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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 (410 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 410).   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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ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ТӘЖІРИБЕЛІК НЕГІЗІ 

 

көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

саяси ғылымдарының докторы, профессор Сұлтанбаева Г.С. 

 

Пікір жазғандар: 

филология ғылымдарының докторы,  әл- Фараби атындағы КазҰУ 

профессоры Камзин К.Х. 

филология ғылымдарының докторы, профессор, М. Әуезов атындағы 

Әдебиет және өнер институтының директоры  У. Қалижан 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Ғылыми педагогикалық кадрларды дайындау барысында тек таңдалған 

мамандық бойынша ғана білім беру көзделмейді. Докторант болашақ 

зерттеуші және жоғары мектеп  оқытушысы ретіне ғылыми білімді өндіру 

және дамыту үшін ғылыми –зерттеу қағидаттарын және технологияларын 

адам қызметінің ерекше саласы, ұйымдастыру және жоспарлау, сондай-ақ, 

ғылымның ерекшелігі туралы түсінік алуға, жалпы теориялық және ғылыми-

әдістемелік сипаттағы, күрделі іскерлікке ие болуы керек. 

Журналистік ғылымның ерекшелігі теориялық және практикалық 

нәтижелері комбинациясы негізінде, сондай-ақ ғылыми-зерттеу жұмысының 

ең маңызды бөлігі талдау және синтез әдістерін белгілі бір талап тәжірибені 

талап етеді.   

Пәннің мәні мен мақсаты:  

Бұл тақырыпты зерттеу барысында докторант журналистика  

саласындағы теориялық білімін, шеберлігін және ғылыми-зерттеу, талдау 

нәтижелерін ұсыну әдістемесін жетілдіру керек. 

    Осы мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттер қойылған: 

    -  ғылымның негізгі ережелерін айқындау; 

- ғылыми жқмыстардағы заманалы түсініктер мен ғылыми жұмыстың 

әдістемелік негіздері; 

     -  ғылыми танымның мәнін айқындау;  

- ашық ақпараттық қоғамда ғылым журналистиканы дамыту тенденцияларын 

анықтау; 

 - әр түрлі мақсаттар үшін ақпаратты пайдалану зерттеу болашағын анықтау 

үшін, қазіргі заманғы журналистиканың жаңа мүмкіндіктерін зерттеу; 

    - Бәсекеге қабілетті ақпараттық жобалар мен жарияланымдарда 

журналистика функцияларын даму үрдістері мен болашағын қарастыру. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып 

1  Ғылым адам қызметінің бір саласы ретінде. 

2 Гуманитарлық танымның ерекшелігі. 

3 Заманалы ғылымның журналистика жайындағы негізгі кезеңдері, 

жағдайы, құрылымы мен  проблемалары.        

4 Журналистиканың әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы және 

дамуы. Нобель сыйлығының мәртебесі. 

5 Журналистиканы ғылыми зерттеудегі объектісі мен пәні. Ғылыми 

білім алу әдістері мен формалары. Ғаламның классикалық ғылыми 

картинасы. 

6 Әлеуметтік ақпараттың негізі мен маңызы. Қоғамдық пікірді 

ғылыми тұрғыдан зерттеу және қалыптастыру. 

7 БАҚ типологиясы мен жүйесі: Қазақстандағы даму сипаттамасы 

және ерекшеліктері. Ғылымның постклассикалық емес ғылыми 

картинасы.  

8 Журналистика қызметінің заңнамалық негіздері мен этикалық 

нормалары журналистиканы жүргізуді дамытудың тәжірибелік 

аспектілері ретінде. Қазақ ғылыми мектебі мен ғылыми 

журналистикасы. Тарихи сабақтастық. 

9 Ғылымды оқып білудегі бұқаралық ақпарат құралының тілі мен 

стильінің мәні. Ғылыми стиль. Ғылыми журналистикалық 

мәтіндердің ерекшеліктері. Қазақстан ғылымын дамыту туралы 

инновациялық  жөн-жобалар. 

10 Бұқаралық ақпарат құралдарындағы ғылыми зерттеу саласындағы 

ғылыми жарияланымдар, саясаттану мен әлемдегі басқа да 

ғылымдар.Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

ғалымдарының 20 инновациялық жобасы. Ұлттық  ғылыми 

журналистиканың бағыт-бағдары. 

