақ әдеби тілінің фразеологилық құралдарын стилистік қолдану. 

Стилистік және эмоционалды-экспрессивті тұрғыдан фразеологиялық 

бірліктердің сипаттамалары. Стильаралық фразеология. Кітаптық 

фразеология. Әңгіме және ауызекі фразеологиясы. Ғылыми стильдің 

фразеологизмдері. Ресми, іскерлік фразеология. Публицистикалық 
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фразеология. Көркем әдебиет стилінің фразеологиясы. Фразеологиялық 

сөзтіркестерінің мәнерлеу мүмкіндіктері. Фразеологиялық сөз тіркестерінің 

семантикасы мен құрылымының шығармашылық жаңаруы. 

 

Журналисттің кәсіби тілінде сөз саптау нақтылығы 

Сөйлеудің мазмұндық нақтылығы, сөз таңдаудағы кеткен кемшіліктер 

негізіндегі сөйлеу қателіктері. Лексикалық үйлесімділік және оның жойылуы. 

Сөйлеудегі жетіспеушілік және көп сөйлеу. Сөздерді қайталау сөйлеу 

қателігі ретінде.  

Паронимдар және оның стилистік мүмкіндіктері. Паронимдерді 

ауыстыру. Антонимдерді стилистикалық қолдану.   

Троптар мен фигуралар образды сөйлеудің құралы ретінде. Троптартың 

алуан түрлілігі: метафора, метонимия, синекдоха, суреттеу, салыстыру, 

эпитет, гипербола. 

Қазіргі заманғы қазақ тілі лексикасының функционалды-стилистік 

ыдырауы. Әртүрлі стильдерде стильдік боялған лексиканың қызмет тету 

ерекшеліктері.   

Сөйлеу экономиясының резервтері. Плеоназм және тавтология 

бұқаралық ақпарат құралдарындағы тілдің маңызды жетіспеушілігі ретінде. 

Шын және ретсіз тавтология. 

 

Журналисттік мәтіннің стилистикасы 

Мәтін туралы түсінік. Мәтіннің конститутивті сипаттары. «Тіл-сөйлеу-

мәтін» қатынасы. Сөйлеу мінез-құлқының коммуникативті стратегиялары 

мен тактикалары. 

Мәтіннің құрылымы. Мәтіннің бірліктері. Күрделі синтаксистік 

бүртұтастық (прозаикалық строфа) стильдің төмеңгі бірлігі ретінде. Күрделі 

синтаксистік біртұтастық пен абзацтың қатынасы. Мәтінді жаңа жолдан 

бастаудың стильдік функциясы. Фрагмент және мәтіннің басқа да ірі 

бірліктері.  

Стильдерді араластыру газет тілінің сипаттық ерекшеліктері ретінде.  

Сөздің эмоционалдылығы, бағамдығы, экспрессивтігі журналисттің 

кәсіби тілінің маңызды ұғымдары ретінде.  

Сөздің құрылымына қатысты эмоционалды-экспрессивті және стильдік 

боямалары: салтанатты (жоғары), мейірімді еркелету, әзілдік, ироникалық, 

қолдамайтын, салғырттау. Сөздің құрылымына қатысты эмоционалды-

экспрессивті және стильдік қатынасы. Сөздердің кең мәтініндегі 

эмоционалды-экспрессивті және стилдік боямалары. Публицистикада 

эмоционалды-экспрессивті сөздерді қолдану.   

 

Журналисттің жазбаша және ауызша сөзінің нормалары 

Норма сөйлеу мәдениетінің орталық категориясы ретінде. Оны 

анықтаудың түрлі қатынастары. Норманың динамикалық сипаттамасы. 
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Норманың конститутивті сипаттары. Сөйлеу коммуникациясының негізгі 

типтік нормалары: жүйелі құрылымдық (тілдік), коммуникативтік, стилистік 

және этикалық. Стилистік нормалардың ерекшеліктері. Жазбаша және 

ауызша сөйлеудің нормалары. 

Газет, радио, телевизия және Интернет  материалдардың тілдік 

ерекшеліктері 

Публицистикалық стильдегі мәнерлеу және стандартты құралдардың 

қарқындылығы. Публицистикалық стильде сөздерді, ұғымдарды, өзіндік 

метафораларды, сөзтіркестерін қолдану. Публицистикалық мазмұндамада 

экспрессия мен образдылықты көрсету тәсілдері. Морфологиялық 

құралдарды қолданудағы стилистік сипаттама. Синтаксистік құралдарды 

қолдану ерекшеліктері. Газет жанрларының стилистикасы функционалды 

стилистиканың бір бөлшегі ретінде. Газет жанрлары стилистикасы туралы 

түсінік және аталған пәннің ерекшелігі. Тілдің ерекшелігі және газет 

жанрларының стилі  (ақпарат, есеп, сұхбат, репортаж, тілшілік, мақала, 

очерк, фельетон, памфлет, сынпікір, шолу, эссе). Жанрдағы автор образын 

анықтау және оның тілдік жиынтығы. Өзге сөйлеуді алуан түрін қолдану. 

Жанрлардағы лексиканың стилистік түрлі қатпарларының қатынасы. 

Телевизиядағы сөйлеу және радиодағы сөйлеу ерекшеліктері.  Әдеби тіл 

нормаларын сақтау және және ауыз екі тілге жақындастыру.  Интернетте 

қарым-қатынас ерекшеліктері.  

 

Тілдің грамматикалық құралдары және оның БАҚ-та қолданысы. 

Морфологиялық нормалар 

Морфологиялық норма ұғымы, оның БАҚ-та сақталмау себептері.  Зат 

есімдердің категориялары: аббревиатур, географиялық атауларды және 

септелмейтін зат есімдерді анықтаудағы қиындықтар. Зат есімдердің 

септелуінің варианттары. Жеке зат есімдер. Тегін септеу ережелері. Сын 

есімдердің грамматикалық формаларын стильдік қолдану. Толық және 

қысқаша формалардың синонимиясы. Сын есімдерді салыстыру дәрежелері, 

олард құрып, қолданудағы күнделікті жіберілетін қателер. Жинақталатын сан 

есімдерді қолдану ерекшеліктері. Сөйлеудің түрлі стильдеріндегі 

есімдіктерді қолдану. Есімдіктерді қолданудағы морфолого-стилистикалық 

қателер. Етістіктің кейбір формаларын құрыпқолданудағы қиындықтар. 

Телевизияда және радиохабарларда сөйлеудегі қателіктер, түрлері.  

 

Қазақ тілінің синтаксистік нормалары және олардың БАҚ-та 

сақталуы 

Ауызша және жазбаша сөйлеудегі жай сөйлемдердің түрлі типтерін 

баспасөз және электронды БАҚ-та қолдану. Сөйлемді тиімді мүшелеу. 

Сөздердің тура және кері тәртібі. Сөйлемдегі сөздер тәртібінің қызметі.  

Бастауыш пен баяндауыш грамматикалық үйлестіру формасының 
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варианттары. Анықтамалар мен қосымшаларды келістіру. Басқару 

формаларының варианттары: сөйлемді және сөйлемсіз басқару. Басқаруды 

таңдау формасындағы қателіктерді жою. Күрделі сөйлемдерді құрудағы  

қарапайым қателер. Баспасөз және электронды БАҚ мәтіндеріндегі 

қарапайым қателер.     

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ: 

 

1.Қазақ әдеби тілінің стилистік жүйесі. 

2. Функционалдық стиль қазақ тілі функциясының бір түрі ретінде.  

3. Журналистің кәсіби тіліндегі фразеологиялық сөзқұрамының 

мағыналық мүмкіндіктері. 

4. Журналистік кәсіби тілінде сөз қолданыстың анықтығы мен 

нақтылығы.  

5. Журналистік мәтін стилистикасы.  

6. Журналистке арналған жазбаша және ауызша сөйлеу нормалары.  

7. Публилицстік стильдің тілдік ерекшеліктері.  

8. Газет, радио, телевизия және Интернет  материалдардың тілдік 

ерекшеліктері.  

9. Тілдің грамматикалық құралдары және оның БАҚ-та қолданысы. 

Морфологиялық нормалар.  

10. Қазақ тілінің синтаксистік нормалары и оның БАҚ-та сақталуы. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ: 

Кәсіби қазақ тілі курсын оқу барысында (50-60 мысал) баспасөздегі, 

радиодағы және Интернеттегі тиімді, сауатты пайдаланылған және қате 

лексикалық бірліктер мен фразеологиялық құрылымдарды білдіретін 

картотека жасау қарастырылған.  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ: 

1) бір функционалды стильге нақты лексико-фразеологиялық (немесе 

морфолого-синтаксистік) сараптама жасау; 

2) бір публицистикалық жанрдың (немесе бір бұқаралық коммуникация 

құралына) стилистік ерекшелігіне сараптама жасау. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

Негізгі: 

1. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты 

еңбектері).  –Алматы: Ана тілі, 1992. 
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2. Мұсабекова А.А. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: журналистерге арналған 

оқу құралы.- Астана, 2006 

3. Момынова Б. Газет лексикасы (жүйесі мен құрылымы).  – Алматы: 

Арыс,1999  

4. Аширова А. Кәсіби қазақ тілі. Оқу  құралы. 2011. – 140б. 

5. Жұмағұлова А. Кәсіби қазақ тілі. Оқу  құралы. 2011. – 227 б. 

 

Қосымша: 

1. Байсақалова Ұ.С. Қазақ тілі: Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2007. - 

216 б. 

2. Іскерлік қазақ тілі: Оқу құралы. 2-басылым. - Астана: Фолиант, 2010. - 

152 б. 

3. Мухамадиева Н.Қ. Іскерлік қазақ тілі: оқу құралы. - Астана : Фолиант 

баспасы, 2007. – 156 б. 

4. Құлжанова Б. Қазақ тілі. Оқу  құралы.- Алматы: Қазақ университеті. 

2010  

5. Ақбузауова Б.Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті.- 177 бет. – 2011. 

6. Дүйсенбаева Р. Іскерлік қазақ тілі. Оқу құралы. 2012. – 80 б. 

7. Смағұлова Г. Шешендік сөздердің дискурсы. Оқу құралы. 2012. – 168 

б. 

8. Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі синтаксис. Оқу құралы. 2012. – 186 б. 

9. Серғалиев М. Стилистика негіздері: Оқулық.  – Астана:  Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 2006. 

10. Қанабекова М. Қазақ тілінің стилистикасы: Оқу құралы.  – Алматы: 

ҚазМемҚызПУ, 2004. 

11. Бейсембаева З, Уәлиев Н, Исмаилова Ж, Қанабекова М., Қайдарова Г. 

Тіл мәдениеті: Оқу құралы. – Алматы: Prints, 2005. 

12. Бүркітов О. Қазақ әдеби тілінің публицистикалық стилі. КДА.  – 

Алматы, 1996.  
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КвShT 2202 КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 

 

көлемі 2 кредит 
 

Авторы: 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент Мысаева К.Н.  

 

Пікір жазғандар: 

тарих ғылымдарының докторы,  әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің профессоры Барлыбаева С.Х.  

PhD, ҚМЭБИ университетінің журналистика және БАҚ кафедрасының 

меңгерушісі Қожамқұлова Ш.Б.  

 

 ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» оқу пәні кәсіби қызметінің пәндік 

саласын көрсететін ұғымдық-категориялық аппаратты меңгерудің көмегімен, 

кәсіби бағытталған шет тілі маман ретіндегі кәсіби қызметіне қарай 

студенттердің шетел тілін игерудің сапалы деңгейін көтеруге бағытталған. 

Бұл курс қоғаммен байланыс маманының кәсіби қызметінің ерекшелігін, 

мәнін ашады, шетел тілі білім саласын оқыту үдерісінде алған білімін негізгі 

қолдану салаларын көрсетеді, жоғары біліктілікті және бәсекеге қабілетті 

маман ретінде қалыптасуына әсерін тигізеді. Курс қоғаммен байланыс 

нысанында шетел тілінің ұғымдық-санаттық аппараттын студенттің 

меңгеруіне, сапалы білімнің және игеріп жатқан мамандығы туралы 

түсінігінің қалыптасуына икемді етіп жасалынған, студенттің болашақ кәсіби 

қызметіне деген біліктілікті және жауапкершілікті  қатынасын дайындайды.  

Пән бойынша бакалаврдың түйінді құзіретіне қойылатын талаптар: 

Пәнді оқу кезінде толық түсінікке ие болуы тиіс: 

-  шет тілінде қоғаммен байланыс, журналистика ғылымының мәселелер аясы 

туралы түсінігі;  

- гуманитарлық білімдер жүйесіндегі қоғаммен байланыстың рөлі мен орнын 

көрсететін терминдер мен ұғымдарды шет тілінде білуі;  

- танымдық үдерістегі білім мен ақпараттың рөлін және алған білімін шет 

тілінде еркін баяндай білуі;  

- қоғаммен байланыс, журналистиканың тұжырымдамалары мен санаттық 

аппараттарын шет тілінде баяндай білуі;  

- қоғаммен байланыс, журналистиканы зерттеудің теориялық мәселелерін 

және оларды шет тілінде еркін баяндауға білігі болуы тиіс. 

- қоғаммен байланыс, журналистиканы зерттеудің тұжырымдамалық 

тәсілдемелерін баяндау барысында шет тілінде еркін тыңдап түсіну;  
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- қоғаммен байланыс, журналистика, бұқаралық коммуникцияның 

терминдері мен ұғымдарын шет тілінде еркін талдау;  

- қоғаммен байланыс, бұқаралық ақпарат құралдарын, бұқаралық 

коммуникация, журналистика типологиясын зерттеуде теориялық негіздердің 

қағидаларын, негізгі ұғымдары мен санаттарын шет тілінде қолдану дағдысы 

болуы тиіс.  

- қоғаммен байланыс, журналистиканы зерттеу бойынша теориялық 

әдебиеттерді шет тіліне аударуда;  

- қоғаммен байланыстың, журналистиканың, бұқаралық коммуникацияның 

қазіргі теориялық мәселелерін зерттеуде, қоғаммен байланыстың санаттық 

аппаратын шет тілінде қолдануда және еркін түсінуде;  

- қоғаммен байланысқа қатысты мәселелерді сыни талдау жасау кезінде шет 

тілінде еркін меңгеруде және араласуда құзіретті болуы тиіс. 

Оқу пәнінің пререквизиттері: «Кәсіби бағыталған ағылшын тілі» курсын 

меңгеру барысында «Шет тілі (ағылшын тілі)», «Қоғаммен байланыс 

негіздері» сияқты пәндермен таныс болуы тиіс.  

Постреквизитері: «Қоғаммен байланыс менеджменті», «Кәсіби бағытталған 

ағылшын тілі». 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ: 
1  Мамандықтың кәсіби шет (ағылшын) тілдегі пәндік саласына кіріспе  

2 Кәсіби шет (ағылшын) тіл қоғаммен байланыс  мамандығын 

қамтамасыз етуші пәндік феномен ретінде 

3 Пәндік-тілдік материалдарды игеруді қалыптастырудың негізі  

4 Негізгі ұғымдық-категориялық аппараттың шет тіліндегі (ағылшын 
тілі) айтылуы 

5 Шет тіліндегі (ағылшын тілі) кәсіби терминология 

6 Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны қоғаммен 
байланыстың кәсіби қызметінде қолдануы 

7  Кәсіби құзыреттілік: шет (ағылшын) тіліндегі  мәтіндерге  бағытталу  

8 Қоғаммен байланыс маманының кәсіптік мазмұндағы монологтық сөзі  

9 Кәсіби шет (ағылшын) тілінінің қоғаммен байланыс мамандығының 
пәндерімен байланысы.  

10 Кәсіби шет тілінінің (ағылшын тілі) трансформациясы және   
дифференциациясы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» - кәсіби-бағытталған шет тілі 

пішімінде қоғаммен байланыс білімнің пәндік саласы туралы теориялық 

білімдердің жиынтығы.   

«Кәсіби бағытталған шет тілінің» объектісі шет тіліндегі ұғымдар 

мен терминдердің негізгі қоғаммен байланыс мамандарын даярлау 

орталықтарындағы оның мазмұны мен мәнін сипаттау.  

«Кәсіби-бағытталған шет тілінің» пәні қоғаммен байланыс және 

журналистика ғылымының категориялық аппаратын  кәсіби шет тілінде 

игеру болып табылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты: қоғаммен байланыс мамандығы бойынша 

болашақ мамандардың кәсіби біліктілік деңгейін көтеру, студенттердің 

кәсіби біліктілігі туралы түсінікті қалыптастыру, кәсіби-бағытталған шет 

тілін (ағылшын тілі) жоғары деңгейде білу және оны келешекте өз 

жұмысында қолдануды игере білу.  

Пәнді оқытудың міндеттері:  

 Студенттерде қоғаммен байланыстың көпфункционалдылығы туралы 

рационалды түсінікті және алған білімін шет тілінде еркін баяндай 

алуын қалыптастыру;  

 Студенттерде қоғаммен байланыстың мәні мен мағынасы туралы 

рационалды түсінікті қалыптастыру; 

 Қоғаммен байланыс қызметі туралы түсінікті қалыптастыру және алған 

білімін шет тілінде еркін баяндай алу;  

 Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі білім мен ақпараттың, 

жарнаманың алатын орны туралы түсінік пен кәсіби және тілдік 

біліктілік дағдысын қалыптастыру. 

  

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» – қоғаммен байланыс саласында 

гуманитарлық және кәсіби мамандарды даярлаудағы маңызды бағыттардың 

бірі.  

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» қоғаммен байланыс саласында білім 

беретін  және  кәсіби тілдік дайындықпен маман даярлаудың ажырамас бөлігі 

болып табылады. Қоғамдық пікір қалыптастырудағы қоғаммен байланыстың 

рөлі, даму заңдылығын зерттейтін негізгі ғылыми және теориялық 

орталықтар туралы мазмұндық мәліметтер оқу пәнінде беріліген. Берілген 

пән қоғаммен байланыс орнату және әлеуметтік коммуникация үшін 

маңызды кәсіби және тілдік біліктілікті дамытуға әзірленген.  

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» оқу пәні кәсіби және тілдік  қоғаммен 
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байланыс мамандарын, баспасөз хатшыларын даярлау үшін қажет көптеген 

маңызды терминдері, категориялары, ұғымдары бар.  

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» оқу пәні қоғаммен байланысты 

зерттеушінің келешек қызметі туралы білімдер жинағы және қоғаммен 

байланыстың теориялық мәселелерін, ұғымдық-категориялық аппараты бар 

білікті маман даярлауға керекті кіріспе пән ретінде шығады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Білім жүйесіндегі кәсіби-бағытталған шет (ағылшын) тілі 

 

Кәсіби шет (ағылшын) тіліндегі қоғаммен байланыс 

мамандығының пәндік саласына кіріспе.   

Қоғаммен байланыс түсінігі. Рublic relations жеке пән ретінде 

қалыптасуының себептері. «Қоғаммен байланыс» интегральдық және 

сабақтас пән ретінде. Ұқсас ұғымдар, қоғамдық пікірді басқарудың әдістері 

мен тәсілдері. Жарнама, үгіт-насихат, маркетинг, паблисити және олардан 

«қоғаммен байланыстың» ерекшеліктері. Негізгі кәсіби терминдер мен 

түсініктердің мазмұны. Қоғаммен байланыстың мақсатты аудиториясы.  

 Білікті маманның қалыптасуындағы шет (ағылшын) тілін білуі. 

Бұқаралық  коммуникациядағы шет (ағылшын) тілінің рөлі. Қоғаммен 

байланысты оқытудағы шет (ағылшын) тілінің рөлі. 

  

Кәсіби шет (ағылшын) тілі қоғаммен байланыс мамандығын 

қамтамасыз етуші пәндік феномен ретінде.  

Қоғаммен байланыстың пәндік саласының шет (ағылшын) тіл 

пішіміндегі сипаттамасы. Қоғаммен байланыс және оның қоғамдағы орны. 

Қоғаммен байланыс: жалпы түсінік. Анықтамасы, маңыздылығы. Субъект, 

объект, мақсаты мен міндеті. Қоғаммен байланыс ғылымының пәні мен 

нысаны. Қоғаммен байланыстың негізгі теориялық мәселелері. Қоғаммен 

байланыстың негізгі бөлімдері. Қоғаммен байланыс ғылымының негізгі 

ұстанымдары мен тәсілдері. 

 

Кәсіби бағытталған шет (ағылшын) тілі пәндік феномен ретінде 

және оның қоғаммен байланысты оқытудағы орны мен рөлі   

Негізгі пәндік-тілдік мәліметтерді игеруді қалыптастыру.  Қоғаммен 

байланыстың шет (ағылшын) тіліндегі негізгі ұғымдары мен терминдері.  

Қоғаммен байланыстың қалыптасуы мен дамуы.  

Коммуникацияның тарихи формалары. АҚШ; Ұлыбритания да даму 

тарихы. Қоғаммен байланыстың француздық тәсілдері. Ресейдегі қоғаммен 

байланысты дамытудың алғышарттары. Қазақстандағы қоғаммен 

байланыстың қалыптасуы мен дамуы. Қоғаммен байланыс мамандарының 

кәсіби бірлестіктері. 
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Негізгі ұғымдық-категориялық аппараттың кәсіби шет (ағылшын) 

тіліндегі айтылуы. 
 Қоғаммен байланыстың қағидалары, құрылымы және функциясы. 

Қоғаммен байланыс қызметі. Қызметтің бағыты. PR – қызметтің функциясы. 

Бөлім құрылымы және персонал функциясы. Қоғаммен байланыс және 

бұқара психологиясы.  Бұқаралық сана теориясы. Жеке тұлға және бұқаралық 

сана түсінігі. Қоғамдық пікірге ықпал етудің әдістері мен тәсілдері. 

Ұжымдық сенімді қалыптастырудың құралдары. 

  

Шет (ағылшын) тіліндегі кәсіби терминология 

Коммуникация және қоғаммен байланыс. Қоғаммен байланыстың 

теориялық модельдері. Дж. Груниг және Т. Хант негізгі теорияларының 

негізгі ерекшеліктері. Вербальдық, вербальдық емес, жеке тұлғалық және 

бұқаралық коммуникация түрлері. Қоғамда ақпарат таратудың теориялары.   

 

Арнайы кәсіби-бағытталған мәлімет және мәдениетанушының 

берілген кәсіби ахуалында пайдалануы.  

Имидж және репутация. Ұқсастықтары мен ерекшеліктері. Имиджді оқу 

әдістері. Ұйымдар мен қызметкерлерінің негізгі имидждік сипаттамалары. 

Ұйым имиджінің құрылымы, оны қалыптастыруға қойылатын талаптар. 

Аңыз - имидж қалыптастырудың бір құралы ретінде.  

 

Кәсіби құзыреттілік: шет (ағылшын) тіліндегі мәтіндерге 

бағдарлану. 

Жаңалықтар менеджменті және ақпараттық жаңалықтардың реттеу. 

Жаңалықтар менеджменті: түсініктері мен міндеттері. Ақпараттық 

жаңалықтарды басқару механизмдері. Ақпараттық жаңалықтарды 

құрылымдаудың тәсілдері. Жаңалықтарды тарату: жаңалықтық 

материалдарды беру формалары мен стильдерін оңтайландыру, мәтіндік 

талдау. 

 

Кәсіби шет (ағылшын) тілінің қоғаммен байланыс мамандығының 

пәндерімен байланысы.    

Бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысы. Бұқаралық ақпарат 

құралдарының диапазоны. БАҚ редакцияларына келетін материалдарға 

қойылатын негізгі талаптар. Бұқаралық ақпарат құралдарының 

басымдылықтары мен кемшіліктері. Ақпараттық жарияланымдарды 

оңтайландыру. Баспасөз хатшысының қызметі. Баспасөз хабарламаларын 

даярлау. 

Бизнес және қаржы саласындағы қоғаммен байланыс. Қаржылық 

институттар туралы қоғамдық пікір қалыптастыруда PR-әдістерді қолдану. 

Елдегі және шетелдердегі қазақстандық бизнес имиджін қалыптастыру.  
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Кәсіби шет (ағылшын) тілінің ауысуы (трансформация) мен 

саралануы (дифференциация)  

Мемлекеттік саладағы қоғаммен байланыс. Мемлекеттік және бизнес 

саласындағы қоғаммен байланыстың негізгі ерекшіліктері. Мемлекеттік 

билік органдарындағы қоғаммен байланыс қызметтерінің бағыттары. ҚР 

үкіметінің PR-құрылымы. Саясат, сайлау алдындағы стратегиялардағы 

қоғаммен байланыс.  Сайлау алды компанияларындағы БАҚ-тың рөлі.  

Қоғаммен байланыстың даму шартындағы шет тілінің рөлі. Шет 

(ағылшын) тілінің қолдану кеңістігін кеңейту. Бұқаралық коммуникация 

жағдайындағы шет (ағылшын) тілінің трансформациялануы. Жаһанданудың 

шет (ағылшын) тілінің трансформациясына әсері. Қоғаммен байланыстың 

кәсіби шет (ағылшын) тілінің дифференциасына әсері.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

1. Қоғаммен байланыс түсінігі.  

2. Рublic relations жеке пән ретінде қалыптасуының себептері.  

3. «Қоғаммен байланыс»  интегральдық және сабақтас пән ретінде.  

4. Ұқсас ұғымдар, қоғамдық пікірді басқарудың әдістері мен тәсілдері. 

5.  Жарнама, үгіт-насихат, маркетинг, паблисити және олардан «қоғаммен 

байланыстың» ерекшеліктері.  

6. Қоғаммен байланыстың мақсатты аудиториясы.  

7. Қоғаммен байланысты оқытудағы шет (ағылшын) тілінің рөлі. 

8. Қоғаммен байланыстың пәндік саласының шет (ағылшын) тіл 

пішіміндегі сипаттамасы.  

9. Қоғаммен байланыс және оның қоғамдағы орны.  

10. Қоғаммен байланыс: жалпы түсінік. Анықтамасы, маңыздылығы. 

Субъект, объект, мақсаты мен міндеті. 

  

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

1. Ел имиджін қалыптастырудағы қоғаммен байланыстың рөлі  

2. Қоғаммен байланыс қызметі. Қызметтің бағыты. PR – қызметтің 

функциясы. Бөлім құрылымы және персонал функциясы.  

3. Қоғаммен байланыс және бұқара психологиясы.  Бұқаралық сана 

теориясы.  

4. Коммуникация және қоғаммен байланыс.  

5. Қоғаммен байланыстың теориялық модельдері. Дж. Груниг және Т. 

Хант негізгі теорияларының негізгі ерекшеліктері.  

6. Имидж және репутация. Ұқсастықтары мен ерекшеліктері.  

7. Жаңалықтар менеджменті және ақпараттық жаңалықтарды реттеу. 
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8. Қоғаммен байланыстың бұқаралық ақпарат құралдарымен 

байланысы.  

9. Баспасөз хатшысының қызметі. Баспасөз хабарламаларын даярлау. 

10. Бизнес және қаржы саласындағы қоғаммен байланыс. 

 

  

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

1. Коммуникацияның тарихи формалары. АҚШ; Ұлыбритания да даму 

тарихы.  

2. Қоғаммен байланыстың француздық тәсілдері.  

3. Ресейдегі қоғаммен байланысты дамытудың алғышарттары. 

4. Қазақстандағы қоғаммен байланыстың қалыптасуы мен дамуы. 

5. Қоғаммен байланыс мамандарының кәсіби бірлестіктері. 

6. Қоғаммен байланыстың қағидалары, құрылымы және функциясы 

7. Қоғаммен байланыстың концепциялары.  

8. Ішкі PR 

9. Саяси PR 

10. Қоғамдық PR 

11. «Қара» PR 

12. PR кампаниялар 

13. PR акциялар 

14. Жарнаманың қоғамдағы рөлі 

15. Мемлекеттік саладағы PR қызметі 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

       Қазіргі заманда табиғи және әлеуметтік кеңістіктегі әртүрлі 

форматтағы масс-медианың, ақпарат құралдарының  мүмкіндігі мен ролі  

анағұрлым артып отыр. Журналистиканың шығармашылық феномен екендігі 

де айқындала, нақтылана түсті. Жаратылыс бітімімен, қоғам үдерісімен 

тығыз байланысты журналистика құбылысын түсіну, қаламгерлік 

шеберліктің алғашқы сатысын меңгеру «Журналистика негіздері» атты 

жалпы әдістемелік пәнінен бастау алады және аталмыш курс журналистика 

тану процесінде іргелі курстардың қатарына кіреді. Сондықтан 

«Журналистика негіздері» типтік бағдарламасы ұлттық журналистикаға 

қойылар жаңа талаптарды, шет елдік өнеге мен тәжірибені ескере отырылып 

жасалды. 

      Бүгінгі таңда ақпарат құралдары мазмұны мен құрылымындағы 

пішіндік және мазмұндық  өзгерістер, бұл салаға келіп жатқан жаңа леп, соны 

технология, креативті  тәсілдер, инновациялық ойлау жүйесі, публицистика 

қамту ауқымының анағұрлым артуы және бүгінгі әлемдегі журналистика 

ролінің жедел өсуі аталмыш қызмет пен кәсіпке деген талапты күшейте түсті. 

Жаңа дәуір, ақпараттық бәсекелестік ұлттық бұқаралық ақпарат құралдары  – 

баспасөз, телевизия, радио, Интернет-баспасөз (кибержурналистика), ақпарат 

агенттіктері қызметкерлеріне жаңа міндеттер жүктеп отыр. Жиырма бірінші 

ғасырдың басында  ақпарат саласы (ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, қызмет 

көрсетуден кейін) эконономиканың «төртінші секторына» айналды, осы 

қызметпен айналасатындар саны күннен күнге артып келеді. Ал бұның өзі 

журналистік корпустың сандық және сапалық сипатына тікелей әсер етеді. 

Демек,  курсты оқытудағы негізгі мақсат  –   студенттерге танымдық-

әдіснамалық бағыт-бағдар беру, журналистиканың қоғамдағы ролін, 

ақпараттық қызметтің табиғатын, журналистика функциясы мен 

принциптерін, оның пәрменділігі мен тиімділігін, қазіргі блогтық 

мәтіндердің әлеуметтік ажарын анық көрсетіп беру. Соның арқасында 

келешекте студенттердің мақсаткерлікпен мамандануына жол ашу.  

      Осы талаптарға қол жеткізу үшін төмендегі міндеттерді жүзеге асыру 

көзделеді: 
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      - уақыт пен кеңістік, қоғамдық үдерістер контексінде студенттерге 

теориялық және практикалық журналистика туралы реалистік мағлұмат беру, 

тарихи сабақтастық принципіне сүйене отырып ақпарат категориясының 

амбиваленттілігін ұғындыру, әртүрлі қоғамдық-саяси жағдайларда БАҚ-тың 

қызмет істеу әдістері жөнінде студенттердің өзіндік пікірін қалыптастыру; 

     - жүйелі де мақсатты таратылған ақпараттың қоғамдық пікірге әсері, 

журналистік қызметтің ерекшеліктерін нақты сипаттау; 

     - журналистік қызметтің жалпы қағидалық-әдіснамалық және 

объективті-субъективті принциптерінің жұмыс істеу механизмдерін көрсету. 

Сонымен қатар біздің қоғамда бүгінгі күні тең құқықта өмір сүріп отырған 

ұлттар, саяси көзқарастар, қоғамдық пікірлердің заңдылықтарына әділ баға 

беру; 

      - Қазақстан Республикасының Конституциясы мен БАҚ туралы заңның 

аясында студенттерге өз құқықтары мен міндеттерін ұғындыру; 

      - әртүрлі типтегі баламалы, бәсекелес және коммерциялық басылымдар 

мысалдарына сүйене отырып, «баспасөз бостандығы» ұстанымының жүзеге 

асу үдерісіне шолу жасау; 

      - студенттерге журналистік мамандықтың деректі-әдеби және 

ұйымдастырушылық шығармашылықтың ерекше түрі екенін теориялық және 

практикалық жағынан дәйектеу. 

     «Журналистика негіздері» курсы журналистика қағидасы мен тәжірибесін 

оқытудағы іргелі де көзқарас қалыптастырушы ізашар курс  болғандықтан, 

кейінгі өзекті пәндер мен арнаулы курстар осы орнықты базаға табан тірейді. 

      Студенттер аудиториясына ұсынылар  теориялық және 

методологиялық пікірлерге қазақ, орыс және шет ел баспасөзіндегі 

ақпараттық, талдамалық материалдар, түрлі-түрлі журналистік мектептердің, 

ғылыми-зерттеу бағыттарының жетістіктері мен үлгілері негіз болады.  

     Пәнді меңгеру барысында студенттер мынадай нәтижеге жетеді:  

     - журналистика пәнінің жаратылыс әлеміндегі, қоғамдық процестердегі 

орны мен ролін нақты ұғынады;  

     - ұлттық және әлемдік журналистика теориясындағы ұғымдар мен 

категориялар динамикасын, журналистика саласының басқа әлеуметтік 

институттармен өзара қарым-қатынасын жыға тани алады; 

     - қоғамдық сөз өнеріндегі ұлттық мүдде, тарихи сабақтастық, ақпараттық 

қауіпсіздік принциптерін санасына сіңіреді; 

     - қазіргі журналистика функцияларын, мәтін стилі мен пішінін талдау 

барысында жалпытеориялық ережелерді сауатты қолдана біледі;  

     - адамияттық дүниетанымын, азаматтық ұстанымын, журналистік 

позициясын айқындап, қалыптастыра бастайды;  
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№                             Тақырып аталымы 

1-модуль Тарихи сабақтастық және қазіргі журналистика теориясы 

1 Курстың пәні және міндеті. Журналистиканың тарихилығы, 

ұлттығы, бұқаралық-ақпараттық қызметі мен функциялары. 

2 Журналистика және ақпараттық кеңістік. Журналистика 

әлеуметтік институттар жүйесінде. 

3 Журналистика және шығармашылық қызмет. 

4 Журналистің әлеуметтік ұстанымы. Баспасөз және 

журналистік қызмет еркіндігі. 

5 Журналистиканың пәрменділігі мен әсерлілігі. Журналист –  

бұқаралық-ақпараттық қызмет субъекті. 

2-модуль Қазақстандағы БАҚ жүйесі 

6 БАҚ-тың жүйе объекті ретіндегі көрінісі. Аудитория 

факторының БАҚ жүйесіне әсері.   

7 БАҚ-тың пәндік-тақырыптық әмбебаптануы және 

мамандануы. Журналистика функциялары –  БАҚ 

жіктелуінің факторы. 

8 БАҚ жүйесінің қалыптасуы мен қызмет істеуінің 

редакциялық-шығармашылық және коммуникациялық 

факторлары. 

9 Ақпараттық рынок және БАҚ жүйесінің трансформациясы. 

10 БАҚ типологиясы мен түрлері. 

3-модуль Қазіргі журналистика: мамандық ерекшеліктері 

11 Журналист мамандығының өзіндік айшықтары. Журналист 

білімінің парадигмалары. 

12 Журналист кәсібінің маманиограммасы. 

13 Журналист тұлғасы және әлеуметтік орта. 

14 Журналистік мектеп: өзін-өзі тәрбиелеу және жетілдіру. 

15 Журналист ой еңбегі мен шығармашылығының мәдениеті. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖУРНАЛИСТИКА 

ТЕОРИЯСЫ  

 

Курстың пәні және міндеті. Журналистиканың тарихилығы, 

ұлттығы, бұқаралық-ақпараттық қызметі мен функциялары 

«Журналистика» ұғымының тарихилығы. Оның «бұқаралық ақпарат 

құралдары», «бұқаралық коммуникация құралдары», «бұқаралық насихат 

құралдары», «бұқаралық тілдесу құралдары» (mass media), интернет, 
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блогосфера қатарындағы орны мен міндеті. Ұлттық журналистика пәні. БАҚ 

– қызмет атқарушы, динамикалы жүйе. Жүйе компоненттері («құрылтайшы», 

«меншік иесі», «шығарушы», «хабар таратушы», «журналист», «мәтін», 

«арна», «аудитория» және т.б.).  

Журналистика  ғылымның негізгі категориялары. Теория, тарих, 

әлеуметтану. Журналистиканың  тілмен, ділмен, салт-дәстүрмен қабысуы. 

Журналистік қызмет тәжірибесі үшін ғылыми білімнің мәні. Ғылыми білімді 

іске асыру проблемалары және оның қажеттілігі. 

Бұқаралық-ақпараттық қызметтің өзіндік қырлары. Бұқаралық 

ақпараттың сипаты мен ерекшелігі. Оның семантикалық, синтактистік, 

прагматикалық аспектілері. 

     Журналист пен аудиторияның ақпарат алуға, тұтынуға құқықтылығы. 

Ақпараттану мәселелері. Ақпараттық қауіпсіздік. Әлеуметтік басқару 

моделіндегі бұқаралық ақпарат.    

Журналистика қызметінің функционалдық ережелері.  

 

Журналистика және ақпараттық кеңістік. Журналистика 

әлеуметтік институттар жүйесінде 

Ақпараттық кеңістік – территория (өңір, ел, әлем), потенциалды және 

шынайы аудитория ретінде қарастырылатын тұрғындар. Ақпараттық 

кеңістікте қызмет атқаратын әртүрлі типтегі, әртүрлі дәрежедегі БАҚ.  Сан 

түрлі БАҚ-тың «ақпаратттық алаңы» және тұлғаның «ақпараттық ортасы». 

БАҚ-та әртүрлі коммуникациялық техниканы пайдалану. Басылым 

форматындағы БАҚ. Баспасөз органикасындағы ақпарат. Радио, телевизия, 

интернет қызметі дәуіріндегі баспасөз. Баспасөз дамуы туралы ғылыми 

болжам. Радио хабарларын дамыту. Телевизия мүмкіндігін ілгерілету. 

Аудиовизуалды синтез. Мультимедиа және кибержурналистика. Қазіргі 

жағдайы, динамикасы мен болашағы. 

БАҚ инфроқұрылымы. Баспасөз, радио және телехабар тарату 

ұйымдарымен қарым-қатынас. Ведомоствалар мен ұйымдар баспасөз 

қызметі. Баспасөз бірлестіктері және олардың келешегі. Паблик рилейшнз 

(Public Relations) қызметі. «Тәуелсіз журналистер» (Free Lange) және штаттан 

тыс қызметкерлер (Stringer). 

БАҚ-ты құру және оңтайландыру проблемалары. БАҚ ғаламдық 

ақпараттық кеңістікте. Ел макрожүйесіне кіріккен шет елдік БАҚ. Әлемдік 

бұқаралық-ақпараттық желілер. БАҚ-тың микрожүйесі: нақты аудиторияға 

(тұлға, отбасы, шағын топтарға және т.б.) арналған басылымдар мен 

бағдарламалар. 

БАҚ жүйесінің ашықтығы мен динамикасы. Баспасөздің, радионың, 

телезияның және кибержурналистиканың бірін-бірі толықтыруы, ақпараттық 

кеңістіктегі өзара бәсекелестігі.  
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Журналистика және шығармашылық қызмет 

Әлеуметтік ұстаным аясы. Шығармашылық қызмет – БАҚ 

функцияларын жүзеге асыру тәсілдерінің бірі. Шығармашылық мәні. 

Туындыгерлік пен көшірмелік бірлігі. 

     Журналистикадағы шығармашылық қызмет түрлері. Журналист – 

БАҚ және оның буындары жетекшісі, редактор (продюссер және т.б.), 

ұйымдастырушы, басылым нөмірін шығарушы, бағдарлама, баспасөз 

баянының авторы. 

Шығармашылықтың мазмұндық іргетасы  –  ақпараттық саясатты 

жасақтау, қабылдау және іске асыру. Ақпараттық саясаттың мәні және оның 

құрылымдық тізбектері. Басылым мен бағдарламалардың бағыт-бағдары – 

әлеуметтік ұстанымның шынайы көрінісі.Бағдарламалық саясатты жүзеге 

асырудың «жұмсақ» және «қатқыл» пішіндері. 

Редакция шығармашылық ұжым ретінде. Шығармашылықтың жеке 

бастық және ұжымдық пішіндері. Шығармашылық ұжым өнімі – нөмір 

(бағдарлама). Бұқаралық ақпараттың сапалық сипаты: шынайылығы, 

объективтілігі, көкейтестілігі, жеделдігі, бірізділігі. Дәлелділік және 

сенімділік. 

Шығармашылық қызмет пішіндері. Айдарлар жүйесі, «колумнистер» 

мәтіндері,  авторлық сүйекті материалдар, ағымдағы жарияланымдар. 

Журналистік шығармашылық типі мен әдіснамасының тиянағы. БАҚ 

шығармашылығының ғылыми, көркем және публицистік типтері. 

 

Журналистің әлеуметтік ұстанымы. Баспасөз және журналистік 

қызмет еркіндігі 

Қоғам өмірінің үдерісі. Өткен шаққа, қазіргі жағдайға, болашақ күндерге 

журналистің мәдени-идеологиялық  көзқарасы. Журналистика: ұстанымдар, 

құндылықтар және әлеуметтік топтар (ұлттық, таптық,  өңірлік, 

конфессионалдық, жас мөлшерлік және т.б.) мен қоғамдық бірлестіктер 

мүддесі. 

Әлеуметтік ұстаным – қызмет принциптерінің жүйесі. Принцптер 

жасақталуының мәні мен механизмдері. Принципер жүйесінің 

қалыптасуындағы азаматтық позицияның орны мен ролі. Принциптер 

интерпретациясындағы айырмашылықтар (объективтілік, халықтық, 

отаншылдық және т.б.). Принципердің тарихи динамикасы. Гуманизм 

принципінің ұйыстырушылық ролі. БАҚ қызметінің гуманистік өлшемдері. 

Журналистің саяси мәдениеті. 

Әлеуметтік позицияны еркін жүзеге асыру мүмкіндігі. «Бостандық» 

ұғымының көпмағыналығы және оны түсіну мен пайдаланудың 

қиындықтары. 

«Баспасөз бостандығы» ұранының дүниеге келуі. Бостандық 

концепциясының қалыптасуы мен сипаты: авторитаризм, толыққанды 

бостандық, жаупкершілікті бостандық. Концептуалды шешімдер және оның 
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түрлі қоғамдық күштердің әлеуметтік позицияна байланыстылығы. 

Журналистика дамуының әр кезеңіндегі саяси және идеологиялық күрес. 

Журналист қызметі еркіндігінің әлеуметтік-шығармашылық аспектілері. 

Бостандық және прогресс. Әлеуметтік жауапкершілік принциптері. Әртүрлі 

концепциялар текетіресі. Журналистің шығармашылық әлеуеті және қызмет 

еркіндігінің өлшемі. 

Журналист еркіндігінің құқықтық аспектілері. Халықаралық құқық 

нормалары және ұлттық заңнама. Әртүрлі әлеуметтік жүйедегі 

журналистиканың әлеуметтік-шығармашылық, құқықтық және 

экономикалық еркіндігі.   

 

Журналистиканың пәрменділігі мен әсерлілігі. Журналист –  

бұқаралық-ақпараттық қызмет субъекті 

Әлеуметтік қажеттілікке лайықтылық. БАҚ-тың өз функцияларын 

байыпты орындауы. Нәтижелілік және бағалау пайымы. Журналист сөзінің 

пәрменділігі –  бақылау, тікелей ұйымдастырушылық қызмет нәтижелілігінің 

көрінісі. Бұқаралық аудиторияға әсер ету, әсерлілік «формуласы». 

Журналистің  іс жүзінде ақырғы нәтижеге көңіл қоюы. 

Журналистік қызметті оңтайландыру заңдылықтары. Бұқаралық 

аудитория: есепті, реалды және потенциалды аудиториялар. Аудиторияның 

әлеуметтік-демографиялық, әлеуметтік-мәдени және психологиялық сипатын 

анықтау. 

Әсерліліктің шығармашылық факторлары. Журналист қызметін 

тиімділендіру мақсатында әсерлілік мәселесін зерттеу мүмкіндігі. 

Мәтіндердің реалды және потенциалды әсерлілігін сараптау. Сараптамалық 

қызмет және оның пішіндері. Әсерлілік критерийлері және оны зерттеудің 

әдістері. Әсерлілік пен пәрменділіктің өзара байланысы. 

Журналистика деонтологиясы: кәсіби парасат туралы білім жүйесі, өз 

міндетін атқарушы тұлғаның қасиеттері, барлық саладағы БАҚ 

қызметкерлерінің мінез бен тәрбие формалары. 

Сыртқы және ішкі жауапкершілік: объективті сипат және субъективті 

таным. Қоғамдық парыз және әлеуметтік позиция. Жауапкершілік пішіндері 

(азаматтық, құқықтық, этикалық) және оларды тәмсілдеу. 

  

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАҚ ЖҮЙЕСІ 

 

БАҚ-тың жүйе объекті ретіндегі көрінісі. Аудитория факторының 

БАҚ жүйесіне әсері 

БАҚ жүйесі және оның қызмети ортасы. БАҚ жүйесінің тұтастығы. 

БАҚ-тың жіктелуі және жинақталуы. Осы үдеріске ықпал етуші факторлар. 

БАҚ-тың негізгі көтерме жүйесі: техникалық, экономикалық, 

редакциялық, ақпараттық, аудиториялық. Олардың сипаттамасы. БАҚ 
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жүйесінің қызметі мен құрылымы және олардың өзара ықпалдасуы. БАҚ-ты 

ұйымдастыру – кәсіби жүйені кемелдендіру және ұйымдастыру үдерісі. 

Әртүрлі аудиториялық топтардың ерекшеліктері. Олардың мүддесі мен 

сұранысын БАҚ жүйесін жасақтауда ескеру. Әртүрлі аудиториялық топтарға 

арналған БАҚ: бүкіл елдік, өңіраралық, этникалық, салалық, кәсіптік, 

конфессионалдық, жас мөлшерлік, ерлер мен әйелдерге арналған баспасөз. 

Облыстық, аудандық және көп тиражды басылымдар. 

Қазақстан БАҚ жүйесіндегі аудиторияның жас мөлшерінің ролі.    

БАҚ-тың пәндік-тақырыптық әмбебаптануы және мамандануы. 

Журналистика функциялары –  БАҚ жіктелуінің факторы. 

Тақырыптық жағынан әмбебап басылымдар мен теле-радио 

бағдарламалардың негізгі типтері. Бұқаралық ақпарат құралдары 

әмбебаптану тенденцияларының күшеюі: жағымды және жағымсыз 

көріністері. Арнаулы, мамандандырылған басылымдар мен 

телерадиобағдарламалар жүйесі. Экономика, саясат, мәдениет, ғылым мен 

техника мәселелеріне көтеретін БАҚ. 

БАҚ-тың қызмети және типологиялық құрылымы. Олардың өзара 

ықпалдасу сипаты. БАҚ функцияларының зәруленуі, бұл үдерістің олардың 

құрылымына әсері. 

БАҚ құрылымы құбылысына оның ақпараттық қызметінің әсері. БАҚ-

тың талдамалық қызметі мен құрылымы. Телевизия мен радионың 

сараптамалық бағдарламалары. Мерзімді басылымдар құрылымындағы 

сапалы газеттер. Сараптамалық журналдар, олардың даму тенденциялары.  

Мәдени-ағартушы БАҚ. Көңіл көтеруші БАҚ құрылымының дамуы. 

Журналистиканың ұйымдастырушылық қызметі және оның БАҚ 

құрылымына әсері. 

 

БАҚ жүйесінің қалыптасуы мен қызмет істеуінің редакциялық-

шығармашылық және коммуникациялық факторлары. 

Қызмет типінің редакция  сипатына әсері: рухани (әдебиет, өнер, 

ғылым); рухани-кәделік (оқу-ағарту, басқару, тәрбиелеу); кәделік (техника, 

өндіріс және басқалар). 

Бұқаралық публицистік басылымдар мен бағдарламалар. Әдеби, көркем, 

әдеби-көркем, көркем-публицистік басылымдар мен бағдарламалар. Ғылыми, 

ғылыми-тәжірибелік, ғылыми-техникалық, ғылыми-өндірістік, ғылыми-

көпшілік, ғылыми-әдістемелік, ғылыми-ағартушылық БАҚ. Техникалық, 

өндірістік-техникалық басылымдар мен бағдарламалар. Өндіріс, сауда және 

жарнамаға арналған БАҚ. Оқу-ағару (білім беру, оқу-әдістемелік және басқа 

басылымдар мен бағдарламалар). Ресми-құжаттық, нұсқамалық  БАҚ түрлері. 

Ақпараттық қоғамға өту кезеңіндегі технологияларды дамыту мен 

жетілдіру. Соны ашылымдар мен жаңа технологиялардың баспасөз, 

телевизия, радио, ақпараттық агенттіктер қызметіне әсері. Жаңа ақпараттық 

орта және жаңа БАҚ ретіндегі Интернеттің сипаты. Желілік БАҚ және 
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олардың даму тенденциялары. Қазақстанда спутниктік және кабельдік 

телевизияның таралуы. Бұқаралық коммуникация құрылымындағы видео, 

аудио, CD-ROM. 

 

Ақпараттық рынок және БАҚ жүйесінің трансформациясы 

Ақпараттық рынок жағдайындағы бұқаралық ақпарат құралдарының 

жүйесі. БАҚ-тың меншік иелігіне қарай жіктелу ерекшелігі. Мемлекет 

құзырындағы БАҚ. Жеке, мемлекеттік-капиталистік меншіктің, қаржылық-

өндірістік топтар меншігінің БАҚ жүйесіне ықпалы. Қазақстан ақпараттық 

кеңістігіндегі шет елдік басылымдар. 

     БАҚ-тың инвестиция сипатына қарай жіктелуі. Инвестициялық және 

жарнамалық БАҚ. Төлем қабілеті бар аудитория сұранысының бұқаралық 

ақпарат құралдары құрылымына әсері (жазылу, сатып алу, абоненттік төлем 

және т.б.). 

БАҚ жүйесіндегі топтастыру және монополияландыру мәселелері. 

 

БАҚ типологиясы мен түрлері. 

Типология – БАҚ жүйесі басты сипаттарын салыстыру жолымен зерттеу 

әдісі. Басылым, телерадиобағдарламалар типі: бұқаралық ақпарат құралдары 

белгілі бір тобын анықтайтын үлгісі мен түрі. БАҚ-тың тип қалыптастырушы 

факторлары: аудитория сипаты, таратылатын ақпарат сипаты, басылымның, 

телерадиобағдарламалардың мақсат-мүддесі, технологиялық, экономикалық, 

ұйымдастырушылық факторлар. 

Қоғам даму үдерісіне сай БАҚ-тың технологиялық үлгілерінің 

эволюциясы. 

Газет – басылым типі. Күнделікті және апталық газет. Қазіргі  мерзімді 

газет дамуның тенденциялары. Журнал – басылым типі. Телевизия – жүйелік 

объект. Телевизияның трансляциялау тәсіліне қарай жіктелуі (эфирлік, 

спутниктік, кабельдік, кассеталық, сандық). Радиохабарлары БАҚ 

құрылымында. Коммерциялық радиостанциялардың дамуы. 

БАҚ жүйесіндегі ақпарат агенттіктері. Ақпарат агенттіктердің типі. 

Қазақстандағы ақапарты агенттіктерінің жүйесі. Жарнамалық, PR-агеттіктер, 

баспасөз қызметі мен баспасөз орталықтары. Қазіргі коммуникация 

жүйесіндегі кітаптың ролі. 

 

ҚАЗІРГІ  ЖУРНАЛИСТИКА: МАМАНДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Журналист мамандығының өзіндік айшықтары. Журналист 

білімінің парадигмалары 

Мамандық – арнаулы білім, білік пен сапа талап ететін еңбек қызметі. 

Журналист мамандануының түрлері: ақпарат құралдары түрлеріне 

байланысты, тақырып және жанрлық бағытына орай, қызметіне және 

функционалдық сипатына қарай. Мамандыққа бағдарлау, мамандық таңдау 
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мотивтері. Саяси-әлеуметтік және экономикалық жағдай мен қажеттілікке 

байланысты мотивацияның өзгеруі. 

Өркениет және мәдениет жүйесіндегі журналистика. Журналист 

мамандығының генезисі. Ақпараттық қоғам дәуірінің журналистикасы. Басқа 

ақпараттық-шығармашылық, әлеуметке бағдар беруші мамандық 

санататындағы  журналистің  салыстырмалы ерекшелігі: жазушы, мәдениет 

қызметкері, мұғалім, ғалым, саясаткер, уағызшы, сот, адвокат. Кәсіби рольдің 

көптігі, мамандық әмбебаптығы. Журналистика мамандығының қоғамдағы 

орны. Журналист өзара ақпараттық ықпалдасудың объекті және субъекті.  ҚР 

БАҚ туралы заңы: журналистің қоғамдағы ролі, орны мен мәртебесі. 

Журналистік ұйымдар мен басылымдар.  

Қазақстандағы журналистік білім берудің тарихы мен бүгінгі күні. 

Журналистер кадрын дайындау жүйесі. Журналистерді дайындаудың 

университеттік жүйесі. Іргелі білім берудің қажеттілігі, оны кәсіби-

шығармашылықпен ұштастыра жүргізу. Мемлекеттік білім беру 

стандарттары. Елімізде және шет елдерде журналистерге білім берудің басты 

бағыттары мен проблемалары. Көп сатылы білім беру: бакалавр, магистр, 

PhD докторы. Кәсіпшілік, теориялық және теориялық-тәжірибелік білім беру 

мектептері.     

 

Журналист кәсібінің маманиограммасы 

Маманиограмма –  мамандық моделі: функциялары, міндеттері, пәні, 

бейнелеу және әсер ету объекті, қызмет ерекшелігі, сипаты және негізгі 

түрлері, жарақтары, жабдықтары және еңбек нәтижесі. Қызмет жағдайы, 

еңбек тәртібі мен ырғағы, кәсіби қиыншылықтар түрлері, қызметтің 

психологиялық сипаттамасы, ой үдерісінің ерекшеліктері (зейін, жад, ойлау, 

шығармашылық қабілет және т.б.). Журналистика саласы мамандарына 

қойылатын талаптар (біліктілік дәрежесі, білім типі, кәсібилік және жеке бас 

қасиеттері). Қызмет типі: шығармашылық, әдеби-ақпараттық (редакторлық 

және ұйымдастырушылық). Жеке шығармашылықты ұжымдық 

шығармашылықпен ұштастыру. Қызмет бедерлері: әдеби-шығармашылық 

және танымдық, редакторлық, жоспарлау және ұйымдастыру, басылдарды, 

телерадиобағдарламаларын, желілік БАҚ-ты, жарнамалық материалдарды 

шығарудың өндірістік-технологиялық үдерісіне қатысу. 

Мамандық сипаттамасы: ілкімділік, динамизм, жеделділік, ырғақтылық, 

маманданушылық және әмбебаптық, көпфункционалдық, зәрулік, 

көкейтестілік, жаңашылдық және т.б. Кәсіптік қайшылықтар, кәсіптік 

сырқаттар, журналистер мартирологы. 

 

Журналист тұлғасы және қоршаған орта 

Табиғи және жасанды қоршаған орта. Тұлға болмыс-бітімі. 

Шығармашылық тұлға ажары. Журналист –  әлеуметтік-демографиялық, 

кәсіби-шығармашылық тұлғалық-психологиялық, азаматтық және 
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амамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген биологиялық «модель». 

Әлеуметтік-демографиялық сипаты: білім дәрежесі мен типі, жұмыс 

тәжірибесі, жынысы, жасы, отбасылық жағдайы. Психологиялық сипаты: 

тұлға типі, темпераменті, мінез-құлық ерекшелігі, ойды жүйелеуі, жады, 

зейіні, қиял дүниесі, журналист тұлғасының креативтілігі. Азаматтық және 

әдеп сипаты: әлеуметтік жауапкершілік, принциптілік, табандылық, 

шыншылдық, плюрализм мен толреранттық жағдайында жұмыс атқара алу. 

Кәсіби сипаты: шығармашылық ұмтылыс, шығармашылық қабілет, біліктілік, 

білім көкжиегінің кеңдігі, тапқырлық, бейнелі, қысқа да нұсқа, ұғынықты 

жаза білу, еңбеккерлік, тіл табыса алу, жағдайға бейімделе білу, 

объективтілік және т.б.  

 

Журналистік мектеп: өзін-өзі тәрбиелеу және жетілдіру. 

Жас өскіннің, студенттің мамандық таңдауы, тұлға ерекшелігінің 

бағдарлаушылық ролі. Өмір мектебі және білім беру мектебі. 

Шығармашылық тұлғаны жетілдірудегі өзін-өзі тәрбиелеудің мән-маңызы. 

Сырткөздік және ішкі таным. Өз ерекшелігін, журналистикаға деген 

зияткерлік және шығармашылық қабілетінің лайықтылығын жастардың өзі 

аңдай білуі. Қабілетті әртүрлі тест арқылы, өзін-өзі тестілеу жолымен 

анықтау. Өзін-өзі жетілдіру бағдарламасы.  Жадты мнемотехника (ойда 

қалдыру техникасы) арқылы жаттықтыру, зейін мен аңдаушылықты, ойлау 

жүйесі мен қиял дүниесін дамыту. 

     Шығармашылық және ғылыми ой үдерісін реттеу мәселелері, 

аутогендік жаттығу (психотерапиялық әдіс) арқылы творчестволық 

мүмкіндігін, еңбек әлеуетін арттыру проблемалары.  

 

Журналист ой еңбегі мен шығармашылығының мәдениеті 

Жас маманның, тәжірибе алуға барған студенттің жаңа жағдайға 

бейімделуі. Ой еңбегі үдерісі мен мәдениетін меңгеру. Қызметтің ғылыми 

ұйымдастырудың жолдары. Жұмыс істеудің қолайлы жағдайы. Кәсіби 

міндеттер мен жағдайдың сәйкестігі. Алған теориялық білімді іс жүзіне 

асыру мүмкіндіктері. Жұмыс үдерісінде қажетті стеротиптерді, 

жаңашылдықты пайдалану жолдары. Қоғамдық қызметтің қажеттіліг мен 

қызықтылығын ұғыну. 

      

     ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

1. «Журналистика негіздері» теориялық пәнінің тәжірибелік мән-маңызы.  

2. Журналистика және бұқаралық сана.  

3. Бұқаралық ақпарат және әлеуметтік үдеріс.  

4. Журналистиканың функционалдық ерекшелігі.  

5. Көпшілікке арналған ақпараттың  мақсаты, мәні және құрылымы.  

6. Қоғамдық пікірдің БАҚ-тағы көрінісі.  
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7. БАҚ-тың әлеуметтік институттармен қарым-қатынасы.  

8. Ұлттық журналистиканың тарихи типтері.  

9. Журналистика демократизмі мен гуманизмінің қазақтандық және 

батыстық үлгілері.  

10. Қазақ ауызекі көсемсөзіндегі сөз бостандығы мәселелері.  

10. Сөз бостандығның шығармашылық, саяси-әлеуметтік, құқықтық және 

экономикалық қырлары.  

11. Журналистика – демократиялық қоғамның әлеуметтік институты.   

12. БАҚ саласындағы мемлекеттік саясат.  

13. БАҚ-тың ұлттық және ғаламдық ақпараттық кеңістегі қызметі.  

14. Бірегей ақпараттық кеңістік жасақтаудың ұлттық және халықаралық 

үлгілері.  

15. БАҚ жарияланымдарының нәтижелілігі (пәрменділігі мен әсерлілігі).  

16. Нәтижеліктің шығармашылық қырлары.  

17. Журналистика деонтологиясы. Азаматтық, құқықтық,, этикалық 

жауапкершілік. 

18. Қазақстанның журналистік корпусы, журналистік кәсіби ұйымдар.  

19. Бұқаралық ақпарат құралдарын жүйелік объект  ретінде қарастыру.  

20. БАҚ жүйесінің тұтастығы – бірегей интеграциялық және функционалдық 

нәтиже көрінісі.  

21. БАҚ жүйесінің негізгі компоненттері және олардың қоршаған ортамен 

ықпалдасуы.  

22. БАҚ трансформациясының жүйелік факторлары.  

23. Аудитория факторының БАҚ жүйесіне әсері.  

24. Ақпараттық рыноктың БАҚ жүйесі трансформациясына әсері. 

25. БАҚ жүйесін жасақтау.  

26. БАҚ типологиясы мен түрлері.  

27. Қазіргі БАҚ жүйесінің функциялары. 

28. Республикалық, облыстық, қалалық, аудандық және көптиражды 

баспасөз.  

29. БАҚ типологиялық құрылымындағы сараптамалық басылымдар. 

30. БАҚ жүйесіндегі телерадиобағдарламалардың орны мен ролі.  

                    

КУРС ЖҰМЫСЫНЫҢ ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

1. Ұлттық журналистиканың қоғамдық құбылыс ретінде қалыптасуы. 

2. Журналистика және мораль. 

3. «Егемен Қазақстан» газетінің құрылымы.  

4. «Дала мен қала» басылымы саяси-әлеуметтік құбылыс ретінде. 

5. Әлеуметкерлік зерттеу институттарының баспасөздегі мәліметтері. 

6. Партиялық басылымдардың қоғамдық пікірді қалыптастырудағы ролі. 

7. Ресми басылымдардың қоғамды басқарудағы қызметі. 

8. Белсенді аудиторияның «төртінші билікке» әсері. 



29 

 

9. «Жас қазақ» басылымының типологиялық ерекшелігі. 

10. Түрлі типтегі басылымдар ақпаратарының табиғаты. 

11. Журналистердің өз құқықтарын қорғау мүмкіндіктері. 

12. «Жас Алаш» газетіндегі қоғамдық пікір. 

13. Қазіргі журналистика жүйесінің модельдері. 

14. «Айқын» басылымының аудиториясы. 

15. «Президент және халық» газетінің авторлық контингенті. 

16. Қазақстан медиа-холдингтері. 

17. Қазақстан журналистік ұйымдары және халықаралық журналистік 

ұйымдар. 

18. Редакция ұжымы: шығармашылық, өндірістік, бизнестік қарым-қатынас. 

19. Журналистік қызмет нәтижелігінің көрсеткіштері. 

20. Қазақстандағы сөз бостандығы. 

22. Қазіргі БАҚ жүйесінің сипаттамасы. 

23. Қазіргі ақпарат құралдарының индустриялық ажары. 

24. Ақпараттық қоғам идеясы және журналистика. 

25. Журналистиканың осы заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайы. 

26. Журналист – қазіргі заман тарихшысы. 

27. Коммуникация теориясы журналистика туралы. 

28. Журнализмнің кәсіби-графикалық қырлары. 

29. Журналистикадағы шығармашылық феномені. 

30. Журналист білімі және өмір тәжірибесі. 

31. Журналистика типологиясы. 

32. Журналистік қызметті ұйымдатыру жолдары. 

33. Журналистика және ақпараттық кеңістік. 

34. Журналистің азаматтық ұстанымы. 

35. Журналистік қызметтің түрлері. 

36. Журналистика деонтологиясы. 

37. Транскәсібилік түсінігі. 

38. Журналистика мектептері. 

39. Журналистикадағы гипермәтін. Джем-сейшн. 

40. Қазіргі экрандық шындық. 

41. «Алаш айнасы» басылымдағы журналистика проблемаларына арналған 

мәтіндер 

42. Журналистикадағы индивидуализм және субъективизм көріністері 

43. Журналистика практикасы және әлеуметтік орта 

44. Журналистиканың идеялық-теориялық концепциялары 

45. Қазіргі журналистиканың тәлімгерлік ажары 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (СӨЖ) 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Жариялылық концепциясы және оның журналистикадағы көрінісі 
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2. Журналистикадағы шығармашылық феномені 

3. Ақпараттық қоғам және ұлттық дәстүр 

4. Прагматикалық коммуникация және журналистика 

5. Журналист шығармашылығы және этикалық нормалар 

6. Ақпарат құралдарының идеологиялық қызметі  

7. Бабажурналистика феномені, журналистиканың пайда болуы 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРЛЕСЕ АТҚАРАТЫН 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (СОӨЖ) ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Журналистиканың ұйымдастырушылық қызметі 

2. Қазіргі журналистиканың мәдениет қалыптастырушы қызметі 

3. Қазақ журналистикасының ағартушылық функциясы 

4. Демократиялық қоғамдағы ақпараттық спектр 

5. Ақпарат құралдары еркіндігінің экономикалық шарттары мен факторлары 

6. Демократиялық журналистиканың әлеуметтік типтері 

7. БАҚ саласындағы мемлекеттік саясат 

8. БАҚ саласында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері 

 

 

                                       ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

     Ұлттық ақпараттық қауымдастық, зияткерлік орта толысуының бүгінгі 

сатысында мерзімі баспасөз және электронды ақпарат құралдарының 

маңызды міндеті – еліміздің ішкі және сыртқы саясатын білікті саралай білу, 

нарықтық экономика, инновациялық жобалар мен халық әл-ауқаты артуының 

диалектикалық бірлігін жалпының көкейіне жеткізе алу, әлемдегі алдыңғы 

қатарлы елу мемлекет санатына қосылудың стратегиясы мен тактикасын 

жұртшылыққа сауатты да білікті ұғындыру, ел санасына руханилықтың, 

адамгершіліктің, отансүйгіштіктің, мәдениеттілік пен білімділіктің ізгі дєнін 

сіңіру. Осы мәселеге қазіргі қазақ публицистикасы насихаттық, реттемелік, 

гедонистік, ғылыми-танымдық, ақпараттық, психологиялық тұрғыдан 

араласады. Информациялық және мәдени кеңістікте көсемсөз үлгілерінің 

таралуын, оның тікелей және жанама ықпалын тап баса білу теориялық һәм 

практикалық білгірлікке, көсемсөздің ғылыми негіздерін терең меңгеруге, 

медиамәтінді ажарлы конструкциялауға, журналистік шеберлікті ұдайы 

жетілдіруге тікелей байланысты. Қазіргі практикалықжурналистика талай 

жылдан бері қалыптасқан, өзіндік даму жолынан өткен теориялық 

қисындарға сүйенеді. Бүгінгі таңда дәстүрлі  журналистика жанрлар жүйесі 

елеулі өзгеріске ұшырап, пубицистика кеңістігіне бірсыпыра жаңа пішіндер 

аяқ басты, кейбір жанрлардың қызметі модернизацияланды. Дей тұрғанмен 

оның ұзақ тарихи мерзімде түбегейлі өзгеріске ұшырамайтын, өмір 

шындығын бейнелейтін  құрылымдық-композициялық сипаты сақталып 

қалды.  

      Өтілетін дєрістер мен зертханалық жаттығулар қанаттас гуманитарлық 

ілімдермен, бірқатар жаратылыстану пәндерімен қабысып жатады, осы өзара 

байланыс пен бірін-бірі байыту танымы жаңа журналистер корпусын 

дайындап шығаруға септігін тигізеді.      
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     Әлемдегі объективті құбылыстар, мультимәдениет ықпалы, ғылыми-

технологиялық прогресс, нарықтық қатынастар және  әлеумет өміріндегі 

іргелі өзгерістер кезеңіндегі баспасөз тіршілігіне, публицистиканың жалпы 

мәселелеріне тек журналистика теориясын жасаушылар, практик-мамандар 

ғана араласып қоймайды, оған қоғамымыздың белсенді секторы, жасампаз 

бөлігі ынталана ат салысады. Журналистика және функционалдық шеберлік, 

әлеуметтік журналистика, интернетжурналистика ұғымдарының өзі кәсіби 

шеңберден асып, елдің күнделікті тіршілік салтына, халықтың рухани 

азығына, өмір сүру әдебіне, пәрменді пікіріне айналды, ұлттық құндылық 

деңгейіне көтерілді. 

Студенттер  «Қазіргі журналистиканың жанрлық пішіндері мен қызметі» 

теориялық сабағынан алған білімін іс жүзінде тиянақтайды, жоспарлы 

пысықтайды. Шәкірттерге ұсынылар  теориялық-методологиялық 

қисындарға қазақ және шет ел баспасөзіндегі, интернет сайттарындағы 

жарияланымдар, түрлі-түрлі журналистік мектептердің өнегелері, белгілі 

ғалымдардың зерттеу  үлгілері таяныш болады.  

     Пәнді оқу нәтижесінде студенттерге қойылатын құзыреттер: 

     - көсемсөз жанрларының теориясы мен практикасын жақсы білуі тиіс; 

     - білікті болуы тиіс; 

     - құзыретті болуы тиіс; 

     - журналистикатану саласындағы білімін ұдайы  жетілдіруге тиіс; 

     - қазіргі журналистика мәтіндерінің жаратылыс пен  әлеуметтік 

үдерістердегі  орны мен ролін нақты ұғынуы тиіс;  

     - қазақ және халықаралық журналистика шеберлерінің ой өрісі мен 

тақырыпты игеру  динамикасын байыптап, заманалы журналистика жанрлық 

пішіндерін өмір шындығымен тығыз байланыста қарастыруға тиіс; 

     - хабарлама, талдамалы және деректі-көркем журналистика әдіс-тәсілдерін 

меңгере отырып, студент тарихи сабақтастық, жанрлар қызметінің 

ерекшеліктерін айқындауға тиіс; 

     - студент қазіргі журналистика функцияларын жадында сақтап,  өзіндік 

жазу мәнерін іздеп,шеберлігін ұштай түсуге дағдылануға тиіс; 

Пәнді игеру процесінде студенттер мынадай нәтижеге жетеді:  

     - қалыптасқан теориялық ережелерді практикада ұтымды қолдана біледі. 

     Пәннің ізашарлары: «Журналистика негіздері». 

     Пәннің ізбасарлары: «Талдамалы журналистика». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№                             Тақырып аталымы 

 

1 Уақыт пен кеңістік: заманалы басылымдардағы ақпараттық 

ағым  сипаты 

2 Бүгінгі басылымдардағы байқам, дайджест, құлаққағыс, 
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аңдатпа, аннотация, сұрақ-жауап, кеңес, қазанама мәтіндерінің 

пішіндері 

3 Қазіргі репортаж бен есеп жанрларының табиғаты,  ішкі және 

сыртқы сабақтастық мәселелері 

4 Қазіргі сұхбат үдерісі,  мәтіндерінің жанрлық формалары мен 

түрленуі   

5 Ұлттық журналистика шығармашылық қорындағы әңгіме-

дүкен жанры 

6 Корреспонденция және түсіндірме жанрлық мәтіндерінің 

құрылымы мен мақсат-міндеті 

7 Қамту жанрының тақырыбы және арақашықтық принципі 

8 БАҚ жарияланымдарына шолу және баспасөз эстетикасы 

9 Шығармашылық рецензия, саяси-әлеуметтік портрет 

жанрларының объектілері 

10 Мақала жанрының талдамалық және ғылыми-танымдық 

эволюциясы 

11 Қазақ баспасөзіндегі суреттеме және очерк жанрлары 

12 Ұлттық басылымдардағы фельетон мен памфлет формалары 

13 Заманалы қазақ баспасөзіндегі гедонистік жанрлар  өрісі 

14 Қазақ журналистикасындағы айқындама мәтіндері 

15 Қазіргі қазақ эссеистикасы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Уақыт пен кеңістік: заманалы басылымдардағы ақпараттық ағым  

сипаты  

Уақыт пен кеңістік ұғымы. Қазақ журналистикасының әлемдік 

ақпараттық кеңістіктегі орны, оның нарықтық экономикаа дәуіріндегі  басты-

басты міндеттері, журналистика мен публицистика феномені, жанрларды 

топтастыру принциптері, олардың қызметі туралы түсінік.Жанрларды 

жіктеудің классикалық төрт белгісі. 

     Қазіргі ақпарат жанрының ерекшелігі, оперативтілік негіздемесі 

(жаңалық, лид, хабар, ақпарат, хроника, түсіндірмеленген факт), ақпаратты 

пішіндік және мазмұндық жағынан түрлендіре беру әдістері, дербес ақпарат, 

ақпараттар блогы. Стандартты ақпарат, мәтіндемелер, хроникалық хабар. 

Ақпараттар топтамасының талдамалық сипаты, ақпараттардың 

коммерциялық, жарнамалық табиғаты.  

Ақпараттардың тақырыптық, географиялық (аймақтық) принципі, 

авторлар категориясы және оқиғаның өткен уақыты бойынша жіктелуі, 

тектес ақпараттар тасқыны. 

     «Қазіргі журналистиканың жанрлық пішіндері мен қызметі» пәнін 

студенттерге оқытудағы негізгі мақсат:  
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– Қазіргі ақпараттық кеңістікте қалыптасқан тенденцияларға баға беріп, 

теориялық жағынан байыптама жасау; 

– қалыптасқан жанрлар жүйесінің пішіндері мен функциясының өзіндік 

заңдылықтарын зерделеу; 

– студенттерді жекелеген жанрлардың өзіне тән эволюциясы мен 

ерекшеліктерін ажырата білуге баулу; 

– оларға әр жанрдың атқарар міндетін теория және практика жүзінде 

ұғындыру; 

– шєкірттерге дәстүрлі жанрлар модельдерін толысу, даму үдерісінде 

көрсету; 

– баспа өнімдерін, мәдени өмірдегі құбылыстарды рецензиялау және 

жарнамалау ісін теория және практикалық істе үйрету; 

– студенттерді қазақ және шет ел танымал журналистерінің ақпаратты, 

талдамалы, деректі-көркем жанрлық мәтіндерінің озық  үлгілерімен жүйелі 

таныстыру; 

– жазу мәдениеті мен стилін қалыптастыруға ықпал жасау. 

 

Бүгінгі басылымдардағы байқам, дайджест, құлаққағыс, аңдатпа, 

аннотация, сұрақ-жауап, кеңес, қазанама мәтіндерінің пішіндері 

Қазіргі масс-медиа формалары мен мазмұнының модернизациясы. 

Ақпарат кеңістігіндегі сандық және сапалық өзгерістер. Әлеуметтік 

қажеттілік пен ақпараттық рынок талабы.Байқам жанрының өзіндік 

ерекшеліктері. Информациялық, талдамалық табиғаты. Ақпараттық алаңдағы 

орны мен ролі. Дайджест формасының қосарлы функциясы және 

эволюциясы. Қазіргі қазақ баспасөзіндегі құлаққағыс, аңдатпа, аннотация 

формаларының жаңашылдық һәм ақпараттық сипаты. Сұрақ-жауап 

тәсіліндегі информация элементтері. Оқырмандарға арналған түрлі 

кеңестердегі бағыттамалы ақпарат.Қазанама мәтіндеріндегі өмірбаяндық 

және тарихи информация. 

 

Қазіргі репортаж бен есеп жанрларының табиғаты,  ішкі және 

сыртқы сабақтастық мәселелері   

     Репортаж жанрыныңтегі, жанрлық ерекшелігі, оның түрлері, 

репортаж жазу  әдістері. Репортаждың жанрлық функциясы. Әлемдік 

практика, ұлттық журналистика өнегесі. Газет репортерлері әдістері, 

тақырыптар сан түрлілігі, белгілі бір салаға машықтану тәжірибесі. 

Өндірістік, салтанатты шеру, спорт репортаждары. Жеделділік, оқиға 

маңыздылығы, тақырып сонылығы, репортердің лайықты форма таңдауы. 

     Репортаж бен есеп формасының сыртқы ұқсастығы.Есеп жанрының 

ресми-әлеуметтік ролі, оның журналистика пішініне трансформациялануы. 

     Есеп жанрының объекті – ұйымдастырылған//стихиялық жиын,  

аудитория ауаны. Негізінен жабық кеңістіктегі басқосулар, формасы – ресми 

ақпараттық хабар. Қысқа, кеңейтілген және тақырыптық есеп. 
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Қазіргі сұхбат үдерісі, әңгіме-дүкен мәтіндерінің жанрлық 

формалары мен түрленуі   

      Диалогтық жанрлар сипаты. Материалды ұйыстыру формасы. 

Сұхбаттың әрі жанрлық мәтін, әрі әдіс ретіндегі көрінісі. Сұхбат жанрының 

информация алу және ақпарат тарату функциясы. Сұрақ – жауап байланысы 

мен сабақтастығы. Мәтіннің қосарлы құрамда орындалуы. Бірінші жақ –  

тілші, екінші жақ –  респондент. Белгілі бір тақырыпты ортаға салу, ой 

бөлісу, реплика. Әлеуметті, қоғамды толғандырып отырған мәселе бойынша 

сенімді дерек көзінің шынайы пікірі.Сұхбат мәтіндерінің хабарламалық және 

талдамалық табиғаты. Сұхбат жанрының формалары. Сұхбат-монолог, 

сұхбат-хабарлама, сұхбат-диалог, сұхбат-суреттеие, сұхбат-пікір, ұжымдық 

сұхбат. Сұхбаттағы драматургия элементтері. Ремарка. 

Сұхбат жанры өрісінің кеңеюі. Қазіргі журналистика арсеналындағы 

ретроспективалық сұхбат, сұхбат-портрет, технологиялық сұхбат және 

эксклюзив сұхбат. 

 

Ұлттық журналистика шығармашылық қорындағы әңгіме-дүкен 

жанры 

Бабажурналистика өнегесінің қазіргі реалиймен тоғысуы.Дәстүрлі 

ұлттық әдістерді жаңғырту.Қалыпты сұхбат жанрының кемелденуі.Ашық 

ауан, жүйелі әңгіме. Сұрақ-жауап форматының кеңеюі.Диалогизмнің 

жайылма формасы.Әңгіме-дүкен пішіні. Біліктілік деңгейі. Проблема 

ауқымдылығы, полемикалық сарын, тақырыптың жан-жақты талдануы, 

көзқарастар әртектілігі, әріптестер тепе-теңдігі.Әңгіме-дүкеннің өзіндік 

белгісі – әңгімелесушілер позициясы контрастылығының айқындығы, бір 

сәттік, жылдам шешілер мәселердің төңірегімен шектелмеуі,  күрмеуі көп 

(стратегиялық мәні бар) проблемаларды байыпты да білікті талдауы, 

мәселеге тереңірек үңілуі. 

Ауызекі пікірлесу мен әдеби норма балансы. Газет әңгіме-дүкені мен 

телерадио әңгіме-дүкенінің тақырыптары мен әсерлілік шкаласы. 

 

Корреспонденция және түсіндірме жанрлық мәтіндерінің 

құрылымы мен мақсат-міндеті 

     Корреспонденция жанрының эволюциясы, өзіндік  ерекшеліктері мен 

қасиеттері, ақпараттық кеңістіктегі орны.Корреспонденция –  әрі хабарлама, 

әрі талдамалы жанр. Уақыт және кеңістік аясы шектеулі. Функциясы – мәнді 

фактілер мен оқиғалардың мәнін ашу, олардың мазмұнын көрсету, объектіні 

бағалау. Корреспондениция пішінінің автор ойы қисынына бағынуы. 

Корреспонденция жанры арқылы журналистіңоқиғалар мен 

құбылыстарға қорытынды жасап, баға беруі. Жанр мәтіндеріндегі ойдың 

жалқыдан жалпыға қарай дамуы. 
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Түсіндірменің жанрлық белгісі – көкейтесті, зәру мәселе бойынша 

дәлелді пайым айту. Пайымдауды жаңа оқиғамен немесе аудиторияға 

бұрыннан белгілі ауқымды мәселелермен, міндеттермен, жағдайлармен 

байланыста қарстыру. Қазіргі комментарий, аудитория назарын 

жаратылыстағы, қоғам өміріндегі маңызды фактілерге, оқиғаларға, 

құбылыстарға жедел, оперативті аудару. Талдау,  оқиғаларға баға беру. 

Комментарий жанрын уақыт контексінде қарастыру,  превентивті, оқиғаның, 

құбылыстың алдын ала жүруі, қоғамды, аудиторияны болар іске дайындауы.  

Түсіндірмеленетін және түсіндірмеге арқау болатын фактілердің,  

детальдарың, деректердің автор ұсынып отырған тезиске 

сәйкестігі.Сауаттылық, біліктілік, орнықты, мықты логикалық түйін.  

Қамту жанрының тақырыбы және арақашықтық принципі 

Қамту жанрының қажеттілік теориясымен қабысуы.Мәтін формасының 

басты сипаты. Белгілі бір уақыт аралығына тәуелділік. Оқиғаға ілесу және 

оқиғаны алдын ала талдау. Жаратылыс және әлеуметтік құбылыстар мен 

оқиғаларға сипаттама беру. Елеулі оқиғаларға, ішкі сыры оқырманға бимәлім 

оқиғалар мен уақиғалар мен фактілерге назар аудару. Қамтудың жалпы және 

тақырыптық түрі. 

Қамтудың айқын талдамалық сипаты. Ой ауқымдылығы мен тереңдігі. 

Қамту мәтіндерінің резонанстық әуселесі. Қазақ және шет ел саяси-

әлеуметтік, экономикалық, мәдениет саласын қамтушыларының өзіндік 

қолтаңбасы, жазу стилі, тақырыпты игеру шеберлігі. 

 

БАҚ жарияланымдарына шолу және баспасөз эстетикасы 

Баспасөздің, электронды басылымдардың көркемдік талғамын,идеялық 

сапасын көтеру проблемасы. Қазіргі басылымдардың тілі мен стилі 

проблемасы.Шолу жанрының мазмұны, мақсаты, зерттеу объекті. Баспасөзге 

шолудың мақсат-міндеті,бұқаралық ақпарат құралдарының көркемдік, 

идеялық, дизайндық дәрежесін көтеру. Оның рецензия жанрымен 

жақындығы. 

Қамту (обозрение) жанрының міндеті – белгілі бір уақыт аралығында 

өткен оқиғаларға шолу жасап, баға беру, болжам жасау.  Журналистер 

практикасындағы жағымды және олқы тұстарды көрсету. Нақты, уәжді пікір 

айту. Вертикаль және горизонталь шолулар. Көлемді шолулар мен шағын 

шолулар. Тақырыптық шолу, жалпы шолу, көшіріп басу мен информациялық 

шолулардың міндеті. 

Шолулардың эстетикалық және идеялық пәрменділгі мен әсері. 

 

Шығармашылық рецензия, саяси-әлеуметтік портрет 

жанрларының объектілері 

     Мәдени-ақпараттық кеңістік. Өмір және өнер ағымы. Талдау мен 

талғам тұтастығы. Шығармашылық рецензия жанрының жіктелімі, 

информациялық, насихаттық және жарнамалық сипаты.Рецензияның 
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жанрлық ерекшелігі, синтетикалық бітімі. Оның хабарлама, талдамалы 

жанрлар инструментарийлерін пайдалана алу мүмкіндігі. Рецензияның 

деректі, бейнелі талданған шындықты қайта талдауы, баға беруі. 

Қазіргі рецензияның формалары: саяси және ғылыми шығармаларға 

рецензия, көркем әдебиетке рецензия, кинорецензия, телерецензия, театр 

рецензиясы, муызкалық шығармаларға рецензия, бейнелеу өнері, 

сәулеткерлік және дизайндық туындыларға рецензия. 

Көркем рецензия жазу стилі мен өзіндік ерекшеліктері. 

Саяси-әлеуметтік портрет жанрының  ғылыми тиянағы мен тынысы. 

Жеке жанр ретінде мәртебесі. Ұлттық және шетел теоретиктерінің 

қисындары. Дерек пен факті алаңы. Өнер қайраткерлері, бизнесмендер мен 

кәсіпкерлер  портреттері, вербалды бейнелері. Саяси қайраткерлер, 

жазушылар мен артистер портреттері.Портрет жасау әдістері.  

 

Мақала жанрының талдамалық және ғылыми-танымдық 

эволюциясы 

Мақала жанрының тегі, ұлттық бастаулары. Мақала – таза газет, журнал 

жанры. Жанр күрделілігі,  өзіндік ерекшелігі. Мақала жанры мәтіндерінің 

көлемділігі мен шалымдылығы. Өмір шындығын ғылыми-танымдық сипатта 

кеңінен қамту, терең де байыпты қорытынды жасау,  белгілі бір дәрежеде 

тіршілік перспективасын аңғара білу. Паймдарының орнықтылығы мен 

айрықшалығы.Мақаланың болжағыштық, футурологиялық сипаты.  

Мақала жазудың әдістері.Мақала жанрының идеясы мен психологиялық 

импульсы. Негізгі, күрделі мәселе айналасында сөз қозғау, ойды кең арнамен 

дамыту, басты нысанадан көз жазбау. Мақала жанрының түрлері. Нақты 

фактілерге, өмірлік тәжірибеге, аргументтерге иек арту. Азаматтық, 

журналистік позициядан ауытқымау. Лайықты қорытынды жасау, ұсыныс 

айту, логикалық нүкте қоя білу. 

 

Қазақ баспасөзіндегі суреттеме және очерк жанрлары 

Деректі-көркем публицистика ұғымы. Жанрлар тобын жүйелеу 

принциптері. Қазіргі деректі-көркем мәтіндердің журналистика алаңындағы 

орны мен ролі. Жанрларды функционалдық қасиеттеріне қарай ерекшелеу 

заңдылығы.Суреттеме мен очерк жанрларының этимологиясы мен 

анықтамасы.  Журналистика жанрларының көркем әдебиет, көркемөнер 

элементтері мен әдіс-тәсілдерін іске жегуі. Суреттеменің ақпараттықтиянағы. 

Суреттеме мен очерктің ұқсастық және өзгешелік белгілері. Жанр түрлері. 

Суреттеме мен очерктегі образдылық, фактілер мен оқиғаларды байыту,  

авторлық фантазия мен қиялдың мөлшері мен шегі. Очерк пен суреттеме 

жазудың методикасы. 
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Ұлттық басылымдардағы фельетон мен памфлет формалары 

Қазақ баспасөзіндегі сатиралық жанрлар туралы жалпы түсінік. 

Фельетон жанры белсенділігінің уақытша бәсеңдеуі.  Журналистік 

мәтіндердің жандануы мен іркілуі себеп-салдарын қоғамтану және 

журналистика теориясы талаптарына сай түсіндіру. Нақты, адресті 

фельетонның пайда болуы, дамуы, тоқырауы.Фельетон мәтіндеріндегі 

образдылық, ирония мен күлкі. Біздің дәуіріміздегі шартты фельетондар 

тақырыбы мен объекті. Фельетоншының позициясы мен  стилі. 

Қазіргі қазақ памфлеті. Оның өткені мен бүгіні. Халықаралық және ішкі 

тақырыптарға арналған памфлет.Памфлет жанрының оттылығы мен 

уыттылығы. Толеранттық және плюрализм танымы. Жанр өміршеңдігінің 

әлемдік саяси үрдістермен, әлеуметтік процестермен байланыстылығы. 

Памфлет жанрлық мәтіндерінің даму болашағы. 

 

Заманалы қазақ баспасөзіндегі гедонистік жанрлар  өрісі 

Масс-медиаға қатысты «гедонизм» ұғымы. Ұлттық баспасөздегі 

гедонистік жанрлар формалары, функциялары.Мерейтойлық мәтіндер, арнау, 

ода, эпиграмма, сатиралық әңгіме, скетч және т.б. Аудиториямен гедонистік 

байланыс, жұршылықтың көңілін көтеру. Көпшілікке арналған гедодистік 

мәтіндер. Элитарлы аудиторияға арналған сапалы материалдардың 

гедонистік сипаты. Бұқаралық ақпарат құралдарының көңіл көтерер 

мәтіндерді  жариялау саясаты. 

 

Қазақ журналистикасындағы айқындама мәтіндері 

Журналистік айқындама жанрының ерекшелігі, оның эволюциясы және 

қазіргі көрінісі. Айқындамалық мәтіндердің зерттемелік және текерімдік 

салалары. Теориялық және практикалық мәселелер. Айқындама жанрының 

құқықтық және ғылыми әдіс-тәсілдермен байланыстылығы. Журналист 

досьесі, оның заңнамалық және моральдық негіздері. Журналистік тексерім  

мен журналистік зерттеудің өзіндік белгілері, жанрлардың күнделікті өмір 

шындығымен ұштасуы.  

 

Қазіргі қазақ эссеистикасы 

Қазақ эссе жанры туралы түсінік. Теориялық байламдар мен пікірлер. 

Тарихи және қазіргі  эссе үлгілері. Эссе жанрының ұлттық және шетелдік 

ізашарлары. Еркін ой ағымы. Интеллектуалдық талаптар. Автор мен 

аудитория деңгейі. Кабинеттік және реалистік эссе. Теория мен практика 

тұтастығы. Қазақ эссеистикасының жанрлық алуандығы, бүгіні мен 

перспективасы. Қазіргі ұлттық эссе  тақырыптары. Авторлық шеберлік пен 

авторлық мүмкіндік. 
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕГІ 

 

1. «Жанр» ұғымы, қалыптасқан жанрлық мәтіндер, олардың  әртектілігі. 

2. Журналистика жанрларының әдеби, көркемөнер жанрларынан  

айырмашылығы. 

3. Баспасөз жанрларын жіктеу принциптері. 

4. Газет жанрларының негізгі сипаттары және олардың функциялары. 

5. Журналистика жанрларын тегіне қарай топтастырудыңқалыптасқан 

заңдылықтары. 

6. Газет, журнал, телерадио және интернет сайттары жанрларының 

ортаққасиеттері мен өзіндік ерекшеліктері. 

7. Журналистика жанрларын пайдаланудыѓы «Егемен Қазақстан», «Жас қазақ», 

«Түркістан» газеттері журналистерініңөзіндік өрнектері. 

8. Газет жаңалықтарына қойылатын шеберлік талаптары. 

9. «Журналистік ақпарат» және «ақпарат жанрлары». 

10. В.В.Ворошилов: америка лидінің (lead)  түрлері. Лидті пайдалану үлгісі.  

11.  Байқам, есеп, сұхбат, репортаждардың негізгі белгілері. Ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары. 

12.  Ақпараттың, жаңалықтың қайнар көзі. 

13.  Газет есебінің міндеті мен жанрлық ерекшеліктері. Ресми және балама 

пікірлі 

газеттердегі есептер табиғаты. 

14.  Баспасөз жанры ретіндегі сұхбат пен әңгіме-дүкеннің ерекшелігі. 

15.  Қазіргі сұхбат түрлері. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ҮЛГІЛІ    

                              ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ  

 

1. Қазіргі сұхбаттағы ой ағымы және сөз ағымы. 

2. Профессор М.К. Барманқұлов әңгіме-дүкен жанрының өзіндік ерекшелігі 

туралы. 

3.  Репортаж нысаны, тарихилығы, репортаждың өзіндік мүмкіндіктері. 

4.  «Мамандықты өзгерту» журналистік тәсілін пайдаланудың мақсаты мен 

мүмкіндіктері. 

5.  Талдамалы жанрлар тобы туындыларының негізгі сипаттары. 

6. Профессор Т.С. Амандосов суреттеме-коррспонденция туралы. 

7. Профессор Т.Қ. Қожакеев: корреспонденцияның негізгі белгілері. 

8.  Мақала жанрының ерекшеліктері. Ғылыми-танымдық стиль. 

9. Мақала – «таза» газет, журнал жанры. 

10.  Фактілерге, құбылыстарға түсіндірме. Публицисткиалық түсіндірме. 

11.  Қазақ баспасөзіндегі эпистолярлық жанрлар. 

12. Заһир әд-дин Мұхаммед Бабыр мен Мырза Хайдар Дулати жолжазбалары. 
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13. С. Шарипов, М. Әуезов, С. Мұқанов, Т. Ақтановтардың шетелдік 

сапарлардан туған очерктері. 

14. Ә. Әлімжанов жол-сапар очерктеріндегі елтанымдық сипат. 

15. Профессор К. Қамзиннің журналистика жанрларының жүйесі. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ 

 

1. Талдамалы жанрлар тобы туындыларының негізгі сипаттары. 

2. Корреспонденция жазудағы журналистік шығармашылық кезеңдері. 

3. Мақала жанрының ерекшеліктері. Ғылыми-танымдық стиль. 

4. Фактілерге, құбылыстарға түсіндірме. Публицисткиалық түсіндірме. 

5.  Қазақ баспасөзіндегі эпистолярлық жанрлар. 

6. «Ұлт Times» басылымдағы эпистола. 

7. «Қазақ әдебиеті», «Жас Алаш», «Ана тілі» газеттері, «Жұлдыз», «Парасат» 

журналдарының  рецензиялары. 

8.  Қамту  жанрының негізгі даму кезеңдері. 

9.  Баспасөзге шолудың негізгі түрлері, олардың мақсат-міндеті. 

10.  Ә. Жанкелдиннің жол-сапар жазбалары, М. Шоқайдың көзкөргендік 

очерктері. 

11. Айқындама жанры: журналистік тексерім және журналистік зерттеу. 

12.  Деректі-көркем жанрлардың негізгі сапалық белгілері мен сипаты. Хронотоп 

тәсілі. 

13.  Очерк пен фельетондағы  даралау және типтендіру тәсілдер 

14.  Памфлеттің атқарар қызметі,  негізгі белгілері. 

15.  Қазіргі қазақ баспасөзіндегі  ртсала-эссе үлгілері. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

«Қазақ журналистикасының тарихы» - 5В050400 журналистика 

мамандығы  бойынша журналистика факультеті студенттеріне оқытылатын 

міндетті пән. Ғылыми пән бәсекеге шыдамды маман дайындауда 

студенттерге қазақ баспасөзінің ілкі белгілері мен алғы шарттары, алғашқы 

газет-журналдардың жарыққа шығуы мен ұйымдастырудағы ерекшеліктер, 

сыртқы саяси-идеологиялық шектеу мен цензуралық бақылаудың 

қиыншылықтары, қалыптасуы мен даму үдерістері, кемелденуі мен жаңа 

технологиялық өркендеу жолындағы сапалық өсуі, шығармашылық һәм 

зияткерлік өре деңгейі, шеберлік машығының жинақталған мол 

тәжірибелерін меңгеріп, кәсіби журналистік білігін арттыру мен ұштауға 

арналған. «Қазақ журналистикасының тарихы» пәнін оқыту нәтижесінде 

студенттердің кәсіби журналистік шеберлігін шыңдау мен ұлттық идеялық 

бағыт-бағдарын қалыптастыруына ықпал етеді. 

         Пәнді игеру нәтижесінде  білімгер: 

- ежелгі ұлттық ақпарат тарату мен сақтаудың түрлері мен пішіндерін 

меңгереді; 

- ежелгі төлтума ақпарат тарату құралдарының материалдық түрлерінің өсу, 

даму эволюциялық жолынан мағлұмат алады; 

- ежелгі төлтума ақпарат тарату құралдарына байланысты қалыптасқан 

терминдік атаудың мәні мен маңызына түсінеді және бұл мәдениетіміздің 

көрші елдерге тигізген оң ықпалынан хабардар болады; 

- дәстүрлі, ежелгі төлтума ақпарат тарату құралдарын  безендіру үлгілері мен 

идеялық мұратының әлемдік баспасөздің дамуына тигізген әсері мен 

ықпалын анық аңғарады; 

- сыртқы күштердің ықпалымен ұлттық төлтума графикалық жазу үлгісінен 

қол үзу - жаппай жазу мәдениетінен айырылуға, рухани дағдарыстың 

нәтижесі мәселені ауызша шешуге, яғни тарихи ақпараттық қызметі белгілі 

дәуірде ауызша атадан балаға мирас етіп, тарату әдіс-тәсілі белең алды;  

- Ресей патшалығының жүргізген цензуралық саясаты; 
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- Ресей патшалығының ХІХ ғасырдың екінші жартысында қазақ тілінде газет 

шығаруға мүдделі болуы; 

- Империялық цензура саясаты төлтума кәсіби журналист, редактор, 

көсемсөз шеберлерінің өсу мектебіне айналды; 

- ұлттық баспа ісі мен полиграфия өндірісінің дамуы;  

- ұлттық баспасөзді кәсіби деңгейге көтерген жеке тұлғалар 

шығармашылығы; 

- алаш баспасөзінің ұлттық мүдде тұрғысынан саяси жүйені өзгерту пәрмені; 

- алаш арыстарының төлтума ұлттық баспасөздің негізін салуы; 

- алаш азаматтарының ана тілінде салалық журналистиканың дамуына 

қосқан үлесі; 

- алаштың оқығандары ұлттық мүддені қорғау жолында қаламын қару етіп, 

соңғы демі біткенше күресудің өнегесін көрсетуі; 

- алаш арыстары қазақ жеріндегі большевиктік аштық саясатын әшкерелеуі; 

- алаш арыстары Қазақстандағы кеңестік идеологиялық рухани аштық 

саясаты - әліпби айтысына белсенділік танытуы; 

- алаш зиялыларының ұлттық идеологиялық саясатындағы ұстанған 

стратегиялық мұратының тарихи маңызы мен өміршеңдігі. 

Білімгердің: 

- отандық журналистиканың пайда болу алғы шарттары мен ақпаратты 

таратудың, сақтаудың тегінен, түрлерінен хабардар болады; 

- төлтума ақпаратты тарату мен сақтаудың коды графикалық таңбаның 

бірнеше мәрте ауысуының идиологиялық мақсат-мұраттан туындап, ұлттық 

рухани қордың ұрпақ тәрбиелеудегі сабақтастығы үзіліп-үзіліп қалып 

отыруына әкеліп соққандығынан мағлұмат алады; 

- сыртқы күштерге тәуелді болған баспасөз құралының ұлттық мүддені 

көздеуге ниеттенсе де, оны іс жүзінде атқару цензуралық қатаң бақылауда 

екендігінен нақты дәйектермен меңгеруге дағдыланады. 

Түлек құзырлы болуы керек: 

- кәсіби салалық әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени шараларды 

шеше білуге; 

- журналистік ұйымдастырушылық, басқарушылық мәселелерді 

шешуге; 

- БАҚ-та ұлттық мүдде тұрғысынан мәселені көтеруге және насихаттау 

мен таратуға; 

- журналистік шеберлігін ұдайы шыңдау мен идеялық-көркемдік сапасы 

жоғары өнім беруге құзырлы болуы керек. 

Пәнді  меңгеруші  білімгер: 

- журналист шығармашылық қызметі барысында заманауи 

технологиялық жетістіктерді меңгеріп, алған білімімен ұштастыра білуі тиіс; 

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

қыр-сырын игеруі шарт; 
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- журналист қоғамды ақпараттандырумен бірге барлық салада 

ағартушылық миссиясын ұлттық мұратқа сай түзуі тиіс. 

        Пәннің прекреквизиттері: Журналистикаға кіріспе, баспа ісінің 

негіздері пәні;  
         Постреквизиттері: Салалық журналистика, журналистік шеберлік, 

отандық және шетелдік баспа ісі.      

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

№ Тақырыптар 

1  Ежелгі төрік руникалық алфавитімен бәдізделген 

ескерткіштердегі  ұлттық ақпараттың тегі мен түрлері. 

Ұлттық журналистиканың бастау көзі. 

2 XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындағы 

қазақ мерзімді баспасөзі. «Дала уалаяты газеті», «Түркістан 

уалаяты газеті», «Тәржіман» газеті. 

3 «Фикир» («Пікір») газеті (1905-1907 жылдар) 

4 «Қазақстан» газетінің тарихи маңызы 

5 «Айқап» журналы және оның идеялық бағыты. 

6 «Қазақ» газеті. Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, 

Әлихан Бөкейханның қазақ баспасөзіне қосқан үлесі. 

7 «Айқап» журналы мен «Қазақ» газеті арасындағы айтыс 

8 Қазақтың жалпыұлттық бағыттағы демократиялық 

басылымдары (1917-1918 жылдар). «Сарыарқа» газеті 

9 «Бірлік туы» газеті, «Алаш» газеті мен «Үш жүз» газеті. 

«Қазақ мұңы» газеті мен «Темір қазық» журналы. 

10 Алаш баспасөзі. «Абай», «Сана» қоғамдық-саяси және әдеби 

журналы, «Еркін қазақ», «Қазақ тілі» газеттері.   

11 Кеңестік баспасөздің тууы мен қалыптасуы. «Ақ жол» (1920-

1925 жылдар), «Еңбекші қазақ» (1921 жылдан шыға бастады 

бүгінгі атауы «Егемен Қазақстан» газеті) 

12 Мұстафа Шоқайұлы - көсемсөз шебері әрі редактор. Мұстафа 

Шоқай және "Яш Түркістан" журналы. 

13 1920-30 жылдары кеңестік Қазақстанда орын алған қоғамдық-

саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани 

дағдарыстардың баспасөз бетіндегі көріністері. 

14 Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы журналистика. 

Социализмнің кемелденген дәуіріндегі қазақ 

журналистикасының өркендеуі мен даму сипаты. 

15 Кеңестік тоқырау жылдары мен қайта құру дәуіріндегі қазақ 

журналистикасының ерекшелігі. Тәуелсіздік жылдарындағы 

қазақ журналистикасының жаңашылдық өзгерістері. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

"Қазақ журналистикасының тарихы" атты жалпы курс бакалавриат 

бөлімінде де окытылады. Бұл пәннің шәкірттерді журналистік мамандыққа 

баулуда, әсіресе, баспасөз тарихының қалыптасуы мен дамуы, жанрлық 

жіктелу сипаты мен стильдік белгісінің айқындалуы, сыртқы пішіні мен ішкі 

мазмүны, тақырып алуандығы мен сюжет байлығы, тілдік және 

терминологиялық ерекшелігі. Сондай-ақ, баспасөздің бірте-бірте 

пәрменділігінің күшеюі, билік басындағы әкімшілік басқару 

органдарына қалың бүқараның саяси-әлеуметтік, мәдени-рухани мүддесін 

орындату қаупінің төнуіне байланысты үкімет тарапынан қоғамдық ой-

пікірді ұдайы назарда ұстауды көздеп бақылау қоюы. Міне, осыған орай өз 

идеясын оқырман зердесіне қайткенде де жеткізуді мұрат еткен 

шығармашылық ізденіс пен журналистік шеберліктің нәтижесінде 

цензураның сүзгісінен өтудің түрлі әдіс-тәсілдерін игеру тәжірибелерінен 

мол мағлұмат алары кәміл. Әлемдік ақыл-ой мен журналистика ілімін ілгері 

дамытуға орасан зор ықпал етіп, өлшеусіз үлес косқан қазақ публицистері 

хақында қызықты деректермен танысады. 

Пәннің мақсаты: ұлттық баспасөз тарихының тууы мен қалыптасуы, 

алғашқы көсемсөзшілер мен газет-журнал редакторлары, олардың шеберлік 

мектебінен тәлім алу; баспада, газетте, радиода және телевизияда жарыққа 

шығаруға дайындау үшiн журналистiк шығарманың мәтiнiмен редакторлық 

жұмыс жүргiзудiң теориялық негiздерiн және кәсiби тәсiлдерiн меңгеруге 

көмектесу.  

Пәннің міндеттері: студенттерге қазақ журналистикасының тарихын 

оқытудағы ұлттық мүдде тұрғысынан негізгі ұстанымдар. 1905 жылдан       

бергі кезең аралығындағы қазақ журналистикасының өткен жолы жөнінде 

кең және жан-жақты мағлұмат ұсыну; 

 қазақ газеттері мен  журналдарының бағыт-бағдарына, мән-мазмұнына 

олардың жарық көрген уақытындағы саяси-әлеуметтік жағдайларға сәйкес 

баға беру; 

 қазақ баспасөзі тарихындағы "ақтаңдақ" тұстарға ерекше назар аудару; 

 студенттерге қазақ журналистикасы тарихының проблемалары 

бойынша зерттеу жұмыстарын жазуға ықпал ету. Ең алдымен оның 

"Қазақстан тарихы" пәнінің негізінде барлык қоғамдық, саяси кезеңдермен 

байланыстырыла оқытылатынын ескертіп өтер едік. Себебі, әр студенттің 

бойына қазақ журналистикасының өткен дәуірлердегі жинақтаған мол 

тәжірибесін, шығармашылық ізденістері мен шеберлік жетістіктерін 

дарыта білу бүгінгі күннің ең басты міндеті болып саналады.  

Курсты оқу нәтижесінде студент: 

 Ежелгі төлтума ақпаратты тарату мен сақтаудың пішіні мен түрлерінен 

мағлұмат алады;  
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  Ежелгі руникалық тасбітіктерден алғашқы қағаз бетіне түскен мерзімді 

баспасөзге дейінгі материалдық, идеялық-көркемдік ақпарат тарату мен 

сақтаудың эволюциялық өсу жолы мен қалыптасу, кемелдену, өркендеу 

дәуірлерін айқындайды; 

 Алғашқы қазақ тілінде шығып тұрған мерзімді басылымның идеялық-саяси 

бағыт-бағдары, тілдік-стильдік ерекшелігі, шығармашылық көркемдік 

деңгейі мен ұлттық сипаты туралы мол түсінік алады; 

 Ресей патшалығы мен кеңестік коммунистік цензура, империяның қазақты 

тұтас рухани-этникалық мүлдем жер бетінен жойып жіберу мақсатында 

жүргізген  саяси-идеологиялық, әлеуметтік-шаруашылық сынақтары мен 

миллиондаған адамды аштан қатырған "большевиктердің аштық саясаты", 

нақақтан-нақақ қуғын-сүргінге ұшыратқан зұлмат зардаптары, жеке 

тұлғалардың өзіне тән шығармашылық шеберлік қырлары, баспасөздің тілі 

мен айдары, тақырыптық, жанрлық сыр сипатын меңгереді;   

   Қазақ журналистикасы тарихының мол тәжірибесін бойына сіңіріп, отандық 

БАҚ-ты идеялық-көркемдік, тілдік-стильдік, композициялық, мазмұндық, 

пішіндік жаңа сапалық деңгейге көтеретін маман ретінде машықтануы тиіс. 

    

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кіріспе. Ақпарат тарату мен сақтаудың алғашқы белгілері. Таңба мен 

таңбаға таңылған ақпарат. Дыбыстық тілден бұрынғы графикалық тілдің 

қалыптасуы. Жазу мен ақпараттың егіздігі. Ақпарат тарату мен сақтаудың 

эволюциялық жолы.    