11 Журналистика бойынша ғылыми мектептер. Ғылыми журналистика: 

межелес ғылыми пәндердің көкейтесті проблемалары. 

12 Журналистік  жұмысты құру үшін практикалық нақты деректерді 

жинау және өңдеу принциптері. Білім, ғылым, экономика және 

ақпараттық саясат. Мақсат бірлігі. 

13 Журналистикадағы  ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру. 

Интеллектуалдық журналистика мәтіндерінің бағалануы және 

өлшем критерийлері. 

14 Қазақстандағы заманалы журналистік мектептің ғылыми негізі мен 

даму үдерісі және оны талдау.  Ғылыми журналистиканың 

функциясы, принциптері және аудиториясы. 

15 Журналистика саласындағы тәуелсіз зерттеулердің тұсаукесері. 

Ғылыми жоба, ғылыми стиль, ғылыми шығарма, ғылыми даралық. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

   Ғылым адам қызметінің бір саласы ретінде 
Ғылым дамуының қазіргі заманғы тұжырымдамасы. Ғылым танып 

білудің  нысаны ретінде. 

Сана прогресі, танымның ілгерілеуі зерттеу амалдарына байланысты. 

Таным ғылым саласымен ғана шектелмейді, білім белгілі бір формаларда 

ғылымнан  тыс та өмір сүреді. Ғылыми білімнің өмірге келуі білімнің басқа 

пішіндерін жоққа шығарған жоқ, оларды қажетсіз деп білген жоқ. Ғылым мен 

«ғылым еместің» ара-жігі әлі күнге дейін ажыратылып біткен жоқ. 

     Қоғамдық сананың бірнеше формасы мәлім: ғылым, философия, 

мифология, саясат, дін және т.б. Олардың әрқайсы білімнің өзгеше 

формасына сай келеді. Мәселен, білімнің ұғымдық, символдық немесе 

көркемдік-образдық негізі болады. Жалпы мағынадағы ғылыми таным 

дегеніміз – ол объективті, шынайы білім алу үдерісі. Ғылыми білімнің 

күрделі, үштармақты міндеті бар. Ол өмір шындығы үдерісі мен құбылысын 

сипаттау, түсіндіру мен болжауға байланысты. Ғылыми таным дамуында 

революциялық пен эволюциялық кезеңдер кезектесіп отырады. Ғылыми 

революция барысында теориялар мен принципер өзгереді, ал қалыпты 

ілгерілеу кезінде білім тереңдетіледі, нақтыланады, тәптіштеледі. Ғылыми 

білім сипаты: объективтілігі, әмбебаптығы, жалпымәнділікке 

ұмтылушылығы.  

     Қазіргі заман – инновациялар дәуірі, басқаша айтқанда, жаңалыққа 

жаңаша қарау кезеңі. Журналистика ғылымы, журналистік зерттеу әдісі осы 

принциптерді басшылыққа алады. 

 

Ғылыми журналистиканың ерекшелігі 
Әлемді жалпы ғылыми тұрғыдан танып білудегі ғылыми 

журналистиканың орны мен мәні. Әлемдегі журналистиканы зерттеудің 

заманалы жүйесі. 

Қазіргі ғылыми журналистика ғылым мен білім деңгейіне тікелей 

пропорционал. Ғылыми журналистика ғылыми-*көпшілік журналистика 

шапанынан шықты. «Ғылым» ұғымының бірсыпыра анықтамасы бар. Ол, 

біріншіден, қызмет пішіні, екіншіден, өзгеше жүйе немесе пәндік білімдер 

жиынтығы, үшіншіден әлеуметтік институт. Бірінші жағдайда ол 

қоршаған шындықтағы заттар мен үдерістерді танудың фактілік жағынан 

түзетілген, логикалық жағынан ретке келтірілген қызметтің ерекше тәсілі 

ретінде көрінеді. Екінші жағдайда ғылым объективтілік, естілік 

(адекваттілік), ақихаттылық критерийлері үддесінен шыға алатын білім 

жүйесі ретінде көрінеді. Ол бұл жағдайда идеологиялық және саяси 

мәселелерден бойын аулақ салуға тырысады.  