 

Ежелгі төрүк руникалық алфавитімен бәдізделген 

ескерткіштердегі  ұлттық ақпараттың тегі мен түрлері. Ұлттық 

журналистиканың бастау көзі 

Ежелгі төрүк руна алфавитімен бәдізделген Есік Алтын Адамы жанынан 

табылған күміс тостағандағы жазу мәтінінде (біздің жыл санауымызға дейінгі 

5-6 ғасыр), Орхон, Енесай, Талас өзендері бойындағы тас бітіктерде сақталған 

журналистикаға тән белгілер. Білге қаған (683-734), Күлтегін (684-731), 

Тонықұқ, Күлі Чор, Мойын Чор, т.б. жәдігерлердегі сюжеттер мен оқиғалар 

желісі, образдар бейнесі мен жер-су атауларына байланысты суреттеулерден 

публицистік белгілердің нышанын, ақпарат таратудың көшпелілерге 

ғана тән ерекшеліктерін талдау. Бағзы көшпелі төрүктер ақпаратты тасқа 

басу арқылы дәуір тынысын қаз-қалпында айнаға түскендей ұрпақ 

санасында мәңгі қалдырды.  

 

XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындағы қазақ 

мерзімді баспасөзі. «Тәржіман» газеті 

XIX ғасырдың екінші жартысында (1860-1900) Қазақстанда 

патриархалдық-феодалдық жүйенің ыдырап, капиталистік қатынастардың 
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пайда болуы - баспасөздің, қоғамдық ойдың дамуына айтарлықтай 

ықпалы. Шоқан Уәлихановтың хат, мақала, ғылыми мақалалары мен 

жолсапар очерктері, Ыбырай Алтынсариннің "Қазақ газеті" деп аталған газет 

үлгісі мен "Оренбургский листок" газетінде жарияланған мақала, 

корреспонденция, очерктері және этнографиялық мақалалары, Абай 

Құнанбайұлының еңбек, білім, тәлім-тәрбие тақырыбына арналған 

өлендеріндегі публицистикалық сарын. 

"Түркістан уалаяты газеті" (1870-1882 жылдар) мен "Дала уалаяты 

газетінің" (1888-1902) идеялық бағыт-бағдары мен қазақтың төлтума 

мерзімді баспасөзін қалыптастыруға тигізген әсері.  

1883 жылғы көкек айының 10-күнінен бастап 1918 жылдың ортасына 

дейін Қырымның Бақшасарай қаласында шығып тұрған "Тәржіман" газетінің 

маңызы.  
 

«Фикир» («Пікір») газеті (1905-1907 жылдар) 

1.1905 жылы 27 қарашада Орал қаласында жарық көрген "Фикир" газеті. 

Мерзімді баспасөздің редакторы әрі шығарушысы татар халқының аяулы 

перзенті Камиль Муттығұлұлы Тухфатуллиннің ұйымдастырушылық 

қабілеті. "Фикир"' газетінің бірнеше санын казақ тілінде жариялауы. 2. 

"Қазақ газеті" (1907 жыл). Оны шығарушылар мен авторлар құрамы. 3. 

"Серке" (1907 жыл) газеті. "Серке" газетінің қазақ баспасөзі тарихындағы 

маңызы. Газеттің шығуын тоқтатуға мәжбүрлеген себеп.  

 

«Қазақстан» газетінің тарихи маңызы 

 "Қазақстан" газетінің (1911-1913 жылдар) бағыт-бағдары. Газеттің 

шығармашылық күші мен техникалық мүмкіндігі. Баспасөз құралын 

ұйымдастырудағы идея.  

 

«Айқап» журналы және оның идеялық бағыты (1911 жылдың 

қаңтарынан 1915 жылдың қыркүйегіне дейін) 

Отандық кәсіби баспасөз бен көсемсөзшілерді қалыптастырудың 

мектебі.  

 

«Қазақ» газеті (1913-1918).  Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 

Дулатұлы, Әлихан Бөкейханның қазақ баспасөзіне қосқан үлесі 

1913 жылы 2 ақпанда Орынбор қаласында жарық көрген "Қазақ" газеті. 

Ұлттық жаңа тұрпатты баспасөздің үлгісі. Буын-буын кәсіби 

журналшылардың ұстаханасы. Салалық журналистика дамуының ұйытқысы. 

Мерзімді баспасөздің қалың бұқараға тарауын ұйымдастырушы әрі Бас 

редакторы Ахмет Байтұрсынұлы, газет жұмысының ыстық-суығын көтерген 

Міржақып Дулатұлы, саяси дем беруші Әлихан Бөкейхан 

шығармашылығының ерекшелігі.  
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«Айқап» журналы мен «Қазақ» газеті арасындағы айтыс 

"Айқап" пен "Қазақ" айтысы қазақ ақыл-ойы мен даналық пайымының 

дамуына даңғыл жол салған, жаңа сапалық деңгейге өтуінің бастау көзі. 

"Айқап" журналы мен "Қазақ" газеті кәсіби ұлттық журналистиканың 

ұстаханасы. 

Қазақтың жалпыұлттық бағыттағы демократиялық басылымдары 

(1917-1918 жылдар). «Сарыарқа» газеті 

"Сарыарқа" газеті - 1917 жылы маусымның 15-нен бастап 1919 жылдың 

аяғына дейін Семей қаласында шығып тұрған ұлттық-демократиялық 

бағыттағы басылым. Газеттің аумалы-төкпелі саяси-әлеуметтік оқиғалар 

тұсында шығып тұруы және бірнеше редактор ауыстыруы.  

 

«Бірлік туы» газеті (1917-18 жылдар) 

Ресей империясын қамтыған ұлы өзгерістер мен саяси дүрбелең 

жылдары шет аймақтағы қазақ қоғамының құлағы мен тілі қызметін атқаруы. 

Газеттің саяси ағартушылық бағыттағы жарияланымдары. Басылымды 

шығарудағы қиыншылықтар мен оны ұйымдастырудағы Мұстафа 

Шоқайұлының еңбегі.   

 
«Алаш» газеті мен «Үш жүз» газеті. «Қазақ мұңы» газеті мен «Темір 

қазық» журналы 

«Қазақ мұңы» газетін шығарудағы саяси-идеялық мақсат. Газеттің 

материалдық базасы мен ұйымдастырудың сыр-сипаты. «Темір қазық» 

журналының көркемдік-идеялық бағыты. «Алаш» газеті мен «Үш жүз» 

газетінің шығып тұрған уақытындағы қалыптасқан қоғамдық-саяси жағдай. 

Бас редакторы Көлбай Тоғысұлының идеялық көзқарас ұстанымы. 

Басылымдардың көркемдік-идеялық, тілдік-стильдік ерекшеліктері. 

 

Алаш баспасөзі. «Абай», «Сана» қоғамдық-саяси және әдеби 

журналы, «Еркін қазақ», «Қазақ тілі» газеттері 

"Абай"   журналының   редакция   алқасы.   Авторлар   құрамы.   Онда   

жарияланған материалдар. «Сана» журналын шығарудағы мақсат. 

Басылымның тақырыптық, тілдік ерекшеліктері мен өзіне тән белгілері. 

«Еркін қазақ», «Қазақ тілі» газеттерінің көркемдік-идеялық бағыттары мен 

тарихи атқарған миссиясы. 

 

Кеңестік баспасөздің тууы мен қалыптасуы. «Ақ жол» (1920-1925 

жылдар), «Еңбекші қазақ» (1921 жылдан шыға бастады бүгінгі атауы 

«Егемен Қазақстан» газеті) 

Аталған газеттердің кәсіби ұлттық журналистиканы дамытуға қосқан 

үлесі мен қоғамдық-саяси және мәдени-әлеуметтік мәселелерге араласудағы 

рөлі, ақпараттық саясаттағы ұстанымның саралануы мен даралануына 
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тигізген ықпал күші. Баспасөз жанрлары мен тілінің дамуы. Мерзімді 

баспасөздегі кеңестік қызыл саясаттың ұлт зиялыларына іріткі салуы.  

 

Мұстафа Шоқайұлы - көсемсөз шебері әрі редактор. Мұстафа 

Шоқай және "Яш Түркістан" журналы 

Мұстафа Шоқайұлының "Яш Түркістан" журналында саяси 

аналитикалық талдау мақалаларға көбірек орын беруі. Журналды жарыққа 

шығару мен тақырып таңдаудағы басты ерекшіліктер. Мұстафа Шоқайұлы 

кеңестік коммунистік саяси жүйенің қазақ ұлтына, төрүктектес ұлт пен 

ұлыстардың қалыпты дамуына тигізген зиянын әшкерелеуде баспасөзді 

басты құрал етуі. 

1920-30 жылдары кеңестік Қазақстанда орын алған қоғамдық-

саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани дағдарыстардың 

баспасөз бетіндегі көріністері 

1920-24 жылдар аралығын қамтыған Қазақстанда орын алған қолдан 

жасалған лениндік ашаршылық пен 1930-34 жылдар аралығын қамтыған 

сталиндік ашаршылық саясатының ұлттық баспасөз бетінде жазылу 

ұстанымы және оған қарсы қылмыстық жазаға тарту науқаны. 1920 

жылдардың екінші жартысы мен 1930 жылдардағы рухани дағдарысқа 

мәжбүрлеген тұтынып келген жазу үлгісін ауыстырып, латын графикасын 

күшпен алдыру үдерісі және оған қарсы алаш арыстарының күресі. 1930 

жылдарды қамтыған кеңестік қызыл империяның қазақ қоғамындағы екі 

дүркін жүргізген қуғын-сүргін науқаны ұлт ретінде өмір сүруіне орасан зор 

қауіп төндіргенін жазған алаш азаматтарының қалдырған мұрасы. Баспасөз 

жарияланымдары азаматтық тарихымыздың ақтаңдақ беттерін толықтыру 

мен нақтылауда сүйенетін деректер. 

 

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы журналистика. 

Социализмнің кемелденген дәуіріндегі қазақ журналистикасының 

өркендеуі мен даму сипаты. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында 

тылдағы еңбекшілер мен майдандағы сарбаздардың жеңіске жетуін 

рухтандырып, ерен еңбек пен ерліктің үлгісін көрсетуге қазақ журналистері 

мен көсемсөзшілерінің тигізген насихаттық ықпалы мен сөз қаруының 

құдіреті. Жалынды көсемсөз шеберлері мен майдандық қазақ газеттерінің 

шығармашылық қызметі. 

Кеңестік тоқырау жылдары мен қайта құру дәуіріндегі қазақ 

журналистикасының ерекшелігі. Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ 

журналистикасының жаңашылдық өзгерістері.  
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР: 

 

1. Бағзы ұлттық ақпарат тарату мен сақтаудың ерекшелігі. Таңба мен ақпарат 

арасындағы байланыс. Рулық таңбаның рәміздік мәні мен мағынасы. Ежелгі 

төлтума руникалық тас бітіктер мен бүгінгі электронды БАҚ арасындағы 

материалдық эволюциялық даму жолын сипаттау. 

2. Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлының 

публицистік шығармашылық ерекшеліктері. "Түркістан уалаяты газеті" 

(1870-1882 жылдар) мен "Дала уалаяты газетінің" (1888-1902) қазақ мерзімді 

баспасөзін қалыптастырудағы рөлі мен идеялық бағыт-бағдары. "Тәржіман" 

газеті һәм қазақ зиялы қауымына тигізген әсері. Смағұлбек Ғаспрәлінің 

журналистік һәм редакторлық тәжірибе мектебі.  

3. "Фикир" газетінің үлгі-өнегесі. Камиль Муттығұлұлы Тухфатуллиннің 

ұйымдастырушылық, редакторлық қабілеті. 
4. Қазақ баспасөзі тарихындағы "Серке" (1907 жыл) газетінің тарихи 

маңызы. 

5. «Қазақстан» газетінің ұлттық сананы оятудағы ізашарлық қызметі. Елеусін 

Бұйраұлының (Бұйриннің) ұйымдастырушылық және редакторлық қажыр-

қайраты. 

6. Тұңғыш қазақ журналы "Айқаптың" жарық көруі. Мұхамеджан Сералин 

шығармашылығының күре тамыры. 

7. «Қазақ» газеті - ХХ ғасыр басындағы қазақ өмірінің энциклопедиясы. Ахмет 

Байтұрсынұлы - көсемсөз шебері. Мір оғындай Міржақып Дулатұлы. Алаш 

идеясының дем беруші көсемі Әлихан Бөкейхан шығармашылығы. 

8. «Айқап» журналы мен «Қазақ» газеті арасындағы саяси-мәдени 

ағартушылық сипаттағы айтыс. 

9. «Сарыарқа» газеті салған сара жол. 

10.  «Бірлік туы» газеті - ұлттық идеяның рәмізі. 

11.  «Алаш» газеті мен «Үш жүз» газетінің идеялық ерекшелігі. «Қазақ мұңы» 

газеті мен «Темір қазық» журналының саяси ұстанымы. 

12.  "Алаш баспасөзі" деп шартты бөлудің себебі. «Абай», «Сана» қоғамдық-

саяси және әдеби журналының қазақ баспасөз тарихындағы ерекшелігі. 

«Еркін қазақ», «Қазақ тілі» газеттерінің аумалы-төкпелі дәуірдегі мән-

маңызы. 

13.  Кеңестік баспасөздің тууы мен қалыптасу тарихына көктей шолу. «Ақ жол» 

(1920-1925 жылдар) газеті - алаш идеясының насихатшысы. «Еңбекші қазақ» 

(1921 жылдан шыға бастады бүгінгі атауы «Егемен Қазақстан» газеті) 

кеңестік саясаттың тілі. 

14.  Мұстафа Шоқай және "Яш Түркістан" журналы. Мұстафа Шоқайұлы 

большевиктік саясаттың Түркістан өлкесіндегі этникалық ұлт пен ұлысқа 

бағытталған зұлматын күллі әлем жұртшылығына әшкерелеуші. 

15.  1920-30 жылдары кеңестік Қазақстанда орын алған қоғамдық-саяси, 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани дағдарыстардың баспасөз 
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бетіндегі көріністері. Алаш арыстарының 1920-30 жылдардағы кеңестік 

қызыл саясаттың қырғынға ұшыратқан ұлт қасіретіне қарсы күресі. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР: 

1. Ежелгі төрүк руникалық тасбітіктерінің уақыт пен кеңістік арасындағы 

таралым ерекшелігі. 

2. Рулық таңбалардың рәміздік мәні мен ақпараттық мағынасы. 

3. Ежелгі төрүк руникалық жазуының графикалық ақпараттық ерекшелігі. 

4. Таңбаның рәміздік қыр-сыры. 

5. Тұңғыш ұлттық газет. 

6. А. Байтұрсынұлы көсемсөз шебері. 

7. М. Дулатұлының журналистік қарымы. 

8. Ә. Бөкейхан - әмбебап журналист һәм редактор. 

9. "Айқап" журналы мен "Қазақ" газетінің арасындағы айтыс. 

10. 1920-24 жылдардағы Қазақстандағы ашаршылықтың баспасөздегі көрінісі. 

11. 1930-34 жылдардағы Қазақстандағы ашаршылықтың ұлт болашағына 

тигізген зардабы. 

12. 1930 жылдардағы сталиндік қуғын-сүргін қасіреті. 

13. Алаш баспасөзі. 

14. Кеңестік қазақ баспасөзінің тууы мен қалыптасуы. 

15. 1931-32 жылдары қазақ даласындағы аштықты баспасөз бетінде жазуға 

кеңестік цензура тиым салудың мәні. 

16. “Айқап” журналының 1912 жылғы №4‒5 санында жарияланған Ахмет 

Байтұрсынұлының “Жазу тәртібі” мақаласының қазақ мәдениетіндегі тарихи 

мәні. 

17. Мұстафа Шоқайұлының көсемсөз мұрасы. 

18. Сәкен Сейфуллин көсемсөз шебер. 

19. Бүркеншік аттардың сыры. 

20. "Қазақ" газетінің бір санына аналитикалық талдау жасау. 

21. Бүгінгі қазақ баспасөзінің даму сипаты.  

22. “Айқап” журналының 1912 жылғы №4‒5 санында жарияланған 

А.Байтұрсынұлының “Жазу тәртібі” мақаласының қазақ мәдениетіндегі 

тарихи мәні. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

 Негізгі: 

1.   Байтұрсынов А. Ақ жол. Алматы: Жалын, 1991; 

2. Абай Құнанбайұлы. Шығармалар. – А., 2010; 

3. "Айқап". Құрастырушылар: Ү. Сұбханбердина, С. Дәуітов. – Алматы, 

1995; 

4. Алаш. Алашорда. Энциклопедия/Құраст.: Ғ. Әнес, С. Смағұлова. –
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Алматы: "Арыс" баспасы, 2009. – 544; 

5. Алашорда: Фотоальбом. Өңделіп, толықтырылған екінші 

басылымы./Құрастырып, түсініктерін жазған: Б. Мүрсәлім. – Алматы 

"Орхон" Баспа үйі, 2012. – 304 бет; 

6. Әлихан   Бөкейхан.   Шығармаларының толық жинағы. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, 

VI, VII. – Астана:   "Сарыарқа, 2010; 

7. Аллаберген Қ., Нұсқабайұлы Ж., Оразай Ф. Қазақ журналистикасының 

тарихы. – А., 2010; 

8. Есмағамбетов К.Л. Әлем таныған тұлға (М. Шоқайдың дүниетанымы 

мен қайраткерлік болмысы). – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 504 бет + 28 

бет жапсырма; 

9. "Қазақ" газеті.  Құрастырушылар: Ү.Сұбханбердина,    С. Дәуітов,    Қ. 

Сақов. – Алматы. 1998; 

10.  Досмұхамедұлы X. Таңдамалы (Избранное). – Алматы: Ана тілі, 1998. – 

384 бет; 

11. Шоқай М. Таңдамалы шығармалар. Үш томдық – Алматы: Қайнар. –

2007; 

12. Тынышбаев М. Таңдамалы.  – Алматы: Арыс, 2001.  – 332 бет; 

13. Төгісов К. Шығармалар жинағы. – Алматы: Алаш, 2003. – 256 бет + 8 

бет суретті жапсырма. 

14. Телжан Шонанұлы мұралары. – Алматы: "Ел-шежіре", 200..  – 368 б. 

15. Мектеп-тегі А.Қ. Көсемсөздің көсемі: монография. – Алматы: Қазақ     

университеті, 2015. – 384 б. + 22 бет жапсырма. 

 

Қосымша: 
1.Айдаров Ғ. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. – А., 2009; 

2. Амирханов Р.У. Татарская демократическая печать (1905–1907 гг.). –М.: 
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З. Досанов Т.С.     Этюды    по     памятникам    письма    древних    усуней     

(новые расшифровки). – Алматы: ТОО "Жалын" баспасы", 2002; 

4. Досанов Т.С. Тайна руники (Графический дизайн в эзотерической рунной 

концепции бога Тенгри, сокрытой в знаках рунического письма, в родовых 

тамгах и в символах геометрического генеза). –Алматы: "Өлке" 2009.–296 c. 

5.Сүлейменов Олжас. Сөз коды "1001 сөз" әмбебап этимологиялық сөздігіне 

кіріспе. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 91 б.;  

6. Мектеп-тегі А. Исмаил Гаспринский. Түркі жүртының Үлы түлғасы. 

Түркістан, 2002. – №14(404).  – 4 көкек; 

7. Мектеп-тегі   А.Ұлттық   акпараттың   тегі   мен   түрлері.   Жас   алаш,   

2003. – №130(14702). – 30 қазан; 

8. Таңбамен кестеленген құпия ілім. – "Түркістан" газеті, №7 (1125), 18 ақпан 
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ВКТS 2206 БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТІЛІ МЕН 

СТИЛІ 
 

көлемі 2 кредит 
 

Авторы:  

аға оқытушы Жұмабекұлы Серік 

 

Пікір жазғандар: 

тарих  ғылымдарының докторы, әл Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры С.Қозыбаев  

 «Ақиқат» журналының Бас редакторы А.Әлім 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Бұқаралық ақпарат құралдарының қайсысында болса да, негізгі 

материал – сөз. Әр сөзге жауапкершілікпен қарау, сөз мағынасын ерекше 

білу тілдік шеберлікті құрайды. Әрине, радио, телевизиядағы сияқты дыбыс, 

көрініс газет-журналдардағы сөзге көмекші рөл атқара алмайды.Сондықтан 

,баспасөз өнімдерінің тілдік,стильдік жағынан сәтті шығуы үшін 

тұщымды,оралымды тілдің орны ерекше. Ал, радио мен телевизиядағы 

сөздің орны айрықша.Тілдегі жаңалықтар халыққа осы электронды 

журналистика арқылы жол тартады.Тіл мәдениетінің де танылар тұсы 

осында.Тіл шеберлігі, стиль ерекшелігі мерзімді басылымның, телерадио 

хабарларының сапасын арттырады, әр журналисті басқалардан даралап 

тұрады. 

 Пән болашақ журналистерді тек қана теория жағынан емес, 

практикалық қырынан да шыңдайды.Сонымен қатар, пәнді жүргізу 

методикасында журналистиканың теориясын, тарихын, тәжірибесін, тілін, 

стилін зерттеушілердің еңбектерімен қоса публицистердің  газет,журнал 

беттерінде жарық көрген, радио және телевизия арналарынан таратылған  

қазіргі масс-медиа туралы айтылған ой-пікірлері  басшылыққа алынады.  

Бұл жалпы курс студенттердің құзыретін арттырып, тіл, стиль сияқты 

журналистік шеберліктің маңызды жақтарына ден қоюына ықпал етуі тиіс. 

Шәкірттердің тіл мәдениетін арттыру мәселесіне ерекше көңіл бөлінуі қажет. 

Олардың ауызша және жазбаша жұмыстарының, түсірілген бейне 

сюжеттерінің, жазылған аудиотаспаларының лексикалық, грамматикалық, 

синтаксистік жағынан ойға қонымды болуы қадағалануы керек. Пән газет-

журнал материалдарының, телевизия және радио хабарларының тілдік, 

стильдік ерекшеліктерін саралай білуге студенттерді баулуы керек. Мерзімді 

басылымдар сипатын, телерадио аудиториясының, аймақтық ерекшелігінің, 

т.б. тіл-стильге тигізер әсерін айқын аңғартуы қажет. Сондықтан, болашақ 

қаламгерлердің стильдің (публицистикалық, ғылыми, ресми, әдеби т.б.) 

түрлерін нақты сипаттап, қалам тартуларына қамқорлық жасалғаны жөн. 

Шәкірттердің тіл мәдениетін арттыру мәселесіне ерекше көңіл бөлінуі қажет. 
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Олардың ауызша және жазбаша жұмыстарының, түсірілген 

бейнесюжеттерінің, жазылған аудиотаспаларының лексикалық, 

грамматикалық, синтаксистік жағынан ойға қонымды болумен қатар, құлаққа 

жағымды естілуіне  мән беруге баулу керек. 

Тіл құралын баспасөзде, телевизия мен радио материалдарында  орынды 

да сауатты қолдана білу шеберлігіне үйрету қажет. Болашақ журналистерге 

публицистикалық жанрлардың тілі мен стилі туралы тиянақты білім беру 

назарда болуы тиіс. 

Сонымен қатар, студенттердің баспасөз  тілінің, телерадио 

коммуникациясы  мәдениетін арттыру мәселесіне ерекше көңіл бөлу 

маңызды, ауызша және жазбаша жұмыстарының лексикалық, 

грамматикалық, синтаксистік жағынан дұрыс болуымен қатар тілі мен стилі 

жағынан жатық әрі сауатты болуына мән беру.Осы пәнді оқу барысында 

болашақ журналист әрбір жанр мен формалардың өзіндік  тілдік, стильдік 

ерекшелігін білуі тиіс. Әр түрлі тақырыпта материал жазғанда,  басылымның, 

телерадиоарнаның өзіндік ерекшелігіне сәйкес сөз қолдану тәсілдерін таңдай 

білуге дағдылануы керек. 

Пререквизиттер: «Публицистика жанры мен пішіні», “Көркем-

публицистикалық және сатиралық жанрлар», «ақпараттық журналистика», 

«тележурналистика», «радиожурналистика»  

Постреквизиттер: журналист шеберлігі, журналистикаға кіріспе  
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптардың атауы 

1 Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеті. Медиамәтін –тіл 

нақтылығының белгісі 

2. Тілдің функционалды стилі: сипаты мен ерекшеліктері. 

3. Тілдік өлшемдер: белгілері мен қарама-қайшылықтары. .  

4. Бұқаралық медианың фонетикалық өлшемдері.  

5. Лексикалық өлшемдері: белгілері мен қарама-қайшылықтары.  

6. Бұқаралық медианың морфологиялық өлшемдері.  

7. Редакциялаудың логикалық негіздері. Баспасөздегі тіл 

мәдениеті  мәселелері. 

8. Күрделі етістіктердің жасалу жолдары.  

9. Фразеологизмдер және фразеологизмдердің айтылуы мен жазылуы. 

10. Газет жанрлары және олардың тілдік, стильдік ерекшеліктері. 

11. Журналистің өзіне тән жеке стилі. Газет жанрларының тілі мен 

стилін әсерлеу жолдары. 

12. Мәтіннің түрлері және редактордың олармен жұмыс істеу                                                                      

стилистикасы. 

13. Материалдардың композициясы бойынша жұмыс істеу 

14. БАҚ-тағы хабар жанрының стилі 
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15. Баспасөздегі жарнама материалдарының тілі мен стилі.Тілдік 

түрленімдер. 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Бұл пән болашақ журналистерді тек қана теория жағынан емес, 

практикалық қырынан да шыңдауға бағытталады. Сонымен қатар 

журналистиканың теориясын, тарихын, тәжірибесін тілін, стилін 

зерттеушілердің еңбектерімен қоса баспа жүзінде, газет, журнал беттерінде 

жарық көрген, радио және телевизия арналарынан таратылған 

публицистердің баспасөз, қазіргі масс-медиа туралы ой-пікірлері  

басшылыққа алынады. Шәкірттердің тіл мәдениетін арттыру мәселесіне 

ерекше көңіл бөлу. Олардың ауызша және жазбаша жұмыстарының, 

түсірілген бейнесюжеттерінің, жазылған аудиотаспаларының лексикалық, 

грамматикалық, синтаксистік жағынан ойға қонымды болумен қатар, құлаққа 

жағымды естілуіне  мән беру. 

Пәннің мақсаты: 
Тіл құралын баспасөзде, телевизия мен радио материалдарында  орынды 

да сауатты қолдана білу шеберлігіне үйрету. Болашақ журналистерге 

публицистикалық жанрлардың тілі мен стилі туралы тиянақты білім беру. 

Пәннің міндеті: 

Студенттердің баспасөз тілінің ерекшеліктеріне, телерадио 

коммуникациясы  мәдениетін арттыру мәселесіне ерекше көңіл бөлу, ауызша 

және жазбаша жұмыстарының лексикалық, грамматикалық, синтаксистік 

жағынан дұрыс болуымен қатар тілі мен стилі жағынан жатық әрі сауатты 

болуына мән беру. Осы пәнді оқу барысында болашақ журналист әрбір жанр 

мен формалардың өзіндік  тілдік, стильдік ерекшелігін білуі тиіс. Әр түрлі 

тақырыпта материал жазғанда,  басылымның, телерадиоарнаның өзіндік 

ерекшелігіне сәйкес сөз қолдану тәсілдерін таңдай білуіне дағдыландыру. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Медиамәтін –тіл нақтылығының белгісі  
Журналистикадағы тілдік, стильдік шеберліктің маңызы. Баспасөз 

бетінен тілдік қолданыстың   лексикамен, грамматикамен, фонетикамен 

байланыста дамуы. Баспасөздің тілі мен стилі туралы жалпы түсінік. Тілдік  

құрылыс, қызметі, стилистикалық жан-жақтылылық. Газет материалдарының 

тілдік, стильдік ерекшеліктерін білу. Баспасөз тілі – жазба тіл. 

Жалпыхалықтық тілдің сөздік қоры, лексикалық жеке сөздерін ұғыну, өз 

дәрежесінде сай қолдану. Тілдік, стильдік құралдардың қолданылу жолдары.  
  

Тілдің функционалды стилі: сипаты мен ерекшеліктері 

Ауызекі сөйлеу стилі, кітаби-жазба, іс қағаздары, ғылыми, 

публицистикалық, көркем-әдеби стильдер. Ауыз екі сөйлеу тілінің өзіндік 

ерекшеліктерін жасайтын айрықша белгісі – жағдайға байланысты сөйлеу 

мәнері, эмоцияға қарай тілдік бірліктерді қолдану өзгешілігі. Диалогқа 
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қатысушы екі адамның интонациялық айырмашылықтары. Сөйлеу тілінің 

монологқа құрылуы. Ауызекі сөйлеу стилінде тілдің көркемдегіш, 

бейнелеуші тәсілдерін қолдану. Ауызекі сөйлеу стилінің басқа стильдерден 

өзгешелігі мен айырмашылығы: синтаксистік  сөйлем  құрылысынан  

білінетін  ерекшеліктер. 
 

Тілдік өлшемдер: белгілері мен қарама-қайшылықтары 
 Ақпаратты айқындап тұрған тілдік, стильдік ерекшеліктер.  Жанрлық 

ерекшеліктен туындайтын талаптар. Заметка жанрының ғылыми–зерттеу 

мақалалардан айырмашылығы. Газет жанры ретінде сұхбаттың ерекшелігі. 

Сұхбаттың әлеуметтік маңыздылығы. Тілдік ерекшеліктеріне байланысты 

Розенталь, В. Т. Бобылевтің, т.б. ғалымдардың ғылыми пікірлері. Сұхбат 

тілінде әдеби нормадан ауытқу, кәсіби, диалект, термин сөздерімен қоса 

жаргондардың көп кездесуі. Сұхбат тілінен сұхбат берушінің әлеуметтік 

деңгейі, ойлауы, кәсібі, ортасы көрінуі. Сұхбат жанрының түрлеріне қарай 

қолданылатын тілдік, стильдік ерекшеліктер. Шағын формалы сұхбат: 

/жедел/ сұхбат, блиц-интервью, телефон-сұхбат т.б. / әр түрлі басылымдағы 

тілдік ерекшеліктері. 
 

Бұқаралық медианың фонетикалық өлшемдері  

Тіл білімінің басқа салаларымен салыстырғанда фонетика өз нысанының 

тілдік қана емес, материалдық жағын да – дыбыстарды жасайтын адамның 

дыбыстау (артикуляция) жүйесін, яғни айтылым базасын, дыбыстың 

айтылымын (акустикасын), естілімін (перцепциясын) қарастырады. 

Осыған байланысты қазіргі Фонетиканың нысаны ретіндегі тіл дыбыстары 

тілдік (функционалдық), жасалымдық, айтылымдық, естілімдік жағына көңіл 

бөлу керек.  

Дыбысты зерттейтін бейтілдік ғылыми пәндермен салыстырғанда 

фонетика дыбыстық құбылыстарды тілдік қарым-қатынас үшін қажетті 

сөздер мен сөйлемдердің материалдық тұрпатын жасаушы тілдік жүйенің 

элементі ретінде қарастыру қажет  
 

Лексикалық өлшемдері: белгілері мен қарама-қайшылықтары  

Сөздер стильдік қызметіне байланысты бейтарап Лексика, сөйлеу тілінің 

Лексикасы, жазба тіл Л-сы деп бөлінеді. Бейтарап Лексикаға барлық стильде 

қолданылатын жалпыхалықтық сөздер жатады: дала, еңбек, көл, таза, екі, 

жаңа, т.б. Сөйлеу тілінің Лексикасына тұрмыстық қарапайым сөздер, 

варваризмдер, әдеби тілде сөйлеу Лексикасы жатады. Жазба тіл Лексикасына 

көне дәуір кітаби Лексикасы мен қазіргі кітаби Лексика жатады. Мазмұнына 

қарай Л.: 1) есім және шылау сөздер; 2) абстракт сөздер; 3) синонимдер; 4) 

антонимдер болып бөлінеді. Сипаты мен көрінісі жағынан Лексика былайша 

сараланады: 1) омонимдер; 2) омографтар; 3) омофондар; 4) омоформдар. Л. 

атауы тілдің сөз байлығы деген ұғыммен қатар қаламгер тілі, көркем 

шығарма тілі деген ұғымды да білдіреді.  
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Бұқаралық медианың морфологиялық өлшемдері  

Қазақ тіліндегі сөздер морфологиялық тұрғыдан жалаң және күрделі 

болып екіге бөлінеді. Жалаңдар сөздің түпкі мағынасын білдіретін түбір 

сөздер де,күрделілеркем дегенде екі сөзден құралатын біріккен, қосарланған, 

күрделенген (ақ құба, ақ сары) сөздер. Жалаң сөздер құрамы жағынан түбір 

тұлғалар мен қосымшалардан құралады. Түбірлер сөздің негізгілексикалық 

мағынасын білдіреді де, қосымшалар түбірге неше түрлі грамматикалық 

мағыналар үстейді. Мысалы, ұйымдастырушылардың бірі деген сөз 

тіркескендегі алғашқы сөзұйым+дас+тыр+у+шы+лар+дың болып 7 

бөлшектен тұрады. Мұндағы ұйым — негізгі түбір,-дас—сөзжасам 

қосымша,-тыр- өзгелік етіс жұрнағы,-у— қимыл есім жұрнағы,-шы—

сөзжасам жұрнақ,- лар— көптік жалғауы,-дың— ілік септігі жалғауы. 

Бұлардың әрқайсысының өзіндік лексикалық және грамматикалық 

мағыналары бар. 
 

Редакциялаудың логикалық негіздері. Баспасөздегі тіл 

мәдениеті  мәселелері  

Мақалада редакциялаудың әдіс-тәсілдері, оның шығу, қалыптасу 

негіздері жөнінде түсінік беріледі. Түрлі әдебиеттерді редакциялаудың 

негізінде олардың көркемдік, мәтіндік, стилдік сапасын жетілдіру мәселелері 

қамтылған. Сонымен бірге, аударма шығармаларын редакциялау 

тұжырымдары да сөз болады. Әдеби өңдеудің сипаты жағынан 

қолданбалылығы, мақсаты жағынан тәжірибелік, құрылымы бойынша 

кешенді пән екендігін айқындау арқылы редакциялаудың техникасы мен 

технологиясы таныстырылады. Газеттік- публицистикалық, ғылыми-

техникалық, ғылыми-көпшілік әдебиеттерін редакциялаудың өзіндік 

ерекшелігі түсіндіріледі. Редакциялау ісінің газет-журналдарда, баспаларда 

өзара алмасып тұратын шығармашылықүдеріс екендігі және әрбір 

шығарманы оқып, талдап, тексеріп редакциялаудың материалдың сапасына 

тигізер ықпалы тұжырымдалады.  
 

Күрделі етістіктердің жасалу жолдары  

Екі я одан да көп сөзден құралып, бір ғана мағынаны білдіріп, бір 

сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесі қызметін атқаратын 

етістіктер күрделі етістіктер деп аталады. Әдетте күрделі етістіктің 

кұрамындағы бірінші етістік негізгі етістік болады да, негізгі мағынаны сол 

білдіреді, одан кейінгісі көмекші етістік болады. Кейде көмекші етістік біреу 

емес, бірнеше болуы да мүмкін (жоғарғы сөйлемдердегі жатыр екен, отыр 

екен, қоямын деп). Негізгі етістік көбінесе көсемше тұлғасында (келе жатыр, 

барып қалды т. б.) және есімше тұлғасында (барған екен, жүретің болды, 

айтпақ болды т. б.) болып келеді де, көмекші етістік сөйлемдегі орны мен 

мағынасы, қызметіне қарай етістіктің барлық түрлерімен тұлғаланып 

қолданыла алады.  

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC
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Фразеологизмдер және фразеологизмдердің айтылуы мен жазылуы  

Фразеологияның қалыптасуындағы объективті және субъективті 

факторлар — Фразеологиялық мағынаның коммуникативтік жағдайларға 

бейімделуі және сөйлеу кезіндегі сөз тіркестерінің туынды мағынаға ие 

болуы. Ал сөздің жанамалық қатыста номинацияға ұшырауы, ұғым мен 

түсінікті тереңдетудегі танымдық қызмет пен жүйе, әлеум. жағдайдағы 

мәдени ұлттық ерекшеліктерді көрсету, т.б. фразеологияның басты 

міндеттері болып саналады. Фразеология фразеологиялық тіркестердің 

белгілерін анықтау принциптері мен әдістерін басшылыққа ала отырып, 

фразеологиялық тіркестердің сөздерде толық тұжырыммен сипатталуына 

назар аударады.  
 

Газет жанрлары және олардың тілдік, стильдік ерекшеліктері 

Газет жанрлары. Газет жанрларындағы  тілдік, стильдік ерекшелік. 

Публицистикалық жанрларда стандарт тіркестер, штамп сөздердің  жиі 

кездесуі.Басмақаланың тілдік, стильдік өзгешеліктері.Оның маңызы және 

тілдік ерекшеліктері. Басмақаланың тілі туралы Г. Я. Солганик,  И. П. 

Лысакованың ғылыми пікірлері.  Басмақала тақырыптарының сан алуан 

болып келуі және оның тілдік ерекшеліктері. Басмақаланың түрлері. 

Басмақаланың проблемалылығы және онда тілдік, стильдік  қолданысында 

әдеби тіл нормасының қатаң сақталуы. Басмақаланың бұрын да, дәл қазіргі 

күні де актуальді болу себептері. Мемлекет ұстанып отырған идеологияны 

іске асырудағы баспасөз тілінің ерекшеліктері. 
 

Журналистің өзіне тән жеке стилі. Газет жанрларының тілі мен 

стилін әсерлеу жолдары 

Әр жазушының өз стилі болады. Өйткені, жазушылық – өнер. Ал, 

журналистика – кәсіп. Сондықтан әр журналистің өз қайталанбас стилі 

болады деп айта алмаймын. Тілшілердің дені жалпыға ортақ 

публицистикалық стильде жазады, бәрі қолданатын сөз тіркестерін, тілдік 

оралымдарды ол да қолданады. Мен бұл ретте «әр журналистің өзіндік 

стильдік ерекшеліктері болады» дер едім. Егер, маған әріптестерім жазған 

мақалаларды оқытса, мен қайсысын кім жазғанын айтып бере аламын. Неге? 

Өйткені, редакциямыздағы әр тілшінің жиі қолданатын сөздері, тіркестері, 

өзіндік жазу ерекшелігі болады. Ол жазған дүниесінен бірден көрініп тұрады. 

Стилі қалыптаспаған журналист те журналист. Ал стилі қалыптасса, ол – 

журналистиканың шыңына жеткен шебер. Өз стилі қалыптасу үшін, өз стилін 

табу үшін дейікші, адам көп еңбектенуі тиіс, ізденуі қажет. Ол тың жерді 

игерумен бірдей. Болашақ журналист, алдымен көп оқу керек. Одан соң 

барлық саладағы білімдерін шыңдаулары қажет. Ал, нағыз стиль – 

шығармашылық процесс кезінде қалыптасады. Ол үшін осы салада қажырлы 

еңбек ету керек. 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81
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Мәтіннің түрлері және редактордың олармен жұмыс жасау 

стилистикасы  

Мәтіннің түрлері туралы ұғымды талдау. Оқушылардың өз-ара 

байланыстырып сөйлей білу дағдыларын қалыптастыру. Мәтін түрлерін бір- 

бірінен ажыратып, оны дұрыс құра білуге машықтандыру; Мәтінді түсініп 

оқуға дағдыландыру, сөздік қорларын молайтудың жолдарын қарастыру; 

шәкірттерді өз бетінше ойлай білуге, ізденуге үйрету; ұйымшылдыққа, 

достыққа, білімді терең меңгертуге ынталандыру. Оқиғаны ретімен 

баяндайтын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Ол сөйлемдер іс-қимылды 

білдіреді. Зат немесе құбылысты суреттеп, сипаттайтын мәтін сипаттау 

мәтіні деп аталады. Оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейтін 

мәтін пайымдау мәтіні деп аталады. Сөйлемдер себебін ашып көрсетеді.  

 

Материалдардың композициясы бойынша жұмыс істеу 

Журналистік шығарманың фабулалық-композициялық құрылымы нақты 

ойбітімге байланысты. Автор өзі жинаған фактілерін, деректерін, оқиғалық 

материалын әдеби ажарлап, уақыт пен кеңістік аумағына сай орналастыруды 

көздейді. Дербес шығармашылық міндетті орындау жолында автор қолда бар 

элементтерді реттейді, синтездейді, белгілі бір қатарларға қалап шығады. 

Осы творчестволық үдеріске септігін тигізетін бірқатар формальды 

құралдардың ішінен фабула мен композицияны бөле-жара айтуға болады. 

Жалпы, композиция дегеніміз – шығарманың ішкі құрылымы (идеялық-

көркемдік тұтастықты ұйыстыратын бейнелеу тәсілдерін іріктеу, топтастыру 

және бір ізге түсіру). Тұтастық, әрине, пішін мен мазмұн бірлігінен 

туындайды. Сонымен қабат журналистика саласында, композициялық 

ғимарат тұрғызу барысында дизайндық жобаның мәтінге, публицистика 

жанрларының басылымдардың безендіру үйлесіміне әсері анық байқалады. 

Көсемсөз жанрларының ірілі-ұсақты, үлкенді-кішілі формаларын басылым 

кеңістігіне көркем де сайлы орналастыру, мән-мазмұн саясатын ескеру 

көсемсөз жанрлары туындыларын даралай түсуге себепші болады. 

 

БАҚ-тағы хабар жанрының стилі 

Қазақ баспасөзінде ақпараттық жанрлар формалары жетілу, дербестену 

кезеңін бастан кешуде. Заман талабына сай көлемі жағынан ықшамдалуы, 

бір-біріне сіңісіп, өзара айырмашылықтары азаюы, бір өзі бірнеше 

жанрлардың сипатын қатар көрсете алатын туындылар жазылуы секілді 

өзгерістер байқалады. 

Жекелеген хабарламалар немесе мәліметтер жариялау әр түрлі әдіс-

тәсілдер арқылы жүзеге асырылды: шешендер мен жаршылар ақпараттарды 

ауызша жеткізсе (қ. Жаршы), Мысырда (Ежелгі Египетте) жаңалықтар 

жазылған папирустар, Ежелгі Римнің қоғамдық орталықтарында хабарлама 

ілінетін арнаулы тақталар арқылы жазбаша жүргізілді. Әр түрлі елдерде 

қазіргі газеттердің алғашқы бастауы ретіндегі жаңалықтар жазылған 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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қолжазбалар пайдаланылды. Неміс өнертапқышы И.Гутенбергтің (1394/99 – 

1468) баспа машинасын ойлап табуы (1445) қазіргі заманғы түсініктегі 

журналистиканың пайда болуына ықпал етті. Алғашқы газеттер Германияда 

1609 жылы,Ұлыбританияда 1622 жылы, Францияда 1631 жылы шыға 

бастады.  
 

Баспасөздегі жарнама материалдарының тілі мен стилі.Тілдік 

түрленімдер 

Жарнама және оның қазақ баспасөзіндегі көрінісі. Жарнама 

материалдарының тілдік, стильдік айшықтары. Жарнаманың түрлері, 

стильдік, тілдік қызметі және берілу  түрлері. Жарнамалық материалдарға 

қойылатын тілдік, стильдік талаптар. Жарнама тақырыптарындағы тілдің 

қызметі.Бүгінде баспасөз бүкіл әлемде ұсынылатын қызмет түрлері бойынша 

басқа жарнама тасушылармен қарқынды бәсекелесуде. Баспасөз арсеналында  

ірі немесе шағын, ұлттық немесе жергілікті, талғампаз немесе талғампаз емес 

кез келген жарнама беруші үшін қажетті ыңғайлы қызмет түрі болып 

табылады. Әрбір қызмет түрі басылым аудиториясына маркетингтік 

мақсатқа, стратегияға, жарнама берушінің қаражатына сай жауап беретін 

жарнамалық ықпал етудің жолдары мен түрлі дәрежелерін білдіреді.Газет 

пен журналда жарнама берушілер модульді және жолма-жол 

хабарландыруларды жариялап, айдарлы, көп бетті, демеушілік, салымдық, 

аймақтық, визуалды емес, электронды жарнама түрлерін пайдаланып, 

түпнұсқа-макет және әртүрлі жарнамалық мәтіндерді дайындап, маркетингтік 

зерттеулер өткізіп, поштамен таратуды жүзеге асыра алады. 
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ: 
 

1. Экран тілі, радио тілінің байланыстары,ерекшеліктері; 

2. Телехабардың жанрына қарай телетілдің стильдерін тану; 

3. Экран тілін көркемдеу жолдары; 

4. Радиотілінің зерттеле бастауы;  

5. Орыс және шетел ғалымдарының еңбектеріндегі радио тіліне байланысты 

ғылыми пікірлер;  

6. Жалпы телерадио тілін, стилін зерттеудің мәні жөніндегі еңбектер; 

7. Телехабардағы сөз тілінің түрлері. Кадрдегі, кадрдан тыс сөз;  

8. Сөз тілінің стильдері: ақпараттық жанрда, көркем жанрда; 

9. Сөздің көрініс пен дыбыстық компоненттермен қабысуы; 

10. Ауызша сөз бен жазбаша сөздің радиода қолданылу ерекшеліктері;  

11. Баспа құралдарындағы тіл және радиосөз; 

12. Музыка тілінің қолданылуы; 

13. Радиохабарлардың стилі туралы  түсініктер; 

14. Әртүрлі хабарлардың өзіндік стильдік ерекшеліктері;  

15. Әдеби тілдің стильге әсер етуі  

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ: 

 

1. Балалар басылымның тілдік ерекшеліктерін жете танып зерттеу және 

баспасөз материалдарынан нақты дәлел келтіру. 

2. «Жас Алаш» газетінің тілдік ерекшеліктері. Газетке шолу жасау арқылы, 

басылым авторларының тақырып қоюы, жанрлық ерекшеліктерді жазудағы 

тілдік өзгешіліктерін дөп басып талдау. 

3. «Жас қазақ» газетінде баспасөзді әсерлі етудің қандай әдіс-тәсілдері жиі 

қолданылады? Материалдарды зерттеу арқылы, талдап өзіндік тұжырым 

жасау. 

4. Белгілі бір жазушы немесе теле, радио,баспасөз журналисінің тілдік, стилдік 

ерекшеліктерін зерттеу. 

5. Баспасөзде жарнама материалдарының тілдік, стилдік ерекшеліктерін зерттеу 

арқылы өзіндік ой түю. Орыс тілді басылымдармен салыстыра зерттеу.  

6. БАҚ туралы заңның  қазақша нұсқасы туралы өзіндік пікір айту. 

7. Баспасөздің тіл мәдениетін, сөз қолданысын зерттеу, шолу жасау арқылы 

өзіндік тұжырым айту. 

8. Тіл тақырыбына арналған жазба жұмыс орындау. 

9. Тіл туралы заңның баптарын жете зерттеп, ғылыми ой қорыту, баға беру. 

10. Газет жанрларын тілдік тұрғыдан тани білу, нақты мысалдарымен 

жанрларғажеке-жеке тоқталып, тілдік ерекшеліктерін айқындауға  көз 

жеткізу.  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Экран тіліне сараптама 

2. Музыка және дыбыстық тіл. 

3. Экран тілі мен сөз тілін үйлестіру. 

4. Кадрдегі сөз. 

5. Кадрден тыс сөз. 

6. Телерадио мәтініне қойылатын талаптар. 

7. Музыкалық синтез. 

8. Көркем хабарлардағы музыканың рөлі. 

9. Дыбыстардың драматургиялық қолданысы. 

10. Сөз, музыка, дыбыс – контексте (үйлесімділікте). 

11. Кейіпкер сөзі мен мәтіннің үйлесімі. 

12. Көркем тілге қолданатын камера эффектілері. 

13. Радиохабарлар стилінің дамуы 

14. Хабар дайындауда тілдік бейнелеудің әсері.  

15. Көркем хабарлар тілі 
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ШЕТЕЛ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ  

 

көлемі 2 кредит  
 

Авторы: 

филология ғылымдарының докторы, доцент Рамазан А. Ә. 

 

Пікір жазғандар: 

тарих  ғылымдарының докторы,  профессор,  әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ Қозыбаев С.Қ. 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент Кенжеғұлова Н. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәннің мәні мен мақсаты. "Шетел журналистикасы  тарихы"  пәні 

әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының даму бағыттарымен, қалыптасу 

тарихымен таныстыруды мақсат тұтады.  

"Шетел журналистикасы  тарихы"- журналистика мамандығы бойынша 

білім алатын суденттер үшін негізгі пән болып табылады.  

Ізашар пәндер: "Журналистикаға кіріспе", "Қазақ журналистикасының 

тарихы". 

      Курстың міндеті: 
-  Еуропа, Америка, Азия, Африка  елдері журналистикасының даму 

тенденцияларынан студенттерге толыққанды мәлімет беру; 

- шетелдік БАҚ-тың экономикалық негізін түсіндіру. Жарнаманың 

маңызына тоқталу; 

-  БАҚ-тағы монополиялану процесін түсіндіру. Шетелдік ірі медиатоптар 

мен медиаконцерндердің жұмысынан хабардар ету; 

- шетелдік  күнделікті басылымдардың типологиясымен таныстыру: 

сапалы басылымдар, сарыжағал басылымдар, аралас басылымдар (кейбір 

елдерде); 

- БАҚ туралы заңдардың әр елдегі ерекшеліктерімен және жалпы 

тенденцияларынан хабардар ету;  

- шетелдік беделді журналистердің шығармашылық шеберханасымен 

таныстыру; 

 Пәнді оқыту барысында студенттер мынадай нәтижеге қол 

жеткізеді:  
- журналистиканың қоғамдағы  орны мен ролін нақты ұғынады;  

- әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарын уысында уыстап отырған Рупер 

Мэрдок сынды медиамагнаттардың ерекше ұйымдастырушылық қабілетімен 

таныса отырып, дүниетанымын кеңейтеді.  

-  шетел журналистикасы функцияларын, стилі мен пішінін талдау 

барысында  жалпытеориялық ережелерді сауатты қолдана біледі;  
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- "Вашингтон пост" газетінің редакторы Кэтрин Грэммнің азаматтық 

ұстанымына тәнті бола отырып, өз позицияларын айқындай бастайды;  

- шетел журналистикасындағы озық үлгілерді өз тәжірибелерінде 

пайдалануға ұмтылады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып 

1 Бұқаралық ақпарат құралдарының эволюциясы. 

2 Шетел ақпарат өндірісінің экономикасы. 

3 Мемлекет және журналистика. 

4 Шетелдердегі бұқаралық ақпарат құралдары жүйесі. 

5 Ұлыбритания журналистикасының қалыптасуы мен дамуы. 

6 Франция журналистикасының  тарихы. 

7 
Германия баспасөзінің   даму ерекшеліктері. 

Италия бұқаралық ақпарат құралдары: өткені мен бүгіні. 

8 АҚШ БАҚ-ның дәстүрлері. 

9 Жапония журналистикасы. 

10 Түркия журналистикасының тарихы. 

11 Қытай журналистикасының  даму жағдайы. 

12 Оңтүстік Корей  баспасөзі. 

13 Үнді елінің баспасөзі. 

14 Египет баспасөзі: өткені мен бүгіні. 

15 Халықаралық ақпарат агенттіктері. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Бұқаралық ақпарат құралдарының эволюциясы 

Кітап басу ісінің пайда болуы. Мерзімді баспасөздің қалыптаса бастауы - 

адамзат мәдениеті тарихындағы заңды құбылыс. Журналистиканың дамуы. 

Журналистиканың қоғамдағы жағдайы, қудалау мен цензураға қарсы күрес. 

Баспасөз бетіндегі сөз - адам қолындағы әділеттілік құралы. Журналистика 

ақпаратты таратушы, саяси және идеологиялық күрестің қаруы. Саяси 

журналистиканың қалыптасуы. 

Еуропа елдеріндегі төңкеріс. Ұлы Француз революциясы тұсындағы 

баспасөздің рөлі. Газет пен журнал - қоғамның рухани өмірінің ажырамас 

бөлігі. Сөз бостандығы және цензура. 

 

Шетел ақпарат өндірісінің экономикасы 

Шетелдік БАҚ-тың өзара бәсекелестігі және  плюрализм  мәселелері. 

БАҚ-ты қаржыландыру көздері. Жарнама - БАҚ-тың өмір сүру өзегі. 
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Бұқаралық ақпарат құралдарына иелік түрлері. БАҚ-тағы 

монополиялану процесі:күнгейі мен көлеңкесі. БАҚ саласындағы 

трансұлттық корпорациялардың  маңызы. Ең ірі  монополиялар:"Тайм-

Уорнер", "Вайаком", "Уолт Дисней/Кэпитал Ситис","Ньюз Корпорейшн", 

"Бертельсман", "Дженерал Электриктің" әлемдік ақпараттық кеңістікті 

дамытуға қосқан үлесі.   

Кейбір елдердегі антимонополиялық заңдардың маңыздылығы. 

 

Мемлекет және журналистика 

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдар: жалпы принциптер, кейбір 

елдердің заңындағы айырмашылықтар. 

 БАҚ-ты  мемлекеттік реттеу түрлері. Мемлекеттің ақпараттық қызметі. 

 Мемлекеттің БАҚ-қа ықпал ету механизмі. Мемлекеттің мемлекеттік 

емес ақпарат құралдарына ықпал ету тетіктері. Кейбір елдерде мерзімді 

басылымдарға берілетін мемлекеттік дотациялардың күнгейі мен көлеңкесі. 

Телевидение мен радиохабарларын таратуға мемлекеттік бақылау.  

 БАҚ пен биліктің  үш тармағы арасындағы өзара байланыс.  

Бұқаралық ақпарат құралдарына әкімшілік әсер етудің әдіс-тәсілдері. 

Цензураның түрлері. БАҚ мекемелерінің өзін-өзі реттеуі.   

Үкімет ұйымдарының БАҚ-пен өзара байланысының түрлері: баспасөз 

конференциялары, брифингтер. 

БАҚ-қа байланысты халықаралық-құқықтық құжаттар. Адам құқы 

туралы Еуропалық Конвенциядағы және Еуропалық Қоғамдастықтағы БАҚ 

қызметінің мәселелері.  

Әр елдегі ақпарат алу мәселелері. Ақпарат алуды реттейтін маңызды  

заңдық актілер.   

Журналистің кәсіби және этикалық әдебі.  

 

Шетелдердегі бұқаралық ақпарат құралдары жүйесі 

Ақпараттық жарылыс: ақпараттар ағынының толассыз өсуі, оның 

ғаламдануы, байланыстың “ескі“ құралдарын жаңарту, жаңа құралдардың 

пайда болуы. 

Бұқаралық ақпарат құралдары  мемлекеттік- монополистік капитализм  

жүйесіндегі ерекше еңбек бөлінісі бар өндірістің жеке тармағы.Телевизия, 

радиохабар тарату және баспасөз, ақпарат және жарнама агенттіктері -

ақпараттық шикізатты өндіретін және өңдейтін ерекше мекемелер. 

Шетелдік БАҚ жүйесіне жалпы сипаттама. Сапалы, танымал және аралас 

газеттер бөлінісі, олардың  спецификасы. Іскерлік басылымдардың ақпарат 

әлеміндегі орны. Шетел журналдарының типологиясы. Ақпарат агенттіктері. 

Пресс-синдикаттар жүйесі. 
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ШЕТЕЛ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

 

ЕУРОПА ЖУРНАЛИСТИКАСЫ 

 

Ұлыбритания журналистикасының қалыптасуы мен дамуы 

Ұлыбритания баспасөзінің пайда болуы. Ағылшын баспасөзі дамуының 

негізгі кезеңдері. Ағылшын баспасөзінің алғашқы қарлығашы -“Уикли ньюс“ 

газетінің рөлі. Күнделікті газет “Дейли куранттың“ "(1702ж.)  пайда болуы. 

ХVII ғасырда Англияда сатиралық басылымдардың қалыптасуы. ХVII 

ғасырдағы мерзімді басылымдардың түрлері: ақпараттық, сараптамалық, 

сатиралық және жарнамалық. 

Ағылшын баспасөзінің дифференциялануы. Ағылшын баспасөзіндегі 

монополиялану процесінің басталуы. Ірі баспасөз монополиялары. Ағылшын 

бұқаралық ақпарат құралдарына трансұлттық корпорациялардың ықпалы. 

Беделді "Таймс" газеті. "Би-Би-Си-дің" ағылшын ақпарат кеңістігіндегі орны.  

Хабар таратудағы ұстанымдары.  

 

Франция журналистикасының  тарихы 

Франция баспасөзінің қалыптасу тарихы. Алғашқы басылымдары.  

“Журналь де саван“ (1665ж.) - әлемдегі алғашқы журнал. "Гавас" (1835 ж.) 

агенттігі  - әлемдегі алғашқы ақпарат  агенттігі.  

Ұлы Француз революциясының баспасөзді дамытуға қосқан үлесі. 

Елдегі саяси жағдайдың баспасөзге әсері. Франция баспасөзіндегі католиктік 

басылымдардың ролі. 

Франциядағы ірі газет-баспа топтары. Франциядағы газет тарату және 

тасымалдау мекемелерінің қызмет ерекшелігі. 

Француз апталықтарының түрлері: ақпараттық саяси апталықтар, 

иллюстрациялы журналдар, әйелдерге арналған апталықтар, телевизиялық 

апталықтар. Әйелдер апталықтарының әлемдік ақпарат кеңістігіндегі рөлі. 

Француз тележурналдарының ерекшеліктері. 

"Монд" газеті -  әлемдегі тәуелсіз басылымдардың озық үлгісі.  

Франциядағы мемлекеттік жалпыұлттық және жекеменшік жалпыұлттық 

телеарналар. Францияның халықаралық деңгейде хабар тарататын 

телеарналары. 

 

Германия баспасөзінің даму ерекшеліктері 

Баспасөздің дамуындағы Германияның айрықша рөлі. Кітап басу ісінің 

дүниеге келуі. ХVI ғасырдағы кітап басу ісінің пайда болуы. 

Баспасөздегі шоғырлану процесінің басталуы. Бұл істі өркендетудегі    Р. 

Моссе, А. Шерл, Л. Ульштайн, Ф. Котталардың рөлі. 

 Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі басылымдар. Идеологиялық 

тапсырыстың орындалуы. 
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Неміс баспасөзі концентрациялануының қарқынды дамуы. Жаңа 

монополиялардың құрылуы. Шпрингер империясы. «Грунер унд яр», 

«Бурда», «Генрих  бауер ферлаг» концерндері. 

«Берлин қабырғасы» тұсындағы бұқаралық ақпарат құралдары.  Неміс 

журналистикасының қазіргі бет- бейнесі. Беделді басылымдары. Неміс 

басылымдарының оқырман тартуда қолданатын әдіс-тәсілдері.  

Гюнтер Вальраф публицистикасының ерекшелігі. 

 

Италия бұқаралық ақпарат құралдары: өткені мен бүгіні 

Ежелгі Рим шежірелері - журналистиканың бастау көздері. Цезардың 

қолжазба басылымдары. 

Италиядағы кітап басу ісі. ХVII ғасырдағы «Каффе», «Оссерваторе» 

басылымдарының баспасөз тарихындағы орны. 

Муссолини билігі тұсындағы баспасөзге салынған тұсау. Елдің 

буржуазиялық демократия жолына өтуі. 

Солтүстік және Оңтүстік газеттері  арасындағы бөлініс. Газет 

шықпайтын аймақтар. 

1948 жылғы баспасөз туралы заңның маңызы. Италия газеттерінің 

типологиясы. Ұлттық басылымдардың ақпарат нарығындағы орны. 

Италияның беделді басылымдары. Басылымдар арасындағы өзара 

бақталастық. Спорттық газеттердің ақпарат кеңістігіндегі орны. 

Италия газеттеріне тән ерекшеліктер. Талантты журналист П.Миели 

дүниеге әкелген «Миели моделінің» жаңашылдығы. 

Италия журналдарының типологиясы, аудиториясы. Ақпараттық  

апталықтардың басымдылығы. 

Италиядағы діни басылымдардың рөлі. Монополиялану ісіндегі 

ерекшеліктер. Ірі өндірістік топтардың БАҚ-қа ықпалы. С.Берлускони – 

Италиядағы беделді баспасөз магнаты. АНСА ақпарат агенттігінің қызметі. 

Италия телевидениесінің даму тарихы. Италия арналарының 

бағдарламалық саясаты. Италияның телегазеттері. Италия телевидениесінің 

заңдық базасы.   

Мемлекеттік телекомпаниялар: РАИ-1, РАИ-2, РАИ-3 – құрлымы, хабар 

беру саясаты. 

 

АМЕРИКА ЖУРНАЛИСТИКАСЫ 

 

АҚШ БАҚ-ның дәстүрлері 

Америка баспасөзінің пайда болуы. Ағылшын газеттері үлгісіндегі 

алғашқы басылымдардың бағыт-бағдары. 

Электронды ақпарат құралдарының дүниеге келуі. Баспасөздегі 

монополиялану ісінің қалыптаса бастауы. Әлемді дүр сілкіндірген Херст ісі. 

Америка БАҚ-ның ұстанымдары.  
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Америка БАҚ-ның заңмен қорғалынуы. Баспасөз - төртінші билік иесі. 

Америка баспасөзі - демократия сақшысы. 

Америка журналдарының ақпарат нарығындағы орны. Журналдардың 

қалыптасуына Г.Люс пен Б.Хадденнің қосқан үлесі. "Тайм" журналы –

топтасқан журналистиканың негізін салушы. 

Американың беделді газеті "Нью-Йорк таймстың"  баспасөз әлеміндегі 

орны. Ірі баспасөз монополиялары. Р.Мэрдоктың баспасөз империясы. 

«Ганнет» компаниясының ұстанымдары. 

 АҚШ басылымдарының негізгі жанрлары. Журналистикадағы 

зерттеудің өркендеуіне "Вашингтон пост" газетінің қосқан үлесі. 

АҚШ журналистикасының жарық жұлдыздары – Ларри Кинг пен  Опра 

Уинфридің журналистік шеберліктері.  

"Си-эн-эн" ақпараттық корпорациясының тарихы. Ақпарат таратудағы 

ұстанымдары.  

 

АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ 

 

Жапония журналистикасы 

ХIХ ғ. Жапонияда еуропалық басылымдардың дүниеге келуі. Аударма 

газеттердің ұлттық басылымдарды қалыптастырудағы рөлі. 

Басылым түрлері: жалпыұлттық, жергілікті, коммерциялық. Негізгі 

айырмашылықтары, басылымдардың құрлымы, аудиториясы, 

рентабельділігі. 

Жапонияның беделді басылымдары: «Асахи», «Майнити», «Иомиури», 

«Санкей симбун». Жергілікті газеттермен бәсекелестік. Бұл беделді 

басылымдардың бірте-бірте концерндерге айналуы. 

Жапониядағы газет тарату жүйесі. Жапон басылымдарының 

таралымдары. Түрлі партиялық басылымдардың маңызы. 

Журналистер ассоциациясының баспасөзді дамытудағы рөлі. Жапон 

журналдарының ақпарат нарығындағы маңызы. 

 Жапониядағы ірі газет-журнал топтары. Ақпарат агенттіктері. 

 

Түркия журналистикасының тарихы 

Түрік баспасөзінің қалыптасуында француздардың атқарған рөлі. 

Француз елшісі А. Блак шығарған «Спектатер ориенталь» (1821 ж.) газетінің 

маңызы. «Таквим уакай-е» газеті (1831 ж.) - түріктің алғашқы басылымы. 

Түрік мерзімді басылымдары дамуының негізгі кезеңдері. «Жас 

түріктер» қоғамының  баспасөзді дамытудағы рөлі. Олардың ұстанған 

бағыты. И.Шинаси, Зия бей  – түрік журналистикасының негізін салушылар. 

Эмигранттық басылымдар және олардың елдегі саяси ахуалға ықпалы. 

 Түрік журналдарының типологиясы. Азамат соғысы тұсындағы 

баспасөз.  

М. К. Ататүріктің баспасөзге жасаған көмегі.  
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Бір партиялық жүйе тұсындағы БАҚ-тың жағдайы. Демократиялық 

партия кезеңі және баспасөз бостандығы. 

Түркиядағы массондық басылымдар. Стамбул күнделікті газеттерінің 

ақпарат кеңістігіндегі рөлі. “Тамашалатын “ газеттердің басымдылығы. 

Беделді басылымдары. «Ақшам», «Хюрриет»,  «Заман». Түркиядағы 

БАҚ-ты бақылайтын холдингтер: «Доган холдинг», «Ихлас холдинг», 

«Меди» групп. Агенттіктер - баспасөз хабарларының қайнар көзі. 

1980 жылдан кейінгі түрік баспасөзі. Тұрғыт Өзал тұсындағы 

баспасөздегі өзгеріс. 

Түрік БАҚ-ның бүгінгі ахуалы.  

     

Қытай журналистикасының  даму жағдайы 

«Дибао» (VIIIғ) - қытай баспасөзінің алғашқы қарлығашы. Миссионерлік 

басылымдардың қалыптасуы. Публицист Ван Таоның қытай 

журналистикасын өркендетуге қосқан үлесі. Демократиялық басылымдардың 

қалыптасуы.Төңкеріс тұсындағы баспасөз. 

ҚХР-дың жаңа жүйедегі БАҚ-ның қалыптасуы. Шектен тыс 

идеологияланған Қытай баспасөзі. Мәдени төңкеріс тұсындағы  баспасөздің 

жағдайы. 

Қытай БАҚ-ның ақпараттар берудегі өзіндік ерекшеліктері. Басылымдар 

арасындағы тақырыптық бөлініс. Экономикалық реформа тұсындағы 

журналистика. Компартияның бас басылымы – «Жэнминь жибао» газетінің 

рөлі. 

Газет-баспа корпорацияларының пайда болуы. 

«Синьхуа» ақпарат агенттігі. Қытайдағы қазақ басылымдарының даму 

деңгейі. 

 

Оңтүстік Корей  баспасөзі 

Корейлік көне басылымдар. Газетшілердің алғашқы съезі және олардың 

шешімдері. Жапон генерал-губернаторы бақылауындағы баспасөздің 

жағдайы. 

Республика болып жарияланғаннан кейінгі газеттердің коррупциямен 

күресі. 

Корей басылымдарының дәстүрлері. Демократиялық басылымдардың 

қалыптасуы. Ақпарат агенттіктері. Қазіргі корей баспасөзі. 

 

Үнді елінің баспасөзі 

Азиядағы баспасөзі дамыған елдің бірі - Үндістан. Көп  тілді  үнді 

баспасөзінің ерекшеліктері. Ағылшын тілінде шығатын газеттер мен 

жергілікті ұлт тілінде шығатын газеттердің айырмашылығы, ұқсастығы. 

 Иллюстрациялы басылымдардың дүниеге келуі. Жарнама 

агентттіктерінің қызметі. Үндістанның беделді басылымдары:  «Таймс оф 

Индиа», «Индиан экспресс». 
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Ром Рай – үндінің  азат журналистикасының негізін қалаушы. 

  

АФРИКА ЕЛДЕРІНІҢ  ЖУРНАЛИСТИКАСЫ 

  

Египет баспасөзі: өткені мен бүгіні 

Француз экспедициялық корпусы әкелген типографиялық құрал-

жабдықтар. Еуропалық типтегі басылымдардың қалыптасуы. 

Наполеон және баспасөз. Француз басылымдарының мақсаты. 

Мұхаммед Әлидің ұлттық баспасөздің дамуына қосқан үлесі. «Гурналь 

әл-хедив» - араб елінің төл басылымы. 

Елдегі саяси жағдайлардың баспасөзге әсері. Оппозициялық 

басылымдардың дүниеге келуі. «Раудат әл-Мадарис» журналының қоғамдық 

ойдың дамуына қосқан үлесі. Рифаа ат-Тахтави – журналистиканың негізін 

салушылардың бірі. 

Мұғажырлық басылымдардың маңызы. Таяу шығыс ақпарат агенттігі–

МЕНА. 

  

 Халықаралық  ақпарат агенттіктері  

"Рейтер" ақпарат агенттігінің  экономикалық ақпараттарды жеткізудегі 

рөлі. "Рейтердің" негізгі бөлімдері: "Нарық - 3000" Рейтердің ақпараттық-

қаржылық өнімдерінің көсбасшысы."Ақша - 3000" бөлімі ғаламдық ақша 

нарығында жұмыс істейтіндерге арналған.   "Секьюритис - 3000" қызметі өз 

тұтынушыларына  бағалы қағаз туралы, макроэкономикалық  мәліметтер 

туралы ақпарат таратады. Ал "Жылжымайтын мүлік - 3000" қызметі 

жылжымайтын мүлік нарығына сараптама жасаумен айналысады. 

"Франс Пресс" агенттігінің  ақпараттық кеңістіктегі орны.  "Франс 

Пресс" агенттігінің   негізгі өнімдері. 

"Ассошиэйтед пресс" агенттігінің тарихы.  Агенттіктің негізгі өнімдері. 

"Ассошиэйтед пресс" агенттігінің журналистері - Пулитцер сыйлығының 

иегерлері. 

"Блумберг" әлемдік  қаржылық агенттігінің  ақпараттық  агенттікке 

айналуы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗІМІ 

1. Журналистиканың қоғамдағы маңызы. 

2. Шетелдік БАҚ-тың монополиялану процесі.Күнгейі мен көлеңкесі 

3. Сапалы, танымал және аралас газеттер бөлінісі, олардың  спецификасы. 

4. Ағылшын бұқаралық ақпарат құралдарына трансұлттық 

корпорациялардың ықпалы. 

5. Франциядағы ірі газет-баспа топтары. 

6. Американың беделді газеттерінің  әлемдік ақпараттық кеңістіктегі орны. 

7. Германиядағы медиаконцерндер. 
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8. Италия газеттеріне тән ерекшеліктер. 

9. Жапонияның беделді басылымдары. 

10. Түркияның беделді басылымдары. 

11. Шектен тыс идеологияланған Қытай журналистикасы. 

12. Корей басылымдарының дәстүрлері. 

13. Көп  тілді  үнді баспасөзінің ерекшеліктері. 

14. Египет баспасөзі: өткені мен бүгіні 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (СӨЖ) 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Шетелдік басылымдардың оқырман тартудағы әдіс-тәсілдері. 

2. Трансұлттық монополиялар 

3. Журналистік зерттеудің Америкалық үлгісі ("Вашингтон пост" 

газетінің материалдары негізінде)  

4. Г.Вальраф публицистикасының ерекшелігі 

5. Америка басылымдарының стилдік, жанрлық ерекшеліктері. 

6. «Нью-Йорк таймс» газетінің этикалық кодексі. 

7. Қытайдағы қазақ баспасөзі. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРЛЕСЕ АТҚАРАТЫН 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (СОӨЖ) ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Ақпараттық қауіпсіздік  мәселесі 

2. БАҚ туралы заңдар 

3.  Р.Мэрдок империясы 

4. Л.Кингтің сұхбаттасу ерекшелігі 

5. О.Уинфридің журналистік шеберлігі 

6.  Халықаралық ақпарат агенттіктері  

7. Ақпараттық соғыстар. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

Негізгі : 

1. История мировой журналистики. / Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., 

Короченский А.П. - Москва-  Ростов- на -  Дону: Издательский центр, 

2003..   

2. Ибраева Г.Ж. Зарубежная журналисика:история,теория  и практика 

зарубежных СМИ. – Алматы: Қазақ университеті, 2015 

3. Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и 

Австралии. Сравнительный анализ. Артикль XIX. М., 1996. 

4. Барманкулов М.К. Телевидение: деньги и власать?  - Алматы,1998 
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5. Михайлов С.А. Современная  зарубежная журналистика: правила и 

парадоксы. - СПб.2008. 

6. Рамазан А.Ә. Шетел журналистикасының тарихы: Оқу құралы,                 

– Алматы: Қазақ университеті, 2008. –154 б.  

 

Қосымша: 

1. Литература и журналистика США. - М.,2007. 

2. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире.                     

- М., 2010 

3. Информационные службы для зарубежной аудитории Китая.            - 

Пекин, 2008. 

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

тенденции развития. - М.,2009. 

5. Засурский И. Масс-медиа второй республики. - М.,2009. 

6. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно.  –

Москва: Альпина Паблишер, 2011. 

7. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. - М., 2010. 

8. Панарин И., Панарина Л. Информационная война и мир. - М., 2003. 

9. Папов Ю.В. Теофраст Ренодо – основатель французской журналистики/ 

Вестник МГУ. Серия журналистики.2007 № 4. 

10. Урина Н.В. Клерикально-католическая журналистика в системе 

буржуазной прпаганды. М.,2008. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Журналистиканың құқықтық негіздері» пәні журналистика 

факультетінің оқу жоспары бойынша жасалған. Ол заң мен құқық қорғау 

мәселелері БАҚ құралдары мен әдістері туралы тақырыптарды қамтиды. 

БАҚ қызметін құқықтық реттеу зерттеу бойынша курстық жоғары оқу 

орындары мен журналистика мен басқа да негізгі пәндердің теориясы 

негіздерін меңгерген Қазақстанның басқа да жоғары оқу орындарының 

журналистика факультеттері мен кафедраларының студенттеріне арналған. 

Осыған байланысты журналдар мен газеттер үшін арнайы тілші дайындау 

өзектілігін, құқықтық пәндер үшін оқу жоспарына өз енгізу қажеттілігі. Бұл 

курста, заңнамалық және құқық қорғау қызметі мен жарықтандыру әдістері 

Media құқықтық проблемаларды білім журналистика түсіністік студенті беру 

қажет сияқты. Атап айтқанда, журналистер  полиция қызметкерлері, 

тергеушілер және судьялардың қарым-қатынас барысында қиындықтарға 

кезігіп жатады.  Әрине «журналистика құқықтық нормалар» медиа-офицері 

актіде және сот отырысы залында кәсіби жұмыс істей алады, сондай-ақ, ол 

полиция немесе сот қызметкерлерінің тарапынан қысымға ұшыраған 

жағдайларда өз құқықтарын қорғау үшін негіз береді. 

Курстың мәні  бұқаралық ақпарат құралдарының материалдарды құру 

және пайдалануға байланысты, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының 

құру, пайдалану және жабу байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды 

реттейтін ережелер жиынтығы ретінде бұқаралық-ақпараттық құқықтың рөлі, 

кәсіби редакторлар мен журналистер қызметі. 

Пререквизиты: Заманалы журналистиканың пішіні мен формалары. 

БАҚ -тың тілі мен стилі. Қазақ журналистикасының тарихы. Шетел 

журналистикасы.  

Постреквизиты: Жаңа медиа мен Интернет–журналистика . 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып 

1.   Бұқаралық ақпаратты құқықты түсіну 

2.  ҚР заңы мен БАҚ туралы Заңының ұғымдар, негізі мен 

терминдері  

3.  БАҚ туралы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік саясаты 

4.  Ақпараттық қауіпсіздік доктринасы 

5.  Ақпараттақ қолжетімділіктің құқығы  

6.  Журналистердің құқықтары мен міндеттері  

7.  Адамның құқықтары мен оларды БАҚ арқылы қорғау 

8.  Ақпараттық құқық әлеуметтік ақпараттың түрі ретінде  

9.  Құқық қорғау ақпараты және құқықытық публицистика 

10.  Азаматтардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру құралы 

ретіндегі  Құқық қорғау ақпараты 

11.  Зияткерлік меншік 

12.  Жарнама және БАҚ бостандығы 

13.  Қазақстандық құқықтық журналистиканың ерекшеліктері 

14.  Құндылықтар мен Журналистiң заңды мінез-құлық 

мәдениетінің аспектілері 

15.  Бұқаралық аудиторияға ақпараттық-  психологиялық 

жарияланымдар мен хабарлардың психологиялық әсері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Курстың мақсаты: Журналистиканың құқықтық негіздерін оқыта отырып,  

студенттерді құқық тақырыбына жазуға бейімдеу.  

   - Құқық тақырыбына қалам тартумен бірге осы саладағы күрделі 

құбылыстардың қыр-сырын аша білуге үйрету.   

  -    Құқық қорғау саласының ішкі құрылымдарындағы өзіндік ерекшеліктер 

мен басқа салаларға ұқсай бермейтін өзгешеліктері негізінде жаңа сипаттағы 

журналистік ізденістер қажеттігін студенттерге ұғындыру әрі соған 

ұмтылдыру. 

Курстың міндеті: 

- Журналистиканың құқықты негіздерінің Қазақстандағы даму кезеңдерімен 

студенттерді жан-жақты таныстыру; 

- Құқықты журналистиканың функциялары мен  маңызын түсіндіру; 

- Журналистиканың құқықты негіздерін әр түрлі жанрлар аясында танып-

білуге үйрету; 

- Журналистік айғақтаманың журналистік зерттеудегі өзіндік орынын анықтау; 

- Сараптама мақалада тергеу тұжырымдамасын пайдалану әдістерін түсіндіру; 
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- Талдамалы мақалада адвокаттың айқындамасын дәйектеме ретінде пайдалана 

білуге үйрету; 

- Прокурордың наразылығы журналист үшін негізгі дәйектемелердің бірі 

екендігіне көз жеткізу; 

- Сот шешімі, ұйғарымы, үкімі  негізінде сын мақала жазудың бәрі жетістікке 

бастай бермейтінін студенттерге ұғындыру;  

- Сот-дәрігерлік сараптамасы қорытындысын сын мақалада пайдалану 

әдістеріне баулу;  

- Қылмысты ашу барысындағы журналистік зерттеу жургізудің өзіндік 

ерекшеліктерін үйрету;  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

   

 Бұқаралық ақпаратты құқықты түсіну. БАҚ- тағы негізгі ұғымдар - 

ақпараттық құқық. Бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы. Қазақстан 

Республикасында бұқаралық-ақпараттық заң пайда болуы және дамуы. 

Халықаралық шарттар.ҚР заңы мен БАҚ туралы Заңының ұғымдар, 

негізі мен терминдері. «Журналист» ұғымыны  анықтау. БАҚ. шығу жиілігі, 

негізін қалаушы, баспагер және редколлегия. бұқаралық ақпарат 

құралдарының қызметін тоқтату тәртібі. 

БАҚ туралы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік саясаты.   

Ақпарат құралдары туралы заңдарды. бұқаралық ақпарат құралдары 

саласындағы мемлекеттік саясаттың тарихи дәуірлеу: кеңестік, посткеңестік, 

тәуелсіздік дәуірі. мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарында 

органдардың қамту. Бұқаралық ақпарат құралдарында органдарындағы сын.  

Ақпараттық қауіпсіздік доктринасы. Доктринаның мәні. Қазақстанда 

ақпараттық қауіпсіздік доктринасын құру. доктрина мазмұны. 

Ақпараттақ қолжетімділіктің құқығы.  Ұмтылатын және мемлекеттік 

органдар ақпаратты алуға, адам құқығы. ақпарат бостандығы туралы түсінік. 

ақпарат алуға құқығы бар. 

 Журналистердің құқықтары мен міндеттері. Құпия ақпаратты 

түсінік. Мемлекеттік құпиялар. ақпарат көздері. журналистердің құқықтары 

мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленедi. 

Аккредиттеу. сот ісін жүргізудің жариялылығы. журналист ар-намысы мен 

қадір-қасиетін қорғау 

Адамның құқықтары мен оларды БАҚ арқылы қорғау. Қазіргі 

заманғы Қазақстандағы адам құқықтары. құқық қорғау ұйымдарының 

қызметі және БАҚ-пен өзара іс-қимыл олардың. ар-намысы мен беделін 

қорғау. 

 

Құқық қорғау ақпараты және құқықытық публицистика. 
Журналистика және қоғам мүшелерінің құқықтық білім беру және  

бұқаралық ақпарат құралдарында құқықтық насихаттау. 
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Азаматтардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру құралы 

ретіндегі  Құқық қорғау ақпараты. Ақпараттық құқыққорғау ақпаратының 

түрлері. Жанры мен формалары.  

Зияткерлік меншік. Зияткерлік меншіктің құқығы Авторлық құқық. 

Авторлық құқық туралы заң . Сұқбат, ақпараттық хабарлардың авторлық 

құқығы. Авторлық құқықты қорғаудың  халықаралық конвенциясын.  

Жарнама және БАҚ бостандығы. ҚР жарнама туралы заңының негізгі 

ережелері. Жасырын жарнама, арсыз жарнама, этикағы жатпайтын жарнама, 

өтірік жарнама. Жарнама қызметінің құқықтық бақылауы.  

Қазақстандық құқықтық журналистиканың ерекшеліктері. Қазақ 

журналистикасныдағы құқықтық журналиыстканың дамуы. «Алаш» 

партиясының қызметі. А.Байтурсынов, Ә.Бөкейханов, М.Дулатов 

публлицистикасы.  

Құндылықтар мен журналистiң заңды мінез-құлық мәдениетінің 

аспектілері. Құқықтық мәдениеттегі құрылымдық жүйе. журналистің 

құқықтық сезінуі. Журналистік қызметтегі этникалық нормалары.  

Бұқаралық аудиторияға ақпараттық-  психологиялық 

жарияланымдар мен хабарлардың психологиялық әсері. Құқықтық 

ақпаратты таратудағы жаңа ақпараттық технологиялар. Журналистің 

криминалды тақырыптарды баспасөз бетінде жариялауындағы 

мақсаты.Ақпараттық қылмыс.  Интернеттегі цензура.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

1.  ҚР құқыққорғау орындарының жүйесі. 

2. Құқыққорғау ұйымдарының жалпы қызметінің қағидаттары.  

3. Әділеттілік қағидаттары. 

4. Сот iстерiнің материалдарына журналистердің қол жеткізуі. 

5. Құқық қорғау ұйымдарының ақпараттық саясаттының мәні 

6. Құқықтық білім беру, азаматтардың құқықтық білім беру мен қоғамның 

құқықтық мәдениеті 

7. Азаматтардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру құралы ретіндегі  

Құқық қорғау ақпараты 

8. Ақпараттық құқық әлеуметтік ақпараттың түрі ретінде  

9. Құқықтық ақпаратты тарату каналдары 

10. Ақпарат алуға азаматтардың құқығы. 

11. БАҚ- тың аөпарат алу құқығы. 

12. БАҚ құралдарының әділетті ұйымдардың жұмысын насихаттауы.  

13. Сатқа дейінгі тақырыптар туралы жариялланымдар. 

14. Құқықтық жарияланымдардың щығармашылық шеберлігі. 

15. Бұқаралық аудиторияға ақпараттық-  психологиялық жарияланымдар 

мен хабарлардың психологиялық әсері. 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Қоғам жүйесінің әлеуметтік және құқықтық мекемелердегі  

журналистиканың орны. 

 

2. Құқықтық журналистика және оның аудиториясы.  

3. ҚР заңнамаларындағы журналистің құқықтық статусы. 

4.Азаматтардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру құралы ретіндегі  

Құқық қорғау ақпараты 

 

5. Құқықтық ақпаратты таратудағы жаңа ақпараттық технологиялар.  
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

Интернет – журналистиканың бір саласы, бұқаралық ақпарат 

құралдарының бірінен саналады. Интернет-журналистика — ХХ ғ. соңында 

Интернеттің дамуы мен кеңінен таралуы негізінде пайда болған 

журналистиканың жаңа бағыты, саласы болып отыр. Мәтіндік, визуальдық, 

графикалық, анимациялық және дыбыстық сандық ақпараттарды біріктіріп, 

басқаратын интерактивті мультимедиалық жүйе журналистиканы жаңа 

деңгейге көтергені анық.  Ақпараттық қоғам жағдайында мультимедиалық 

журналистиканың  мәні мен маңызы, қажеттігі мен болашағы БАҚ жүйесінің 

жаңа форматта дамуына  түбегейлі ықпал етуде. Сондай-ақ мультимедиалық 

журналистика қоғамдағы саяси, экономикалық, құқықтық, мәдени 

құндылықтарды өзгертіп, бағыт-бағдар беріп отыр. Дәстүрлі БАҚ жүйесі жаңа 

медиалық, дербес журналистикаға қарай түбегейлі бет бұрды.  

«Мультимедиалық журналистика» пәні журналистика факультеттерінде 

оқылатын негізгі  пәндердің, сонымен қатар «журналистика»  мамандығы 

бойынша жалпы әдістемелік пәндердің бірінен саналады.   Мультимедиалық 

журналистиканың мәні, маңызы, жаңа медиа ақпараттық қоғамның  негізі 

ретінде қызмет ететін жүйе, сала, кәсіп ретінде түсінік беріледі. Пән 

Қазақстандағы  интернет журналистиканың дамуы мен қызмет етуіне сипат 

беретін теориялық аспектілерді қамтып, практикалық тәлімгерлікті негізге 

алатын курс.   

Курс журналистика пәндерін оқытудағы негізгі болып саналады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атауы 

1 модуль Мультимедиалық журналистика   

ақпараттық қоғам институты және азаматық журналистиканың 

формасы ретінде 

1 Курстың мақсаты мен міндеттері 

2 Интернеттің ерекшелігі мен қызметтері.Ақпараттық қоғам және 
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Мультимедиалық журналистика.  
3 Мультимедиалық журналистикадағы ақпараттық инфраструктура және 

ақпараттық технология. Ақпараттық ресурстар. 
4 БАҚ-тың Интернеттегі порталдары мен ақпараттық қорлары. 

Журналистикадағы конвергенция және дигитализация.  
5 Мультимедиалық журналистиканың дербестенуі – азаматтық 

журналистиканың негізі.  

2 модуль Мультимедиалық журналистиканың қызмет ету 

функциялары, принциптері: интерактивтілік пен он-лайн ережесі 

6 Мультимедиалық журналистиканың ақпараттық, мәтіндік, 

анимациялық, визуалдық, дыбыстық құралдары мен 

бағдарламалары.  

7 Мультимедиалық журналистиканың жанрлары.  Жанрлардың 

эволюциясы. 

8 Интернет басылымдар жүйесі. Электронды БАҚ – Интернетте. 

Мультимедиа технологиясы. Оқырмандармен интерактивті қарым-

қатынастың ықпалдылығы. 

9 Он-лайн журналистика, жұмыс істеу принциптері.  Желілік және 

желілік емес қызмет түрлері. Вебинар, веб-конференция және веб-

форумдар.   

3 модуль Мультимедиалық журналистикадағы  

технология, дизайн, шығармашылық    

10 Мультимедиалық журналистикадағы жаңа технологиялар.  

Веб-дизайн, оның негіздері. Графикамен жұмыс істеуге арналған 

компьютерлік қолданбалы бағдарламалар. 

11 Веб-редактор: қызметіне қойылар талаптар, жұмыс істеу 

принциптері. Журналистикадағы блогинг. Блогосфера және 

журналист шығармашылығы.  

12 Мультимедиялық журналист және Нетикет. Веб-журналист 

қызметін реттейтін  құқықтық және этикалық талаптар.  

13 Веб-журналистика және ақпараттық қорлар, ақпараттық аудит, 

ақпараттық маркетинг және менеджмент.  

14 Ақпаратты қорғау жүйесі. Ақпараттық қауіпсіздік. Интернет 

журналистиканың аудиториясы.  

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Мақсаты: желілік журналистиканың ерекшелік сипаттарымен, 

Интернеттің пайда болу және дамуымен, желіні пайдаланып жұмыс істеу 

әдістерімен, веб парақшаларын әзірлеудің шығармашылық процесімен, 

сайттарды басқару жүйесімен таныстыру, желілік журналистиканың 
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жанрлары мен пішіндерін меңгеруі, веб-журналистің еңбек қарым-

қатынастарын реттейтін кәсіби-этикалық ережелер және қағидалармен, 

Интернет журналистиканың қазіргі теориялық мәселелерімен таныстыру. 

Тәжірибелік сабақтарда интернет-БАҚ-тың ерекшелігін, ақпаратты беру 

тәсілдерін, желілік жүйелерді табысты жүргізудің принциптерін; web-дизайн 

и web-коммуникация негіздеріне көңіл бөлінеді. 

Міндеттері: мамандардың әр түрлі сипаттағы Интернет сайттар үшін 

веб материалдарды даярлайтын, өңдейтін және тарата алатын біліктілігін 

қалыптастыру. 

БАҚ жүйесіндегі Интернеттің өзіндік ерекшелігін;  

Интернет және оның ақпараттық ресурстарының құрылымын; 

виртуальды құрылымдар, мультимедиа технологияның 

архитектоникасын;  

Интернет-журналистиканың жанрлары мен пішіндерін;  

Интернет қызметін реттеудің қазіргі заманғы құқықтық жүйесін; 

желілік жарияланымдардың психологиясын айқындау болп саналады.  

Осы пәнге қатысты білім беретін сабақтас пәндер: Информатика, 

журналистикаға кіріспе, радиожурналистика, тележурналистика, әдеби 

редакциялау,  бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА   

АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМ ИНСТИТУТЫ ЖӘНЕ АЗАМАТЫҚ 

ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ФОРМАСЫ РЕТІНДЕ 
 

Курстың мақсаты мен міндеттері 

Интернеттің пайда болуы. Мультимедиалық журналистиканың ерекшелігі 

мен қызметтері. Интернеттегі жүйелер мен адрестер.  

Белгілеу тілі және гипертекст ұғымы. Браузерлер және басқа да 

компьютерлік бағдарламаларды қолдану. 

Желінің іздеу жүйесі. Электронды хат алмасуды тиімді пайдалану. 

Пошта бағдарламаларының негізгі және қосалқы көмекші қызметтері. 
 

Интернеттің ерекшелігі мен қызметтері. Ақпараттық қоғам және 

Мультимедиалық журналистика 

Ақпараттық қоғам және Интернет-журналистика.  

Ақпараттық инфраструктура және ақпараттық технология.  

Конвергенция және дигитализация. Ақпараттық ресурстар. 

Мультимедианың дамуы – ақпараттық қоғам дамуының негізі. 
 

Мультимедиалық журналистикадағы ақпараттық инфраструктура 

және ақпараттық технология. Ақпараттық ресурстар.  

Мультимедиалық журналистика қалыптасуындағы ақпараттық 

инфрақұрылымдар.  
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Ақпараттық технология және Интернет. БАҚ-тың Интернетке орналасуы. 

Жаңа медитаның жаһандық және ұлттық даму ерекшеліктері, проблемалары. 
 

БАҚ-тың Интернеттегі порталдары мен ақпараттық қорлары. 

Журналистикадағы конвергенция және дигитализация.  

Мерзімді басылымдар Интернетте. Радио Интернетте. Телевизия 

Интернетте.  

Мультимедиа. Электронды хат тарату тізімі. Телеконференциялар. 

 Журналистер қажетті мағлұматтар алатын желілік мамандандарылған 

ақпарат көздері.  

Веб-технология интеграциялық технология ретінде.  

Конвергентті журналистиканың даму бағыттары, талаптары.  

БАҚ жүйесіндегі дигитализация, жаңа сандық технологиялар.  
 

Мультимедиалық журналистиканың дербестенуі – азаматтық 

журналистиканың негізі 

Интернет  журналистиканың ақпараттық, технологиялық және 

интерактивті мүмкіндіктері.  

Азаматтық журналистиканың дамуы, қалыптасуы. Интернет 

журналистиканың дербестенуіне апаратын құрал ретінде.  

Жаһандық және жергілікті ерекшеліктері. 
 

МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ 

ФУНКЦИЯЛАРЫ, ПРИНЦИПТЕРІ: ИНТЕРАКТИВТІЛІК ПЕН ОН-

ЛАЙН ЕРЕЖЕСІ 
 

Мультимедиалық журналистиканың ақпараттық, мәтіндік, 

анимациялық, визуалдық, дыбыстық құралдары мен бағдарламалары 

Мультимедиа саласындағы жаңа бағыттар мен технологиялар.  

Д3 форматындағы жобалар. Мультимедиа журналистика 

функцияларының жаңа бағыты ретінде.  

Мультимедиалық жобаларды орындаудағы ақпараттық ізденістер. 

Мәтіндік, визуалдық, аудио, графикалық, анимациялық құралдарды басқару 

әдістері.  
 

Мультимедиалық журналистиканың жанрлары.  Жанрлардың 

эволюциясы 

Жаңалық және жаңалықтар лентасы. Веб-күнделіктер. Фотодеректер. 

Репортаж элементтері. Сұхбат. Көзқарас, пікір. Аналитикалық мақала 

(шолу, очерк). 

Жаңалық порталдары. Сілтемелер каталогы. Дайджестер мен веб 

шолулар.  

Интернет-журналистиканың болашағы және кейбір олқылықтары. 

Жанрлардың өзгеруі, интеграциялануы, эволюциясы. 
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Интернет басылымдар жүйесі. Электронды БАҚ – Интернетте. 

Мультимедиа технологиясы 

Интернет-газеталар, Интернет-журналдар – электронды баспасөздің 

құралы ретінде. Дәстүрлі мезімді басылымдардың Интернет бетіне көшуі.  

Телевизия және радио Интернетте. Интернет-радио және Интернет 

телевизияның мүмкіндіктері, хабар таратуы ерекшеліктері, болашағы.  

Мультимедиа технологяисының қарыштап дамуы. Жаңа форматтағы 

медиа.  
 

Он-лайн журналистика, жұмыс істеу принциптері.  Желілік және 

желілік емес қызмет түрлері. Вебинар, веб-конференция және веб-

форумдар 

Журналистикадағы интерактивілік пен он-лайн: мүмкіндіктері мен 

артықшылықтары.  

Онлайн-журналистиканың ерекшелігі. Желідегі ақпараттық кызметтер.  

Онлайн-журналистикадағы мәтін. Интернет желісіндегі жарияланымның 

ақпараттық жиынын әзірлеу.  

 

МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ  

ТЕХНОЛОГИЯ, ДИЗАЙН, ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

 

Мультимедиалық  журналистикадағы жаңа технологиялар. Веб-

дизайн, оның негіздері. Графикамен жұмыс істеуге арналған 

компьютерлік қолданбалы бағдарламалар 

Веб-парақшалар мен сайттар дизайнының ерекшеліктері. Веб-дизайн 

негіздері. Графикамен жұмыс істеуге арналған компьютерлік қолданбалы 

бағдарламалар. Дизайн элементтері. Дизайн принциптері. Орынды қолдану. 

Пропорциялар. Бағыттылық. Стиль бірлігі. Контраст. Тұтастай образ. 

Ұстамдылық. Детальге айрықша мән беру. 

Қаріп архитектурасы. Қаріпті бағалау мен таңдау. Үйлесім. Қарсылық. 

Контраст. Қаріпті тиімді пайдалану. Сурет өнері. Фотосуреттің эмоциональді 

әсері. Суретті тиімді пайдалану. Түспен жұмыс істеу. Түстер туралы ілім. 

Жылы және күңгірт түстер. Эмоциялық фон. Мәтіннің құрылымы. 

Тақырыптар мен тақырыпшалар. Гиперсілтемелер жасау. Маркерлер мен 

тізімдер. 

 

Веб-редактор: қызметіне қойылар талаптар, жұмыс істеу 

принциптері. Журналистикадағы блогинг. Блогосфера және журналист 

шығармашылығы 

Веб-сайттар үшін мәтін жазу. Оқуға қолайлылығы.   

Жобалау мен жоспарлау. Мәтінмен жұмыс кезеңдері: декомпозиция;  

композиция; құрылымдық-стилік әдеби өңдеу; логикалық бірізділік; мәтінді 

сынау.  
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Желілік матералдарды әдеби өңдеудің ерекшеліктері. Мағынаны әдеби 

өңдеу. Ақпараттың артық жүк көтеруі. Тілдің қарапайымдылығы.  

Мәтін дизайны. Мәтінді күшейтетін кейбір бейнелеуіш элементтер. 

Пиктограммалар, көрсеткіштер мен бастырмалар. 

Журналист блогы. Блоктағы мультимедиа. Қазақстандағы блогосфера, 

дамуы, болашағы.  Блок – журналистің виртуалдық шығармашылық алаңы.  
 

Мультимедиялық журналист және Нетикет. Веб-журналист 

қызметін реттейтін  құқықтық және этикалық талаптар 

Мультимедиялық журналист және Нетикет. Интернет-журналистика 

шығармашылық түрі ретінде. Интернеттегі дерек, оны жинақтаудың 

ерекшелігі. Веб-парақшалардың сапасын айқындау. Интернет арқылы қарым-

қатынас жасаудың психологиялық ерекшелігі. 

Он-лайн журналистика саласындағы инновациялар; жаңа міндеттер мен 

одан туындайтын жаңа кәсіби талаптар. 

Мультимедиялық журналист: дағдысы мен тәжірибесі. Журналистің тіл 

мәдениеті. Веб-журналистің жұмыс тәсілдері. Желідегі журналистік білім. 

Журналистикадағы деректердің шынайылығы мәселесі. Веб-журналист 

қызметін реттейтін  құқықтық және этикалық талаптар. Қазақстанның БАҚ-

қа қатысты заңдары. Қазақстан Республикасының тіл саясаты және 

мемлекеттік тілде ақпарат таратуда қолданылатын нормалар. 
 

Веб-журналистика және ақпараттық қорлар, ақпараттық аудит, 

ақпараттық маркетинг және менеджмент 

Интернет-басылымдардың экономикасы мен менеджменті. Веб-сайттар 

рейтингі. Интернет жарнама мен PR-технологияның негіздері. Жарнама 

сценариін жазудың принциптері. Юмор -  назар аудартудың пәрменді тәсілі 

ретінде. Жарнама жасаудағы шығармашылық ізденістер. Жарнама 

тиімділігін айқындау.  
 

Ақпаратты қорғау жүйесі. Ақпараттық қауіпсіздік. Интернет 

журналистиканың аудиториясы 

Инернет журанлистикадағы ақпарттық қауіпсіздік мәселесі.  

Аудиторияның құрылымы және оларды қызықтыратын жайлар. 

Мотивтер. 

 Электронды БАҚ пәрменділігі мен тиімділігі. Аудиторияны типтеу 

мәселелері.  

Аудиторияны зерттеудің ғылыми негіздері. Ақпаратты қабылдаудың 

психологиялық ерекшеліктері. 

Аудиторияны зерттеу әдістері – сайтқа кіруді тіркеу және есептеу, 

сұрау салулар, бақылау, құжаттарды талдау, эксперимент. Телефонмен 

хабарласу,  электронды почта, хабарландырулар тақтасы, чаттар мен 

конференциялар арқылы аудитория талап-тілектерін білу. Аудиторияның 

мотивациясы.  
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ҰСЫНЫЛАТЫН ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР ТІЗІМІ 

 

1. Интернеттің дүниеге келуі және оның қоғам дамуына ықпалы. 

2. Бұқаралық ақпарат құралы ретіндегі Интернеттің ерекшелігі. 

3. Интернет-журналистиканың бейнелеуіш құралдары. 

4. Журналистер үшін электронды почта. 

5. Желідегі виртуальдық конференциялар. 

6. Интернеттегі пікірталас өнері. 

7. Желілік жарияланымдардың тіл мен стиль ерекшелігі. 

8. Веб-журналист: жұмыс істеу дағдысы. 

9. Он-лайн режимінде жұмыс істеу ерекшелігі. 

10. Веб-сайттардың қазіргі заманғы дизайны. 

11. Желілік БАҚ және ақпараттық порталдар. 

12. Интернет және оның аудиториясы. 

13. Интернет және радиохабар тарату. 

14. Интернет және телевизия. 

15. Мультимедиа технологиялар. 

16. Желілік журналистің этикеті. 

17. Интернеттегі қазақ тілі: проблемалары мен болашағы. 

18. Интернет дамуындағы қазіргі үрдістер. 
 

 

КУРСТЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

1. "Мен Веб-журналиспін" 

2. Желілік жарияланымдарды әдеби өңдеу. 

3. Microsoft Word бағдарламасы және гипертекст 

4. Қолданбалы графикалық бағдарламалар 

5. Веб парақшаның дизайнын жасау және стилін анықтау 

6. Сайт рейтингін анықтау мақсатында әлеуметтік зерттеулер 

7. Реалаудио режимінде Интернет радио хабарлары 

8. Желідегі видеоматериалдар 

9. Желілік жаңалықтар сайттары 

10. Интернет журналистика проблемалары 

11. Вебинар мен веб-форумдар: ұйымдастыру және өткізу технологиялары 

12. Журналист және блог. Блогосфераның бүгіні мен болашағы.  

13. Мультимедиа және жаң атехнологиялар 

14. Интернет басылымдар: дамудың жаңа бағыттары 

15. Интернет ТВ: артықшылықтары мен мүмкіндіктері 

16. Интернет радио және эфирлік радио. 

17. Веб-журналистиканың даму бағыттары 

18. Мультимедиалық журналистиканың   жұмыс істеу принциптері 

19. Конвергентті журналистика ХХІ ғасырда 

20. Журналистикадағы сандық өлшем, ақпараттық бірлік.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (СӨЖ) 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ: 

 

1. Дәстүрлі журналистика және мультимедиа журналистикасының 

жанрлары. 

2. Веб-басылымдар - заманауи-басылымдар. 

3. Медиа кеңістігіндегі веб-медианың орны. 

4.  Мультимедиа  журналистикасының редакция алқасы. 

5. Мультимедиа журналистикада редакция жүйесінің негізі. 

6.  «БАҚ туралы» заңы. 

7. Қазақстандағы мультимедиа журналистикасының тарихы. 

8. Веб-жоблалардың спецификасы. 

9. Веб-басылымдардың және сайттардың типологиясы. 

10. Мультимедиялық журналистика. Мәтіннің түрлері, редакциялау. 

11. Авторлық жоба, веб-шолу, блог. 

12. Желілік ұйымдардың сипаттамасы. 

13. Интернет және газет жанрлардың түрлері. 

14. Интернет БАҚ-тың түрлері.  

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРЛЕСЕ АТҚАРАТЫН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА (СОӨЖ) ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

1. Аймақтық желі БАҚ. 

2. Интернеттің тілі. 

3. Интернет тарихынан фактілер. Байланыс құралы ретінде Интернет 

ерекшеліктері. 

4. Интернет үшін бағдарламалық қамтамасыз ету. 

5. Интернет тілдің пайда болу себептері. Интернет-ресурстардың түрлері.  

6. Желілік ақпарат құралдарының түрлері.  

7. Дәстүрлі және желілік редакциялардың негізгі айырмашылықтар. 

8. Желілік бұқаралық ақпарат құралдарының  құрылымы. 

9. Мультимедиалық журналистикадағы жанлар.  

10. Интернет БАҚ мәтіннің ерекшеліктері. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі:  
1. Есхуатова Н.Б., Султанбаева Г.С. Интернет-журналистика. Учебное пособие, 

Изд-во:Қазақ университетi, Алматы 2015. 

2. Амзин А. Новостная интернет-журналистика. - М: Аспект Пресс,  2011 

3. Алимжанова А.Б. Мультимедиалық журналистика. Оқу құралы.- Алматы: 

Қазақ университетi, 2016. 

4. Барлыбаева С.Х. Телевизионная журналистика. Учебное пособие. – Алматы: 

Қазақ университетi, 2011.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857457/
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5. Дорнер Д. Публикации в Интернете. Пер. с англ. –М.: ООО Издательство АСТ, 

2006. 

6. Журналистика: Сборник пособий, учебников, материалов. – М: 

Галерия Флинта, 2009.  

7. Кихтан В. В. Информационные технологии в журналистике. –Ростов на Дону: 

Феникс, 2007. 

8. Социология Интернет-СМИ. Учебное пособие (Серия "Интернет-

журналистика", Фомичева И.Д.2007 

9. Машкова, С.Г. Интернет-журналистика : учебное пособие 2006 Тамбов: Изд-

во тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с. 
         

Қосымша:  

1. Алимжанова А.Б. Блогтық журналистика. Оқу құралы.- Алматы: Казак 

университетi, 2016. 

2. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. Пер. с англ. –М.: 

Вильямс, 2006. 

3. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мыслы. –М,: Аспект Пресс, 2007. 

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник. 2-е 

изд. –М.: Аспект Пресс,2007. 

5. Робин Уильямс Недизайнерская книга о дизайне. –СПб,: ИД ВЕСЬ, 2006. 

6. Сұлтанбаева Г.С. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы саяси коммункиация: 

шетелдк тәжірибе және Қазақстан. –Алматы: Михаилов М., 2010. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

          

«Телерадиожурналистика» пәннің мақсаты мен бағыты теледидар және 

радио хабарларының әлемдік ақпараттық кеңістікте таралуын, олардың 

жұмыс істеу заңдылықтарын, радио және тележурналистиканың ғылыми 

түсінігін құру болып табылады. 

  «Телерадиожурналистика» пәні: студенттерді радио мен теледидардың 

теориясы мен тәжірибесінің негізімен таныстырады. Қазақстандағы, ТМД 

елдеріндегі радио мен телевизияның заман талабына сай дамуына  нақты 

талдаулар жасайды. Сондай – ақ,  кеңестік замандағы телерадиохабарларын 

тарату, хабарларды дайындау ерекшелігімен қатар  қазіргі заманғы теле- 

радиоарналардың жаңаша жұмыс тәсілдерін теориялық негізде меңгереді.  

Пәнді меңгеру барысында студенттер телевизия және радио 

саласынындағы журналистер мен редакторлардың тәжірибелерімен 

танысады. Телесюжеттер мен радиохабарларды жасауға машықтану, сұқбат 

алу, мәтіндерді өңдеу – мұның барлығы телерадиожурналистерді даярлау 

барысындағы мамандықты игерудің маңызды кезеңдері болып табылады. 