     Ғылымның үшінші, институционалдық түсінігі оның әлеуметтік сипатына 

байланысты. Журналистика ғылымы осы үшінші бағытқа жатады.  Сонымен, 

қазіргі ғылым қандай сипатта көрінеді: 
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1)Институт ретінде; 

2)Әдіс ретінде; 

3)Формалар мен дәстүр жиынтығы ретінде;  

4) Өндірісті дамытушы фактор ретінде;  

5) Адамның әлемге деген көзқарасын қалыптастырушы фактор ретінде.  

 

Заманауи ғылымның журналистиканың негізгі кезеңдері, жағдайы, 

құрылымы мен  проблемалары      

Журналистік ғылымның қалыптасу ерекшеліктері: тарихи аспектілері 

және қазіргі заманғы жай-күйі. 

Әлеуметтік қажеттілік принциптері: ғылым салаларының дүниеге келуі. 

Бүгінгі ғылым саласын алып инттелектуалдық индустрияға теңеуге болады. 

Жиырмасыншы ғасыр аяғында әлемдегі ғалымдар саны бес миллионнан асып 

кетті. Ғылым санатына кіретін 15 мың пән мен бірнеше мыңдаған ғылыми 

журналдар бар (Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи 

Т.Б. Философия для аспирантов: Изд 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 

С.19.). Жаңа энергия көздері мен ақпараттық технологиялар – қазіргі 

ғылымның келешектік бағыттары. Ғылымның интернационализациялану 

тенеденциясы анық байқалады, оның өзі де пәнаралық кешенді сараптаманың 

пәніне айналуда. Оны зерттеуге ғылымтану, философиялық ғылымдар, 

сонымен қатар әлеуметтану, психология, тарих, журналистика да белсене 

араласуда. Осының бәрі қоғамдық, тұлғалық қажеттілктен туындап жатыр. 

     Ғылымның «бейтараптылығы» мен «әлеуметтік тапсырыс» туралы сөз 

қозғағанда, ғылымның әлеуметтік-мәдени феномен екенін, оның бітімінде 

экономикалық, әлеуметтік-психологиялық, идеологиялық, әлеуметтік-

ұйымдастырушылық қарым-қатынас болатынын ескеру керек. Қоғамның 

экономикалық қажеттілігіне жауап бере отырып, ғылым өзінің тікелей 

өндірістік күш ретіндегі функциясын жүзеге асырады, адамның 

шаруашылық-мәдени дамуының факторы ретінде көрініс береді.  

 

Журналистиканың әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы және 

дамуы 

Нобель сыйлығының мәртебесі 

Қазіргі ғылыми таным деңгейлері. Ғылым саласындағы Нобель 

сыйлығының мәртебесі. 

Журналистиканың әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы және дамуы. 

Ғылыми таным тәжірибесінің қазіргі күні екі түрі бар: эмпирикалық 

(дереккөзі базасын сараптау)  және теориялық таным мен оның пішіндері. 

Эмпирикалық объект зерттеуі өз объектіне бағытталған. Оны игеру 

мақсатында сипаттау, өлшеу, бақылау, эксперимент, анализ, индукция 

сияқты тәсілдер мен құладар пайдаланылады, ал оның аса маңызды элементі 

– факт (латыншадан баламаланғанда, «жасалаған», «іске асырылған» дегенді 

білдіреді). 
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     Кез келген ғылыми зерттеу факті жинаудан, жүйелеуден және 

жинақтаудан басталады. Фактілердің бірнеше мәні бар. Фактуализм және 

теоретизм ұғымы.  

     Теориялық таным мен оның пішіндері.  

- Абстрактылану –заттардың кейбір қасиеттері мен қатынасына назар 

аудармау.  

- Идеалдандыру –  таза ойлау жолымен заттар туындату.  

- Синтез – анализ нәтижесінде қолға түскен элементтерді бір жүйеге 

біріктіру. 

- Дедукция – танымның жалпыдан жалқыға қарай дамуы, абстрактылыдан 

нақтылыққа өрлеуі. 

- Индукция – автор ойының жалқыдан жалпыға қарай ойысуы. 

      Нобель сыйлығының беделі туралы сөз қозғауға болады. 