Шығармашылық тұрғыдағы тапсырмалар, соның ішінде телесюжеттер 

мен  радиохабарлардың жобаларын жасау, сол жобаларға  сценарий жазу 

теориялық  білімін тәжірибелік  негізде нақтылай түседі. 

  Пререквизиттер: «Журналистикаға кіріспе», «Журналистика тарихы», 

«Заманауи бұқаралақ ақпарат құралы». 

Постреквизиттер: «Телерадио хабарларын даярдау технологиясы», 

«Телерадиожурналистика  бойынша шеберлік сыныптары»,  «Телевизиялық 

сұхбат». 

Оқытудың нәтижелері 

Жалпы құзіреттілігі: 

- құралдық: Электронды БАҚ туралы жалпы кең ауқымды екенін 

түсіндіре  отырып радио мен  телевизияның жұмысы шығармашылық топтан 

түратындығы туралы түсінік беріледі. 
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- тұлғааралық: Ойлай білу қабілеті және журналистің өзін кадрде және 

кадр сыртында ұстай білуі,  телевизия және радио эфирлерінде тосыннан 

болатын жағдайларға психологиялық тұрғыдан дайын болуы.   

жүйелілік: 
- пәндік құзіреттілік: телевизиялық және радио сюжеттерді, 

сценарийлерді жаза білу, радио және видео материалдарды монтаждау, өңдеу 

және оларды әуенмен әрлеп, сазбен көмкеріп, эфирге шығару.  

Бакалаврдың негізгі құзіреттілік пішіні:  

 «Телерадиожурналистика» курсын меңгеруде студенттердің мына 

төмендегі мәселелерді: 
- Қазақстандағы және әлемдегі радио мен телевизияның қазіргі 

замандағы  даму тарихын; 

  - телерадиохабар  таратудың  заманауи  үрдістерін; 

- хабар таратудың спецификасы: табиғатын, тілін, телерадионың 

көркемдік ерекшіліктері мен оның жанрларын.; 

- радио мен теледидар техникасын білуі қажет 

Бакалавр: 

- ақпарат жинауды, хабарларына тақырып қоюды, бағдарлама кейіпкерін 

таңдай білуді; 

- телерадиобағдарламаларға сюжеттер жасауды, сценарлық жоспар 

құруды, сценарий жазуды; 

- телерадиобағдарламаларды өңдеу, түсірілім барысын дайындау, 

- телерадиосценарийлерді редакциялау, телерадио мәтіндерін кадрде 

және кадр сыртында жинақтау, 

 - телерадиобағдарламалардың  шығармашылық тобында жұмыс істеу: 

режиссермен, оператормен, дыбыс операторымен білу керек. 

Бакалавр: 

- телерадиожурналистиканың әдістерін,  

- телерадиобағдарламалар мен жаңалықтар топтамасын дайындау 

тәсілдерін,  

- телерадиобағдарламаларын кадрде және кадрдан тыс жүргізу 

ерекшелікерін, 

- телерадиобағдарламаларын жасау  тәсілдерін,  

-телерадиохабар тарату тәсілдері мен мультимедиялық 

журналистиканың тәжірибелік  әдістерін меңгеруі тиіс. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары  

Телевизиялық журналистиканың ақпарат кеңістігіндегі алатын 

орны 

1 Қурстың жалпы сипаттамасы. Телевизиялық журналистиканың 

өзіндік ерекшеліктері  
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2 Телевизиялық  журналистика тарихынан. 

3 Телевизиялық  журналистиканың функциялары, спецификасы. 

4 Телевизиялық журналистиканың  жанрлары. 

5 Тележурналистика пішіндері 

Телевизиялық журналистика табиғаты 

6 Тележурналистиканың  бейнелеуші құралдары 

7 Телевизиялық сценарий 

8 Телевизиядағы мамандықтар 

9 Экран этикасы: телеарна және тележурналист имиджі  

       

10 

Телевизиялық журналистиканың даму тенденциялары: 

телевизиядағы конвергенция; тележурналистикадағы 

интербелсенділік; телевизиядағы аутсорсинг,т.с.с. 

Радиожурналистиканың БАҚ жүйесіндегі орны мен маңызы 

11 Радиожурналистиканың өзіне тән ерекшеліктері. 

Радиожурналистика тарихынан. 

12 Радиохабардың құрылымы. Радиожурналистикадағы жанрлық 

түрлердің жүйесі. 

13 Радиохабардың құрылымы.  Радиодағы  сөйлеу техникасы мен 

режиссура. 

14 Радио аудиторияны зерттеу тәсілдері.  

15 Радиодағы тікелей эфир заңдылықтары. Радиожурналистің 

мінез-құлқын реттейтін кәсіптік-этикалық ережелер мен 

нормалар. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудағы мақсат – телерадиожурналистиканың әлеуметтік 

институт, БАҚ жүйесінің бір тармағы, қоғамдық қызметтің бір саласы болып 

табылатын ілім екендігіне ғылыми – теориялық тұжырымдама жасау, 

сонымен қатар, болашақ БАҚ мамандарының телерадиожурналистикаға тән 

принциптер мен заңдылықтарды теориялық негізде меңгеріп шығуларын 

жолға қою. 

Пәнді оқытудағы негізгі міндеттер: 

- телерадиожурналистиканың табиғаты мен өзіне тән ерекшеліктерін, 

құрылымдық сипаты мен бейнелеуші құралдары жайында толыққанды 

мағлұмат ұсыну; 

- телерадиожурналистиканың жанрлары мен пішіндерін жеке – жеке 

талдап түсіндіру; 

- телерадиожурналистиканың тарихи кезеңдерін, қазіргі заман 

аясындағы тенденциясын баяндау және келешегі туралы тұжырым жасау; 

- кадрдегі сөйлеу техникасы мен режиссураны меңгерулеріне жол ашу; 
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- телерадиохабар сценарийін жазуды, телебағдарламаларды 

жоспарлауды, тележаңалықтарды беттеуді, оны эфирден беру жолдарын 

үйрету; 

- телеаудиторияны зерттеу, телехабардың сапалық критерийлерін 

айқындау принциптепрін оқыту; 

Біріншіден, телерадиожоба ұйымдастырудың кәсіби принциптері мен 

заңдылықтарын оқыту; 

Екіншіден, теориялық білімді іс жүзінде қолдана білуге, соған сәйкес 

журналистік әдіс – тәсілдерді шығармашылық шеберлікпен пайдалануға 

үйрету; 

Үшіншіден, пәнді оқыту барысында алған теориялық білімдері мен 

тәжірибелік тәлімдерінің нәтижесін іске асыру үшін әрбір студентке кәсіби 

телерадиоарналарға ұсынатын авторлық жобасын жасатып, соның арасынан 

ең үздік шыққандарын студенттің жобасымен бірге эфирге ұсыну;  

Төртіншіден, болашақ маманға телевизия және радио эфиріндегі 

телебағдарламаларды саралап, оған кәсіби деңгей тұрғысынан нақты 

критерийлер бойынша баға берудің үлгісін көрсету және сол үлгі бойынша өз 

сараптамаларын жасату.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ТЕЛЕВИЗИЯЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ  АҚПАРАТ 

КЕҢІСТІГІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ  

 

Курстың жалпы сипаттамасы. Тележурналистиканың өзіндік 

ерекшеліктері 

Тележурналистика – БАҚ – тың бір саласы, соның ішіндегі орасан зор 

мүмкіндіктерді иеленетін жүйе, ХХ – ғасырдың адамзат игілігіне ұсынған 

ұлы жаңалығы, адам баласының ой – санасына, көзқарасына тікелей әсер 

ететін идеологиялық құрал, рухани нәр мен эстетикалық әсер беретін өнердің 

өзгеше бір түрі, өркениетті әлемдегі саясат алаңы,аудиторияны зерттеумен 

айналысатын арнайы әлеуметтік институт, ақпаратты алу мен  қабылдауды 

бейнелік сипатта жүзеге асыратын техникалық базадағы шығармашылық 

қызмет. 

Телевизиялық  журналистика тарихы 
30-40 – жылдардағы экспериментальдық телехабарлар. 

50 – жылдардағы  журналистік телевизия 

60 – жылдардағы телепублицистика 

70 – жылдардағы  бейнежазбаға негізделген телевизия 

Қайта құру мен жариялылық кезеңіндегі телевизия 

90 – жылдардағы тәуелсіз мемлекеттер телеарналары 

Қазіргі заманғы тележурналистика 

Тележурналистика функциялары 
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Ақпараттық функциясы 

Мәдени – ағартушылық функциясы 

Интегративтік функциясы 

Әлеуметтік – басқарушылық функциясы 

Ұйымдастырушылық функциясы 

Танымдық (білім берушілік) функциясы 

Рекреативті функциясы 

Тележурналистика  жанрлары 

Тележурналистиканың ақпаратты жанрлары: телеақпарат, 

телесұхбат, телерепортаж, есеп, қадрдегі  монолог (выступление).  

Тележурналистиканың талдамалы жанрлары: телекомментарий, 

телешолу, телеәңгімелесу, теледискуссия, баспасөз мәслихаты, 

телекорреспонденция, журналистік зерттеу.  -  Тележурналистиканың 

деректі – көркем жанрлары: эссе, телеочерк, (портреттік, проблемалық, 

жолсапар), суреттеме және қоғамдағы типтік кемшіліктер мен кертартпа 

әрекеттерді    сын тезіне салуға арналған телетуындылар тобы- сатиралық 

жанрлар.   

Тележурналистиканың пішіндері 

Дәстүрлі тележурналистикамен сабақтастыра отырып, тікелей эфир 

әдісімен жүзеге асатын қазіргі заманғы тележурналистика пішіндерін 

төмендегідей сипатта топтастыруға болар еді: 

Қазіргі заманғы тележурналистика пішіндерінің  классификациясы:  

     1.Телесюжет 

     2.Тележаңалықтар топтамасы 

     3.Телесараптама 

     4.Токшоу 

     5.Реалитишоу 

     6.Интерактивті бағдарламалар 

     7.Авторлық бағдарлама 

     8.Музыкалық бағдарлама 

     9.Көңілашар бағдарлама 

     10. Интеллектуалдық бағдарлама 

     11.Лингвистикалық бағдарлама  

     12.Телеролик 

     13.Телемарафон 

     14.Телеойын 

     15.Телекөпір 

     16.Телеакция 

Әлбетте, электронды журналистика көз ілеспес шапшаңдықпен даму 

үстінде. Қазіргі таңда кәсіби шеберліктің ең биік шыңы дәл осы минутарда 

әлемде болып жатқан маңызды оқиғаларды алғашқы болып хабарлау өнері. 

Сондықтан да уақыттан озбаған күннің өзінде уақытқа ілесіп отыру –

журналист үшін кәсіби парыз. 
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ТЕЛЕВИЗИЯЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА ТАБИҒАТЫ 

 

Тележурналистиканың  бейнелеуші құралдары  
Тележурналистиканың бейнелеуші құралдары: бейне, дыбыс, сөз, 

музыка, монтаж  Тележурналистиканың бейнелеуші құралдарын оқыту үшін 

ең алдымен, олардың экран тілінің элемпенттері  ретіндегі функцияларын  

түсіндірген абзал. Тележурналистиканың бейнелеуші құралдары – бейне, 

дыбыс, сөз, музыка экран тілінің негізгі элементтері болып есептеледі. Ал 

экран тілінің қосалқы элементтері тележурналистиканың табиғатына тән 

ерекшеліктерден келіп туындайды. Тележурналистикадағы бейнелі ақпарат 

камераға түсіру арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан да кадр, план, ракурс, 

монтаж экран тілінің қосалқы элементтері ретінде роль атқарады. Кадр уақыт 

мөлшерін есепке алуға мүмкіндік берсе, план – экрандағы көрініс сипатын 

айқындайды,  ракурс –  бейнелік материалды әр қырынан  түсіру тәсілі, 

монтаж – түсірілген бейнематериалдарды іріктеу әдісі  болып табылады. 

Экран тілінің өзіне тән заңдылықтары.  Бейнелі ақпараттың дәйектілігі. 

Тележурналистикадағы тікелей эфир – экрандағы өмір шындығы. Фактілерді 

іріктеу тәсілдері және кәсіби шеберлік.  

 

Телевизиялық сценарий 

Тележоба әзірлеудің ең басында тұратын процесс телесценарий жазу 

болып табылады. Телесценарий – кез-келген хабардың, кез-келген жобаның 

«қаңқасы», яғни эфирге шығатын телетуындының  қағазға түсірілген 

нұсқасы. Ол әдеби, яғни, журналистік және режиссерлік сценарий болып 

екіге бөлінеді. Режиссерлік  сценарий жұмыс сценарийі деп те аталады. 

Өйткені, журналистік сценарийде экрандық туындының монолог, диалог 

сипатындағы тілдік баяндау процесі қамтылса, режиссерлік сценарийде 

бейнелік көрініс ретіндегі іс-әрекет процесі ұсынылады. Тікелей эфирде 

өтетін телебағдарламаларға толыққанды сценарий жазылмайды. Сондықтан 

да ол сценарлық жоба деп аталады. Аталмыш тақырып аясында 

«Тележурналистикадағы жазу өнерінің кәсіби принциптері», «Авторлық 

сценарий», «Режиссерлік сценарий»,  «Авторлық мәтінді экрандық туындыға 

айналдыру қисындары» қарастырылады. Телесценарийді экрандық  туындыға 

айналдыру процесі. Телесюжет және оның құрылымы. 

 

Телевизиядағы мамандықтар 

Тележурналистиканың  мамандықтары атқаратын қызметтерінің 

сипатына қарай  шығармашылық және техникалық  болып екіге бөлінеді. 

Әлбетте, шығармашылық мамандықтар тобына журналистік қызмет енеді. 

Тележурналист деген жалпы атаудың өзі телевизияның шығармашылық 

қызметі аясында  сан тарауға бөлініп кетеді. Тіпті, жанрларға байланысты 

атауы бар мамандықтар да кездеседі: телекомментатор, интервьюер, 

шолушы, тележүргізуші, редактор, виджей. Атқаратын қызметі 
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техникалық  болғанмен орындалу реті тек ғана шығармашылық процесс 

арқылы жүзеге асатын  мамандықтар да бар: оператор, режиссер, 

режиссердің асистенті, т.с.с.  Сонымен қатар,  телевизияның  экономикалық  

ахуалын шешетін  қазіргі заманғы мамандықтар бар: маркетолог, жарнама 

агенті, продюссер, т.с.с. Ал телехабарлардың техникалық сапасын 

қамтамасыз ететін қызметкерлер техникалық мамандықтар тобына жатады: 

бейнеинженер, жарық түсіруші,т.с.с.  

 

Экран этикасы: телеарна және тележурналист имиджі  

Мемлекеттік және мемлекеттік емес арналардың қоғамдағы ролі. 

Аймақтық телеарналардың атқаратын ақпарат таратудағы және қоғамдық 

пікір қалыптастырудағы ролі. Телеарналардың өзіндік тұғырнамасы, 

ұстанатын позициясы, жұмыс істеу бағыты, бет – бейнесі, имиджі, форматы.  

Тәуелсіз телеарналардағы пікір алуандығы мен экран этикасына сай 

келмейтін көріністер. Салалық телеарналардың танымдық сипаты мен 

мақсаттық аудиториясы. Телеарна имиджін айқындайтын тұлға - 

тележурналист. Телеарна имиджіне тікелей әсер ететін обьективті факторлар 

(арна эмблемасы, жұмыс стилі, форматы, арна студиясының дизайны,т.с.с.). 

Тележурналист имиджін айқындайтын негізгі факторлар (1. Жазу стилі (сөз 

қолданысы, тіл байлығы, ой түйіні). 2. Сөйлеу стилі(көзқарас, ым-ишара, 

мәнер, үздік үн үрдісі).3. Өзіндік образ (шаш үлгісі, киім үлгісі, бет-бейне 

стилі, қимыл-қозғалыс стилі, психологиялық ұстамдылық.). Рейтингтік 

көрсеткіштегі тележурналистің ролі.  

 

Телевизиялық журналистиканың даму тенденциялары: 

телевизиядағы конвергенция; тележурналистикадағы интербелсенділік; 

телевизиядағы аутсорсинг, т.с.с  

Телевизиядағы конвергенцияның сан қырлы сипаты. Интернет – 

тележурналистиканың көмекші құралы. Бейнепорталдар (интернет-

теледидарлар, телеарналардың онлайн трансляциясы, телеарналар сайттары, 

интернеттегі онлайн  эфир,т.с.с). Компьютерлік, цифрлық технологиялардың 

шексіз мүмкіндіктерін  шығармашылық әдістермен ұштастыру қисындары. 

Ақпараттық технология мен  тележурналистикадағы заманәуи кәсіби 

біліктіліктің арақатынасы. 

Интербелсенділік – аудиториямен қарым-қатынастың айрықша тәсілі 

(кері байланысқа құрылған бағдарлама; телекөпір,т.с.с.). Интербелсенділікті 

жүзеге асыру барысындағы журналистің жетекші рөлі. Интербелсенділік 

аясындағы кері құбылыстар және оны болдырмаудың кәсіби амалдары. 

Тікелей эфир аясындағы интербелсенділік 

Телевизиядағы аутсорсинг- «outsourcing» ағылшын тілінен тікелей 

аударғанда  қорды сырттан тарту деген мағынаны білдіреді. 

Ресми тұрғыда аутсорсинг – қарсы жақтағы жалдаушыға  бизнес-

функциялардың кейбірін және компанияның бизнес-үрдісінің бір бөлігін 
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беру арқылы телеөнімге тапсырыс жасайды.  Соған сәйкес, «аутсорсинг» - 

мекеменің басқару және жекеменшік ақпараттық қорлары қызметінің кейбір 

функцияларының бір бөлігін басқа фирмаға береді. 

Тележурналистикадағы тікелей эфир. Телевизиядағы журналистік 

қызмет және сөз бостандығы. Шығармашылық еркіндікті пайдалану және 

журналистік позиция.  Авторлық бағдарламадағы журналистің жетекші ролі 

және мақсаттық аудиторияны меңгеру тәсілдері.  

  

РАДИОЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ БАҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ МЕН 

МАҢЫЗЫ 

 

Радиожурналистиканың өзіне тән ерекшеліктері. 

Радиожурналистика тарихынан. 

Радио – дыбыстық өнер (оның өзегі – сөз, тетігі – техника, құралы – 

дыбыс). Радио  – музыканың насихаттаушсы (Қазақ радиосының  «Алтын 

қорындағы» музыкалық шығармалар).  Жанды сөз – радионың ең нәзік 

бейнелеуші құралы (Радиожүргізушінің табиғи әңгімесі). Радионың 

акустикалық табиғаты 

Радиожурналистика тарихына шолу. Қазақ  радиожурналистикасының 

тарихи дерекнамасы:   Қазақ радиосындағы дәстүр мен жаңашылдық. 

Қазақстанда Кеңес өкіметі орнаған кездегі радиостанциялар қызметі; Ұлы 

Отан соғысы жылдарындағы Қазақ радиосы; Қазақ радиосының өркендеу 

жылдары (50-80 жылдар); Тәуелсіз Қазақстан радиожурналистикасы.  

   

Радиохабардың құрылымы. Радиожурналистикадағы жанрлық 

түрлердің жүйесі. 

Әуе толқынындағы жаңалықтар легі мен музыка желісі. Тікелей 

эфирдегі бағдарламалар: диджей сағаттары, таңғы көңілашар бағдарламалар, 

құттықтау концерттер. Авторлық бағдарламалар. Ақпараттық–музыкалық 

формат. Радиокүн.   Радиоүндесулер. Радиофестивальдер. Қазақ радиосының 

«Алтын қорынан» берілетін бағдарламалар: айтулы оқиғадан жүргізілген 

радиорепортаждар, портреттік очерктер, музыкалық бағдарламалар,т.с.с. 

Радиожурналистика жанрлары үлкен үш топқа бөлінеді: ақпараттық 

жанрлар: радиоақпарат, радиосұхбат, радиоесеп, радиорепортаж, 

радиомонолог; талдамалы жанрлар: радиокомментарий, радиошолу 

радиоәңгімелесу, радиокорреспонденция; деректі-көркем жанрлар: 

радиоочерк, радиофелетон, радиокомпозиция, журналистік зерттеу, 

радиоспектакль. 

 

Радиодағы  сөйлеу техникасы мен режиссура 
Адамның сөйлеу қызметі және тіл қатысу процесі; Сөйлеушінің жеке 

тұлға ретіндегі образы; Сөйлеу шеберлігіне қажетті шарттар: дикция, тыныс 

алу, дауыс; Тікелей эфирде  сөйлеу; Сөйлеу мәдениетінің негіздері ; 
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Тартымды, көркем сөйлеу тәсілдері; Риторикалық әдет-дағдылар мен 

шеберлік; Полемикалық шеберліктің негіздері. Режиссер- хабарға жауапты 

адам. Арнаның бағыт-бағдарына, жоспарларына орай хабардың сценарлық 

жобасын құру, жанрын анықтау, хабарға қатысушы адамдарды шақырту, 

мәселеге қатысты жайларды анықтау сияқты т.б. ұйымдастыру 

шараларымен шұғылданады. 

 

Радио аудиторияны зерттеу тәсілдері  

Телерадиобағдарламалардың  көрермен тарапынан бағалануы 

критерийлеріне сәйкес принциптер.Телерадиоарналардың рейтингтік 

көрсеткіші. Телерадиоарна бағдарламаларының  мақсаттық аудиториясы.  

Мақсаттық аудиториялардың қажетін қанағаттандыру арқылы 

телерадиоарналар  журналистиканың функцияларын жүзеге асырады. Жас 

шамасына , әлеуметтік тобына қарай зерттеу түрлері;Телерадиоаудиторияны 

зерттеудің дәстүрлі және қазіргі заманғы тәсілдері.  

 

Радиодағы тікелей эфир заңдылықтары. Радиожурналистің мінез-

құлқын реттейтін кәсіптік-этикалық ережелер мен нормалар 

Журналист-жүргізушінің тікелей эфирдегі рөлі. Тапқырлық танытуы, 

аудиториямен қарым-қатынас орнатуы, сұрақтарға жауап беріп, 

интерактивтілікті меңгеруі. Тікелей эфир форматындағы оның 

жауапкершілігі, білімі мен парасаты, мәдениеті мен жағымды дауысы, 

шешендігі мен тіл байлығы. Әмбебап журналистің техникадан хабары болуы, 

компьютерді жетік меңгеруі яғни кәсіби біліктілігі. Тікелей эфирдегі 

жүргізушінің  таптаурындылықтан қашуы, аудиторияның сұранысына қарай 

тақырыпты құбылтуы, алға қойған мақсатын аша білуі .     
Эфир этикасы. Телерадиожурналистің сөйлеу мәдениеті 

(А.Байтұрсыновтың тіл қисыны туралы қағидалары). Тікелей эфирдегі кәсіби 

шеберліктің психо-лингвистикалық аспектілері. БАҚ туралы заң аясындағы 

телерадиожурналистке қойылатын талаптар.  

 

СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗБЕСІ 

1. Тележурналистиканың функциялары 

2. Телевизиялық сценарий 

3. Тележурналистиканың ақпаратты жанрлары 

4. Тележурналистиканың талдамалы жанрлары 

5. Тележурналистиканың  деректі – көркем жанрлары  

6. Тележурналистиканың дәстүрлі және қазіргі заманғы жаңашыл 

пішіндері  

7. Тележурналистиканың  мамандықтар 

8. Телеаудитория және оны зерттеу әдістері. 

9. Телеарна және тележурналист имиджі 



96 

 

10. Отандық тележурналистиканың шетелдік тележурналистикамен 

салыстырмалы сипаты 

11. Әуе толқынындағы жаңалықтар легі мен музыка желісі.  

12. Тікелей эфирдегі бағдарламалар: диджей сағаттары, таңғы көңілашар 

бағдарламалар, құттықтау концерттер.  

13. Авторлық бағдарламалар.  

14. Ақпараттық–музыкалық формат.  

15. Радиокүн.   Радиоүндесулер. Радиофестивальдер. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тележурналистика – синкретті өнер 

2. Телеақпарат және оның қазіргі заманғы сипаты 

3. Тележурналистика және сөз бостандығы 

4. Телесценарий және тележурналистің кәсіби деңгейі 

5. Телерепортаж  

6. Телесұхбат 

7.  Тележурналистиканың сатиралық жанрлары 

8.  Тележурналистикадағы тіл мәдениеті 

9.  Тележурналистикадағы жазу өнері 

10.  Тележурналистикадағы тікелей эфир 

11.  Радиожурналистика – жедел ақпарат желісі және дыбыстық өнер өрісі 

12. Қазақ радиосының «Алтын қоры» 

13. Қазақ радиосындағы көркемдік кеңес 

14. Қазақ радиожурналистикасының тарихи дерекнамасы:   

15. Радиожурналистің сөйлеу мәдениеті 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Телевизиядағы сөз сайысы (теледебат) 

2.  Телевизиядағы журналистік позиция 

3. Телережиссура (телесюжет желісі бойынша) 

4. Телерепортер шеберлігі 

5. Тележүргізуші шеберлігі 

6. Телевизиядағы спорт шолушысы 

7. Телевизиядағы музыкалық жүргізуші 

8. Мультфильм және ұлттық психология 

9. Телевизия – БАҚ және өнер өрісі 

10. Телевизиядағы ұлттық құндылықтар насихаты 

11. Эфир этикасы.  

12. А.Байтұрсыновтың тіл қисыны туралы қағидалары  
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13. Тікелей эфирдегі кәсіби шеберліктің психо-лингвистикалық аспектілері.  

14. БАҚ туралы заң аясындағы радиожурналистке қойылатын талаптар. 

15. Радиохабардың құрылымы 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі:  
1. Әбдіжәділқызы Ж. Тікелей эфир табиғаты. Алматы: «Қазақ 

университеті» 2003ж. 

2. Байтұрсынов А. Шығармалар. Алматы: «Жазушы» 1989ж. 

3. Барлыбаева С.Х. Телевидение в мире и в Казахстане.-Алматы: 
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5. Барлыбаева С.,Рахимжанова Г. Массовая коммуникация в мире и в 
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6. Барлыбаева С.Х. Телевизионная журналистика: Учебное пособие -
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10. Муратов С.А. Телевизионное общение: в кадре и за кадром. -М.,   2004. 

11. Основы радиожурналистики: Учебное пособие.-М.: МГУ, 2004. 

12. Телевизионная журналистика: Учебник. 4-е издание//Редколлегия: 
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PR Ya 2201 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

объем  2 кредита 

 

Автор: 

старший преподаватель Ложникова О.П. 

 

Рецензенты: 
главный редактор научного журнала «Казіргі мектеп – Современная 

школа»  Г.Канатбек 

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

Ш.И. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Учебный курс «Профессиональный русский язык» готовит студентов 

к будущей профессиональной деятельности, поскольку владение 

литературным языком, умение общаться, вести плодотворный диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации – важные составляющие в 

структуре социального взаимодействия и в различных видах  

профессиональной деятельности журналиста. 

  При составлении данного курса учитывалась специфика будущей 

профессиональной деятельности студентов-журналистов. Это обусловило тот 

факт, что большое внимание при анализе языковых средств уделяется 

именно  функционально-стилистическому аспекту.  

    В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- особенности устной и письменной разновидности литературного 

языка; 

- стили современного русского языка, специфику использования в них 

различных языковых средств; 

- понятие «языковая норма», виды и типы норм; 

- лексические нормы как основу точности речи; 

- синтаксические нормы как базу логичной речи; 

    В практическом плане студенты должны ориентироваться в 

профессиональных текстах на русском языке, уметь сделать стилистический 

анализ текста, составить монологическое высказывание профессионального 

содержания, найти и исправить возможные ошибки, а также самостоятельно 

создать текст по заданным стилевым и жанровым параметрам.  

Кроме того в профессиональную компетенцию входят следующие 

навыки: умение правильно интерпретировать семантическое содержание и 

стилистическую информацию, которую несут лексические и грамматические 

единицы, определенные морфологические формы; делать мотивированный 

выбор данных единиц и форм в зависимости от условий контекста; 
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эффективно использовать экспрессивные возможности этих единиц при 

создании текстов массовой коммуникации; выявлять закономерности 

создания и функционирования текстов различной жанровой характеристики. 

Пререквизиты: Язык и стиль массовых коммуникаций. 

Постреквизиты: Терия и методика редактирования текста. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Основная цель курса «Профессиональный русский язык» – 

формирование у студента целостного системного представления о 

функционировании языка в его стилевых разновидностях, в 

коммуникативном, прагматическом и когнитивном аспектах; творческое 

владение нормами  письменной и устной речи (прежде всего языка СМИ); 

максимальное развитие языкового «чутья» и формирование навыков 

стилистической правки. Курс «Профессиональный русский язык» выполняет 

следующие задачи: 

№ Название темы 

 

1 Введение. Стилистическая система русского литературного языка. 

2 Функциональный стиль как разновидность русского языка. 

3  Синонимические средства профессионального русского языка. 

4 Выразительные возможности фразеологических словосочетаний в 

профессиональном языке журналиста. 

5 Точность словоупотребления в профессиональном языке журналиста. 

6 Стилистика журналистского текста.  

7 Нормы письменной и устной речи для журналиста. 

8 Языковые особенности материалов газеты, радио, телевидения и 

интернета. 

9 Грамматические средства языка и их использование в СМИ. 

Морфологические нормы. 

10 Синтаксические нормы русского языка  и их соблюдение  в СМИ. 
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 рассматривает современный русский язык в его функционально-

стилевых разновидностях, выявляет стилевые нормы и особенности 

производства текстов различной жанровой характеристики; 

 раскрывает функциональные и экспрессивные возможности 

использования лексических и грамматических единиц и отдельных 

морфологических форм в рамках контекста и целого текста; 

 рассматривает стилистические особенности жанров СМИ (стилистика 

жанров СМИ). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Стилистическая система русского литературного языка 

Когнитивный аспект изучения языка. Картина мира, формируемая 

языком и функциональными стилями. 

Прагматический аспект изучения языка как один из актуальнейших в 

стилистике. Разграничение языка и речи. Структура и классификация 

речевых актов. Интерпретация высказываний. 

Социолингвистический аспект изучения языка. Социальная 

дифференциация языка. Язык и культура. Язык и политика. Язык и власть. 

Проблемы языковой политики. 

Введение в предметную  область журналистики на русском языке. 

Профессиональный русский язык как дисциплина, обслуживающая 

журналистику. Профессиональная терминология журналиста в русском 

языке. 

 

Функциональный стиль как разновидность русского языка 

Понятие о функциональном стиле. Общая характеристика 

функциональных стилей. Принципы классификации функциональных 

стилей. Система стилей современного русского литературного языка. 

 

Синонимические средства профессионального русского языка 

Стилистическое использование многозначности слова. Синонимические 

средства языка. Разновидности синонимов; идеографические, стилистические 

и индивидуально-авторские синонимы. Перифраз как один из видов 

синонимии. Функции синонимов в высказывании. Использование синонимов 

в стилистических целях. 

 

Выразительные возможности фразеологических словосочетаний в 

профессиональном языке журналиста 

Стилистическое использование фразеологических средств русского 

литературного языка. Характеристика фразеологических единиц с точки 

зрения стилистической и эмоционально-экспрессивной. Межстилевая 

фразеология. Книжная фразеология. Разговорная и просторечная 
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фразеология. Фразеологизмы научного стиля. Официально-деловая 

фразеология. Публицистическая фразеология. Фразеология литературно-

художественного стиля. Выразительные возможности фразеологических 

словосочетаний. Творческое преобразование семантики и структуры 

фразеологических словосочетаний. 

 

Точность словоупотребления в профессиональном языке 

журналиста 

Смысловая точность речи, речевые ошибки, вызванные неточным 

выбором слова. Понятие лексической сочетаемости и случаи её нарушения. 

Нарушение лексической сочетаемости как ошибка и как стилистический 

прием. Речевая недостаточность и речевая избыточность. Повторение слов 

как речевая ошибка.  

Паронимы и их стилистические возможности. Смешение паронимов. 

Стилистическое использование антонимов.  

 Тропы и фигуры как средство создания образной речи. Разновидности 

тропов: метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, сравнение, эпитет, 

гипербола. 

Функционально-стилистическое расслоение лексики современного 

русского языка. Особенности функционирования стилистически окрашенной 

лексики в разных стилях.  

Резервы экономии речи. Плеоназм и тавтология как существенный 

недостаток языка средств массовой информации. Тавтология подлинная и 

мнимая. 

 

Стилистика журналистского текста 

Понятие о тексте. Конститутивные признаки текста. Соотношение «язык 

– речь – текст». Коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения. 

Структура текста. Единицы текста. Сложное синтаксическое целое 

(прозаическая строфа) как наименьшая единица стиля. Соотношение 

сложного синтаксического целого и абзаца. Стилистические функции 

абзацного членения текста. Фрагмент и другие крупные единицы текста. 

Стилевые смешения как характерная особенность языка газеты.  

Эмоциональность, оценочность, экспрессивность слова как важнейшие 

понятия профессионального языка журналиста. 

Разряды слов в зависимости от их эмоционально-экспрессивной и 

стилевой окраски: торжественные (высокие), уменьшительно-ласкательные, 

шутливые, иронические, неодобрительные, пренебрежительные, 

презрительные, бранные. Соотнесенность эмоционально-экспрессивной и 

стилевой окраски слов. Эмоционально-экспрессивная окраска слов в 

контексте. Использование эмоционально-экспрессивных слов в 

публицистике.  
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Нормы письменной и устной речи для журналиста 

Норма как центральная категория культуры речи. Различные подходы к  

ее определению. Динамическая природа нормы. Конститутивные признаки 

нормы. Основные типы норм речевой коммуникации: системно-структурные 

(языковые), коммуникативные, стилистические и этические. Специфика 

стилистической нормы. Нормы письменной и устной речи. 

 

Языковые особенности материалов газеты, радио, телевидения и 

интернета 

Динамичность выразительных и стандартных средств в 

публицистическом стиле. Употребление слов и выражений, новых слов, 

значений и словосочетаний, своеобразных метафор в публицистическом 

стиле. Способы выражения экспрессии и образности в публицистическом 

изложении. Стилистическая характеристика использования морфологических 

средств. Особенности употребления синтаксических средств. Стилистика 

газетных жанров как часть функциональной стилистики. Понятие о 

стилистике газетных жанров, специфика этой дисциплины. Специфика языка 

и стиля газетных жанров  (информационная заметка, отчет, интервью, 

репортаж, корреспонденция, статья, очерк, фельетон, памфлет, рецензия, 

обозрение, эссе). Проявление образа автора и его речевое воплощение в 

жанрах. Использование различных видов чужой речи. Соотношение 

различных пластов стилистически окрашенной лексики в жанрах. 

Особенности телевизионной речи и речи радиопередач. Соблюдение норм  

литературного языка и приближенность к разговорной речи. Особенности 

общения в Интернете. 

 

Грамматические средства языка и их использование в СМИ. 

Морфологические нормы 
Понятие морфологической нормы, причины её нарушения в СМИ. 

Категория рода имен существительных: трудности определения рода 

заимствованных несклоняемых имен существительных, аббревиатур, 

географических названий. Варианты падежных окончаний существительных. 

Собственные имена существительные. Правила склонения фамилий. 

Стилистическое использование грамматических форм  имен прилагательных  

Синонимия полных и кратких форм. Степени сравнения прилагательных, 

типичные ошибки в их образовании и употреблении. Трудности в 

использовании количественных числительных. Специфика употребления 

собирательных числительных. Употребление местоимений в разных стилях 

речи.  Морфолого-стилистические ошибки в употреблении местоимений. 

Трудности в образовании и употреблении некоторых форм глагола. Виды 

ошибок в телевизионной речи и речи радиопередач 
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Синтаксические нормы русского языка  и их соблюдение  в СМИ 

Использование различных типов простого предложения в печатных и 

электронных СМИ . Актуальное членение предложения. Прямой и обратный 

порядок слов. Функции порядка слов в предложении. Варианты 

грамматической координации форм подлежащего и сказуемого. 

Согласование определений и приложений. Варианты форм управления: 

управление предложное и беспредложное. Устранение ошибок в выборе 

форм управления. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Типичные ошибки в текстах печатных и электронных СМИ.    

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.Стилистическая система русского литературного языка. 

2. Функциональный стиль как разновидность русского языка. 

4. Выразительные возможности фразеологических словосочетаний в 

профессиональном языке журналиста. 

5. Точность словоупотребления в профессиональном языке журналиста. 

6. Стилистика журналистского текста. 

7. Нормы письменной и устной речи для журналиста. 

8. Языковые особенности материалов газеты, радио, телевидения и 

интернета.  

9. Грамматические средства языка и их использование в СМИ. 

Морфологические нормы. 

10. Синтаксические нормы русского языка  и их соблюдение  в СМИ. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

 

В ходе изучения курса профессионального русского языка 

предусматривается составление картотеки (50 – 60 примеров), отражающей 

удачное и ошибочное использование лексических единиц и 

фразеологических конструкций в языке печати, радио, телевидения и 

интернета. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРСП 

 

1) конкретный анализ лексико-фразеологических (либо морфолого-

синтаксических) средств одного из функциональных стилей; 

2) анализ стилистических особенностей одного из публицистических 

жанров (или одного из средств массовой коммуникации). 
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POI Ya 2202 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

объем 2 кредита 

 

Авторы: 
старший преподаватель Сапарходжаева Н.П.  

Рецензенты: 

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

иностранной филологии и переводческого дела КазНУ им. аль-Фараби 

Карагойшиева Д.А.  
кандидат филологических наук, доцент, Университет КИМЭП 

Аргингазина Ш.Б.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

является базовой дисциплиной обязательного компонента согласно 

Государственному общеобязательному стандарту образования Республики 

Казахстан по специальности «5B050400 –Журналистика».  

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку на 

специальности «5В050400-Журналистика» является неотъемлемым 

компонентом профессионально ориентированной образовательной 

программы выпускника современного ВУЗа инновационного типа. Знание 

иностранного языка – одно из важных условий осуществления 

международного сотрудничества и повышения квалификации в рамках 

академической мобильности в условиях полиязычного образования в 

соответствии с принципами развития научно-исследовательского 

университета. Профессионально-ориентированный язык выступает как 

средством, так и целью обучения, т.к. подборка и изучение 

специализированного материала ориентированы, во-первых, на 

использование студентами профессиональных знаний, а во-вторых, на 

успешное овладение языком. 

Данная учебная дисциплина направлена на развитие качественного 

уровня овладения студентами иностранным языком применительно к их 

профессиональной деятельности. В качестве специалиста студент усваивает 

базовый понятийно-категориальный аппарат, с помощью которого 

описывается предметная сфера его профессиональной деятельности на 

иностранном языке. Курс раскрывает сущность, специфику 

профессиональной деятельности журналиста, выделяет основные области 

приложения полученного студентом в процессе обучения знания в области 

иностранного языка. Курс направлен на его становление как 
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высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста.  

В ходе презентации учебного материала курса предусматривается 

использование аутентичных специальных текстов, аудио- и видеоматериалов, 

адекватно отражающих содержание изучаемой тематики и сфер общения, 

языковые единицы, обозначающие реалии, связанные с профессиональной 

деятельностью, а также важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, особенностями общественно-политической 

жизни, государственным устройством и экономикой стран изучаемого языка. 

Программа нацелена на то, чтобы дать знания языков в объеме уровней В2-

С1; выработать умения и навыки по четырем видам речевой деятельности в 

объеме уровней В2-С1; развивать межкультурно-коммуникативные 

компетенции; формировать умения и навыки использовать языки в 

профессиональной сфере 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны овладеть 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков,  позволяющим им:   

В результате изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

системные компетенции: 

 знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

 практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации данной 

профессии;  

 знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения (в пределах 

программы). 

предметные компетенции: 

уметь: 

  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в 

пределах профессиональной тематики; 

   участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

   извлекать необходимую информацию из англоязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового, научного общения;  

 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного 

языка основное содержание текстов по специальности, при необходимости 

пользуясь словарем;  
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 аргументировать, решать типовые стандартные профессионально-

ориентированные задачи. 

иметь навыки: 

 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные 

темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основные грамматические единицы, характерные для профессиональной 

речи; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основную терминологию своей специальности, включающую активный и 

пассивный лексический минимум терминологического характера; 

 отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения поставленной учебной 

и коммуникативной задачи. 

 

социокультурные компетенции:  

 способность конструировать речевое поведение с учетом социальных 

норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого языка; 

 целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 умение работать в команде, проектной деятельности, в организации и 

проведении учебной и научно-исследовательской работы (доклады и 

выступления на конференции, оформление заявок на гранты и стажировки по 

программам академической мобильности и др.). 

Пререквизиты. Изучение данной дисциплины подготовили такие 

предшествующие дисциплины как «Иностранный язык», а также «Введение в 

журналистику», «Журналисткое мастерство», которые рассматривают 

теоретико-методологические основы PR.  

Постреквизиты. В процессе обучения данная дисциплина имеет связи 

с такими смежными и последующими дисциплинами как «Жанровые формы 

и функции соврменной журналистики», «Публицистика». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Темы 

 Основы профессионального языка журналистики на иностранном  

языке 

1 Учебно-профессиональная сфера общения: введение в специальности 

на профессионально-ориентированном иностранном  языке. Работа с 

текстами о современном состоянии отрасли. 

2 Формирование профессионального словаря основных терминов 

журналистики на иностранном языке. Понятие о терминообразовании 

на иностранном языке. Профессионально-ориентированная 

терминология на иностранном языке.  

3 Предметная сфера специальности на профессионально-

ориентированном иностранном языке. Работа со специальными 

текстами. Анализ роли журналистики в науке и обществе на 

иностранном  языке. 

4 Иностранный язык в бизнес-коммуникации. Деловая переписка 

(письма, факсы, докладные записки). Сводки, заметки, отчеты, посты, 

блоги. Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, 

конференции. 

 Профессиональный иностранный язык как дисциплинарный феномен, 

обслуживающий специальность «5В050400 -Журналистика» 

5 Базовый категориально-понятийный аппарат изучения текста и стиля. 

База формирования стиля и его элементы. 

6 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности на английском языке. 

7 Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

профессиональным дисциплинам на английском языке). 

 Специальный профессионально-ориентированный материал и 

использование иностранного языка в заданных профессиональных 

ситуациях PR специалиста 

8 Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных ситуациях профессионального общения 

(написание текста, эссе, статей, тезисов, рефератов) на иностранном 

языке. Ориентированность на специальные тексты на иностранном 

языке. 

9 Выдающиеся личности в области профилирующих дисциплин 

(реферирование трудов ученых по специальному научному 

направлению).  

10 Ориентация в журналистских текстах на иностранном языке. Связь 

профессионально-ориентированного иностранного языка с 

профилирующими дисциплинами.  

11 Роль иностранного (английского) языка в современном мире. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. «Профессионально-ориентированный иностранный язык» – 

это учебная дисциплина, которая формирует компетенции студентов в 

презентации совокупности теоретических знаний о предметной сфере 

специальности в формате изучаемого профессионально-ориентированного 

английского языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 

изучаемого в рамках специальности – описание сущности специальности, 

основных направлений профессиональных знаний в терминах и понятиях 

английского языка.  

Предметом учебной дисциплины Профессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык специальной науки на 

профессиональном английском языке.  

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные 

и профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом 

этапе развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-

мыслительной деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В 

области письменной речи предусматривается формирование навыков и 

умений написании продуктивных образцов письменной речи нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 

толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на 

расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц и призвана сформировать социально-достаточный, 

общеобразовательный уровень владения английским языком. На этом этапе 

обучения формируются коммуникативные навыки и умения в четырех видах 

речевой деятельности, что обеспечивает достаточно свободное 

использование иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в различных сферах общественной жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. В рамках данного 

объема происходит освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы 

компетенций (ОЕК) – уровень базовой стандартности. 

Цель преподавания дисциплины: повысить уровень профессиональной 

компетентности будущих специалистов в сфере журналистики, углубить и 

расширить их знание профессионально-ориентированного иностранного 

языка и умение применять его в будущей работе.  

Стратегической  целью настоящей программы является 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 
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академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 

иностранного языка в реальных ситуациях повседневного и академического 

общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 

деятельности, умений и навыков учебной работы на иностранном языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 

специальности. 

Задачи курса: 

– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 

избранной профессии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

иностранном языке, включая навык понимания общего содержания 

общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 

необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 

конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 

текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 

(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 

академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, справочниками, 

мультимедийными и интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 

созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 

обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 
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образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 

рынке труда. 

 «Профессионально-ориентированный иностранный язык» – одно из 

важных направлений в социогуманитарной и профессиональной подготовке 

специалистов в области журналистики. Данная учебная дисциплина тесно 

связана с другими учебными курсами журналистского образования. Она 

включает в себя содержательный материал об основных научных категориях, 

представлениях и теоретических школах журналистики, истории развития 

журналистики, актуальных проблемах исследования журналистики. Данная 

дисциплина нацелена на повышение профессиональной и языковой 

компетентности, важной для социальной и научной коммуникации.  

Изучение данной дисциплины предполагает использование, как 

методов анализа общественных явлений, так и методов обучения 

профессиональной речи и академического письма на иностранном языке. В 

ходе обучения используются разные методы и формы обучения, 

включающие как лекционное усвоение материала, так и семинарские занятия 

в форме обсуждений, тематических дискуссий, деловых игр, докладов, 

презентаций самостоятельных работ, рефератов и других письменных работ, 

презентаций проектов по области журналистики. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основы профессионального языка журналистики на иностранном  

языке 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в специальности на 

профессионально-ориентированном иностранном  языке. Работа с 

текстами о современном состоянии отрасли. 

 Роль и место дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» в структуре подготовки журналистов. 

Профессиональный иностранный язык как дисциплинарный феномен. Цели и 

задачи учебного курса. Студенческая научно-практическая конференция: 

доклады, сообщения на заданную тему. Реферирование и аннотирование 

статей по специальности по различным проблемам профессиональной 

области: Понятие «журналистика». Роль журналистики в жизни человека. 

Знание иностранного (английского) языка в формировании образованного 

специалиста. Понятие журналистики. Профессиональная журналистика – 

особая сфера. Роль и значение профессиональной журналистики в жизни 

человека. Язык профессиональной журналистики. Стили профессиональной 

коммуникации. Официальные и неофициальные виды (формы) 

профессиональной коммуникации, применение языка. Роль иностранного 

(английского) языка в профессиональной коммуникации журналиста. Роль 

иностранного (английского) языка в преподавании профессиональных 

дисциплин по данной специальности.  
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Формирование профессионального словаря основных терминов 

журналистики на иностранном языке. Понятие о терминообразовании 

на иностранном языке. Профессионально-ориентированная 

терминология на иностранном языке. 

Освоение словаря по области журналистики на иностранном языке. 

Навыки пользования профессиональными словарями на иностранном языке. 

Использование электронных словарей. Использование Wikipedia. Специфика 

перевода базовых категорий журналистики на иностранном языке. 

Особенности составления глоссария. Понятие о метаязыке. Структура 

метаязыка. Корпусы метаязыка специальных направлений профессиональной 

сферы. Метаязыковая основа терминосистемы специальности на английском 

языке. Понятие об общих парадигмах терминов специальности. 

Терминология – составная часть национального языка. Терминология – 

знаковая модель определенной теории специальной области знания или 

профессии. Профессионально-ориентированная терминология на 

иностранном языке. Основные источники формирования терминосистемы 

специальной отрасли знания. Заимствованные иноязычные термины 

(латинские, греческие, английские), интернациональный фонд 

(терминообразование на основе английского языка). Терминологические 

словари (Одноязычные и двуязычные профессиональные словари). Работа с 

лексикографическими источниками на иностранном языке (традиционными и 

on-line). Сопоставление словников профессиональных словарей на 

иностранном, казахском/русском языках. Информационный поиск 

(иноязычная база данных, Интернет-ресурсы.  

 

Предметная сфера специальности на профессионально-

ориентированном иностранном языке. Работа со специальными 

текстами. Анализ роли журналистики в науке и обществе на 

иностранном  языке. 

Работа со специальными текстами. Сведения о профилирующей науке. 

Краткая история специальной науки. Внутренняя структура научной области. 

Основные функции специальности. Профессиональная область и культура. 

Предметная сфера специальности на иностранном (английском) языке. 

Профилирующая специальность и ее место в системе образования. 

Профилирующая специальность – совокупность профессиональных 

дисциплин. Объект и предмет различных разделов профилирующей науки. 

Основные теоретические проблемы специальных дисциплин. Выдающиеся 

ученые специальной науки. Школы и направления. Структура современной 

профессиональной науки (по направлениям). Формирование общественного 

мнения по широкому спектру проблем, касающихся деятельности 

правительства и местных органов власти, развития экономики, изменения 

межгосударственных отношений, а также проведение соответствующих 
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исследований и сбор статистических данных. Фактологические вопросы. 

Сравнительные вопросы. Вопросы развития. Теоретические вопросы. 

Функции журналистики. Роль журналистики в обществе. 

 

Иностранный язык в бизнес-коммуникации. Деловая переписка 

(письма, факсы, докладные записки). Сводки, заметки, отчеты, посты, 

блоги. Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, 

конференции 

Деловая переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, 

Заметки, Отчеты, Посты, Блоги: структура, клишированные фразы, 

словосочетания. Основы терминологического подъязыка на иностранном 

языке в деловой переписке. Наиболее частотные термины и исходные 

понятия деловой переписки и их дефиниции на английском языке. 

Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, конференции: отличие 

этих понятий. Институт переговоров: виды, функции, динамика и правила 

проведения. Профессиональные дебаты как высший пилотаж ораторского 

мастерства (ораторского искусства). Дебатобаза: база кейсов и аргументов 

для профессиональных дебатов. Подготовка презентаций по 

профессиональной теме. Проведение конференции на заданную тему. 

Подготовка минидокладов на конференцию. Структура профессионального 

спича. 

Профессиональный иностранный язык как дисциплинарный 

феномен, обслуживающий специальность «5В050400 -Журналистика» 

Базовый категориально-понятийный аппарат изучения текста и 

стиля. База формирования стиля и его элементы. 

Определение текста, его основные функции и характеристики. База 

формирования стиля. Элементы стиля – фирменный знак, фирменные цвета, 

слоган и др.; принципиальные требования к ним 

Определения понятий «общество» и «культура» на иностранном языке. 

Общество как социальная система. Принципы выбора форм и методов 

деятельности по налаживанию взаимоотношений с общественностью на 

разных стадиях жизни общества. Особенности использования различных 

информационных каналов в этой связи. Роль журналистики в обществе. 

 

Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности на английском языке 

Тренинг по развитию межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Проигрывание ситуаций, встречающихся в 

различных культурах. Язык как средство межкультурного общения. Роль 

иностранного языка в современном мире. Язык и межкультурная 

коммуникация. Стереотипные формы языковых выражений в межкультурной 

коммуникации на английском языке. Виды межкультурной коммуникации. 

Субъекты межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. 

http://ru.idebate.org/debatabase
http://ru.idebate.org/debatabase
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Перевод и межкультурная коммуникация. Межличностная коммуникация. 

Знакомство с основными межкультурными различиями во 

взаимоотношениях с представителями других культур. 

Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

профессиональным дисциплинам на английском языке). 

Параметры и специфика академического общения. Национально-

культурная специфика речевого поведения и академического общения. 

Академическое учебное общение (лекции и семинары). Культура речи в 

академическом учебном общении (на английском языке). Академическое 

чтение (типология текстов по профилирующим дисциплинам на английском 

языке, источники информации). Устные формы академического общения 

(презентация, научное сообщение, доклад, обсуждение, дискуссия). 

Лекционная форма организации занятий на иностранном языке. Раскрытие 

основных понятий темы; сочетание теоретического материала с конкретными 

практическими примерами на иностранном языке. Семинарское занятие на 

иностранном языке как одна из основных форм организации учебного 

процесса.  

Специальный профессионально-ориентированный материал и 

использование иностранного языка в заданных профессиональных ситуациях 

деятельности журналистики. 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных ситуациях профессионального общения 

(написание текста, эссе, статей, тезисов, рефератов) на иностранном 

языке. Ориентированность на специальные тексты на иностранном 

языке. 

Использование иностранного языка для организации и проведения 

журналистского исследования. Основные этапы и методы журналистского 

исследования. Проблема исследования. Разработка проекта, программы 

исследования. Проведение исследования. Анализ и интерпретация 

результатов. Отчет по исследованию. Этические проблемы исследования. 

Влияние журналистики на общество. Терминология методологии 

журналистского исследования на иностранном языке. Анкетный опрос. 

Понятие выборки. Стандартизированные опросники. Интервью. Анализ 

устных бесед. Документальное исследование. Особенности контент-анализа. 

Наблюдение. Особенности включенного наблюдения. Эксперимент. 

Ориентированность на специальные тексты на иностранном языке. 

Академическое письмо (эссе, реферат, аннотация, тезисы, статья, доклад, 

курсовая, дипломная работа, диссертация). Специальный профессионально-

ориентированный материал и его использование в заданных ситуациях 

профессионального общения: структура, композиция (написание 

журналистского текста, эссе, статей, тезисов, рефератов). 
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Выдающиеся личности в области профилирующих дисциплин 

(реферирование трудов ученых по специальному научному 

направлению). 

Основные научные парадигмы в современном мире в области 

специальности. Общие и частные вопросы профессиональной области в 

трудах выдающихся ученых. Представители современного казахстанского 

научного знания. Основные тенденции зарубежных направлений 

профессиональной сферы. Профессиональные школы и концепции. Тексты 

из трудов известных ученых в области специальности (чтение, перевод, 

пересказ текстов на иностранном (английском) языке по материалам учебно-

методических пособий по дисциплинам специальности). 

 

 Ориентация в журналистских текстах на иностранном языке. 

Связь профессионально-ориентированного иностранного языка с 

профилирующими дисциплинами. 

Особенности перевода журналистского текста на иностранном языке. 

Требования к переводу журналистского текста. Специфика журналистского 

текста. Особенности перевода журналистского текста на иностранном языке. 

Особенности текста научной монографии, учебника, научного журнала, 

научно-популярной публикации. Устные формы перевода журналистского 

текста на иностранном языке. Подготовка устного перевода. Краткое 

изложение текста. Устный анализ и обсуждение  текста. Формулирование 

вопросов для обсуждения текста. Письменные формы перевода 

журналистского текста на иностранном языке. Подготовка журналистского 

текста. Аннотация журналистского текста на иностранном языке. Перевод и 

изложение основных идей журналистских статей. Основные навыки 

академического письма на иностранном языке. Особенности подготовки 

реферата, аннотации, эссе, критического анализа и других форм 

академического письма на основе журналистского текста. Подготовка 

научной работы на иностранном языке. Поиск литературных источников на 

иностранном языке. Подготовка библиографии научной статьи на 

иностранном языке. Требования к цитированию источников на иностранном 

языке. Оформление социологических данных в таблицах и рисунках на 

иностранном языке. Написание научной статьи: ее структура и оформление.  

Структура специальности и особенности дисциплин, входящих в эту 

структуру. Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

основными дисциплинами бакалавриата: «Введение в специальность» и др. 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных ситуациях профессионального общения. 

Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные тексты 

на иностранном (английском) языке. Чтение, аудирование, комментирование 

текстов по тематике специальности на профессионально-ориентированном 
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английском языке. Реферирование, конспектирование текстов на 

иностранном языке, посвященных проблемам специальности.  

 

 Роль иностранного (английского) языка в современном мире. 

Английский язык – глобальный язык в мире. Английский язык – 

международный язык. Английский язык – один из шести языков ООН. 

Английский язык как одна из форм изменения общества. Заключение 

Президента в послании народу Казахстана «Государственное новое 

политическое направление главы государства стратегия «Казахстан – 2050» – 

«Мы должны стремиться изучать английский язык». Культурный проект 

«Триединство языков». Особенности устной профессиональной 

коммуникации журналиста на иностранном языке. Культура научной речи и 

профессионального общения. Богатство и разнообразие словаря говорящего. 

Правила построения публичной речи и научного выступления. Подготовка 

устного выступления на научную тему. Подготовка и оформление 

презентации. 

Особенности письменной профессиональной коммуникации журналиста 

на иностранном языке. Подготовка письма для коммуникации на 

профессиональную тему. Подготовка резюме на иностранном языке. 

Подготовка заявки на участие в научной конференции. Этические вопросы 

профессионального общения. Этический кодекс PR на иностранном языке. 

  

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Актуальность, значение и задачи курса «Профессионально-

ориентированный иностранный  язык». 

2. Избранная специальность как научная отрасль. 

3. Словники специализированных словарей на английском и 

казахском/русском языках. Освоение словаря по журналистике на 

иностранном языке. 

4. Основные научные школы и открытия в области специальности. 

5. Интернациональный фонд терминообразовании. Журналистика и 

общество. 

6. Деловая переписка. Особенности текстов деловой документации.  

7. Структура и композиция письменных учебных текстов (эссе, реферет, 

статья). 

8. Развитие журналистики. Перспективы развития журналистики в 

социально-культурной сфере.  

9. Функции журналистики. Основные направления деятельности 

журналистики. 

10. Профессиональная терминология на иностранном языке для изучения 

журналистики. 
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11. Специальный профессионально-ориентированный материал и 

использование иностранного языка в заданных профессиональных ситуациях 

журналиста.  

12. Профессиональные компетенции журналиста, формируемые 

использованием профессионального иностранного языка.  

13. Ориентация журналистских текстов на иностранном языке. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Современные направления в профессиональной области, связанные со 

специализацией бакалавров. 

2. Написание журналистской статьи об обществе с использованием 

профессиональной иностранной терминологии. Роль Интернета в 

журналистике.  

3. Самостоятельная подготовка эссе на профессиональную тему. 

Интернационализация журналистского образования. Образование  будущего 

(Эссе). Эссе об актуальной проблеме казахстанской журналистики на 

профессиональном иностранном языке. Журналистика и общество (Эссе). 

4. Самостоятельная подготовка реферата на профессиональную тему. 

Краткий реферат иностранной журналистской работы в области изучения 

общественного мнения. 

5. Самостоятельная подготовка научной статьи на профессиональную 

тему. Написание  научной статьи на профессиональном иностранном языке о 

медийной журналистике в казахстанском обществе.  

6. Современные информационные технологии в журналистике (семинар). 

7. Роль английского языка в современном мире. Английский язык как 

глобальный (дискуссия). 

8. Вопросы трехъязычия в Казахстане (круглый стол). 

9. Труды знаменитых ученых специализированной области страны 

изучаемого языка. Реферат. 

10. Труды ученых Казахстана профессиональной области (на иностранном 

языке). Реферат. 

11. Составление глоссария основных терминов журналистики на 

профессиональном иностранном языке с использованием словарей. 

12. Краткое описание основных научных парадигм журналистики на 

профессиональном иностранном языке. 

13. Аннотация  журналистской статьи на иностранном языке. 

14. Подготовка устного выступления на иностранном языке. Подготовка 

заявки на участие в конференции на иностранном языке. 

15. Проведение презентации исследования с использованием иностранной 

профессиональной терминологии. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Культура речи. Функциональные стили языка (научный стиль).   

2. Функциональные стили языка (официальный/неофициальный стиль): 

общее понятие.  

3. Организация речевого произведения на иностранном языке: введение, 

основная часть и заключение. 

4. Документальные виды: письмо, эссе.  

5. Типы словарей.  Электронные словари. 

6. Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-ресурсы). 

7. Культура речи. Национально-культурная специфика речевого 

поведения. 

8. Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере. 

9. Специфика официального и неофициального стилей в 

профессиональной сфере. 

10. Научный метаязык:  признаки, характерные особенности. 

11. Письменное и устное изложение журналистского текста из газетных 

статьи или материала Интернет сайта на иностранном языке о месте и роли 

журналистики в науке. 

12. Составление и презентация «Терминологического словаря 

журналистики» на иностранном языке. 

13. Перевод и изложение содержания журналистского статьи из 

иностранных профессиональных журналов, раскрывающей особенности 

работы журналиста. 

14. Подготовка библиографии научной публикации на иностранном языке 

по теме: «Журналистика»  

15. Подготовка и проведение пресс-конференции. Написание пресс-релиза.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная:  

1. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития иноязычного 

образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  

3. Introductory Guide to the Common European Framework of Reference (CEFR) 

for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 2013. 

4. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 2009. 

5. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From Intermediate 

to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 2013. 

6. Cobuild C., Key Words in the Media. – Harper Collins Publishers. – 2002. 

7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public : 

учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 
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8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New York, 

Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

9. Телень Э.Ф. Английский для журналистов. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ТЕИС, 2006. – 213 с.   

10. Чиронова И.И., Кузьмина Е.В. Английский язык для журналистов. 

Учебник для академического бакалавриата. – «Юрайт», 2016. – 471 с.  

 

Дополнительная:  

1. Головко Б.Н. Информационный менеджмент массовой коммуникации. – 

М.: Академический проект; Трикста, 2005. 

2. Гуревич С.М. Редакционный менеджмент. – М., 2004. 

3. Менеджмент на медиапредприятиях. / Редактор-составитель М.Крючкова. 

Под общ.ред. А.Панкина. – М.: ЦИ СМИ «СРЕDА», 2003 

4. Котий Г.А., Гюльмисаров В.З. Деловые письма на английском языке. 

Образцы с переводом на русский язык (практическое пособие), М., 1999. 

5. Мелех И. Я. Мелех Как пишут письма на английском языке, М, 1993. 

6. Назарова Т.Б. Английский язык делового общения. Курс лекций и 

практикум.- М., 2004. 

7. Ellis Mark; Johnson Christine Teaching Business English, OUP, 2000. 

8. Flower J. Build Your Business Vocabulary – Language Teaching Publications, 

1995. 

9. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. Reading, 

Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 

10. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  Inside 

Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to Advanced. 

Oxford. - 2009.  

11. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 

Longman. - 2004 

12. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge 

University Press. – 2010. 

13. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk  

14. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

Интернет ресурсы: 

Adage.com 

Adsoftheworld.com 

Advertisingcrossing.com 

Adweek.com 
 

Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список литературы рабочей программы 

дисциплины необходимыми учебниками, учебными пособиями, лексикографическими источниками. 
 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Социальное пространство в современном мире расширяется посредством 

средств массовой информации в различных форматах, возрастает роль и 

возможности средств массовой информации. Человеческое существование и 

общество тесно связано с процессом журналистики, журналистского 

развития. "Введение в журналистику" – это базовая дисциплина,  является 

одной из фундаментальной основы специальности. 

     Сегодня актуален медиа-контент с измененными формой и содержанием, 

творческим подходом, инновационным мышлением, расширением спектра 

охвата пространства и более быстрого роста роли журналистики в 

современном мире, что укрепило требование в востребованности профессии. 

Новая эра конкуренции в национальных средствах массовой информации - 

пресса, телевидение, радио, Интернет и пресса (кибержурналистика), 

представили новые задачи сотрудникам информационных агентств. В начале 

двадцать первого века, информационный сектор растет изо дня в день. И это 

напрямую влияет на природу количества и качества журналистского состава. 

Таким образом, основная цель учебного курса, познавательность и 

методологическая ориентация студентов, а также роль журналистики в 

обществе, характер информации, функции и принципы журналистики, ее 

эффективности, также блог - это социальный текст, отличающийся от других 

своей простотой. 

     Эти требования, как ожидается, будут реализованы для достижения 

следующих целей: 

     Время и пространство, в контексте социальных процессов, информации о 

журналистике для студентов – это теоретически и практически 

реалистичный, основанный на принципе исторической осведомленности 

непрерывности амбивалентности  категорий информации, различные методы 

функционирования средств массовой информации в общественно-
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политических условиях студентов, чтобы сформировать свое собственное 

мнение; 

    Эффект системной и целенаправленной информации, распространения 

общественного мнения, журналистского описания конкретных особенностей 

сервиса; 

    - Общие принципы журналистской этики и механизмов для работы с 

принципами объективного и субъективного. А также равные права в нашем 

обществе сегодня, которые существуют в странах, политические взгляды, 

объективная оценка законов общественного мнения; 

     В рамках Конституции и закона о средствах массовой информации 

Республики Казахстан осознание студентами своих прав и обязанностей; 

     Примеры различных типов альтернативных и конкурирующих 

коммерческих публикаций, основанных на "свободе прессы" в процессе 

реализации принципов обзора; 

     Профессия «журналист» для студентов представляет собой особый тип 

документальных и литературно-организационное творчество теоретического 

и практического обучения. 

     Дисциплина "Введение в журналистику" является пионером в области 

формирования специалиста. 

      В ходе развития дисциплины студенты должны достичь следующих 

результатов: 

- знание о конкретной роли журналиста и предназначении журналистики в 

общественном процессе; 

     - динамика национальных и международных концепций теории 

журналистики и категорий, отношений с другими социальными институтами 

в области журналистики; 

     Общественный интерес к искусству на национальной, исторической 

преемственности, затрагивающий принципы информационной безопасности; 

     Современные журналистские функции общего теоретического анализа 

формы и стиля текста; 

     - Общечеловеческое мировоззрение, гражданская позиция, которая будет 

определять позицию журналистского образования; 

 

                   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№                             Тема 

Теория исторической преемственности и современной 

журналистики 

1 Национальная журналистика, деятельность в области 

общественной информации, функции. 

2 Журналистика и информационное пространство. 

Журналистика в системе социальных институтов. 

3 Журналистика и творческая деятельность. 
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4 Социальное положение журналиста. Свобода прессы и 

журналистики. 

5 Влияние и воздействие журналистики. Журналист - субъект 

СМИ и информационных услуг. 

Система средств массовой информации в Казахстане 

 

6 Появление средств массовой информации в качестве 

системного объекта. Фактор влияния аудитории на СМИ. 

7 Универсальность и специализация средств массовой 

информации. Функции журналистики как фактор 

поляризации СМИ.  

8 Формирование и функционирование системы СМИ и 

факторы редакционно-творческой и коммуникационной 

деятельности.   

9 Информационный рынок и трансформация медиа-системы.  

10 Типология и виды СМИ. 

Современная журналистика: особенности специальности 

11 Отличительные особенности специальности «журналист». 

Парадигмы знания журналиста. 

12 Маманиограмма журналистского ремесла.  

13 Журналист и социальная среда. 

14 Школы журналистики: образование и 

самосовершенствование. 

15 Умственный труд журналиста и культура творчества.  

 

  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И 

СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 Национальная журналистика, деятельность в области 

общественной информации, функции 

Концепция "Журналистика" и история. "СМИ", "средства массовой 

информации", "средства массовой пропаганды" и "средства массовой 

информации" (СМИ), Интернет, блогосфера. Национальная журналистика. 

Медиа-услуги исполнительной власти, динамическая система. Компоненты 

системы ( "родитель" и "владелец", "", "вещание" и "журналист", "текст", 

"канал", "аудитория", и т.д.). 

Основные категории научной журналистики. Теория, история и 

социология. Язык журналистики, совместимость с традициями. Значение 

научных знаний для практики журналистики. Проблемы в реализации 

научных знаний и потребность в нем. 
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Массовые аспекты самообслуживания. Природа массовой информации и 

оригинальности. Синтаксис-семантические, прагматические аспекты. 

Журналист и применение права на получение информации от 

аудитории. Осознание этой проблемы. Информационная безопасность. 

Социальная модель управления СМИ. 

Правила журналистики. 

 

Журналистика и информационное пространство. Журналистика в 

системе социальных институтов 

Информационное пространство (регион, страна, мир), и аудитория 

рассматривается как потенциальные резиденты. Представление различных 

типов информационного пространства, различных средств массовой 

информации. Разнообразие средств массовой информации - 

"информационное пространство" и "информационный центр". 

 Использование различных коммуникационных технологий в средствах 

массовой информации. Формат издания средств массовой информации. 

Радио, телевидение и Интернет в эпоху прессы. Научный взгляд на развитие 

радиовещания, продвижение ТВ. Аудиовизуальный синтез. Мультимедиа и 

кибержурналистика. Динамика текущей ситуации и будущего. 

Медиа-инфраструктура. Медиа организации, пресса, радио и 

телевизионное вещание. Пресс-службы учреждений и организаций. Пресс 

объединения и их перспективы. Связи с общественностью (по связям с 

общественностью). "Независимые журналисты" (Free Lange) и фрилансеры 

(Stringer). 

Создание средств массовой информации и задачи оптимизации. Медиа 

глобальное информационное пространство. Мировые зарубежные масс 

медиа. Система СМИ: реальная аудитория (физические лица, семьи, 

небольшие группы и т.д.), публикации и программы. 

Прозрачность СМИ и динамика. Пресса, радио, телевидение как  

дополнение друг друга и конкуренция кибержурналистики в 

информационном пространстве. 

 

Журналистика и творческая деятельность 

Масштабы социального положения. Творческая деятельность - один из 

способов для выполнения функции средств массовой информации. Ценность 

творчества. 

Журналистика и творческая деятельность. Журналисты и редактора 

СМИ (учредитель и т.д.), организатор, выпуск программы, Пресс-релиз. 

Основа творческого контента в развитии информационной политики, 

принятие и реализация. Значение и структура информационной политики. 

Истинное направление программ и взгляд на социальную жизнь. Политика 

«мягкой» и «жесткой» форм программ. 
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Редакция как творческая группа. Личные и коллективные формы 

творчества. Творческая команда, подготовка выпуска(программы), номера 

(газеты). Массовая информация: качество, точность, объективность, 

актуальность, эффективность, согласованность, доказательства и надежность. 

Формы творческой деятельности. Система заголовков, "колумнист", 

тексты колумниста, автор злободневных материалов, современных 

публикаций. 

Медиа искусство, научные, художественные и публицистические 

тексты. 

Социальное положение журналиста. Свобода прессы и 

журналистики 

Процесс жизни общества. Прошлые годы, нынешняя ситуация и 

будущее журналистики  с  культурной и идеологической точки зрения. 

Журналистика: принципы, ценности и социальные группы (нация, классы, 

регион, религия, возраст и т.д.) в интересах общественных объединений. 

Принципы системы социальных услуг. Роль и значение развития 

принципа гражданства. Различия принципов (объективность, народные, 

патриотические и т.д.). Историческая динамика принципов. Роль принципа 

гуманизма. Политическая культура журналиста. 

Возможность осуществления свободного социального положения. 

Понятие "свобода". 

Характер и формирование концепции свободы: авторитаризм, в 

условиях полной свободы, ответственная свобода. Концептуальное 

проектирование и его различные социальные силы Журналистика на каждом 

этапе развития политической и идеологической борьбы. 

Социальные и творческие аспекты свободы журналиста. Свобода и 

прогресс. Принципы социальной ответственности. Противостояние 

различных концепций. свобода и объем творческого потенциала у 

журналиста. 

 Правовые аспекты свободы журналиста. Нормы международного права 

и национального законодательства. Различные социальные системы, 

творческая журналиста, социальные, правовые и экономические свободы. 

 

Эффективность и результативность журналистики. Журналист -

субъект СМИ и информационных услуг 

Адекватность социальных потребностей. СМИ в выполнении своих 

функций. Оценка эффективности и видения. Эффективность воздействия 

слов журналиста в управлении, прямой вид организационной эффективности. 

Массовое воздействие на аудиторию, "формулы азарта". На самом деле, 

обратить внимание на результаты журналиста. 

Оптимизация законов журналистики. Массовая аудитория: реальные и 

потенциальные аудитории. Аудитория социально-демографических, 

социально-культурного и психологического поведения. 
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Творческие факторы эффективности. Анализ реальной и потенциальной 

эффективности текстов. Экспертная служба и ее формы. Критерии азарта и 

методы исследования. Волнение и эффективные отношения. 

Деонтология журналистики: профессиональное понимание системы 

образования, лицо, действующее по своим свойствам, все формы поведения 

средств массовой информации и в области образования. 

 Внутренняя и внешняя ответственность: объективное и субъективное. 

Общественный долг и социальное положение. Формы ответственности 

(гражданская, правовая, этическая). 

  

СИСТЕМА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

КАЗАХСТАНЕ 

 

Медиа появление в качестве системного объекта. Фактор влияния 

аудитории СМИ. 
Система средств массовой информации и ее среда. Целостность средств 

массовой информации. Классификация и деятельность средств массовой 

информации. Факторы, которые способствуют этому процессу. 

СМИ: технические, экономические, информационные и т.д.. Их 

описание. Структура системы и средства массовой информации и их 

взаимодействие. Организация профессиональной медиа-организации и 

процесса совершенствования системы. 

Группы аудитории. Потребности и интересы групп. Средства массовой 

информации и группы аудитории: нация, региональные, этнические, 

промышленные, профессиональные, религиозные, возрастные, по половому 

признаку. Областные, районные и мульти-циркуляционные публикации. 

 

Универсальность и специализация средств массовой информации. 

Функции журналистики как фактор поляризации СМИ. 

Основные виды универсальных тематических изданий и теле-  

радиопрограмм. Усиление эффективности медиа: позитивные и негативные 

симптомы. Специальные, специализированные издания, 

телерадиопрограммы. Обсуждение  проблемы в средствах массовой 

информации на экономические, политические, культурные, научные и 

техничяеские темы.   

Служба СМИ и типологическая структура. Характер их взаимодействия. 

Влияние средств массовой информации и структура информации. 

Аналитические услуги и медиа-структура. Эксперт по теле- и 

радиопрограммам. Высококачественные газеты, периодические издания. 

Экспертные журналы и тенденции их развития. 

Культурные и образовательные средства массовой информации. 

Развлекательные СМИ: развитие структуры. Организационная деятельность 

и ее влияние на структуру СМИ. 
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Создание и функционирование редакционных и творческих средств 

массовой информации и коммуникационных факторов 

 Влияние природы: духовная (литература, искусство, наука); духовное и 

материальное (образование, государственное управление), (проектирование, 

производство и т.д.). 

Массовые публицистические издания и программы. Литературные, 

художественные, литературные, художественные и публицистические 

издания и программы. Научные, научно-практические, научно-технические, 

научно- промышленные, научно-исследовательские, научно-образовательные 

средства массовой информации. Технические, промышленно-технические 

публикации и программы. СМИ о производстве, розничной торговли и 

рекламе. Образовательные (образование, обучение и другие публикации и 

программы). Официальные, документальные, учебные типы носителей. 

Разработка и совершенствование в период перехода к технологиям 

информационного общества. Уникальные открытия и новые технологии в 

прессе, телевидении, радио, информационных агентствах. Интернет как 

новая среда и новые средства массовой информации. Сетевые средства 

массовой информации и тенденция их развития. Распространение 

спутникового и кабельного телевидения. Структура массовых 

коммуникаций, видео, аудио, CD-ROM привод. 

 

Трансформация медиа-системы и рыночной информации 

Средства массовой информации в контексте рыночной системы. 

Средства массовой информации, в зависимости от признака классификации 

собственности. К компетенции государственных СМИ. Отдельно, 

государственно-капиталистическая собственность, финансово-

промышленные группы, влияние собственности на СМИ. Зарубежные 

издания в информационном пространстве. 

В зависимости от характера инвестиций в классификации средств 

массовой информации. Инвестиции и реклама в средствах массовой 

информации. Влияние структуры аудитории СМИ имеет возможность 

выплаты (подписка, покупка, подписка и т.д.). 

 Консолидация средств массовой информации и проблемы 

монополизации в системе. 

 

Типология СМИ 

Типология средств массовой информации путем сравнения свойств 

основного метода исследования. Массовая модель медиа и определяет 

конкретную группу. Тип носителя формирующих факторов: характер 

аудитории, распределенние характера целей и интересов информации, 

публикации, теле- и радиопрограммы, технологических, экономических, 

организационных факторов. 
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Эволюция общества в соответствии с развитием моделей медиа-

технологий. 

Ежедневные издания. Ежедневные и еженедельные газеты. Журнал и 

тип публикации. Телевизионная система как объект. Классифицируют по 

способу телевизионного вещания (наземных, спутниковых, кабельных, 

переносной носитель, цифровой). Структура вещательных средств массовой 

информации. Развитие коммерческих радиостанций. 

Информация в средствах массовой информации. Информационные 

агентства в мире. Информационные агентства в Казахстане. PR-службы, 

пресса и пресс-центры. Роль коммуникационной системы в настоящем 

времени. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ОСОБЕННОСТИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Журналист - парадигма знания 

Профессия, требующая специальных познаний и качества. 

Специализация «журналист»: типы, направление тем и жанров, в 

зависимости от характера деятельности и функциональности. 

Профессиональная ориентация, профессиональные мотивы. Социально-

политическая и экономическая ситуация и необходимая мотивация для 

изменения. 

Цивилизация и культура с позиции журналистики. Генезис журналистов. 

Журналистика в эпоху информационного общества. Иная информация и 

творческая, социальная особенность относительной ориентации 

журналистской профессии: писатель, работник культуры, педагог, ученый, 

политик, проповедник, судья, адвокат. Роль профессии, профессиональная 

универсальность. Место журналистики в обществе. интеграция информации 

Журналист между объектом и субъектом. Из закона о средствах массовой 

информации: роль журналистики в обществе, место и статус. Журналистские 

организации и публикация. 

История журналистского образования в Казахстане и современность. 

Система подготовки журналистов. Обучение журналистов в университетской 

системе. Необходимость базового образования, в сочетании с его 

профессиональной и творческой. Государственные образовательные 

стандарты. Основные направления образования в стране и за рубежом, 

журналистика и проблемы. Многоступенчатость образования: BA, MA, PhD. 

Теоретическая и практическая подготовка обучения в школах. 

 

Маманиограмма профессии журналист 

Маманиограмма специальности модели: функции, обязанности, 

дисциплина, главные ивторостепенные задачи, особенности, характеристика 

и основные виды материалов, оборудования и рабочей силы. Состояние 
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службы, трудовой дисциплины и темп работы, профессиональные трудности, 

психологические характеристики, особенности процесса мышления 

(внимание, память, мышление, творчество и т.д.). Требования, 

предъявляемые к специалистам в области журналистики (степень и тип 

образования, профессиональные и личностные качества). Вид услуг: 

творческий, литературный и информационный (редакционная и 

организационная). Сочетание личного творческого коллективного 

творчества. Рельефы: литературные, художественные и образовательные, 

редакционные, планирование и организация, теле- радио-, интернет-СМИ, 

рекламные материалы в процессе производства и опубликования. 

     Основные особенности: мобильность, динамичность, эффективность, 

динамизм и универсальность в профессии, многофункциональные 

потребности, значимость, инновации и т.д. Профессиональные конфликты, 

профессиональные проблемы. 

 

Журналист и окружающая среда 

Среда: природная и техногенная. Проблема человечности. Творческая 

личность. Журналист и модель личности: «социально-демографическая», 

«профессиональная»,  «творческая», «психологическая», «гражданская». 

Социально-демографическая модель: степень и тип образования, опыт, пол, 

возраст, семейное положение. Психологическая модель: тип личности, 

темперамент, поведение спецификации, кодификация идеи, память, 

внимание, воображение, личность журналиста, мир творчества. Гражданство 

и этика: социальная ответственность, долг, настойчивость, честность, 

плюрализм и условия труда, толерантность. Профессиональный характер: 

стремление к творчеству, творческих способностей, навыков, ширина 

кругозора, изобретательность, видео, краткость и доступность для написания 

материала, языковые навыки, способность адаптироваться к любой ситуации, 

объективность и т.д. 

 

Журналистские  школы: образование и самосовершенствование 

Молодые специалисты в профессии, роль личности,  приближеннгость к 

спортивному образу жизни. Школа жизни и школа образования. Повышение 

творческого потенциала, самообразование. Внешний и внутренний взгляд. 

Специфика журналистики, интеллектуальный и творческий потенциал 

молодежи. Посредством разнообразных тестов, способных к 

самоопределению путем тестирования. Программа самосовершенствованя. 

Мнемотехника памяти (имеется в виду методы) обучение, внимание и 

мышление и развитие воображения мира. 

Регулирование процесса научной мысли и творчества, аутоген 

упражнения (психотерапевтический метод), чтобы поднять потенциал 

творчества. 
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Журналистская мысль в культуре, творчестве 

Адаптация молодых журналистов к новой ситуации. Процесс развития 

культуры умственного труда. Научная направленность. Благоприятные 

условия труда. Профессиональные обязанности и контроль ситуации. 

Возможность практической реализации теоретических знаний. Применение 

стереотипов в сочетании с инновациями.  

           

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. "Введение в журналистику": теоретическая и практическая значимость. 

2. Журналистика и массовое сознание. 

3. Массовый и социальный прогресс. 

4. Функции журналистики. 

5. Цель общественной информации, ценности и структура. 

6. Позиция СМИ и общественное мнение. 

7. Отношения между СМИ и социальными институтами. 

8. Национальные исторические типы журналистики. 

9. Демократизация журналистики и гуманизм казахстанских и западных 

моделей. 

10. Проблема речи в публицистике. 

10. Творческая свобода слова, политическая, социальная, правовая и 

экономические аспекты. 

11. Журналистика как явление социального института в демократическом 

обществе. 

12. Государственная политика на страницах средств массовой информации. 

13.Уникальное информационное пространство в формировании 

национальных и международных стандартов. 

15. Эффективность публикаций средств массовой информации 

(эффективность и действенность). 

16. Медиахолдинги. 

17. Журналистские организации и международные организации средств 

массовой информации. 

18. Редакционная команда: креатив, производство и деловые отношения. 

19. Журналистские показатели эффективности обслуживания. 

20. Свобода слова в Казахстане. 

22. Описание действующей системы средств массовой информации. 

23. Современные средства массовой информации. 

24. Идея информационного общества и журналистики. 

25. Журналистика в современной социально-культурной ситуации. 

26. Журналист - современный историк. 

27. Теория коммуникации журналистики. 

28. Журналистские профессиональные аспекты. 
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29. Феномен творческой журналистики. 

30. Журналистские знания и жизненный опыт. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Типология журналистики. 

2. Журналистика – организационная и саомстоятельная деятельность. 

3. Журналистика и информационное пространство. 

4. Гражданский журналист. 

5. Независимая журналистская деятельность. 

6. Деонтология журналистики. 

7. Журналистика - трансотрасль. 

8. Школы журналистики. 

9. Гипертекстовая журналистика. Джем-сейшн. 

10. Реалити на экране как один из видов передачи информации журналистом.  

11. Печатные тексты из изданий, посвященные проблемам журналистики. 

12. Проявление индивидуализма и субъективизма в журналистике. 

13. Практика журналистики и социальной среды. 

14. Идейно-теоретические концепции журналистики. 

15. Публицистика  и журналистика. 

16. Концепция прозрачности и журналистика. 

17. Феномен творческой журналистики. 

18. Информационное общество и национальные традиции. 

19. Прагматическая коммуникация и журналистика. 

20. Творчество журналиста и этические нормы 

21. Идеологическая сторона СМИ. 

22. Журналистские организационная деятельность. 

23. В настоящее время культура журналистики. 

24. Журналистское образование в Казахстане. 

25. Спектр информации в демократическом обществе. 

26. Свобода средств массовой информации в экономических условиях. 

27. Демократический социальный тип журналистики. 

28. Государственная политика в области средств массовой информации 

30. Средства массовой информации в вопросах информационной 

безопасности. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРС 

 
1. Журналисты, профессиональные журналистские организации в 

Казахстане. 

2. Средства массовой информации в качестве системного объекта. 

3. Целостность системы средств массовой информации как явление 

уникального проявления интеграции и функциональных результатов. 
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4. Основные компоненты системы, средства массовой информации, а также 

их интеграции в окружающую среду. 

5. Трансформация медиа-системы. 

6. Целевой фактор в системе средств массовой информации. 

7. Влияние трансформации информационной системы на рынке средств 

массовой информации. 

8. Учреждение средства массовой информации. 

9. Типология СМИ и медиа-типы. 

10. Системные функции средств массовой информации. 

11. Национальные, областные, городские, районные СМИ. 

12. Типологическая структура публикаций в СМИ. 

13. Роль национальных средств массовой информации и теле- и 

радиопрограмм. 

14. Информация в Интернете как средство выражения мнений. 

15. Система информационных агентств средств массовой информации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРСП 

 

1. Формирование национальной журналистики как социального явления. 

2. Журналистика и нравственность. 

3. Структура «Казахстанской правды». 

4. Журнал как социально-политическое явление. 

5. Роль формирования общественного мнения в партийных изданиях. 

7. Официальные публикации в управлении государственной службы. 

8. СМИ как «четвертая власть». 

9. Типологические особенности молодежных газет. 

10. Характер различных информационных публикаций. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Формирование интеллектуальной среды является важной задачей прессы 

и электронных средств массовой информации на этапе анализа внутренней и 

внешней политики страны для рыночной экономики, инновационных 

проектов и повышения благосостояния народа в диалектическом единстве. 

Национальные программы формирует информационное компетентное 

общество, духовное сознание страны, нравственность, патриотизм, культуру 

и образование. Публицистика способствует благоприятному развитию 

идеологической, регулятивной, гедонистической, научной, образовательной, 

информационной, психологической жизни общества. Повышению качества и 

популяризации информационных и культурных моделей речи, его знание, 

прямое и косвенное воздействие на теоретическую и практическую стороны 

речи и медиатекста, чтобы изучить основы построения, напрямую связано с 

улучшением журналистского мастерства на регулярной основе. Практическая 

журналистика развивалась в течение многих лет, на основе теоретических 

основ пути их собственного развития. Сегодня традиционные жанры 

журналистики в системе значительно меняются в сторону публицистики и 

введен ряд новых форм, некоторые жанры модернизированы. Тем не менее, 

избегая длительного исторического периода радикального изменения 

характера структурного состава отражает реалии жизни и остаются 

неизменными. 

      Технологические и лабораторные упражнения в ряде гуманитарных 

дисциплин обучения, к новым знаниям и обогащению взаимодействия один 

на один будут способствовать подготовке журналистов. 

     Объективные явления в мире, влияние поликультурного, научно-

технического прогресса, рыночных отношений и общественной жизни в 

период кардинальных изменений в жизни прессы и журналистских вопросов 
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в целом является не только создателем теории практиков журналистики, 

вовлеченных и активный сектор нашего общества, примут участие в 

творческой части акции. Журналистика и функциональные навыки, 

социальная журналистика, интернет журналистика работают над образом 

страны жизни - это духовная пища населения, и жизнь стала эффективной 

благодаря многообразию мнений и повысился уровень народа. 

Дисциплина «Жанровые формы и функции современной 

журналистики» готовит студентов как теоретической, так и с практической 

стороны и обучает  мастерству письма  на примере отечественных и 

зарубежных средств массовой информации, интернет-сайтов, публикаций и 

различных школ журналистики. 

     Компетенция студентов в результате исследования: 

     - Должны хорошо разбираться в теории и практике публицистических 

жанров; 

     - Квалифицированость; 

     - Компетентность; 

     - Постоянное совершенствование журналистских знаний в этой области; 

     Должно быть четкое понимание роли и места современной журналистики, 

естественных и социальных процессов; 

     Отечественное мастерство журналистики, международный уровень и 

концепции динамики развития современных жанров журналистики должны 

находиться в тесном контакте с реалиями жизненных форм; 

     Студент должен определить особенности исторической преемственности 

жанров, разбираться в методах журналистики, аналитики. 

     Студент факультета журналистики ищет свой авторский стиль написания, 

научиться навыкам; 

В ходе изучения дисциплины студент должен достичь следующих 

результатов: 

     - Знать теоретическое применение правил рациональной практики. 

     Пререквизиты курса:  

     Постреквизиты курса: "Аналитическая журналистика". 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема 

1.  Время и пространство: информационный поток современных 

изданий. 

2.  Новостно-оперативные жанры. Заметка, дайджест, расширенная 

информация, аннотация, анкета и другие.  

3.  Современный репортаж и другие оперативно-исследовательские 

жанры. Отчет, репортаж, интервью. 

4.  Интервью в современном мире.   Оперативно-исследовательский 

жанр. Отчет. Репортаж.  
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5.  Аналитические жанры. 

6.  Исследовательско-новостной жанр. Корреспонденция  и рецензия. 

Комментарии. 

7.  Принцип охвата темы в жанре. Растояние.  

8.  Обзор публикпций СМИ и эстетика печати.  

9.  Творческая рецензия, социально-политический портрет.  

10.  Аналитика и научно-познавательная эволюция жанра статьи.  

11.  Жанры: зарисовка и очерк в печати Казахстана .  

12.  В отечественных изданиях формы фельетона и памфлета. 

13.  Гедонистические жанры в современной печати . 

14.  Разновидности текстов в казахстанской журналистике  

15.  Современная отечественная эссеистика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Время и пространство: информационный поток современных 

изданий. 

Понятие времени и пространства. Казахская журналистика в глобальном 

информационном пространстве, в эпоху основных целей и принципов 

консолидации феномена журналистики и журналистских жанров, 

классификация и понятие жанров.  

Особенность жанра современной информации своевременно (новости, 

расширенная информация) методы преобразования формы и содержания 

информации, личной информации и информационный блок. Стандартная 

информация,трансляции новостей. Характер сбора информации и 

аналитической информации, характер коммерческой рекламы. 

Информация: тематический, географический (региональный) принцип, 

вид информационного потока. 

"Жанровые формы и функции журналистики" основной целью обучения 

студентов по теме: 

- современные тенденции в информационном пространстве, а также в 

теоретической концепции; 

Функция системы устоявшихся жанров и меняющиеся формы жанров 

для самостоятельного изучения; 

Студенты в отдельных жанрах, чтобы определить отличительные черты 

эволюции и образования; 

- жанр в теории и практике; 

Традиционные жанры в процессе разработки моделей; 

Печать и анализ культурной жизни, рекламы, теория и практические 

занятия; 

Популярная информация в анализе, системы представления данных с 

последним художественным жанром текста; 

- Способствовать развитию культуры и стиль написания. 
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Дайджест современном издании, аннотация, резюме,  нтервью, мемуары. 

Модернизация существующих форм средств массовой информации и 

содержания. Качественные и количественные изменения в информации. 

Социальные потребности и требования рынка. Жанровые различия. 

Информационно-аналитический жанр. Роль и значение информации на сайте. 

Двойная функция дайджеста и эволюция формы. Инновации в казахстанских 

СМИ относительно информации. Интервью, подача информации. 

Предоставление информации советом руководства для читателей. Письмо 

информации текстов биографического и исторического направления. 

В современном мире  характеристика жанров. 

Жанровые особенности отчета, его виды, как писать отчет. Репортаж - 

жанр. Примеры из практики отечественной журналистики. Методы 

мастерства в печатных изданиях, самые разнообразные темы, некоторый 

практический опыт работы в этой отрасли. Тематический, праздничный, 

спортивный репортажи. Оперативность, важность события, темы, 

оригинальность, выбор подходящей формы. 

Внешняя форма отчета и о жанре отчет, общие сходства с некоторыми 

жанрами. Форма отчета в журналистике и освещение роли социальных 

преобразований. 

В настоящее время процесс интервью, говорить жанр разнообразие 

форм и текстов 

Диалоговый жанр, примеры. Интервью как жанр. Интервью и 

информационная функция распространения жанра. Двойная структура 

текста. Журналист и респондент. Размышления на определенную тематику, 

реплика.  Социально надежный источник данных по этому вопросу, 

имеющие отношение к истинной природе текстовых сообщений  - мнение. 

Аналитическая беседа. Интервью, формы жанра. Интервью и монологи, 

интервью - диалог, интервью-мнение, коллективное интервью. Элементы 

драмы в разговоре. Примечание. 

Интервью – как жанр. Виды интервью: ретроспективное интервью, 

интервью-портрет и эксклюзивное интервью. 

Формат интервью. Вопрос-ответ. Интервью-мнение. Интервью-

информация. Уровень квалификации. Масштаб проблемы, полемические 

мотивы, всесторонний анализ темы, разнообразие взглядов, равенство двух 

оппонентов. Скорейшее разрешение проблем, стратегические вопросы 

серьезный квалифицированный анализ, более глубокий взгляд на вопрос. 

Дискуссия в устной форме и в письменном изложении. Заголовки в 

печатных СМИ, ТВ и радио. Масштаб разговора и эффективность. 

Эпистолярный жанр. Пояснительные тексты. Жанровая структура, цели 

и задачи. 

Эволюция жанра корреспонденции, особенности и свойства, 

Корреспонденция: информационный формат и аналитический жанр. Время и 
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пространство ограничено. Значение функции уникальных фактов и событий, 

их содержание, оценка объекта. Логичность корреспонденции и мнение 

автора. 

Эпистолярный жанр в форме переписки. 

Интерпретация в жанрах как признак необходимого предоставления 

материалов. Домысел, но не вымысел. Новое событие или восприятие 

аудитории. Широкий круг вопросов, задач, условий. В настоящее время 

внимание аудитории особенно важно, комментирование сути в ответе на 

вопрос. Общество и суть фактов, событий, явлений, оперативной передачи. 

Анализ и оценка событий. Уведомление рассматривается в контексте жанра 

заданного времени, начало, подготовка к мероприятию, общественность, 

необходимость подготовки аудитории. 

Объяснение базирующее на основании интерпретации фактов, сведения 

о данных, предлагаемое автором статьи аналогичностть. Образованность, 

профессиональнизм, стабильность, логика. 

Принцип охвата темы в жанре. 

Текст в форме теории о роли  главного героя. Свфязь с определенным 

периодом  времени. Предварительный анализ событий и следить за 

событием. Для того, чтобы охарактеризовать природные и социальные 

явления и события. Важные события, ключевые события и внимание на 

факты. Общий и тематический охват. 

Аналитика достоверности содержания. Широта и глубина мысли. 

Резонанс в освещении текста. Отечественный и иностранный общественно-

политический, экономический, культурный аспект. Собственный фирменный 

стиль написания. Развитие навыков письма. 

Эстетика прессы и публикаций в СМИ. 

Пресса, электронные издания, вопрос о повышении качества 

идеологических и художественных вкусов. Цель содержания языка и стиля, 

жанра: проблематика. Публикации научно-исследовательских учреждений. 

Цели обзора и задачи средств массовой информации, культура, идеи.   

Обзор. 

Структура жанра «обзор».  Задача анализа события в определенный 

период времени, оценки, прогнозирования. Журналисты и разные моменты 

на практике. В частности, мотивация, чтобы выразить свое мнение. 

Вертикальные и горизонтальные обзоры. Объем обзоров и мини-обзоров. 

Обзор тематического обзора, чтобы загрузить информацию в жанре обзор 

для прессы. 

Эстетические и идеологические обзоры, эффективность. 

 

Креативный обзор. Жанр «портрет»: социальной и политический. 

 Культурное и информационное пространство. Жизнь и искусство. 

Целостность анализа и отбора. Креативный обзор классификации жанра, 

характеристики информации, пропаганды и рекламы. Жанр «рецензия» - 
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специфические синтетические конституции. В своем послании, умение 

использовать аналитические инструменты, жанры. Обзор документального 

фильма, визуальная оценка детального анализа истины. 

Современные формы жанра: обзор политических и научных работ, обзор 

литературы,  кинорецензия на телевидении, театральная рецензия, обзор 

музыки - рецензия, рецензия в изобразительном искусстве, в архитектуре и 

обзор проектных работ. 

Написать обзор художественного стиля и его особенности. 

Социально-политический портрет – научная основа жанра. Данные и 

факты. Портреты художников, бизнесменов и предпринимателей: словесные 

образы. Создание портретов политиков, писателей и художников. 

 

Эволюция жанра аналитических и научных статей 

Жанр «статья». Статья в газетах, журналах. Сложность жанра, 

оригинальность. Реальность жизни в широком диапазоне научного и 

образовательного характера, глубокий и сбалансированный вывод, 

перспективы жизни в определенной степени.  

Жанр «статья». Написание идеи статьи и психологический импульс. В 

режиме реального жизненного опыта, выдвижение аргументов по фактам. 

Гражданская позиция, журналистская позиция. Завершение статьи с  

логической концовкой. 

 

Отечественный медиа-образ и история жанров 

Концепция искусства документальной журналистики. Принципы 

организации группы жанров. Роль и значение документальных и 

художественных текстов сайта журналистики. Жанры, в зависимости от 

функциональных законодательных свойств. Жанр «эссе» - этимология и 

определение. Журналистика и литературно-художественные жанры  - 

элементы и методы для выполнения. Информационная устойчивость. 

Описание в эссе. Типы жанра. 

Описание и актуальность образности, факты и события обогащение 

фантазии автора и ограничение объема. Реферат и методика записи 

изображения. 

 

Национальная публицистика и форма сатиры  

Общая концепция казахских СМИ сатирических жанров. Жанр сатиры. 

Застой жанра. Возникновение и развитие сатиры. Фельетон -  образность 

текста (ирония, юмор). В нашу эпоху жанр «пасквиль». Стиль и современное 

состояние фельетона. 

Памфлет. Прошлое и настоящее. Международные и казахстанские темы 

жанра «памфлет». Критичность памфлета. Восприятие толерантности и 

плюрализма.  Жизнеспособность жанра зависит от глобальных политических 

тенденций и социальных процессов. Дальнейшее развитие жанра как текста. 
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Современные казахстанские гедонистические жанры в медиа-поле 

Понятие "гедонизм". Гедонизм в СМИ, формы жанра. Юбилейные  

тексты, эпиграммы и сатирические сюжеты, эскиз, и т.д. Гедонистическое 

общение с аудиторией, развлечение публики. Гедонистические тексты, 

предназначенные для широкой публики. Характер высококачественных 

материалов гедонистического направления для аудитории «элита». 

Публикация текста – политика привлечения внимания средствами массовой 

информации. 

Расследование в казахстанской журналистике, представленная в 

материалах. 

Особенность жанра журналистского расследования, эволюция и 

современный внешний вид. Определение расследования и особенность 

текста. Теоретические и практические вопросы. Позиция зависит от 

правовых и научных методов жанра. Журналист  представляет свои 

юридические и моральные основания. Журналистское расследование и  

свойства, сочетание реалий повседневной жизни жанров. 

 

Современная отечественная эссеистика 

Понятие жанра «эссе». Теория, практическая сторона и мнения. 

Примеры современных и исторических очерков. «Эссе» жанр отечественных 

и зарубежных предшественников. Поток идей. Интеллектуальные 

требования. Автор и зрители. Реалистические очерки. Теория и практика 

целостности. Жанровое разнообразие «эссе», настоящее и перспективы. В 

настоящее время национальные особенности эссе. Мастерство автора. Очерк. 

Особенности жанра. Очеркисты в современном мире и в прошлом. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие "жанр", жанр текстов, их разнообразие. 

2. Разнообразие жанров: литературный, художественный жанры в 

журналистике. 

3. Классификация жанров. 

4. Основные черты жанров и их функции. 

5. В зависимости от характера журналистских жанров разделение по 

группам. 

6. Газеты, журналы, радио и интернет-сайты: жанры и особенности. 

7. Жанры  в газетах «Казахстанская правда», «Караван", "Время". 

Особенности в каждом печатном издании. 

8. Ежедневные новости: требования к жанру. 

9. "Журналист" и "жанры". 

10. Использование «лидов» в печатных СМИ. 
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11. Заметка, отчет, интервью. Сходства и различия. Роль участников в 

представленных жанрах. 

12. Информация  как источник новостей. 

13. По данным информационного отчета – особенности жанра, задачи. 

Официальная и неофициальная стороны. Характер  отчетов в газетах. 

14. Жанр диалога и беседы  - интервью. Особенность и свойства. 

15. Виды интервью. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ СРС: 

1. Современное эссе - поток мыслей и слов. 

2. Профессор М.К. Барманкулов и его творчество. 

3. Отчет. История развития жанра. Свойства и особенности. 

4. Исследование журналиста: "Трансформация информационных и 

аналитических жанров". 

5. Основные черты аналитических жанров. 

6. Профессор Т.С. Амандосов. Корреспонденция в исследовании. 

7. Профессор Т.К.Кожакеев: основы эпистолярного жанра. 

8. Особенность и анализ жанра «статья». Научный стиль. 

9.  Жанр «статья» в газетах и журналах. 

10. Понятие «факт». Определение явления. Различия между домыслом и 

вымыслом. 

11. Эпистолярные жанры в казахстанских СМИ. 

12. Путевые заметки Захир ад-Дин Мухаммад Бабура и Хайдар Дулати. 

13. С. Шарипов, М. Ауэзов, С. Муканов - эссеисты. Эссеистика за рубежом. 

14. А. Алимжанов  и его произведения. 

15. Жанры журналистики в творчестве К.Камзина. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ СРСП 

 

1. Основные аналитические черты произведений группы жанров. 

2. Этапы развития эпистолярного жанра в журналистском и литературном 

творчестве. 

3. Статья как жанр. Научный стиль. 

4. Факт. Особенность явления. Присутствие в публицистике. 

5. Эпистолярные жанры в казахстанских СМИ. 

6. Основные информационные издания в мире и Казахстане. 

7. "Литературная газета", "Новое поколение", "Мысль" и другие 

интеллектуальные издания. Рецензии. 

8. Обзор основных этапов развития жанров. Основные виды. 

9. Обзор прессы. Цели и задачи. 
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10. Жангельдина Б. «Путешествие на автомобиле» - путевые заметки. Взгляд 

М. Шокая в очерках. 

11. Журналистское расследование как жанр. 

12. Художественные, документальные жанры. Хронотоп. 

13. Персонализация в фельетоне. Методы и мастерство. 

14. Критика в жанрах. Определение жанров с критикой. Основные черты. 

15. Эссе и очерк в казахстанских СМИ. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная:  

1. Амандосов Т.С. «Казахские советские СМИ и жанры. Алматы: школа, 

1968. 

2. В. В. Ворошилов Журналистика. - Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова 

В.А., 2006.. 

3. Т. Вулф  Новая журналистика и антология новой журналистики под ред. 

Т. Вулф и É.У. Джонсон. - СПб: Амфора, 2008.. 

4. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров. - Санкт-Петербург: Изд-

во Михайлова В.А., 2000.. 

5. К. Камзин Аналитика. Алматы: Казахский университет, 2012. 

 

Дополнительная: 

1. Абай. Слова-назиданя. Алматы, 1993. 

2. Алаш. Избранное. 10 томов. Алматы: Искусство, 2011. 

3. Алимжанов А. Человек без друга оставляет желать лучшего. Алма-Ата: 

Жазушы, 1986. 

4. Аль-Фараби. Избранные трактаты. Алматы: Гылым, 1994. 

5. К. Камзин Казахские публицистические жанры.. Алматы: Экономика, 

2009. 

6. Кожакеев Т. Избранные труды. VII. Алматы: Казахстан, 2007. 

7. НЕТ Омашев Радио. Алматы: Экономика, 2005. 

8. Тертычный А. Жанр периодической печати. - М: Аспект Пресс, 2000.. 

9. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. - М: Аспект Пресс, 

2010.. 

10. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. - М: Юнити, 2011. 
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KZhT1204 ИСТОРИЯ КАЗАХСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

объем 3 кредита 

 

Авторы: 
кандидат филологических наук, старший преподаватель Мусинова А. А. 

кандидат филологических наук, доцент Мектеп А.К. 

 

Рецензенты: 
доктор исторических наук, профессор КазНУ им.аль-Фараби 

С.Х.Барлыбаева 
доктор филологических наук, профессор КазУМОиМЯ им.Абылай хана 

Т.В.Шевякова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

«История казахской журналистки» - обязательная базовая дисциплина 

по специальности 5В050400 журналистика на факультете журналистики. 

Представлены первые газеты-журналы как образец казахской печати 

перенесшие идеологический контроль и цензурные ограничения, процесс 

формирования и развития, роста качества и новых технологий, роста 

благосостояния приводящий к интеллектуальному равзитию. Это собрание 

журналистского матерства и опыта. В результате изучения дисциплины 

«История казахской журналистки», у студентов развиваются навыки 

профессионального журналиста и способствует формированию 

национальной идеологической направленности. 

В результате изучения дисциплины студенты: 

- Распространение и архивирование информации и формы познания; 

- Средства распространения информации. Первоначальный рост 

эволюционного развития информации; 

- Исторические средства распространения информации с первоначальными 

условиями, понятие ценности, значимость этой культуры, связь с соседними 

странами, которые оказали положительное влияние; 

- Традиционные, древние образцы средств массовой информации и 

идеологическая миссия глобального воздействия развития средств массовой 

информации, влияние; 

- Написание оригинального графического примера влияния внешних сил и 

как результат потеря национальной культуры и духовный кризис, решение 

проблемы, которая является результатом исторической информационной 

деятельности, методы разработки и распространения информации в истории 

журналистики; 

- Политика цензуры российской империи; 
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- Россия во второй половине девятнадцатого века, заинтересованность в 

казахстанских газетах; 

- Имперская политика цензуры.  Профессиональный журналист, редактор и 

школа журналистики прошлых столетий; 

- Развитие национального издательского дела и полиграфии; 

- Национальный профессиональный уровень творческих личностей; 

- Пресса Алаш, ее деятельность в смене политической системы с точки 

зрения национальных интересов; 

- Основатели прессы Алаш; 

- Исторический вклад прессы Алаш и развитие казахоязычной журналистики; 

- Идеи  алашординцев для защиты национальных интересов, борьба за 

независимость; 

- Разоблачение алашординцами казахстанско-большевистской политики 

искусственного геноцида – голода на земле Казахстана в 1930-е годы; 

- Алашординцы  в борьбе с идеологической пропагандой советской власти; 

- Политика национальной идеологии казахской интеллигенции:  

 - Самоутверждение казахского народа в советском лагере. 

Студент должен знать: 

- Предпосылки возникновения отечественной журналистики и 

распространение, хранение информации; 

- Хранение и распространение графического кода информации. 