 

Журналистиканы ғылыми зерттеудегі объектісі мен пәні. Ғылыми 

білім алу әдістері мен формалары. Ғаламның классикалық ғылыми 

картинасы 

 Жалпы жұртшылық мойындаған классикалық ғылым орта ғасырларда, 

әл-Фараби заманында дүниеге келді. Орталық Азия ғылыми мектебі, әл-

Хорезми, Бируни, Әбу Әли Сина, тарихшылар мен математиктер, 

астрономдар. Европадағы, оның ішіндегі Испаниядағы мұсылман ғылыми 

орталықтары. Олардың Европадағы Қайта Өрлеу дәуіріне әсері. Индивиддің 

әмбебаптығы, әлем танудағы еркіндігі. Ғылыми білімді таратудың кітап 

форматы. Қалалардың дамуы. Европа континентінде классикалық ғылымның 

іргетасы ХҮІ – ХҮІІ ғасыр аралығында ғана қалана бастады. Олар өздері 

өмір сүріп отырған әлемді, нақты құбылыстарды зерттеуге ден қойды. 

 

Әлеуметтік ақпараттың негізі мен маңызы. Қоғамдық пікірді 

ғылыми тұрғыдан зерттеу және қалыптастыру 

Бұқаралық ақпараттың жаһандық табиғаты мен ұлттық ерекшелігі. 

Ақпарат қоғамдық сананы қалыптастыру құралы.   

Европа ғалымдары жиырмасыншы ғасырдың басында әлемнің ғылыми 

картинасы жасалып бітті деп есептеген. Тек кейбір детальдарды нақтылай 

түсу керек деп білген. Бірақ сол кезеңде бұл картинаның аясына сыймайтын 

жаңалықтар дүниеге келе бастады. 1896 жылы француз физигі А. Беккерель  

уран тұзының өздігінен сәуле шашатынын байқады. Ол жаңалықты 1898 

жылы Пьер Кюри и Мария Складовская-Кюри ілгерілетіп әкетті, полоний 

мен радий сияқты элементтерді ашты, оны радиоактивтілік деп атады. 1900 

жылы неміс ғалымы М. Планк кванттар жаңалығын, 1906 жылы ағылшын 

ғалымы Э. Резерфорд атом ядросын ашты, атомның планетарлық үлгісін 

жасады. Дат ғалымы Нильс Бордың, француз ғалымы Луи де Броильдің, 

австралия физик-теоретигі Э. Шредингер, неміс физигі В. Гейзенбергтің. 

Ағылшын физигі П. Дирактың  және басқалардың жаңалықтары. 
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БАҚ типологиясы мен жүйесі: Қазақстандағы даму сипаттамасы 

және ерекшеліктері.  Ғылымның постклассикалық емес ғылыми 

картинасы  

Жалпы ғылымдағы журналистиканың   БАҚ –тағы типологиялық 

зерттеу мәні. 

Ғылымның постклассикалық емес кезеңі жиырмасыншы ғасырдың 

жетпісінші жылдарымен тұйықталады. Оған білім алудағы революция 

(ғылымды компьютерлендіру) себепші болады. Сонымен қабат кейбір 

ғылыми мәселелерді әртүрлі ғылыми пәндер кешенін жұмылдырмай, 

зерттелінуші жүйедегі адамның ролі мен орнын ескермей шешу мүмкін емес 

еді. Мәселен, сол кезеңде молекулярлы биология мен гентикаға табан тіреген 

гендік технология ілгері басты. Олар бұрын табиғатта жоқ жаңа гендерді 

жасап шығарды. Соның негізінде жасанды жолмен инсулин, интерферон 

және т.б. алынды. Гендік технологияның басты мақсаты – ДНК-ны өзгерту. 

Микробиологияны қарқынды дамытқан мүлде жаңа тәсіл – клондау тәсілі 

дүниеге келді.  

 

Журналистика қызметінің заңнамалық негіздері мен этикалық 

нормалары журналистиканы жүргізуді дамытудың тәжірибелік 

аспектілері ретінде. Қазақ ғылыми мектебі мен ғылыми 

журналистикасы. Тарихи сабақтастық 

Әлем елдеріндегі журналистиканы зерттеу жүйесіндегі  ақпараттақ 

қызметтің құқықтық негізінің ерекшелігі мен ролі.     

Қазақ  ғылыми мектебі Шығыс ғылыми дәстүрімен тығыз байланысты. 

Қазақ ауыз әдебиетінде, жазба жәдігерлерде әлемді философиялық тану 

тәсілі ауқымды дамыды. Ұлттық ғылыми мектептің бір ерекшелігі – оның 

тұрмыстық, қолданбалық компоненттерінің биматериалдық астарларымен 

қабысып жатқандығында. Европада ғылым капиталистік қарым-қатынас 

дүниеге келгенде қарыштап қадам басса, шығыстық дәстүрге иек артқан 

қазақ ғылыми мектебі қауымдық құрылыс кезінде де ғылыми өскіндерді 

дүниеге келтірді. Патшалық Ресей қол астындағы, Кеңес өкіметі 

жылдарындағы ұлттық ғылым орыс ғылыми мектебінің қанаты астында 

болды, сол теориялық және практикалық үрдістің жетегінде жүрді.  

 

Ғылымды оқып білудегі бұқаралық ақпарат құралының тілі мен 

стильінің мәні. Ғылыми стиль. Ғылыми журналистикалық мәтіндердің 

ерекшеліктері. Қазақстан ғылымын дамыту туралы инновациялық  

жөн-жобалар 

Әр адам: «Стиль дегеніміз мен», - деп айта алуға хақылы. Профессор 

Қажым Жұмалиев өзінің «Стиль – өнер ерекшелігі» атты  монографиясында 

стиль әбден қалыптасқан қаламгерге ғана тән дегенді шегелеп айтады. Осы 

сөздің, меніңше, жаны бар. Кез келген журналисте, әсіресе жас 

қаламгерлерде ауқымды мағынадағы стиль байқала қоймайды. Бәлкім, 

оларда стильдің алғашқы басқышы, бірінші деңгейі – қолтаңба болатын 
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шығар. Қолтаңба – әлі қалыптасып үлгермеген стиль. Ғылыми шығарманың 

да, журналист туындысының да, жазушы еңбегінің де өзіндік «мені» мен 

мұндалап тұруы керек. Сонда ол –  сонылық, сонда ол – жаңалық. Өзіндік 

ерекшелігі мол ғылыми жұмыс – дарындылыққа, қияметті еңбекке, тиянақты 

білімге иек артады. 

     Кез келген ғылым мықты білім іргетасына табан тірейді. Ресми 

статистикаға назар аударсақ, соңғы 10 жылда білім беру жүйесін 

қаржыландыру 7.5 есе өскен. 2011 жылы білім саласына арналған мелекеттік 

бюджет шығыны 900 миллиард теңгеге жуықтаған, ол ішкі жалпы өнімнің 4,2 

пайызы деген сөз. Демек, Қазақстан бұл ретте ЮНЕСКО ұсынып отырған 5-6 

пайызға жақындап қалды. 

    ЮНЕСКО мәліметі бойынша, білім беруді дамыту индексі бойынша біздің 

еліміз 129 елдің ішінде төртінші орынға табан тіреп отыр. Қазақстан 

халқының сауаттылығы жағынан 177 елдіңі шінде қазір 14 орында.  

     Ғылымды қаржыландыру принципі өзгерді. Базалық және гранттық. Оның 

үстіне ірі бизнес бірлестіктері өз табыстарының 12 пайызын ғылымға 

жұмсайтын болады. Ғылымды мемлекет тарапынан қаржыландыру 2011 

жылы 29 миллиард теңге болса, 2012 жылы 42 миллиард теңгеге жеткізу 

көзделіп отыр. Өсім – 46 пайыз.  

     Проблемалар да жоқ емес. Ғылыми-зерттеу университеттерін жасақтау 

мәселесі. Ғылыми-зерттеу университетті атану критерийі –  оқытушылардың 

ғылыми дәрежемен қамтылуы 80 пайыз болуы шарт. Басқа оқу орындарын 

былай қойғанда, әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ-дегі бұл критерий 70 пайызға 

әрең жетеді. 

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы ғылыми зерттеу саласындағы 

ғылыми жарияланымдар, саясаттану мен әлемдегі басқа да ғылымдар. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ғалымдарының 

20 инновациялық жобасы. Ұлттық  ғылыми журналистиканың бағыт-

бағдары 

Қазақстанға алыс және жақын шетелдердің журналистика бойынша 

ғылыми жарияланымдары. 

Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына – инновациялар  

1. Өсімдік шикізатынан сорбциондық материалдар өндірісі технологиясын 

жасау.  

2. Қазандықтарды мазутсыз жағудың плазмалық-жағармайлық жүйесі. 