Идеологическая подоплека. Преемственность поколений. Духовное 

образование,  информированность; 

- Несмотря на влияние внешних сил, цель национальной прессы 

придерживаться государственных интересов. Несмотря на свободу, все же 

присутствие контроля со стороны цензуры. 

Студенты должны быть компетентными: 

- Социально-экономические, политические и культурные основы в познании 

истории журналистики; 

- Организационные и управленческие вопросы в журналистике на основе 

истории отечественных СМИ; 

- Решение ряда вопросов в средствах массовой информации, решения 

проблем с точки зрения национальных интересов, поощрение и 

распространение информации; 

- Развитие навыков в сфере журналистики на постоянной основе, так должны 

быть решены проблемы идеологического характера с высоким идейно-

художественным качеством. 

Дисциплина предполагает: 

В ходе творческой деятельности журналиста с последними 

технологическими научными достижениями, и в сочетании со знаниями, 

должны знать: 

- Научные, политические, художественные, специализированные, отраслевые 

направления для развития различных аспектов журналистики; 
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Специалист должен уметь ориентироваться во всех сферах общества, в 

соответствии с идеалами национальной образовательной миссии. 

        Пререквизиты курса: «Введение в журналистику»; 

         Постреквизиты: «Законодательсство СМИ», «Жанровое разнообразие 

СМИ», «Публицистика». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Темы: 

1 Древний рунический алфавит: происхождение и виды информации. 

Начало появления отечественной журналистики - 

протожурналистика. 

2 Казахские издания во второй половине XIX века и начало ХХ века. 

Газеты "Дала уалаяты", "Туркестанские ведомости" " Тәржіман". 

3 Газета «Фикир» («Пікір») (1905-1907 годы). 

4 Исторческое значение газеты «Казахстан» . 

5 Журнал «Айкап» и его идеологическое направление. 

6 Газета «Казах». Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Алихан 

Букейханов, их деятельность в казахской печати. 

7 Спор между журналом «Айкап»  и газетой «Қазақ». 

8 Демократические печатные издания казахского общенационального 

и демократического направления (1917-1918 годы). Газета 

«Сарыарқа». 

9 Газеты «Бірлік туы», «Алаш» и «Үш жүз». Газета «Қазақ мұңы» и 

журнал «Темір қазық». 

10 Печать Алаш. Общественно-полтические и литературные  журналы 

«Абай», «Сана», Газеты «Еркін қазақ», «Қазақ тілі».   

11 Зарождение и установление советской печати. «Ақ жол» (1920-1925 

годы), «Еңбекші қазақ» (начало выхода 1921 год, нынешняя газета 

«Егемен Қазақстан»). 

12 Мустафа Шокай – журналист и редактор. Мустафа Шокай и журнал 

"Яш Түркістан". 

13 Общественно-политические, социально-экономические, духовно-

культурные издания. Их место в советском Казахстане в 1920-30 

годы. 

14 Журналистика в годы Второй мировой войны. Развитие и 

процветание казахской журналистики в эпоху социализма. 

15 Журналистика в Казахстане в годы советского застоя. СМИ в годы 

перестройки. Перемены в отечественной журналистике в годы 

независимости.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

«История казахской журналистики» - это базовая дисциплина, обучает 

студентов начальных курсов. Эта дисциплина формирует общее 

мировоззрение будущего журналиста и раскрывает историю развития 

отечественной прессы, определяет историческую жанровую классификацию, 

стиль и особенности печати, внешнюю форму и внутреннее содержание 

исторческих изданий, представлено разнообразие и богатство истории 

журналистики, языковая и терминологическая специфика. А также 

представлено постепенное повышение эффективности прессы, смена 

правящей власти, политическая, социальная, культурная и духовная 

реализация общественного мнения под контролем правительства. Таким 

образом, это формирование мысли  творческих личностей и развитие 

публицистики, преодоление цензуры, исходя из опыта, в частности 

журналистов-алашординцев. Исследование известных публицистов, их 

творчества в прошедшие столетия. 

Цель дисциплины: зарождение и формированипе национальной прессы в 

истории, деятельность редакторов и журналистов газет и журналов, 

журналистское мастерство; издательства, газеты, радио и телевидение, 

обработка журналистского текста при подготовке публикации материалов в 

печати, теоретическая основа на базе истории журналистики. 

Задачи: преподавание студентам «Истории казахской журналистики» - 

это основные принципы с точки зрения национальных интересов. Казахская 

журналистика в период с 1905 года и до сегодняшних дней – обширная 

всеобъемлющая информация; 

• Публикации в казахстанских газетах и журналах - содержание ценной 

информации, их уроыень, качество в соответствии с социально-политической 

ситуацией прошлого времени; 

• История казахских СМИ  - это трагическая сторона отечественной, 

национальной журналистики, на которую стоит обратить особое внимание; 

• Есть возможность студентам как молодым исследователям внести свой 

вклад в написании исследования по истории журналистики. Прежде всего, в 

своем "историческом исследовании" провести анализ на основе всех 

социальных, политических периодов, исторических изменений. Потому что 

каждый студент в истории отечественной журналистики  может изучить 

наследие известных журналистов и публицистов Казахстана. 

В результате курса, студент приобретет знания по следующим 

критериям: 

 • Древняя, уникальная форма распределения и хранения информации и 

типы информации; 

• В древнем руническом допечатном материале, манускрипте - идейно-

художественное формирование и эволюция информации, способ хранения, 

передачи. 
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• Первые периодические издания на казахском языке, направление 

идейно-политического, языкового и стилистического своеобразия, 

творчество, понимание природы деятельности, национальный уровень; 

• Цензура в годы царской России и советской власти. Политические, 

идеологические, социальные и экономические проблемы, и как следствие - 

годы голода и репрессий миллионы людей, «белые пятна» истории, 

творческие личности, сыгравшие значимую роль в формировании СМИ, 

языка и культуры. Предмет, жанры изучения; 

• История казахской журналистики содержит внутренний пласт идейно-

художественных знаний медиа, языка и стиля, состав, концепцию, 

формальное обучение специалистов и переход на качественно новый 

уровень. 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение  
Распространение информации и хранение первых источников. 

Ассоциирование символов и информационный характер. Звуковой и 

графический язык. Связь информации и записи. Передача и хранение 

информации, эволюционный путь. 

 

Тюркский, древний, рунический алфавит 

Письменные памятники - национальные истоки и первоначальные виды 

информации. Зарождение национальной журналистики. Древний, тюркский, 

рунический алфавит на разных объектах и предметах Золотого  периода (5-6 

века), Орхоно-Енисейские, Таласские  записи как протожурналистика. Каган 

(683-734), (684-731), Тоникок, Чор и т.д. История и события, изображения в 

символах: описание земли и воды, признаки, связанные с именами первых 

авторов, анализ особенностей информации, распространителями которых 

являются древние кочевники.  

Казахские издания во второй половине XIX века и начале ХХ века. 

Газета "Таржиман" 

Во второй половине XIX века (1860-1900) падение патриархально-

феодального строя, возникновение капиталистических отношений, развитие 

прессы, общественности. Произведения Ч.Валиханова, И. Алтынсарина.  

Издание "Оренбургский Листок", публикации в газете: статьи, переписка, 

эскизы и этнографические статьи. Избранные труды Абая: поэтические 

произведения и слова-назидания на политические мотивы. Нравственная, 

воспитательная сторона сочинений Абая Кунанбаева. 

Газета "Туркестанские ведомости"("Туркестан уалаяты") (1870-1882) и 

газета "Степные ведомости"("Дала уалаяты") (1888-1902) - идейная 

направленность  и начало исторческого развития профессиональной 

журналистики. 
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С 10 апреля 1883 года,  в Крыме с середины 1918 года появилась 

исторически значимая газета «Таржиман». 

Газета "Фикир" ("Мнение") (1905-1907годы) 

1. 27 ноября 1905 г. в газете Уральска "Фикир" вышли первые 

материалы. Редактор и издатель  издания. Номер газеты "Фикир"  вышел на 

английском языке. 2. "Казахская газета" (1907). Издатели и авторы. 3. (1907) 

газета "Серке". газета "Серке" в истории казахских СМИ. Газета была 

вынуждена закрыться. 

 

Газета "Казахстан" (1911-1913) – историческое значение. Творческий 

потенциал и технические возможности газеты. Идея организации и выпуска 

издания. 

Журнал "Айкап" и его идейная направленность (с января 1911 г. по 

сентябрь 1915г.). Пресса и формирование публицистической школы. 

Газета «Казах» (1913-1918). Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов и  

Mыржакып Дулатов – основатели алашординской прессы в Казахстане. В 

1913 году, 2 февраля, в городе Оренбурге - исторический выход газеты 

«Казах». Пример нового типа национального средства массовой информации. 

Формирование профессиональных журналистов и ядро развития отрасли 

журналистики. Основоположник казахских СМИ - главный редактор Ахмед 

Байтурсынов, идеолог – Mыржакып Дулатов и политика Алихана 

Букейханова. 

Журнал "Айкап" и газета "Казах". Дебаты между двумя изданиями. 

Развитие гражданских взглядов и формирование  решений, переход на 

качественно новый уровень журналистики. Журнал "Айкап" и газета "Казах" 

– «кузница казахской журналистики». 

Казахское национальное направление демократических изданий 

(1917-1918годы). Газета "Сарыарка". Выход газеты "Сарыарка" - 15 июня 

1917 года  и до конца 1919 года, лиссабонское издание национально-

демократической газеты. Во время бурных политических и социальных 

событий редактора газеты выступают  и отстаивают свою позицию. 

Газета "Бірлік туы" (1917-18). Паническое состояние российской 

империи и политические перемены, информированность казахского 

общества. Политическая и образовательное направления газетных 

публикаций. Трудности в издании печатных СМИ. Мустафа Шокай и его 

деятельность.  

Газета "Алаш" и газета "Үш жүз". "Қазақ кедей"  газета и "Темір 

Қазық" журнал. Выпуск газеты "Қазақ кедей", политические и 

идеологические цели. Организация материальной базы газеты. "Темір Қазық"  

журнал - идейно-художественное направление. Газета "Алаш" и "Үш жүз"  

газета и политическая ситуация того времени. Главный редактор Кулбай 

Тогысов - идеологический подход к положению. Идейные и художественные 

издания, особенности языка и стиля.   
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Пресса Алаш. Общественно-политические и литературные издания 

"Абай", "Сана". "Свободный казах", "Казахский язык" газеты. Редакция 

журнала "Абай". Авторы издания. Публикация материалов, содержание. 

Журнал "Сана", цель и задачи. Публикации, тематические и языковые 

особенности и характеристики. "Свободный казах", "Казахский язык" 

идейно-художественные направления газет и историческая миссия. 

Формирование и рождение советской прессы. "Ақ жол" (1920-1925 

годы), "Казахский рабочий" (начало 1921 г., газета «Егемен Қазақстан»). 

Вклад в развитие национальных газет и профессиональной журналистики и 

роль социальных, политических, культурных вопросов, мероприятий, 

информационная политика. Жанры печати и развитие языка. Политика 

советской прессы, политика геноцида нации.  

Мустафа Шокай, его выступления и мастерство редактора. Мустафа 

Шокай и журнал "Яш Туркестан". Политические, аналитические статьи 

Мустафы Шокая в журнале "Яш Туркестан". Подборка тем и  главная мысль 

издания. Мустафа Шокай и советская, коммунистическая, политическая 

система. Борьба за национальные идеи как ключевой инструмент 

возрождения казахского народа и развитие казахских СМИ. 

В 1920-30  годы советский Казахстан состоялся в общественно-

политических, социально-экономических, культурных и духовных позициях, 

кризис в прессе. Охват периодов 1920-24 годы - политика Ленина. Годы 

голода 1930-34 гг. в период сталинской политики, национальные пресс-

кампании против сталинизма и поражение в годы репрессий, привлечение к 

уголовной ответственности, аресты и расстрел казахской интеллигенции. Во 

второй половине 1920-х и начале 1930-х годы - духовный кризис и переход 

на письмо латинского алфавита, борьба алашординцев. Кампания репрессий 

в 30-е годы, проводимой компартией,  представляющая угрозу 

существования нации. Согласно пресс-релизу гражданских дополнений или 

поправок к страницам истории трагических событий. 

Журналистика в годы Второй мировой войны. Развитие казахской 

журналистики в эпоху дальнейшего развития социализма. Тыл фронта во 

время Второй мировой войны и победы солдат на фронте, как пример для 

подражания мужества и вдохновления казахских журналистов на подвиги. 

Военная публицистика. Методы пропаганды власти. Выступления 

общественных деятелей, публицистов, фронтовиков на страницах казахских 

газет. 

В советские годы застоя идеологическая деятельность советских 

СМИ и реконструкция казахской журналистики в эпоху независимости. 

Государственные и частные издания. Отечественная журналистика  и 

инновационные перемены в независимом Казахстане. 
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ТЕМЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Особенности распределения и хранения информации. Отношения между 

субъектами и информацией. Протожурналистика. Значение знака в 

рунических письменах. Оригинальные рунические (наскальные) надписи и 

современные электронные средства массовой информации, описание 

эволюционного пути развития материала. 

2. Чокан Валиханов, Ибрагим Алтынсарин, Абай Кунанбаев – публицисты 

(журналисты), творческие возможности. Газета "Туркестан уалаяты" (1870-

1882) и газета "Дала уалаяты" (1888-1902) - роль в формирование 

терминологии прессы,  идеологическое направление. Газета "Таржиман" - 

влияние интеллектуальной элиты казахов. Смагулбек Гаспралин  и его  

редакционный опыт работы в школе журналистики. 

3. "Фикир" является примером газеты. Камиль Муттыгулович Тухватуллин – 

организатор и редактор. 

4. История казахского медиа "Серке" (1907), историческое значение газеты. 

5. Газета "Казахстан" - пионер национальной идентичности. Елеусин Буйрин 

– организатор и редактор. 

6. Первый казахский журнал "Айкап". Творчество Мухамеджана Сералина. 

7. Газета "Казах" в начале  ХХ века. Ахмед Байтурсынов. Mыржакып 

Дулатов. Лидер Алаш орды - Алихан Бокейханов. 

8. Журнал "Айкап" и газета "Казах": дебаты между изданиями. 

Политический, культурной и образовательный характер. 

9. Газета "Сары-Арка". 

10. Газета «Бірлік туы» - символ национальной идеи. 

11. Газета "Алаш" и идея "Үш жүз ". Газета "Қазақ мұңы" и политическая 

позиция журнала"Темір қазық". 

12. "Пресса Алаш". "Абай" и "Сана" общественно-политический и 

литературный журналы в истории казахской прессы. "Свободный казах", 

"Казахский язык" газеты бурной эпохи. 

13. Советская пресса. "Ак жол" газета (1920-1925 годы) – продолжение 

продвижения идеи Алаш. "Казахские рабочие" (1921 г., «Егемен Казахстан» 

газета). Советская языковая политика. 

14. Мустафа Шокай и журнал "Яш Туркестан". Политический взгляд 

Мустафы Шокая. Борьба с большевизмом, трагедия нации и этноса. 

15. 1920-30 гг. Идеология и трагедии. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

 

1. Древние тюркские руны между временем и пространством. 

2. Общие символы, символическое значение и смысл информации. 

3. Тюркский древний рунический алфавит, графические функции. 

4. Символические аспекты. 
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5. Первая национальная газета. 

6. Журналистская деятельность А. Байтурсынова. 

7. Журналистская деятельность М. Дулатова. 

8. Главный редактор и журналист А.Бокейханов. 

9. Журнал "Айкап" и газета "Казах": дебаты между изданиями. 

10. Годы голода в Казахстане в 1920-24 гг. и освещение в прессе. 

11. Голод в Казахстане в 1930-34 годы и СМИ. 

12. Трагедия сталинских репрессий 1930-х годов. 

13. Пресса Алаш. 

14. Зарождение и формирование советских, казахских СМИ. 

15. 1931-32 гг. - апогей голода в  казахской степи. Цензура прессы по 

отношению к трагедии. 

16. №4-5, 1912г. выпуск журнала "Айкап" и опубликование "заказной" статьи 

на Ахмеда Байтурсынова. 

17. Выступления Мустафы Шокая. 

18. С.Сейфуллин и его творчество. 

19. Псевдонимы журналистов в советские годы. Основные причины их 

появления. 

20. Газета «Казах». Аналитический взгляд. 

21. Характер развития казахских СМИ. 

22. "Айкап" №4-5, 1912 выпуск журнала А.Байтурсынова статьи о казахской 

культуре и исторческих ценностях.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Основная: 

1. Ахмет   Байтұрсынов.   Ақ   жол.   өлеңдер   мен   тәржімелер,   

публицистикалық мақалалар және әдеби зерттеу. – Алматы: Жалын, 

1991; 

2. Абай Құнанбайұлы. Шығармалар. – А., 2010; 

3. "Айқап". Құрастырушылар: Ү. Сұбханбердина, С. Дәуітов. – Алматы, 

1995; 

4. Алаш. Алашорда. Энциклопедия/Құраст.: Ғ. Әнес, С. Смағұлова. –

Алматы: "Арыс" баспасы, 2009. – 544; 

5. Алашорда: Фотоальбом. Өңделіп, толықтырылған екінші 

басылымы./Құрастырып, түсініктерін жазған: Б. Мүрсәлім. – Алматы 

"Орхон" Баспа үйі, 2012. – 304 бет; 

6. Әлихан   Бөкейхан.   Шығармаларының толық жинағы. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, 

VI, VII. – Астана:   "Сарыарқа, 2010; 

7. Аллаберген Қ., Нұсқабайұлы Ж., Оразай Ф. Қазақ 

журналистикасының тарихы. – А., 2010; 

8. Есмағамбетов К.Л. Әлем таныған тұлға (М. Шоқайдың 

дүниетанымы мен қайраткерлік болмысы). – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. 
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– 504 бет + 28 бет жапсырма; 

9. "Қазақ" газеті.  Құрастырушылар: Ү.Сұбханбердина,    С. Дәуітов,    

Қ. Сақов. – Алматы. 1998; 

13. Досмұхамедұлы X. Таңдамалы (Избранное). – Алматы: Ана тілі, 1998. – 

384 бет; 

14.Шоқай М. Таңдамалы шығармалар. Үш томдық – Алматы: Қайнар. –

2007; 

15.Тынышбаев М. Таңдамалы.  – Алматы: Арыс, 2001.  – 332 бет; 

16.Төгісов К. Шығармалар жинағы. – Алматы: Алаш, 2003. – 256 бет + 8 бет 

суретті жапсырма. 

17.Телжан Шонанұлы мұралары. – Алматы: "Ел-шежіре", 200..  – 368 бет; 

18. Мектеп-тегі А.Қ. Көсемсөздің көсемі: монография. – Алматы: Қазақ     

университеті, 2015. – 384 б. + 22 бет жапсырма. 

 

Қосымша: 
1.Айдаров Ғ. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. – А., 2009; 

2. Амирханов Р.У. Татарская демократическая печать (1905–1907 гг.). –М.: 

Наука, 2008; 

З. Досанов Т.С.     Этюды    по     памятникам    письма    древних    усуней     

(новые расшифровки). – Алматы: ТОО "Жалын" баспасы", 2002; 

4. Досанов Т.С. Тайна руники (Графический дизайн в эзотерической рунной 

концепции бога Тенгри, сокрытой в знаках рунического письма, в родовых 

тамгах и в символах геометрического генеза). – Алматы: "Өлке" 2009. – 296 

c.; 

5.Сүлейменов Олжас. Сөз коды "1001 сөз" әмбебап этимологиялық сөздігіне 

кіріспе. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 91 б.;  

6. Мектеп-тегі А. Исмаил Гаспринский. Түркі жүртының Үлы түлғасы. 

Түркістан, 2002. – №14(404).  – 4 көкек; 

7. Мектеп-тегі   А.Ұлттық   акпараттың   тегі   мен   түрлері.   Жас   алаш,   

2003. – №130(14702). – 30 қазан; 

          8. Таңбамен кестеленген құпия ілім. – "Түркістан" газеті, №7 (1125), 18        

        ақпан 2016 жыл.–  №8 (1126); – №9 (1127); – №10 (1128), 2016 жыл. 
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YaSMK 2206 ЯЗЫК И СТИЛЬ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

обьем 2 кредита 

 

Автор:  
кандидат филологических наук, старший преподаватель Мусинова А.А. 

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук, профессор КазУМОиМЯ им. Абылай хана 

Шевякова Г.В. 

доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Барлыбаева 

С.Х.    

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины.  В настоящее время русский язык испытывает 

на себе различного рода влияния Интернет-коммуникации, средств массовой 

информации, сильное воздействие других языков. Подобные процессы 

оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на современную 

языковую культуру. И это является важным фактором, который 

обуславливает необходимость обращения к языковому материалу сегодня и 

дополнительного его изучения. 

Усиление обмена информацией в современном обществе сопровождается 

интересом к анализу языково- стилистических структур, обеспечивающих 

высокую степень коммуникативного воздействия. Язык и стиль современных 

массовых коммуникаций включает в себя самые разнообразные пласты 

языка: разговорный, официальный, литературный, бытовой. Вполне можно 

утверждать, что на данном этапе сформировался совершенно особый тип 

языка масс медиа – некий синтез разговорного и кодифицированного 

литературного языка, нуждающийся в точном определении 

лингвистического, либо экстралингвистического характера. Работа 

журналиста по созданию материала в современной теории коммуникации 

определяется как текстовая деятельность. Объектами этой деятельности 

является реальное событие – медиасобытие и последующее создание 

медиатекста. Медиатекстом называют синтез фактологии, материалов 

творчества, личностных приоритетов журналиста и форматов издания или 

канала средств массовой информации (СМИ).  

Дисциплина «Язык и стиль массовых коммуникаций» является общим 

фундаментальным курсом, читаемым на факультете журналистики в системе 

бакалавриата. Предмет включает в себя комплекс знаний и сведений, 
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относящихся к   специфике языка средств современных массовых 

коммуникаций. Как известно, первоосновой деятельности журналиста 

является профессиональное владение словом, умение использовать его 

поистине неограниченные возможности.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Предмет курса – изучение различных стилей языка массовой 

коммуникации. Стилистическая дифференциация языковых средств. 

Современные нормы литературного языка. Совершенствование языковой и 

речевой культуры журналистов.     

Цель курса: ознакомить студентов с вопросами стилистической 

дифференциации языковых средств, охарактеризовать нормы и нарушения 

литературного языка, показать наиболее целесообразное использование 

синонимических вариантов, содействовать повышению языковой и речевой 

культуры журналистов с целью подготовки и передачи ими информации для 

печати, радио, телевидения, Интернет-изданий, блогов, социальных медиа, 

мобильных приложений. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- разъяснить специфику стилистических аспектов эволюции языка 

средств массовой коммуникации (СМК); 

- помочь постичь предметную и образную сферу языка печати, радио и 

телевидения, интернет-ресурсов, социальных медиа; 

- приобрести навыки работы с печатным словом и культуру речи; 

- научить понимать специфические отличия видов СМК и текстовых 

образований; 

- помочь овладеть основными приемами текстовой подачи информации в 

различных жанрах журналистики и социальных медиа;  

- понимать структуру текстов СМК, их стилистические особенности;        

- привить навыки применения полученных знаний с использованием 

творческих критериев. 

На основе целенаправленного изучения курса студенты должны овладеть 

знаниями: 

-  об основных понятиях науки о литературном творчестве журналиста; 

-  в сфере практической стилистики русского языка; 

- в области социальных особенностей и культуры языкового сообщества;  

-  в сфере редактирования различных видов текстов;  

-  в области научного анализа, в частности, знать основные законы логики. 

Студент должен уметь:  

-  ориентироваться в информационной среде; 

-  анализировать фактический материал и на его основе создавать 

журналистское произведение; 

-  обращаться с журналистским инструментарием;  
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-  различать основные тематические, содержательные, жанровые 

особенности прессы, а также особенности журналистского мастерства, языка 

и стиля; 

-  стилистически правильно выражать свои мысли;  

-  активно пользоваться всеми возможностями языка при подготовке      

материалов разных жанров, основными правилами и приёмами 

редактирования.  

Студент должен приобрести навыки: 

- создания стилистически выверенных текстов для всех современных 

медиа платформ: печати, радио, телевидения, Интернет-изданий, блогов, 

социальных медиа, мобильных приложений. 

- исправления грамматических и стилистических ошибок в текстах для 

публикации; 

- грамотной редакторской вычитки авторских текстов, созданных в разных 

жанрах и для разных медиа платформ. 

      Пререквизиты курса. общие курсы «Введение в журналистику», 

«Журналистское мастерство», «Культура речи», «Мастерство публичного 

выступления», спецкурсы по профилю.  

Постреквизиты курса: «Литературное редактирование и стилистика». 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название темы 

1  Введение. Предмет и задачи курса.  

Медиатекст как языковая реальность. 

2.  Функциональные стили языка: характеристика. 

3. Языковые нормы: признаки и противоречия. 

4. Фонетические нормы языка масс медиа. 

5. Лексические нормы: признаки и противоречия. 

6. Морфологические нормы языка масс медиа. 

7. Род несклоняемых существительных. 

8. Сложные случаи образования глаголов. 

9. Фразеологизмы и фразеологические выражения. 

10.  За рамками нормы: сленг, жаргонизмы, язык арго в текстах СМК. 

11. Архаизмы, историзмы, неологизмы в текстах СМК. 

12.  Место заимствованных слов в системе современного языка масс 

медиа. Виды заимствований. 

13. Причины появления иноязычных слов в системе языка. 

14. Язык новостных СМИ. 

15.  Язык рекламных жанров. Языковое манипулирование 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение. Медиа текст как языковая реальность. Предмет и задачи 

курса. Масс медиа, как инструмент социального и политического влияния на 

общество. Превращение события в текст. Понятие о тексте в теории массовой 

коммуникации. Проблемы универсализации и обеднения современного 

медиатекста. 

Функциональные стили: характеристика 

Классификация стилей: разговорный – функция общения; книжный, 

научный и официально-деловой – функции сообщения; публицистический – 

функции сообщения и воздействия; литературно-художественный – функция 

воздействия и эстетическая. Понятия об устойчивости, проходимости и 

непроходимости границ между речевыми стилями, проблемы 

взаимопроникновения. Понятия о типах речи – монологическая и 

диалогическая. Понятия о формах речи – устная и письменная. 

 

Языковые нормы: признаки и противоречия 

Языковая норма как социально- и общественно-предпочтительный 

вариант. Устойчивость и изменчивость языковой нормы. Соответствие 

языковой нормы языковым тенденциям и поддержка со стороны носителей 

языка. Авторитетные источники языковых норм. Закрепление языковых норм 

в справочниках и законодательных актах. 

 

Фонетические нормы языка масс медиа 

Орфоэпические словари. Проблема отсутствия закрепленных ударений в 

русском языке. Законы адаптации иноязычных лексем в русском языке: 

смягчение или не смягчение согласных звуков, изменения акцентирования 

(ударения) в словах иноязычного происхождения. Сложность запоминания 

правильного произношения звуков. 

 

Лексические нормы: признаки и нарушения 

Основные виды нарушения лексических норм: неправильное 

использование паронимов - сходных по звучанию и значению слов; 

нарушение согласования слов друг с другом; неправильное использование 

фразеологизмов; нарушение логики в построении предложения. 

 

Морфологические нормы языка масс медиа 

Образование форм множественного числа имен существительных. 

Образование родительного падежа множественного числа. Окончание «ов» 

или нулевое у отдельных слов и групп. Слова как названия единиц 

измерения. Название представителей военных подразделений. Названия 

некоторых плодов и овощей. Правила и тенденции в образовании 

именительного падежа множественного числа. Взаимная замена форм слова. 
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Род несклоняемых существительных 

Продолжение темы о морфологических нормах языка. Система 

склонений имен существительных. Заимствованные слова, как исключение 

из системы склонений имен существительных. Проблемы склонения 

названий профессий и других слов общего рода имен существительных. 

 

Сложные случаи образования глаголов 

Продолжение темы о морфологических нормах языка. Различные формы 

употребления глаголов в русском языке. Взаимодействие глаголов и 

существительных: варианты конструкций. Связанные с этим проблемы 

размытия границ между книжной и разговорной либо просторечной 

лексикой. Пути и проблемы образования некоторых форм глагола: от 

простой формы к аналитической структуре. 
 

Фразеологизмы и фразеологические выражения 

История и причины появления фразеологизмов. Базовые признаки 

фразеологизмов: устойчивость, воспроизводимость, непроницаемость. 

Фразеологизмы синонимы. Фразеологизмы антонимы. 
 

За рамками нормы: сленг, жаргонизмы, язык арго в текстах СМК 

Нелитературные пласты языка, которые не считаются нормированными 

по умолчанию: разговорные, просторечные, диалектные (или местные) слова, 

жаргоны. Исторические предпосылки появления жаргона. Разновидности 

жаргона: молодежный жаргон или сленг, профессиональный жаргон, игровой 

жаргон. 
 

Архаизмы, историзмы, неологизмы в текстах СМК 

Две группы устаревших слов: историзмы и архаизмы. Процесс 

устаревания явления – предмета – слова.  Самобытность диалектной 

(местной или областной) лексики: фонетические, морфологические и 

лексические диалектные особенности. Причины невозможности 

использования диалектной лексики в официально-деловом и научном стилях. 
 

Место заимствованных слов в системе современного языка масс 

медиа. Виды заимствований 

Историческое сосуществование языковых систем. Две группы лексем, 

пришедших в русский язык извне: из славянских языков, родственных 

русскому, из неславянских. «Калькированные» слова. Использование 

заимствованных слов в СМИ и рекламе. Виды заимствований: освоенные и 

неосвоенные заимствования. Виды неосвоенных слов: экзотизмы, 

варваризмы, интернационализмы. 
 

Причины появления иноязычных слов в системе языка 
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Тотальное обновление языка в XIX веке: приход большого объема слов 

из французского языка. Спор сторонников и противников заимствованных 

слов. Борьба с заимствованиями великих русских ученых-лингвистов, 

общественных деятелей и писателей. Внешние причины заимствования: 

заимствование слова с понятием или реалией; наименование особых видов 

предметов или явлений. Внутренние причины заимствования: замена 

длинного многословного наименования однословным термином, 

заимствование слов с похожей структурой. 

Язык новостных СМИ 

Содержание понятия «публицистика». Информационная и 

коммуникативная функция публицистики. Использование языковых средств 

для убеждения аудитории и побуждения ее к действию. Изменение 

эмоциональной окраски текста при помощи языковых средств в зависимости 

от коммуникативной цели его создания. Диалогизация, как одно из основных 

средств публицистического стиля. Смешение или смещение лексических и 

фразеологических норм. Использование большого количества 

заимствованных слов. 

 

Язык рекламных жанров. Языковое манипулирование 
Реклама, как составная часть СМК. Цели и задачи рекламы. 

Использование прецедентных текстов. Внедрение скрытой информации. 

Манипуляция, как скрытый вид воздействия на аудиторию. Основные 

приемы языковой или речевой манипуляции: приемы языковой демагогии, 

стилистические приемы манипулирования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные функциональные стили в периодических изданиях 

Казахстана.   

2. Определение в текстах публикаций разговорного, научного, 

официально-делового стиля. 

3. Степень эффективности и результативности материалов в зависимости 

от их стилевых качеств  

4. Основные черты публицистического стиля в разных изданиях 

Республики Казахстан.   

5. Язык и стиль информационных жанров: хроникальной информации, 

расширенной информации, заметки,  отчета, интервью, репортажа и др.    

6. Три группы общественно-политической лексики в различных типах 

изданий.  

7. Специфика речевого общения в условиях прямого эфира радио и 

телевидении. 

8. Стиль журналиста как личностная характеристика автора на 

конкретных примерах творчества журналиста в печати, на радио, 
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телевидении, в Интернет-издании, блоге, социальных медиа, мобильных 

приложениях. 

9. Типология и классификация основных ошибок и неточностей в языке 

печати, радио, телевидения, Интернет-изданий, блогов, социальных 

медиа, мобильных приложений. 

10. Принципы построения текста сюжета на ТВ. 

11. Нелитературные пласты языка.  

12. Язык социальных медиа как новый лингвистический пласт массовой 

коммуникации. 

13. Определение рода заимствованных слов, которые пришли в русский язык 

в последние пять лет. 

14. Признаки определения языковых норм. 

15. Основные признаки современного языка СМИ. 

 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Функции языка. 

2. Функциональные стили в газетной практике. 

3. Разговорный стиль. 

4. Официально-деловой стиль. 

5. Газетно-публицистический стиль. 

6. Художественно-литературный стиль. 

7. Научный стиль и его подстили. 

8. Язык и стиль таблоидных изданий РК. 

9. Особенности вербальной коммуникации в аналитических 

телепрограммах (по выбору студента) 

10.   Проблемы редактирования текстов телепрограмм. 

11. Связь уровня образования с уровнем речевой культуры. 

12. Влияние исторических процессов на формирование языка медиа. 

13. Влияние электронных средств коммуникации и Интернет-общения на 

роль разговорного стиля в современных масс-медиа. 

14. Источники поверки правильности написания слов на современном этапе 

развития медиа. Примеры. 

15. Основные нарушения лексических норм в масс медиа.  

 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Функциональные стили языка. Описать одно и то же событие в 

различных стилях. Доказать принадлежность текстов к тому или иному 

стилю.  

2. Размывание границ между функциональными стилями языка в 

современных масс медиа. 

https://www.coursera.org/learn/russian/lecture/uZNJ3/vidieoliektsiia-k-tiemie-1-5
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3.  Фактическая и информативная речь. Проанализировать выступления 

политических лидеров в СМИ. 

4. Разговорная речь и её специфика. Проанализировать языковые 

особенности телеведущих (по выбору студента) 

5. Стилизация как особая речевая роль адресанта. Проанализировать 

принцип подражания в деятельности теле – и радиоведущих (по выбору 

студента).  

6. Письменное задание: привести примеры использования эвфемизмов в 

текстах СМИ. 

7. Письменное задание: проанализировать портретные характеристики 

героев публикация в текстах СМИ с точки зрения речевых 

характеристик личности.   

8. Письменное задание: проанализировать пейзажные зарисовки в текстах 

СМИ с точки зрения выразительных средств языка. 

9. Письменное задание: найти в текстах СМИ стилистические ошибки и 

охарактеризовать их. 

10. Письменное задание: определите на примерах из СМИ трансформацию 

публицистического медиатекста. 

11.  Письменное задание: проанализировать на примерах из СМИ 

стилистику и принцип составления заголовков.  

12. Языковое манипулирование в массовых коммуникациях. 

13. Заимствованная лексика в СМИ Казахстана. 

14. Прецедентные тексты в рекламе. 

15. Фразеологизмы синонимы, антонимы и паронимы. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Колокольцева Т.Н. Стилистика русского языка: учебное пособие. М.: 

Флинта, «Наука», 2016. – 307 с. 

2. Солганник С.Я. Стилистика русского языка: учебное пособие. М.: 

Флинта, «Наука», 2016. – 250 с. 

3. Белоусов М.Г. Стилистика и литературное редактирование. Тексты 

лекций. - Учебное пособие. - М.: МГТУ ГА, 2015. – 48с. ISBN: 978-5-

86311-977-9. 

4. Тошович Б. Интернет-стилистика: монография. М.: Флинта, «Наука», 

2015. – 238 с. 

5. Велитченко, С.Н. Язык и стиль современных масс-медиа: учеб. пособие; 

КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2012. - 149с. 

6. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. Изд-е 2-е переработанное. – М.: Оникс, 2011. – 416 с 

7. Морозова Н.Г. Стилистика и литературное редактирование. Учебно-

методический комплекс. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – 164 с. 

http://www.twirpx.com/file/814199/
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8. Розенталь, Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно: [пособие]/ 

Д.Э. Розенталь.- 2-е изд.- М.: АЙРИС-пресс, 2008.- 254 с. 

9. Стилистика газетных жанров. Под ред. Розенталя Д.Э. М., 2008. 

10. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 2008. 

11. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. Под 

ред. Д.Э Розенталя. МГУ, 2007. 

12. Мильчин А.Э.  Методика редактирования текста. - Изд. 3-е, перераб. и 

доп. - М.: Логос, 2005. - 524 с. ISBN 5-98704-033-7. 

13. Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н. Практическая стилистика русского языка. 

МГУ, 2006. 

14. Сметанина С.И. Медиатекст в системе культуры. – М., 2005. 

 

Дополнительная: 

1. Трофимова, О. В., Кузнецова Н. В. «Публицистический текст. 

Лингвистический анализ. Учебное пособие». - М.: Флинта, «Наука», 

2015. – 217 с. 

2. Петрова Н.Е., Рацибурская Л.B. Язык современных СМИ: средства 

речевой агрессии: учеб. Пособие. - М.: Флинта, «Наука», 2015. – 356 с. 

3. Ложникова, О.П. Радиожурналистика. - Алматы: «Казак университетi», 

2013. 

4. Романцова Т.Д. Язык и стиль современных медиатекстов. - Учебное 

пособие. — Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. – 235 с. 

5. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 2009 

6. Рыков В.В. Ритмическая организация прозаической речи. М.,2008. 

7. Шостак М.И.  Журналистика новостей//Журналист, 2008, №9. 

8. Рыков В.В. Ритмическая организация прозаической речи. М.,2008. 

9. Телевизионная журналистика.- М.,2007 

Словари и справочная литература: 

1. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. Изд-е 2-е переработанное. – М.: Оникс, 2011. – 416 с. 

2. Кожина М.Н. Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка. – М.:Флинта, 2006. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. - 

М., 2005. 

4. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. - М., 2000. 

5. Зенович Е. С. Словарь иностранных слов и выражений. М., 1998. 

6. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей 

русского языка. - М., 1993. 

7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 

1995. 
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SZZh 1207  ЗАРУБЕЖНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

 

объем  2 кредита 

 

Авторы: 

доктор филологических наук, доцент Рамазанова А.А.  

старший преподаватель Есхуатова Н.Б.  

 

Рецензенты: 
кандидат филологических наук, доцент университета «Туран» 

Кенжегулова Н.С. 
доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Козыбаев С.К. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи дисциплины. "История зарубежной журналистики"  

дисциплина преследует цель ознакомить с направлениями развития 

всемирных массовых информационных средств, с становлением истории 

журналистики.  

"История зарубежной журналистики"- является основной дисциплиной 

по специальности журналистика в обучении студентов.  

   Пререквизиты: "Введение в журналистику", "История казахской 

журналистики". 

      Задачи курса: 

- предоставить студентам полные сведения о тенденции развития 

журналистики в странах Европы, Америки, Азии, Африки; 

- разъяснить основы экономики зарубежных СМИ. Разъяснение значения 

рекламы; 

- объяснить процесс монополизации СМИ. Разъяснить суть деятельности 

зарубежных медиатопов и медиаконцернов; 

- ознакомление с типологией зарубежных, ежедневных СМИ: качественные 

издания, бульварные издания, смешанные издания (некоторых стран); 

- описание особенностей законов о СМИ и основные тенденции развития;  

- ознакомление с творческим мастерством авторитетных, зарубежных 

журналистов; 

 В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

     - роль и место журналистики в обществе;  

     - особенности организаторских способностей такого медиамагната как 

Рупер Мэрдок, владеющий зарубежными средствами массовой информации, 

что расширяет кругозор;  

     - грамотное примененение общетеоретических правил, вследствии анализа 

стиля и формата, функций зарубежной журналистики;  
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     - гражданскую позицию редактора газеты "Вашингтон пост" Кэтрин 

Грэмм и таким образом уметь отстоять свою;  

     - лучшие образцы из зарубежной журналистики применить в своей 

практике. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема 

1 Эволюция Средств массовой информации. 

2 Экономика иностранного информационного производства. 

3 Государство и СМИ. 

4 Система средств массовой информации зарубежом. 

5 
Становление и развитие журналистики Великобритании. 

 История журналистики во Франции. 

6 
Особенности развития печати Германии. 

Средства массовой информации Италии: прошлое и настоящее. 

7 
Традиции СМИ США.  

Журналистика Японии. 

8 История журналистики Турции. 

9 

Развитие журналистики Китая.  

Периодическая печать Южной Кореи.  

Пресса страны Индия. 

10 
Масс медиа Египта: прошлое и настоящее.  

Международные информационные агентства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Эволюция Средств массовой информации 

Зарождение книгоиздательского дела. Начало становления 

периодической печати – закономерные процессы в истории кульутры 

человечества. Развитие журналистики. Положение журналистики в обществе, 

Борьба с притеснением и цензурой. Слово печати – средство для борьбы за 

справедливость. Распространение информации, журналистика как орудие 

политической и идеологической борьбы. 

 Революция в странах Европы. Роль печати в преддверии Великой 

Французской революции. Газета и журнал – неделимая часть духовной жизни 

общества. Свобода слова и цензура. 

 

Экономика зарубежного информационного производства 

Конкуренция среди зарубежных СМИ и проблемы плюрализма. 

Источники финансирования СМИ. Реклама – актуально в жизни в СМИ. 

Виды собственичества на Средства массовой информации. Процесс 

монополизации в СМИ: свет и тень. Значение транснациональных 

корпораций в сфере СМИ. Наиболее крупнейшие монополии:"Тайм-Уорнер", 
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"Вайаком", "Уолт Дисней/Кэпитал Ситис","Ньюз Корпорейшн", 

"Бертельсман", "Дженерал Электрик" внесли свою лепту в мировом 

информационном пространстве.   

 Значимость антимонопольных законов в некоторых странах. 

 

  Государство и журналистика 

Законы о Средствах массовой информации: основные принципы, Различия 

в законодательстве некоторых стран. 

 Виды государственного урегулирования СМИ. Информационная 

деятельность государства. 

 Механизм влияния Государства на СМИ. Влияние правительства на 

неофициальные средства информации. Свет и тень государственных дотаций, 

выдаваемых периодическим изданиям некоторых стран. Государственный 

контроль в распространении теле и радионовостей.  

  

Взаимосвязь между СМИ и властью  

Методы влияния акимата на Средства массовой информации. Виды 

цензуры. Саморегулирование предприятий СМИ.   

Виды взаимосвязи государственных организаций со СМИ: печать, пресс-

конференции, брифинги. 

Международные правовые документы связанные со СМИ. Проблемы 

деятельности СМИ на рассмотрении Европейской Конвенцией  по правам 

человека и Европейского Сообщества.  

Проблема доступа информации  в каждой стране. Значимые 

законодательные акты регулирующие доступ к информации.   

Профессиональные и этические нормы журналиста.  

 

Система средств массовой информации за рубежом 

Поток информации: постоянный рост информационного потока, 

глобализация, обновление «устаревших» средств связи, появление новых 

средств. 

Отдельная, особенная ветвь деятельности средств массовой информации 

в производстве системы госдураственно-монопольного капитализма. 

Распространение информации через трансляцию телевидения, вещание 

радионовостей, информационные и рекламные агентства –предприятия 

занимающиеся обработкой и распространением информационных ресурсов. 

Общая характеристика системы зарубежных СМИ. Классификация 

качественной, популярной и универсальной газет, специфика каждого вида. 

Место деловых изданий в мире информации. Типология зарубежных 

журналов. Информационные агентства. Система пресс-синдикатов. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ЗАРУБЕЖНОЙ  ЖУРНАЛИСТИКИ 

ЖУРНАЛИСТИКА ЕВРОПЫ 

 

Слановление и развитие журналистики Великобритании 

Появление печати в Великобритании. Основные этапы развития печати 

Англии. «Первая ласточка» английской печати  - газета “Уикли ньюс“. 

Появление ежедневной газеты “Дейли курант“ "(1702г.). 

Становление сатирических изданий в ХVII веке.  Становление 

сатирических  изданий в Англии. Виды периодической печати в ХVII веке: 

информационная, аналитическая, сатирическая и реклманая. 

Дифференциация английской печати. Начало процесса монополизации в 

английской печати. Монополии крупных печатных изданий. Влияние 

транснациональных корпораций на английские средства массовой 

информации. Авторитетная газета "Таймс". Место "Би-Би-Си" в английском 

информационном пространстве.  Принципы распространения новостей.  

 

      История журналистики Франции 

История становления печати Франции. Первые издания.  “Журналь де 

саван“ (1665г.) – самый первый журнал в мире. Агентство "Гавас" (1835 г.) – 

первое информационное агентство в мире.  

Влияние Великой Французской революции на развитие печати. Влияние 

на прессу политической обстановки в стране. Роль католических изданий в 

прессе Франции. 

Крупнейшие издательства во Франции. Особенности распространения 

газет во Франции.  

Виды французских еженедельников: информационные политические 

еженедельники, иллюстративные журналы,  еженедельники для женщин, 

телевизионные еженедельники. Роль женских еженедельников в мировом 

информационном пространстве. Особенности французских тележурналов. 

Газета "Монд" -  лучший образец независимого издания в мире.  

Государственные общенациональные и коммерческие 

общенациональные телеканалы Франции. Телеканалы Франции 

распространяющие новости  на международном уровне. 

 

Особенности развития прессы Германии 

Отличительная роль в развитии печати Германии. Приход в свет 

книгоиздательского дела. Появление книгоиздательского дела в ХVI веке. 

Начало процесса концентрации прессы. Роль  Р. Моссе, А. Шерл, Л. 

Ульштайн, Ф. Котталарда в процветании дела.   

 Издания во время Второй мировой войны. Осуществление 

идеологических заданий. 
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Стремительное развитие концентрации немецкой прессы. Создание 

новых монополий. Империя Шпрингера. Концерны «Грунер унд яр», 

«Бурда», «Генрих  бауер ферлаг». 

Средства массовой информации накануне «Берлинской стены.  

Современное состояние немецкой журналистики. Влиятельные издания. 

Использование немецкими изданиями методов распространения среди 

читателей.  

Особенность публицистики Гюнтера Вальрафа  

 

Средства массовой информации Италии. СМИ: прошлое и 

настоящее  

Начало журналистики: Хроники древнего Рима – первоисточники 

журналистики. Рукописные издания Цезаря  Книгоиздательское дело Италии. 

Книгопечатание в Италии. Книгоиздательское дело в Италии. Место в 

истории печати ХVII века изданий «Каффе», «Оссерваторе».  

В преддверии правления Муссолини деятельность печати. Становление 

народной, буржуазной  демократии  

Разделение между Северными и Южными газетами. Регионы, где не 

выходят газеты.  

Значимость закона о печати в 48-й году. Типология итальянских газет. 

Место национальных изданий на информационном рынке. Качественные 

издания. Конкурентность между изданиями. Место в информационном 

пространстве спортивных газет. 

Особенности газет Италии. Новшество «Миели моделини» 

привнесенное в мир талантливым журналистом П.Миели. 

Типология, аудитория журналов Италии.  Печать информационных 

еженедельников.  

Роль религиозных изданий в Италии. Особенности монополии. Влияние 

крупных производственных групп на СМИ. С.Берлускони – влиятельный 

медиамагнат в Италии. Деятельность информационного агентства АНСА. 

История развития телевидения Италии. Программная политика 

итальянских каналов. Телегазеты Италии. Законодательная база телевидения 

Италии.   

Государственные телекомпании: РАИ-1, РАИ-2, РАИ-3 – структура, 

политика предоставления новостей. 

 

ЖУРНАЛИСТИКА АМЕРИКИ 

                  

      Традиции СМИ США 

Появление американской печати. Направления первых изданий по 

образцу английских газет. 
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Приход в свет электронных информационных средств. Начало 

установления монополии в печати. Бизнес Херста, всколыхнувший мир. 

Принципы СМИ Америки.  

Законодательная защита американских СМИ. Пресса – четвертая власть. 

СМИ Америки – страж демократии. 

Место американских журналов на информационном рынке. 

Присоединение Г.Люса и Б.Хаддена в становлении журналов. Журнал 

"Тайм" –основоположник объединенной журналистики. 

Место в мире печати американской влиятельной газеты "Нью-Йорк 

таймс". Крупнейшие монополии печати. Медиа империя Р.Мэрдока. 

Принципы компании «Ганнет». 

 Основные жанры изданий США. Вложение газетой "Вашингтон пост" 

своей лепты в процветание журналистского исследования.  

Яркие звезды журналистики США – журналисты-мастера Ларри Кинг и  

Опра Уинфри.  

История информационной корпорации "Си-эн-эн". Принципы 

распространения информации. 

 

ЖУРНАЛИСТИКА СТРАН АЗИИ 

 

Журналистика Японии 

Появление в ХIХ веке, в Японии европейских печатных изданий. Роль 

переводных газет в становлении нацинальных газет.  

Виды печати: общенацинальный, местный (локальный), коммерцческий. 

Основные отличия, структура изданий, аудитория, рентабельность. 

Влиятельные издания Японии: «Асахи», «Майнити», «Иомиури», 

«Санкей симбун». Конкуренция с местными газетами. Постепенный переход 

влиятельных изданий в концерны. 

Система распространения газет Японии. Тираж японских изданий. 

Значимость разных партийных изданий. 

Роль ассоциаций журналистов в развитии печати. Значимость японских 

журналов на информационном рынке.  

 Крупные газетно-журнальные группы в Японии. Информационные 

агентства. 

История журналистики Турции 

Роль французов в становлении турецкой прессы. Французский посол 

А.Блак выпустил значимую газету «Спектатер ориенталь» (1821 г.). Самое 

первое турецкое издание – газета «Таквим уакай-е» (1831 г.). 

Освновные периоды развития турецких периодических изданий. Роль 

объединения «Младо тюрки» в развитии прессы. Направление. И.Шинаси, 

Зия бей  – основоположник турецкой журналистики.  

Издания эмигрантов и влияние на политическую ситуацию. 

Типология турецких журналов. Печать накануне гражданской войны.  
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Помощь прессе со стороны М.К.Ататюрка.  

Положение СМИ в системе одной партии. Период демократической 

партии и свобода прессы. 

Массонские издания в Турции. Роль стамбульских, ежедневных газет в 

информационном пространстве. “Тамашалатын “ газеттердің басымдылығы. 

Престижные издания. «Вечер», «Хюрриет»,  «Заман». Холдинги 

контролирующие СМИ в Турции: «Доган холдинг», «Ихлас холдинг», 

«Меди» групп. Агентства – источники новостей в печати. 

Турецкая пресса после 1980 года. Изменения в печати в период 

правления Тургут Өзала. 

Современные турецкие СМИ.  

     

Развитие журналистики в Китае 

«Дибао» (VIIIв.) – первое китайское издание. Установление 

миссионерских изданий. Вклад публициста Вана Таона в процветание 

китайской журналистики. Становление демократических изданий. Пресса во 

время революции. 

Становление СМИ в новой системе КНР. Чрезмерно 

идеологизированная пресса Китая. Положение прессы во время Культурной 

революции. 

Свои особенности в информировании СМИ Китая. Распределение тем 

между изданиями. Журналистика во время экономических реформ. Главное 

издание Компартии – роль газеты «Жэнминь жибао». 

Появление газетно-издательских корпораций. 

Информационное агентство «Синьхуа». 

Уровень развития казахских СМИ в Китае.  

 

Пресса Южной Кореи 

Корейские, древние издания. Первые съезды газетчикови их решения. 

Ситуация прессы под контролем японского генерал-губернатора. 

После оглашения Республики, борьба газет с коррупцией. 

Традиции корейских изданий. Становление демократической прессы№ 

Информационные агентства Современные корейские масс медиа. 

 

Пресса страны Индия 

 В Азии одна из стран с развитой прессой – Индия. Особенности 

многоязычной индийской прессы. Различия и сходства между 

англоязычными газетами и газетами на местном, национальном языке.  

 Появление изданий с иллюстрациями. Деятельность рекламных 

агентств. Престижные издания Индии:  «Таймс оф Индиа», «Индиан 

экспресс». 

Ром Рай – основоположник свободной журналистики индусов.  
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ЖУРНАЛИСТИКА СТРАН АФРИКИ 

  

Пресса Египта: прошлое и настоящее 

Доставка типографского оборудования французским экспедиционным 

корпусом. Становление изданий европейского типа. 

Наполеон и пресса. Цель французских изданий. 

Вклад в развитие национальной прессы Мухаммеда Әли. «Гурналь әл-

хедив» - первое издание арабской страны. 

Влияние политических событий страны на прессу. Появление 

оппозиционных изданий. Влияние журнала «Раудат әл-Мадарис» на равзитие 

общественной мысли. Рифаа ат-Тахтави – один из основоположников 

журналистики. 

Современные издания. Информационное агентство – МЕНА. 

  

Международные информационные агентства  

Роль информационного агентства "Рейтер" в доставке экономической 

информации. Основные разделы "Рейтер": "Рынок - 3000" - лидер по 

информационно-финансовой продукции."Деньги - 3000" раздел глобального 

денежного рынка  предназначен для служащих. "Секьюритис - 3000" служба 

о ценных бумагах для своих клиентов, распространяет информацию – 

сведения о макроэкономике. Ал "Недвижимость - 3000" проводит экспертизу 

рынка недвижимости. 

Агентство "Франс Пресс" занимает достойное место в информационном 

пространстве. Основная продукция информации у агентства "Франс Пресс". 

История агентства "Ассошиэйтед пресс".  Журналисты агентства 

"Ассошиэйтед пресс" – лауреаты Пулитцеровской премии. 

Всемирное финансовое агентство "Блумберг"  преобразовалось в 

информационное агентство. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Значение журналистики в обществе. 

2. Процесс монополизации зарубежных СМИ. Достоинства и недостатки. 

3. Элитные, популярные и универсальные газеты, специфика. 

4. Влияние транснациональных корпораций английские средства массовой 

информации. 

5. Крупнейшие издательства-группы во Франции. 

6. Роль элитных газет Америки во всемирном информационном 

пространстве. 

7. Медиаконцерны в Германии. 

8. Особенности газет в Италии. 

9. Престижные издания в Японии. 

10. Элитные издания Турции. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

 

1. Методы распространения зарубежных изданий. 

2. Транснациональные монополии. 

3. Американский образец для журналистского исследования (на основе 

материалов газеты "Вашингтон пост").  

4. Особенность публицистики Г.Вальрафа . 

5. Особенности стиля, жанров американской прессы. 

6. Кодекс этики газеты «Нью-Йорк таймс». 

7. Казахская пресса в Китае. 

8. Пресса Испании.   

9. Пресса Португалии. 

10.  Пресса Скандинавских стран. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРСП 

 

1. Проблема информационной безопасности. 

2. Законы о СМИ. 

3.  Империя Р.Мэрдока. 

4. Особенность интервью Л.Кинга. 

5. Журналистское мастерство О.Уинфри. 

6.  Международные информационные агентства.  

7.  Информационные войны. 

8.  Фил Донахью – американский ведущий.  

9.  Кибератака. 

10. Би би си – международное агентство.  

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. История мировой журналистики. / Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., 

Короченский А.П. - Москва-  Ростов- на -  Дону: Издательский центр, 2003..   

2. Ибраева Г.Ж. Mass Media в политической структуре общества Алматы, КазГУ, 

2000.  

3. Ибраева Г.Ж. Зарубежная журналисика:история,теория  и практика зарубежных 

СМИ. – Алматы: Қазақ университеті, 2015 

4. Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и 

Австралии. Сравнительный анализ. Артикль XIX. М., 1996. 

5. Андрунас Е.И.  Информационная элита: корпорация и рынок новостей.     - 

М., - 2007. 

6. Барманкулов М.К. Телевидение: деньги и власать?  - Алматы,1998 

7. Вальраф Г.Г. Репортер обвиняет.  - М., - 2007. 
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8. Воснобойников Я.С. Журналист и информация. Профессиональный опыт 

западной прессы.  - М.,2007.  

9. Ворошилов В.В. Журналистика. - Спб. 2010. 

10. Вороненкова Г.Ф. СМИ Германии в 90-е годы. - М.,2007.  

11. Землянова Л.М. Зарубежная журналистика в преддверии  информационного 

общества. - М.,2009.  

12. Михайлов С.А. Современная  зарубежная журналистика: правила и 

парадоксы. - СПб.2008. 

13. Михайлов С.А.  Журналистика Соединенных Штатов Америки.   –  СПБ. 

2009. 

14. Сапунов  В.И. Зарубежные информационные агентсва. СПб., 2006 

15. Рамазан А.Ә. Шетел журналистикасының тарихы: Оқу құралы,                 – 

Алматы: Қазақ университеті, 2008. –154 б.  

16.  Стюарт Крейнер. Бизнес путь:Руперт Мердок. СПб.,Издательство "Крылов", 

2003 

17. Шарончикова Л.В. Печать Франции (1980-90 г.г.) М., 1995 

18. Материалы о зарубежных СМИ . Вестник МГУ, серия Журналистика  

19. Вартанова Е.Л. Европейский Союз в поисках информационного 

общества//Вестник МГУ, серия Журналистика 1998. №2,3. 

 

Дополнительная: 

1. Литература и журналистика США. - М.,2007. 

2. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире.  - М., 2010 

3. Беглов С. Монополии слова. М.,2007. 

4. Информационные службы для зарубежной аудитории Китая. - Пекин, 2008. 

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

развития. - М.,2009. 

6. Засурский И. Масс-медиа второй республики. - М.,2009. 

7. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно.  –Москва: 

Альпина Паблишер, 2011. 

8. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. - М., 2010. 

9. Рэндалл Д. Универсальный журналист. Алматы,2007. 

10. Панарин И., Панарина Л. Информационная война и мир. - М., 2003. 

11. Папов Ю.В. Теофраст Ренодо – основатель французской журналистики/ 

Вестник МГУ. Серия журналистики.2007 № 4. 

12. Урина Н.В. Клерикально-католическая журналистика в системе буржуазной 

прпаганды. М.,2008. 

 
Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список литературы рабочей программы 

дисциплины необходимыми учебниками, учебными пособиями, лексикографическими источниками. 
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POZh 3208 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

объем 3 кредита 

 

Автор: 

кандидат филологических наук, и.о. профессора С.Н. Велитченко 

 

Рецензенты: 

доктор юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Тыныбеков 

С.Т. 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Правовые основы журналистики» разработан в соответствии с 

учебным планом факультета журналистики и содержит темы о средствах и 

методах освещения в СМИ проблем права и правоохранительной 

деятельности. Курс по изучению правового регулирования деятельности 

средств массовой информации предназначен для студентов факультетов и 

отделений журналистики университетов и других высших учебных 

заведений Казахстана,  овладевших основами теории журналистики и других 

фундаментальных дисциплин.  Необходимость его включения в учебную 

программу вызвана актуальностью подготовки специальных 

корреспондентов для журналов и газет правовой тематики. В рамках данного 

курса представляется необходимым  дать студентам отделения журналистики 

представление о законодательной и правоохранительной деятельности и 

знания о методах освещения средствами массовой информации правовых 

проблем. Журналисты особенно часто испытывают трудности в общении с 

работниками милиции, следователями и судьями. Курс «Правовые нормы 

журналистики» дает основу, на которой сотрудник СМИ может 

профессионально работать на месте преступления и в зале судебных 

заседаний, а также защищать свои права в тех случаях, когда он подвергается 

давлению со стороны работников милиции или судей. В рамках данного 

курса раскрывается сущность и роль массово-информационного права как 

совокупности норм, регулирующих общественные отношения, которые 

возникают в связи с созданием и использованием материалов средств 

массовой информации, а также в связи с созданием, функционированием и 

закрытием организаций средств массовой информации, с профессиональной 

деятельностью редакторов и журналистов. 

Пререквизиты: Жанровые формы и функции современной  

журналистики. Язык и стиль СМИ. История казахской журналистики. 

Зарубежная журналистика. 

Постреквизиты: Интернет–журналистика и новые медиа. 
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Знания, умения, навыки, компетенции освоения дисциплины:  

 знать информационное законодательство республики Казахстан; 

 получить навыки работы с правоохранительной и правовой информацией,  

создания тексты на правовую тематику; 

 уметь строить свою профессиональную деятельность, исходя из 

общечеловеческих интересов, осознавая гражданскую ответственность 

журналиста; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  № Тема 

1.   Понятие массово-информационного права 

2.  Основные положения и понятия Закона РК о СМИ 

3.  Государственная политика Республики Казахстан в области СМИ 

4.  Доктрина информационной безопасности 

5.  Право на доступ к информации 

6.  Права и обязанности журналистов 

7.  Права человека и их защита средствами массовой информации 

8.  Правовая информация как вид социальной информации 

9.  Правоохранительная информация и правовая публицистика 

10.  Правоохранительная информация как средство формирования 

правосознания граждан 

11.  Интеллектуальная собственность 

12.  Реклама и свобода массовой информации 

13.  Особенности казахстанской правовой журналистики 

14.  Ценностные и поведенческие аспекты правовой культуры 

журналиста 

15.  Информационно-психологическое воздействие публикаций и 

передач на правосознание массовой аудитории 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель и задачи курса 

В процессе изучения данного предмета студенты факультетов 

журналистики получают представление о законодательной и 

правоохранительной деятельности и знания о методах освещения средствами 

массовой информации правовых проблем. Данный курс дает основу, на 

которой сотрудник СМИ может профессионально работать на месте 

преступления и в зале судебных заседаний, а также защищать свои права в 
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тех случаях, когда он подвергается давлению со стороны работников 

милиции или судей. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:  

- систематизация знаний об информационной инфраструктуре 

правоохранительных органов; 

- приобретение навыков сбора правоохранительной информации; 

- понимание специфики информационно-психологического воздействия 

СМИ на аудиторию. 

В результате изучения курса студенты должны иметь знания: 

- в сфере законодательства о СМИ Республики Казахстан; 

- в сфере правового регулирования деятельности СМИ; 

- в области массово-информационного права. 

уметь: 

- разбираться в основных жанрах правовой журналистики; 

- собирать информацию в соответствии с требованиями 

законодательства РК о СМИ; 

- создавать материалы СМИ, повышающие правовую культуру 

общества.  

приобрести навыки:  

-  сбора информации на правовую тематику;  

- взаимодействия сотрудников СМИ с силовыми структурами и 

правоохранительными органами; 

- технологии создания текстов для газет и журналов правовой тематики. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
   

 Понятие массово-информационного права 

Основные понятия массово – информационного права. Средство 

массовой информации. Свобода массовой информации. Возникновение и 

развитие массово-информационного права в РК. Международные договоры. 
 

Основные положения и понятия Закона РК о СМИ 

Определение понятия «журналист». Средство массовой информации. 

Периодичность выхода, учредитель, издатель, состав редакции. Порядок 

прекращения деятельности СМИ. 
 

Государственная политика в области СМИ 

Законодательство о СМИ. Историческая периодизация политики 

государства в области СМИ: советская, постсоветская, эпоха независимости.  

Освещение деятельности органов власти в государственных СМИ. Критика 

властей в СМИ.                   
 

Доктрина информационной безопасности 

Сущность доктрины. Учреждение доктрины информационной 

безопасности в Казахстане. Контент доктрины.  
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Право на доступ к информации 

Право человека на поиск и получение информации от государственных 

органов. Понятие свободы информации. Право на получение информации. 
 

Права и обязанности журналистов 

Понятие конфиденциальной информации. Государственная тайна. 

Источники информации. Законодательство РК  о правах и обязанностях 

журналистов.   Аккредитация. Гласность судопроизводства. Защита чести и 

достоинства журналиста. 
 

Права человека и их защита средствами массовой информации 

 Правовые принципы и нормы. Права человека в современном 

Казахстане. Деятельность правозащитных организаций и их взаимодействие 

со СМИ. Защита чести и деловой репутации. 
 

Правовая информация как вид социальной информации 

Связь журналистики и правового воспитания членов общества. Правовая 

пропаганда в СМИ.  
 

Правоохранительная информация и правовая публицистика 

Виды правоохранительной информации. Жанры  и  формы материалов 

СМИ на правовую тематику. Правовая культура  как элемент 

демократического правового государства 
 

Правоохранительная информация как средство формирования 

правосознания граждан 

Правовая культура общества. Цель и содержание правового воспитания. 

Роль СМИ в правовом воспитании. Задачи формирования правосознания 

граждан.  
 

Интеллектуальная собственность 

Право интеллектуальной собственности. Авторское право. Закон об 

авторском праве и смежных правах. Авторское право на новостную 

информацию, интервью. Международные конвенции о защите авторского 

права. 
 

Реклама и свобода массовой информации 

Основные положения Закона РК «О рекламе». Недобросовестная 

реклама, недостоверная реклама, неэтичная реклама, заведомо ложная 

реклама. Скрытая реклама. Правовое регулирование рекламной 

деятельности. 
 

Особенности казахстанской правовой журналистики 

История развития правовой журналистики в Казахстане. Деятельность 

партии «Алаш». Публицистика А.Байтурсынова, А.Букейханова, М.Дулатова. 

Роль журналистского расследования в развитии правовой журналистики.  
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Ценностные и поведенческие аспекты правовой культуры 

журналиста 

Структурные компоненты правовой культуры. Правовой статус 

журналиста как комплексное понятие. Правосознание журналиста. Этические 

нормы в деятельности журналиста.  

 

Информационно-психологическое воздействие публикаций и 

передач на правосознание массовой аудитории 

Новые информационные технологии распространения правовой 

информации. Цель журналистского выступления в прессе на криминальную 

тему. Информационная преступность. Цензура в Интернете.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Система правоохранительных органов в РК. 

2. Общие принципы деятельности правоохранительных органов. 

3. Принципы правосудия. 

4. Доступ журналистов к материалам судебных дел. 

5. Сущность информационной политики правоохранительных органов. 

6. Правовое просвещение, правовое воспитание граждан и правовая 

культура общества. 

7. Правовая информация как вид социальной информации. 

8. Каналы распространения правовой информации. 

9. Право граждан на информацию. 

10. Доступ СМИ к информации. 

11. Освещение работы органов правосудия в СМИ. 

12. Проблема досудебных публикаций. 

13. Творчество мастеров правовой публицистики. 

14. Гильдия судебных репортеров и Агентство судебной информации. 

15. Воздействие правоохранительной информации на правосознание 

граждан. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРС 

 

1. Журналистика в системе социально-правовых институтов общества.  

2. Правовая культура журналиста и его аудитории.  

3. Правовой статус журналиста в законодательстве Республики Казахстан. 

4. Правовое просвещение, правовое воспитание граждан и правовая культура 

общества. 

5. Новые информационные технологии распространения правовой 

информации.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРСП 

 

1. Модели «независимой прессы или свободного рынка идей», «развития» и 

«демократического представительства». 

2. Злоупотребление свободой массовой информации 

3. Закон РК  «О противодействии экстремизму». 

4.Цель журналистского выступления на правовую тематику. 

5. Речевая агрессия в СМИ, освещающих криминальную тематику 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная: 

5. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства»// www.akorda.kz 

6. Велитченко С.Н. Правовые основы журналистики. – Алматы, Казак 

университетi, 2015  

7. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 

до 2020 года 

8. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. www. narod.ru 

 

Дополнительная: 

1. Основы творческой деятельности журналиста / ред.-сост. 

С.Г. Корконосенко. СПб, 2010.   

2. Дзялошинский И.М. Доступ к информации – лучший индикатор 

цивилизованности страны // http://dzyalosh.ru/02-

dostup/statii/Dostup_k_inf_lutchiy_indikator.htm.  

3. Симонов А.К. Техника юридической безопасности для журналиста. М., 

2012 

5. Мартынкина Д.Ю. СМИ как субъект и инструмент правового просвещения 

населения.www.mediascope.ru 
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МZh  3301 МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

 

обьем 2 кредита 

 

Авторы: 
старший преподаватель Н.Б. Есхуатова 

доктор политических наук, профессор Г.С. Султанбаева 

 

Рецензенты: 
доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Барлыбаева 

С.Х.    
кандидат филологических наук, доцент Университета  «Туран» Кенжегулова 

Н.С.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    «Мультимедийная журналистика» – обязательная базовая дисциплина по 

специальности 5B050400 – «Журналистика» предназначена для студентов с 

качественно  новой, как по содержанию, так и по технологии журналистикой 

нового образца. Это  знание средств массовой информации в совершенно 

новом формате интернет-пространства. 

В нынешнем XXI веке современные СМИ в мире и в Казахстане прошли 

значительную трансформацию. В результате наблюдается  развитие 

информационного общества благодаря новым медиа. 

Появление и стремительное развитие интернета вносит существенные 

изменения в современную информационно-коммуникативную среду. 

Интернет – мощное информационное пространство, охватывающее в той или 

иной степени все аспекты общественной жизни Казахстана, и наблюдается 

прогресс в сфере компьютерных технологий, а также, глобализация в 

сторону мирового сообщества. 

Возросли требования к людям, занятым в сфере массовых коммуникаций 

– журналистам, специалистам по связям с общественностью. Если раньше 

данная сфера относилась к чисто гуманитарному направлению, то в 

настоящее время условием эффективной работы в сфере сетевых СМИ 

становится знание и владение компьютерными  технологиями, связанные с 

Интернетом. В современном обществе знание специфики и основных 

принципов функционирования сетевых изданий является неотъемлемой 

частью успешной деятельности специалистов сферы массовых 

коммуникаций. 

   На основе целенаправленного изучения курса студенты должны овладеть 

знаниями: 

 понятия мультимедийной журналистики; 

 основных этапов  возникновения он-лайн журналистики; 
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 основных этапов развития  мультимедийной журналистики в мире и в 

Казахстане; 

  совершенствования  мультимедийной журналистики в мире и в 

Казахстане; 

  Типологии и особенностей  сетевых СМИ; 

 Определение и использование  языка Интернета и net-мышления; 

 принципов  создания текстов в различных жанрах для Сети. 

Студент должен уметь:  

 применять знания мультимедийной  журналистики в практической 

деятельности; 

 анализировать содержание материалов мультимедийной журналистики и 

дизайна сетевых изданий;  

 знать типологию и жанры  интернет- изданий, уметь писать для них;  

  знать основы интернет- технологий; 

 работать в контент-редакторах. Принцип работы «рерайт» и «копирайт»; 

 добавлять информации на сайт и редактировать их; 

 создавать легко читаемый и воспринимаемый контент для интернет-СМИ; 

 создавать заголовки, новости; 

 оптимизировать тексты для поисковых систем; 

 знать как писать SEO-тексты. 

 знать методы передачи и подачи информации в он-лайн формате 

(сочетание печатных и электронных СМИ). 

Студент должен обладать навыками: 

 мультимедийного журналиста, способного осуществлять  компьютерную 

обработку данных;  

 работать с различными типами  текстовых редакторов;  

 использовать компьютерное  аудио и видео оборудование для подготовки 

медиа продукта;  

 формировать сегменты аудитории  по интерактивному общению.  

Пререквизиты курса –  «Введение в журналистику», «Тележурналистика», 

«Радиожурналистика». 

Постреквизиты курса – «Конвергентная журналистика», «Блоговая 

журналистика», «Практическое создание сайтов», «Медиадизайн».  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Введение в предмет «Мультимедийная журналистика» 

2 «Интернет как особая коммуникативная среда. История 

возникновения и развития интернета.  

3 «Понятие «дружественность интерфейса». Проблемные стороны 

интернет-пространства: интернет-зависимость, инфомационная 

миопия, грамотность, этика и эстетика в предоставленной 
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информации».   

4 «Актуальность и избирательность мультимедийной журналистики. 

Три возможности актуализации. Популярная журналистика в 

интернете: стрингер, сталкер и папарацци» 

5 «Типология интернет-ресурсов. Объем памяти и возможности 

архивирования. Архивация как прозрачность политики в 

журналистике. Редакционная система эпохи интернета». 

6 «Понятие мультимедийности. Симбиоз традиционных СМИ. 

Интерактивность. Технические и социальные параметры.  

Сетевое радио. Сетевое телевидение».  

7 «Элементы нет-мышления как модернизация человеческой мысли: 

особенности и признаки. Падонкаффский сленг».   
8 «Понятие «интернет-издание», «интернет-порталы». Типология и 

разновидности сайтов. Политика государства в области 

информационных технологий»  
9 «Развитие мультимедийной журналистики в ближайшем будущем. 

Прогнозы молодого журналиста. Молодежная субкультура в 

интернете». 

10 «Вопрос внедрения нет-журналистики. Новость, факт, аналитика, 

мнение. История и современность».  

11 «Мотивация общения через Интернет. Россия и Казахстан. 

История российского и казахстанского интернета.  Сетевые 

организации  и структуры». 

12 «Социальные сети. Блоги. Подкастинг. Видеохостинг. Проблема 

выбора информации и контроль времени. Фрилансер-журналист». 

13 «Жанровое разнообразие интернет-журналистики. 

Информационные, аналитические и художественные жанры в 

сети». 

14 «Журналистское мастерство в интернете. Известные интернет-

журналисты в мире и в Казахстане, их язык и стиль подачи 

информации. Авторское право и плагиат». 

15 «Способы  привлечения и акцентирования внимания 

пользователей к интернет-изданию,  сайту в он-лайн 

журналистике. Использование гиперссылок».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса – формирование у студентов комплекса знаний и навыков, 

необходимых для практического  использования интернет-технологий и 

контентов  он-лайн пространства, также мультимедийной журналистики,  

развитие творческого мышления в сфере  веб-журналистики, усвоение форм 
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и методов деятельности  интернет-СМИ Казахстана, мира на современном 

историческом этапе,  овладение навыками  мультимедийного журналиста.  

Задачи курса – познакомить студентов: 

 с особенностями работы мультимедийного журналиста;  

 с  типологией интернет-изданий; 

 с проблематикой интернет-СМИ на современном этапе развития 

общества;  

 с творчеством известных журналистов, работающих в сфере  

мультимедийной журналистики;  

 с особенностями языка и стиля интернет-изданий;  

 с положительным опытом журналистского  мастерства в интернет-

изданиях; 

 с проблематикой  интернет-СМИ на современном этапе в свете 

национальных интересов и глобализации в мире. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Введение 
В результате стремительного развития Интернета журналистика в 

последние годы приобрела ярко выраженные новые черты. Почти к двум 

тысячам ежедневных газет и журналов, представленных сегодня во 

Всемирной паутине, присоединяются и аудиовизуальные СМИ (телевидение, 

радио и т.д.). Встреча всех традиционных СМИ в Интернете является 

столкновением различных "журналистских культур", самоопределяющихся 

разными техническими особенностями передачи и оформления информации.  

В ходе работы признаки классических форм журналистики займут свое 

место в специальной таблице, вследствие чего будут наглядно показаны и 

особенности онлайн-журналистики.  

 

«Интернет как особая коммуникативная среда» 

История возникновения и развития интернета. Интернет и  классическая  

схема коммуникации «источник–сообщение–получатель». Коммуникация в 

Интернете - разные формы – от WWW-страниц до обмена электронными 

письмами друзей. Каждое звено в цепочке «источник–сообщение–

получатель»  полиморфно трансформируется  в непредсказуемых пределах. 

Источником может быть как частное лицо, так и группа журналистов, 

сообщением – журналистский материал или текст сообщения в чате, а 

получателем – один человек или аудитория, потенциально состоящая из 

миллионов человек. Интернет  как средство массовой информации.  

«Понятие «дружественность интерфейса. Проблемные стороны 

интернет-пространства».  
Интернет-зависимость, инфомационная миопия, грамотность, этика и 

эстетика в предоставленной информации».  
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«Актуальность и избирательность мультимедийной журналистики.  

Три возможности актуализации. Популярная журналистика в интернете: 

стрингер, сталкер и папарацци» 

«Типология интернет-ресурсов. Объем памяти и возможности 

архивирования».  
Архивация как прозрачность политики в журналистике. Редакционная 

система эпохи интернета». 

«Понятие мультимедийности. Симбиоз традиционных СМИ. 

Интерактивность. Технические и социальные параметры.  

Сетевое радио. Сетевое телевидение». 

«Элементы нет-мышления как модернизация человеческой мысли: 

особенности и признаки. Падонкаффский сленг». 

 «Понятие «интернет-издание», «интернет-порталы». Типология и 

разновидности сайтов. Политика государства в области информационных 

технологий» 

«Развитие мультимедийной журналистики в ближайшем будущем. 

Прогнозы молодого журналиста. Молодежная субкультура в интернете». 

«Вопрос внедрения нет-журналистики. Новость, факт, аналитика, 

мнение. История и современность».  

«Мотивация общения через Интернет. Россия и Казахстан. История 

российского и казахстанского интернета.  Сетевые организации  и 

структуры». 

«Социальные сети. Блоги. Подкастинг. Видеохостинг. Проблема 

выбора информации и контроль времени. Фрилансер-журналист». 

«Жанровое разнообразие интернет-журналистики. Информационные, 

аналитические и художественные жанры в сети». 

«Журналистское мастерство в интернете. Известные интернет-

журналисты в мире и в Казахстане, их язык и стиль подачи информации. 

Авторское право и плагиат». 

«Способы  привлечения и акцентирования внимания пользователей 

к интернет-изданию,  сайту в он-лайн журналистике. Использование 

гиперссылок».  

Редакционная система эпохи Интернета 

    Редакционная система и профессиональная редакционная среда.  

Структура редакционных систем.  Традиционное разделение изданий на 

периодические  в условиях Интернета. Особенности редакций электронных 

СМИ и веб-изданий. Универсальный  журналист в эпоху Интернета. 

Жанровое многоголосие в Сети 

     Традиционные жанры в Интернете и особенности веб-жанров 

Особенности черт традиционных журналистских жанров – репортажа, 

очерка, фельетона, корреспонденции и других  в Интернет-изданиях  

«Чистые» жанровые формы   в изданиях-клонах. Взаимопроикновение 
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жанров. Традиционные жанры журналистики в сочетании с  новейшими  

Интернет-технологиями мультимедийной журналистики. 

 Типология Интернет-ресурсов. Принципы типологизации 

Интернет-ресурсов 

 Классификация  веб-изданий.  Смешанные издания и   материнское 

(несетевое) издание и веб-версии.  Веб-издания по сходности с их 

традиционными аналогами.Основные и вторичные Интернет-ресурсы. 

Принципы типологизации Интернет-ресурсов. 

 Типология сайтов 

  Виды сайтов.  Особенности сайтов – «визиток»,промоушн-сайтов, 

сайта – электронный магазин. Характеристика и описание  каждого вида  

сайтов.  Основные  цели и задачи каждого из  сайтов. . Цели и задачи  сайтов. 

Тематические  сайты. Корпоративные  сайты.  

Политика государства в области информационных технологий 

   Основная  политика государства в области информационных 

технологий. Цели и задачи общества и государства в области развития 

Интернет-технологий. Технологическая  модернизация и государственная 

политика. Влияние  Интернет-журналистики на    государственную   

политику, социальный  прогресс общества  и развитие экономики. 

 Типология сетевых изданий 

  Задача классификации сайтов сетевой журналистики.   Особенности   

проектируемоговебмедиа-ресурса. Определение типа  веб медиа  проекта   

еще до начала проектирования. Основная типология  сетевых изданий. 

Принципы типологизации сетевых изданий. Характеристика  сетевых 

изданий  в свете  типологизации. 

Сетевое радио 

Web-радио, или версия радиостанции в Интернете на современном этапе 

развития  общества.  Особенности радиовещания в Сети. Роль и место   

сетевого радио в жизни  современного общества. Основные радиостанции  в 

Сети. Язык и стиль  сетевого радио.  Формы подачи информации  в сетевом  

радио. Авторские материалы  в сетевом радио. 

Сетевые организации  и структуры 

Интернет как техническая инфраструктура или техническая полисистема 

для становления и развития  сетевых структур.  Сетевая форма  в структуре 

редакций, организующих работу своих авторов и редакторов. Структура  

сетевых организаций. Основные  этапы эволюционирования  сетевых 

организаций.    

 Работа редакции сетевого СМИ 
Особенности редакций веб-издания. Характеристика некоторых 

телекоммуникационных проектов. Работа в Интернет - изданиях  с 

различными  литературными, научными, публицистическими ресурсами 

Задачи и обязанности сотрудников  редакции сетевых СМИ. 

Мультимедийность 
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  История возникновения термина  «облачные технологии».   Метафора 

красивая, но мало что объясняющая. «Атмосферные» технологии  в 

виртуальном пространстве для решения  масштабных виртуальных задач. 

Работа  гигантского виртуального компьютера, размещенного в разных 

государствах и на разных континентах.  Возможности мультимедийности.  

 Конвергентная журналистика 

Понятие  конвергентной журналистики. Особенности конвергентной 

журналистики. Это слияние, совмещение различных коммуникативных 

технологий. Журналист становится  универсалом. Материалы  конвергентной 

журналистики – это  тексты, видео, фото, анимации, музыка, карикатура и 

другие  совмещенные Интернет-технологии.  

 

Авторское право 

Авторское право в мультимедийной журналистике.  Авторское право и 

Интернет. Качественно новые виды объектов авторского права. Программное 

обеспечение для функционирования интернет-сайтов. Другие  новые формы 

распространения объектов авторского права.Отстаивание авторского права в 

Интернете.  

 

Особенности формы подачи материалов в Мультимедийной -

журналистике 

Мултимедийная-журналистика — новая разновидность журналистики 

конца XX века с развитием и распространением Интернета. Специфика 

Интернета  и регулярное информационное вещание на широкую аудиторию 

без специального развёртывания особой технической инфраструктуры. 

Новые возможности для  создания  средства массовой информации. Развитие 

блогосферы  дают новые возможности для  развития журналистики нового 

типа.  

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ДЛЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Что такое  мультимедийная  и что нового привносит в журналистику Web? 

2. Разновидности интернет-проектов, или где может работать интернет-

журналист. 

3. Специализации журналистов в интернет-проектах и их должностные 

обязанности.  

4. Отличие редакции сайта от редакции традиционного бумажного издания.  

5. Требования работодателей к навыкам журналистов. 

6. Новый тренд в журналистике - мультимедийность. Конвергентная или 

мультимедийная редакция - что это такое. О новом типе журналиста - 

мультимедийном: понятие, требования, практическая работа. 

7. Основная терминология Интернета.   
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8. CMS-система, контент-редактор. Как размещать материалы (текст и фото) на 

сайте. Практическая работа по размещению материалов на сайте через наиболее 

часто используемые  контент-редакторы.  

9. HTML (язык разметки гипертекста). Основные теги html, которые могут 

потребоваться для работы с сайтом 

10. Особенности восприятия информации в Интернете. 

11. Работа над композицией текста для интернет-изданий. Особые принципы 

построения композиции материалов интернет-изданий.  

12. Работа с заголовками. Изменение принципов создания заголовков.  

Отличительные особенности заголовков интернет-изданий от бумажных СМИ. 

Влияние на заголовки запросов в поисковиках. Учимся создавать “правильные” 

заголовки.  

13. Гипертекст в мультимедийной -журналистике. Понятие о гипертексте, что он 

дает текстам. Гиперссылки, их виды и принципы работы с ними. 

14. Оформление материалов на сайте. Основные требования к верстке: 

расположению фотографий, оформлению текста, заголовка, используемым 

шрифтам, наличию  дополнительных элементов. 

15. Понятие о социальных сетях и блогах, работе по socialmediaoptimization. 

     

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Жанры традиционной журналистики и  мультимедийной журналистики. 

2. Веб-издания  предтечи  современных веб-изданий. 

3. Место вебмедиа в медиапространстве. 

4.  Редакция мультимедийной –журналистики. 

5. Основные редакционные системы мультимедийной журналистики. 

6. Основные положения Закона «О средствах массовой информации». 

7.  Истории  мультимедийной журналистики в Казахстане. 

8. Специфика менеджмента веб-проектов. 

9. Типология  веб-изданий и сайтов. 

10. Функции редакции мультимедийной журналистики.Виды 

редактирования текстов. 

11. Авторский проект, веб-обзор, блог. 

12. Характеристика  сетевой  организация. 

13. Сравнительный анализ сетевых и газетных жанров 

14. Типология сетевых СМИ  

 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

1. Сетевые СМИ региона  

2. Язык Интернета (на примере различных сетевых ресурсов 

3. Факты из истории возникновения Интернета.   
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4. Особенности Интернета как коммуникационной среды.  

5. Программное обеспечение для работы в Интернете.  

6. Причины возникновения Интернет-жаргона.  

7. Типы ресурсов Интернета.   

8. Типы сетевых СМИ.  

9.  Основные  различия в работе традиционной и сетевой редакции.  

10. Структура редакции сетевого СМИ.  

11. Востребованные  жанры в  мультимедийной журналистике.  

12. Особенности композиции текстов сетевых СМИ.  

 

  СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  

1. Есхуатова Н.Б., Султанбаева Г.С. Интернет-журналистика. Учебное 

пособие, изд-во: Қазақ университеті, Алматы, 2015 

2. Дорнер Дж. Публикации в Интернете. М., 2004  

3. Леонтьев В. Интернет. Карманный справочник. М., 2005  

4. Кихтан В. Информационные технологии в журналистике. Ростов-на-

Дону, 2004  

5. Коханов А., Калмыкова Л. Интернет-журналистика. М., 2005 

 

Дополнительная: 

1. Шишкин. Н. Типология интернет-ресурсов в свете классификации 

традиционных СМИ // Информационное пространство Тюменской 

области. Выпуск 4. Тюмень: «Тюменский издательский дом», 2006 

2. Гуманитарные исследования в Интернете. Под ред. А.Е. Войскунского. 

М.: Можайск-Терра,2000. 

3. Докторов Б. Онлайновые опросы: обыденность наступившего столетия // 

Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2004, 

№4. 

4. Кастельс М. Галактика Интернет. М., 2003.  
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TRZh 2302 ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКА 

 

объем 3 кредита 

 

Авторы: 

доктор исторических наук, профессор Барлыбаева С.Х. 

ст.преподаватель Ложникова О.П. 

 

Рецензенты: 

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

Ш.И. 
доктор филологических наук, профессор КазУМОиМЯ им.Аблайхана 

Ахатова Б.А. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение и цель дисциплины «Телерадиожурналистика» в 

формировании научного представления о радио и телевизионной 

журналистике, о телевизионном и радио вещании, закономерностей их 

функционирования в глобальном информационном пространстве. Данный 

курс  «Телерадио-журналистика»: знакомит студентов с основными знаниями 

и сведениями по теории и практике телевизионной и радиожурналистики, 

дает подробный анализ современного развития  телевидения (ТВ) и 

радиовещания (РВ) в Казахстане, в странах СНГ, краткий обзор истории 

советского ТВ и РВ, углубленное изучение теоретических и практических 

проблем современного телевидения и радио,  специфики подготовки  теле-

радиопередач. 

В данном курсе студенты знакомятся с практическими навыками, 

рекомендациями для радио и  тележурналистов,  редакторов. Умение писать 

телевизионные и радио сюжеты, брать интервью, редактировать  тексты – 

необходимые шаги в освоении телевизионной и радио профессии, это один 

из этапов подготовки будущих телерадио-журналистов. Творческие задания, 

упражнения и примеры сюжетов, передач, телевизионных и радио 

«подводок», сценариев помогут закреплению теоретических и практических 

знаний. 

Пререквизиты:  «Введение в журналистику», «История 

журналистики», «Современные средства массовой коммуникации». 

Постреквизиты: «Технология подготовки ТВ и РВ передач», «Мастер-

класс по ТВ  и РВ»,  «Телевизионное интервью». 

Результаты обучения 

Общие компетенции: 
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- инструментальные: расширение общего кругозора по электронным 

СМИ, в частности, в области телевидения и радио, представление о 

специфике РВ и ТВ творчества как о коллективной деятельности.  

- межличностные: уметь мыслить и держаться в кадре и за кадром, 

психологически и морально быть готовым к непредсказуемому ТВ и радио 

эфиру.  

системные: 

- Предметные компетенции: уметь писать телевизионные и радио 

сюжеты, сценарные планы, уметь монтировать радио и видеоматериалы, их 

озвучивать и выходить в эфир.  

Основные формы компетенции бакалавра: 

При освоении курса «Телерадио-журналистика» студентам 

необходимо знать: 

- историю и современное развитие телевидения и радио в  Казахстане и в 

мире, 

 - современные тенденции РВ и ТВ журналистики, 

- специфику развития вещания: природу, язык, художественно-

выразительные   свойства ТВ и РВ, их жанры. 

- хорошо знать ТВ и РВ технику. 

Бакалавр должен уметь: 

- собирать информацию, выбирать тему передач, подбирать «героев» 

программ, 

- подготовить ТВ и РВ сюжеты, сценарные планы, сценарии, ТВ и РВ 

заметки, 

- готовить съемочный  процесс вещания, монтировать  ТВ и радио 

передачи, 

- редактировать ТВ, РВ сценарии, «наговаривать» ТВ и радио текст: в 

кадре и за кадром, 

- работать в ТВ и радио коллективе: с режиссером, оператором, 

звукооператором; 

Бакалавр должен овладеть: 

- методами  РВ и ТВ-журналистики, 

- навыками подготовки ТВ и радио новостей, программ, 

- стилем ведения ТВ и радио передач: в кадре и за кадром, 

- овладеть навыками написания ТВ и РВ программ, 

-практическими навыками работы теле-радиовещания, мультимедийного 

журналиста. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема 

1.  Место телевизионной журналистики в информационном 

пространстве 
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2.  Общее представление о курсе. Особенности телевизионной 

журналистики. 

3.  История развития  телевизионной журналистики. 

4.  Специфика и функции телевизионной журналистики. 

5.  Жанры телевизионной журналистики.  

6.  Формы и формат тележурналистики. 

7.  Природа телевизионной журналистики 

8.  Средства изображения телевизионной журналистики.  

9.  Сценарий на телевидении. 

10.  Профессии на телевидении. 

11.  Этика на экране: имидж телеканала и тележурналиста. 

12.  Тенденции развития телевизионной журналистики: конвергенция на 

телевидении, интерактивность в тележурналистике, аутсорсинг на 

телевидении и др.  

13.  Место и значение радиожурналистики в системе СМИ. 

 

14.  Особенности и свойства радиожурналистики. История 

радиожурналистики. 

15.  Структура радионовостей. Система жанров в радиожурналистике. 

16.  Техника речи и режиссура на радио. 

17.  Методы исследования радио аудитории. 

18.  Правила прямого эфира на радио. Правила и нормы поведения и 

этики радиожурналиста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

   Цель изучения дисциплины:  – социальный институт 

телерадиожурналистики, одно из направлений системы СМИ, является одной 

из сфер общественной деятельности, имеет отношение к научно-

теоретическому исследованию, наряду с этим, для будущих СМИ является 

базой (основой) для дальнейшего развития. 

Задачи изучения дисциплины: природа и свойства 

телерадиожурналистики, характеристика структуры и инструмент описания и 

визуальности; 

- подробное объяснение жанров и формы телерадиожурналистики; 

- описание исторических периодов и тенденции развития в 

современном и будущем периодах телерадиожурналистики; 

- техника речи в кадре и режиссерское мастерство; 

- написание сценария телерадионовостей, планирование теле- 

радиопрограмм, установка теленовостей, обучение выхода в эфир; 
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- исследование телеаудитории, обучение принципам критерий качества 

теленовостей и радионовостей.  

Методологической основой изучения данной дисциплины:  

Во первых, обучение отраслевым принципам организации 

телерадиопланирования и закономерностям; 

Во вторых, уметь осуществить теоретические знания, в соответствии с этим 

использование журналистского метода в творческом мастерстве; 

В третьих, во время изучения дисциплины объединить теоретическую и 

практическую стороны обучения каждого студента обязать подготовить 

авторский проект для профессионального теле- радиоканала.;  

В четвертых, для будущей профессии  подготовка теле- радиопрограмм  для 

выхода в эфир, согласно профессиональным критериям, демонстрация 

образца программы и провести анализ.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

МЕСТО ТЕЛЕВИЗИОННОЙ  ЖУРНАЛИСТИКИ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Общее представление о курсе. Особенности тележурналистики. 

Тележурналистика – одно из направлений СМИ, с большими 

возможностями, ХХ – век для человечества век новостей, идеологическое 

орудие, повлиявшее на мышление человека, сыгравшее роль как с духовной 

стороны, так и с эстетической стороны, способствовала процветанию 

человечества в мире, социальный институт занимающийся исследованием 

аудитории, техническая, базовая, творческая деятельность, осуществляющая 

передачу и принятие визуальной и звуковой информации. 

История телевизионной журналистики 
30-40 – годы экспериментальные теленовости. 

50 – годы - телевизионная журналистика 

60 – годы - телепублицистика 

70 – годы – телевидение на основе видеозаписи. 

Возрождение и время эфира телевидения  

90 – годы независимые государственные телеканалы  

Современная тележурналистика 

Функции тележурналистики 

Информационная функция 

Культурно-просветительская функция 

Интеграционная функция 

Социально – управленческая функция 

Организационная функция 

Просветительская (образовательная) функция 

Рекреативная функция 
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Жанры тележурналистики   

Информационные жанры тележурналистики: телеинформация, 

телеинтервью, телерепортаж, отчет, монолог в кадре (выступление). 

Аналитические жанры в тележурналистике: телекомментарий, телеобзор, 

телебеседа, теледискуссия, пресс-конференция, телекорреспонденция, 

журналистское расследование.  

- Художественно-документальные жанры тележурналистики: эссе, 

телеочерк, (портретный, проблемный, очерк), зарисовка и сатирические 

жанры на телевидении - критика недостатков общества.   

Формы тележурналистики  

В традиционной тележурналистике и современной тележурналистике, в 

прямом эфире разделены следующие формы классификации: 

     1.Телесюжет 

     2.Группа теленовостей 

     3.Телеэкспертиза 

     4.Токшоу 

     5.Реалитишоу 

     6.Интерактивные программы 

     7.Авторская программа 

     8.Музыкальная программа 

     9.Развлекательная программа 

     10. Интеллектуальная программа 

     11.Лингвистическая программа  

     12.Телеролик 

     13.Телемарафон 

     14.Телеигра 

     15.Телемост 

     16.Телеакция 

    В связи со стремительным развитием  электронной журналистики 

происходят глобальные изменения. Интерактивная передача информации, 

событий напрямую по всему миру – профессиональное мастерство и 

искусство. Поэтому основная задача журналиста – это оперативная 

деятельность. 

 

ПРИРОДА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Средства визуализации в тележурналистике  
Визуальные средства в тележурналистике: образ, звук, слово, музыка, 

монтаж.  Для обучения средствам визуализации тележурналистики прежде 

всего необходимо, язык экрана следует интерпретировать как функция. 

Телевизионная журналистика изображения, видео, аудио, речь, музыка - 

основные элементы языка экрана. И экран исходит из особенностей 
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характера подэлементам языка телевизионной журналистики. В 

тележурналистике посредством видеокамер осуществляется съемка. Таким 

образом, проводится съемка с разных ракурсов. Учитывается требуемое 

количество времени, план, картина изображения на экране во всех 

отношениях, установка метод выбора видео, телесъемка. Язык экрана имеет 

свои законы. Информационная последовательность. Синхронность картинки 

и звука. Реальность жизни на экране. Методы отбора фактов и 

профессионализма. 

 

Телевизионный сценарий 

Перед разработкой телевизионного проекта, в самом начале процесса 

пишется телесценарий. Телесценарий - это любой новости или проекта 

"скелет", т.е. на бумагу записанное телепроизведение. Это литературный, 

публицистический и срежиссированный сценарий, который делится на две 

части. Режиссурский сценарий называется рабочим сценарием. Таким 

образом, журналистский сценарий прорабатывается как экранное 

произведение в монологе, диалоге на основе языка сценария в качестве 

визуального отражения. Порой транслируется в прямом эфире 

телевизионных программ. Но не считается полноценным сценарием, так как 

присутствует некоторая импровизация. В рамках представленной темы 

рассматриваются следующие положения «Профессиональные принципы в 

искусстве тележурналистики», «Авторский сценарий», «Режиссерский 

сценарий», «Процесс трансформации авторского текста в произведение на 

экране», Телесюжет и его структура. 

 

Специальности на телевидении 

В зависимости от характера деятельности в тележурналистике 

подразделяются на творческие и технические специальности. Очевидно, что 

творческие специальности относятся к журналистике. Есть направления, 

связанные с специальностями: ТВ-интервьюер, комментатор, телеведущий, 

главный редактор и виджей. Порядок выполнения действий осуществляется 

через процесс специалистов: оператор, режиссер, ассистент режиссера и т.д. 

В то же время,  стоит задача решить экономическую сторону телевидения в 

связи с современными специальностями: маркетинг, рекламный агент, 

продюсер и т.д. Существует группа технических профессий и технических 

сотрудников для обеспечения качества телевизионных передач и включает в 

себя: видеинженер, осветитель и т.п  

 

Этика экрана: телеканал и имидж тележурналиста  

Роль гражданского общества и неправительственных каналов. 

Региональное распределение информационных каналов играют 

определенную роль в формировании общественного мнения. Телеканалы - 

вид платформы, рабочая зона изображения страницы, формат изображения. 
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Независимость, плюрализм экрана и этика. Промышленность телевидение 

образовательный характер и целевой аудитории. Человек определяется 

телевизионного образа журналиста. Объективные факторы, которые 

оказывают непосредственное влияние на имидж телеканала (логотип канала, 

стиль, формат, канал дизайн-студии и т.д.). Основными факторами, 

определяющими образ тележурналиста (1. стиль написания (использование 

слова, богатство языка, мысли узел). 2. стиль Разговорные (в знаке, стиль, 

лучший способ реагирования) .3. Самоизображение (прическа, одежда, 

Домашнее видео стиль, стиль движения, психологической саморегуляции.). 

роль рейтингового индекса вещательных компаний.Роль в обществе 

государственных и коммерческих телеканалов. Роль региональных 

телеканалов в распространении и в формированиии общественного мнения. 

Политика, позиция, деятельность, внешний облик, имидж, формат 

телеканалов.  Многообразие мнений и недостаток этики экрана независимых 

телеканалов. Ознакомительная характеристика и целевая аудитория 

специализированных телеканалов. Представляющий имидж телеканала – 

тележурналист. Объективные факторы (эмблема канала, стиль работы, 

формат, дизайн студии канала и др.) напрямую влияющие на имидж 

телеканала. Основные факторы определяющие имидж тележурналиста (1. 

Стиль письма (использование слов,словосочетаний, богатство языка, 

мышление). 2. Стиль речи (взгляд, мировоззрение, манера поведения, 

постановка голоса).3. Личный образ (прическа, стиль одежды, стиль 

внешнего облика, стиль движения, психологическая подготовка.). 

Рейтинговые показатели  журналиста.  

 

Тенденция развития телевизионной журналистики: конвергенция 

на телевидении; интерактиность тележурналистики; аутсорсинг на 

телевидении, и т.п. 
    Особенности и свойства конвергенции на телевидении. Интернет – 

помощник тележурналистики. Видеопорталы (интернет-телевидение, онлайн 

трансляция телеканалаов, сайты телеканалов, онлайн эфир в интернете, и 

т.п.). Применений безграничных творческих возможностей компьютерных, 

цифровых технологий.Соотношение современных информационных 

технологий и тележурналистики. 

Интерактивность – особенности взаимоотношений с аудиторией 

(программа с обратной связью; телемост, и т.п.). Ведущая роль журналиста в 

осуществлении интерактивной связи. Негативные явления в рамках 

интерактивности и способы предотвращения. Интерактивность в прямом 

эфире.  

Аутсорсинг на телевидении- прямой перевод с английского 

«outsourcing»   означает извлечение данных, финансирования из внешней 

среды. 
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Официальный аутсорсинг – в бизнес-функционировании важный 

момент и способ продвижения бизнес деятельности.  В соответствии с этим, 

«аутсорсинг» - одна часть функции деятельности управления и частная 

собственность передается какой-либо фирме. 

Прямой эфир в тележурналистике. Журналистская деятельность и 

свобода слова на телевидении. Применение творческой независимости и 

журналистской позиции.  В авторской программе ведущая роль журналиста и 

методы управления целевой аудиторией.  

 

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ В СИСТЕМЕ 

СМИ. 

Особенности радиожурналистики. Из истории радиожурналистики 

Радио – искусство звука (его основа – слово, инструмент – техника, 

средство – звук). Радио  – средство продвижения музыки (музыкальные 

произведения из «Золотого фонда» Казахского радио).  Слово – самое важное 

средство на радио (Природа речи радиоведущего). Природа акустики на 

радио. 

Радиожурналистика тарихына шолу. Қазақ  радиожурналистикасының 

тарихи дерекнамасы:   Қазақ радиосындағы дәстүр мен жаңашылдық. 

Қазақстанда Кеңес өкіметі орнаған кездегі радиостанциялар қызметі; Ұлы 

Отан соғысы жылдарындағы Қазақ радиосы; Қазақ радиосының өркендеу 

жылдары (50-80 жылдар); Тәуелсіз Қазақстан радиожурналистикасы.  

   

Структура выпуска радионовостей. Система жанров в 

радиожурналистике. 

Виды новостей и музыка на радиоволнах. Программы в прямом эфире: 

часы диджея, утренние, поднимающие настроение программы, 

поздравительные концерты. Авторские программы. Информационно-

музыкальный формат. Радиодень.   Голоса радио. Радиофестивали. 

Программы из «Золотого фонда» Казахского радио: радиорепортажи с 

актуальных событий, портретные очерки, музыкальные программы, и т.п. 

Жанры радиожурналистики делятся на три основные группы: 

информационные жанры: радионовость, радиоинтервью, радиоотчет, 

радиорепортаж, радиомонолог; аналитические жанры: 

радиокомментарий, радиообзор радиобеседа, радиокорреспонденция; 

художественно-документальные жанры: радиоочерк, радиофельетон, 

радиокомпозиция, журналистское расследование, радиоспектакль. 

 

Техника речи и режиссура на радио 

Разговорная речь человека; Образ говорящего человека; Важные задачи 

для частерства речи: дикция, техника дыхания, голос; Речь в прямом эфире; 

Основы культуры речи; Методы произношения; Мастерство риторики; 

Основы мастерства полемики. Режиссер как ответственный за информацию. 
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Создание сценария проекта  в соответствии с направлением радиостанции, 

определение жанра, приглашение участников, другие организаторские 

действия связанные с решением ряда вопросов.  

 

Методы исследования радио аудитории  

Принципы соответствия критериям оценки телерадиопрограмм и 

аудитории. Рейтинговые показатели телерадиоканалов. Целевая аудитория 

программ на телерадиоканалах. Посредством удовлетворения запросов 

целевой аудитории телерадиоканалы осуществляют фукнкции журналистики. 

Виды исследования групп теле- радиозрителей, возможности. Традиционные 

и современные методы теле- радиоаудитории.  

 

Закономерность прямого эфира на радио. Этические  нормы и 

правила поведения радиожурналиста 

Роль журналиста-ведущего в прямом эфире. Выбор темы, установление 

взаимоотношения с аудиторией, ответы на вопросы, интерактивность. 

Ответственность в формате прямого эфира, знание, эрудиция, культура и 

постановка голоса, мдурость и богатство языка. Мастерство передачи 

новости, знание компьютерных технологий. Мастерство ведущего в прямом 

эфире. Удовлетворение запроса аудитории, осуществление цели.     

Этика эфира. Культура речи телерадиожурналиста (язык и стиль 

А.Байтурсынова). Психо-лингвистические аспектыв мастерстве прямого 

эфира. В рамках закона о СМИ представленные требования в 

телерадиожурналистике.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Общее представление о ТВ и радио 

2. Возникновение радио и телевещания. Изобретатели вещания 

3. История развития ТВ и РВ 

4. Развитие ТВ и радио в Казахстане 

5. ТВ  и радио периода перестройки (1985-1991гг.) 

6. Современные тенденции ТВ и радиовещания 

7. Художественно-выразительные средства РВ и ТВ 

8. Специфика написания теле-радио-сюжета 

9. Специфика теле-радиоинтервью 

10. Вещательные профессии 

11. Телевизионный и радио сценарий 

12. Телевидение, радио и аудитория 

13. Процесс глобализации и электронные СМИ: плюсы и минусы 

14. Современные тенденции радио и телевещания в мире 

15.Современные тренды вещания в Казахстане 
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ТЕМАТИКА СРСП 

 

1.Предпосылки создания радио и телевидения  в конце Х1Х-начале ХХ века. 

2.Место ТВ и РВ  в системе СМИ. 

3.Теле-радиопередача как комплекс художественных и технических средств. 

4.Телевидение и радиовещание, кино и театр. 

5.Специфика ТВ и радио. 

6.Информационные, культурно-просветительские функции вещания. 

Образовательная и рекреативная функция ТВ и радио. Функция отражения 

общественного мнения. 

7. Изобретение радио и телевидения. 

8. Зарождение теле-радиопублицистики. Основные программы вещания. 

9.Определение жанров теле-радиовещания. 

10.Телевидение  и радио периода перестройки, после 1985года. Основные 

программы и рубрики. 

11. Современное состояние радио и телевещания  в Казахстане, в России. 

12.Краткая характеристика программ  и теле-радиоканалов в Казахстане. 

13.Современные тенденции и перспективные направления теле-

радиовещания. 

14. Язык эфира и экрана, его составляющие: слово, музыка, шумы, кадр, 

план, ракурс, монтаж. 

15. Профессии на радио и на телевидении. 

 

ТЕМАТИКА СРС 

1.Средства создания публицистического теле-радиосценария. 

2.Сценарист в съемочной группе, его роль в создании программ. 

3.Типология теле-радиопублицистики. 

4.Жанры информационной публицистики. 

5.Интервью как жанр и как метод теле-радиопублицистики. 

6.Виды интервью. Пресс-конференция. 

7.Жанры аналитической теле-радиопублицистики. 

8.Ток-шоу как жанр, его цели на радио и телевидении. 

9.Комментарий и обозрение как жанры аналитической теле-

радиопублицистики. 

10.Жанры художественной публицистики. 

11.Очерк как жанр художественной публицистики. 

12. ТВ, РВ и информационное общество  

13. Развитие цифрового вещания в Казахстане 

14. Кабельно-спутниковое вещание в мире и в Казахстане 

15. Новые медиа: история и современность 
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