Алматы қаласы ЖЭС-да көмір тозаңын ұстау мен тұрақтандыру.   

3. Отқа төзімді кабель өнімдерін өндіретін құрылғыларды шығару. 

4. Өсімдіктен алынатын «Санжар» сылаумайын өндірістік жолға қою.  

5. Күн сәулесін жинақтайтын ғылыми толымды және жоғарытехнологиялы 

шағынжылуфотоэлектрлік модульдер мен энергетикалық қондырғылар 

өндіріснін ретке келтіру.  

6.Ағын суларды микросуөсімдіктеріне пайдалану арқылы биологиялық 

тазалау технологиясын жасау. 

7.Әсері жоғары наноөлшемді катализаторлар алу технологиясын жасау.  
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8. Металл және ағаш конструкциялары әлемдік деңгейдегі отқа төзімді 

қаптамаларының қазіргі өндірісін жолға қою. 

9. Медициналық алдын алу қарауға арналған аппараттық-бағдарламалық 

кешен.  

10. Жоғары сапалы жем қосындысы мен биогумус алу мақсатында ауыл 

шаруашылығы өндірісі қалдықтарын қайта өңдеуге арналған 

«Вермикультура» биотехнологиялық кешенін жасау.   

11.Жаңа наноқұрылымды гидрогельдік имплантанттық материал өндірісі 

технологиясын жүзеге асыру.  

12. Мұнай ластаған топырақ мен топыраққиыршықты биомедиациялауға 

арналған микроб препаратын (микотрих) шығару.  

13. Дәрілік «Жаңавалидол» препаратының тәжірибелік шағын өндірісін 

жолға қою.  

14.  Әл-Фараби атындағы ҚАзҰУ кампусында тұрмыстық қатты  

қалдықтардың органикалық фракцияларын өңдеудің экологиялық қауіпсіз 

технологиясын жасау және енгізу. 

15.Құрғақ зарядталған қорғасын аккумуляторларының татану 

ингибиторларын іріктеу.  

16. Ауыл шаруашылығы және медицинада қолдану үшін микросуөсімдіктері 

негізінде жасалған биологиялық белсенді қоспалар мен биодемеуші алу.  

17. Плазма тозаңын айыру әдісімен монодиспенсерлік микрондық бөлшектер 

алу.  

18. Биоремедиацияға арналған алуан өзгешелікті биопрепараттар 

технологиясын жасау. 

19.Жалпықолданысқа арналған жарықдиодты шамдар өндірісіне арналған 

технологиялық желі.  

20. ҚазҰУ-дің электронды кампусы.  

 

Журналистика бойынша ғылыми мектептер. Ғылыми 

журналистика: межелес ғылыми пәндердің көкейтесті проблемалары 

Қалыптастыру, көздері, дәстүрі мен болашағы. Ақпараттық процестерді 

танып білудегі замалы тәсілдер. 

Әр елдің басылымдары ғылымға әрқилы көңіл бөледі. Соларға қарап әр 

ғылымның қоғамда алар орнын белгілі бір дәрежеде анықтауға болады. 

Мәселен, ғалымдар Франция мен Швейцария баспасөзінің ғылымның қай 

саласына қанша пайыз көңіл бөлетінін анықтаған. 

30% - денсаулық мәселесі. 

22% - қоршаған орта. 

13% - биология. 

11% - ғарыш. 

8% - технологиялар. 

5% - археология. 

4% - әлеуметтану, психология. 

4% - басқа (зерттеу саясаты.)  
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2% - физика, химия. 

1% - математика. 

     Ұлыбританияның  «Евробарометр» қызметі ғылыми журналистикаға 

қатысты қоғамдық пікірді зерттеген.Оның нәтижесі мындай болып шыққан: 

европалықтардың үштен бірінің пікірі бойынша, ғылым жетістіктері 

баспасөзде көбінесе жағымсыз жағынан көрсетіледі, респонденттердің 

жартысы ғылым туралы жазатын журналистердің лайықты білімі мен 

тәжірибесі жоқ деп біледі. Жауап берушілердің екіншісі ғылым жайлы 

журналистердің білігі жоқ деп есептейді.  Респонденттердің 60% ғылым мен 

технологияға қатысты материалдарды сирек оқиды, өйткені ол оларды 

қызықтырмайды. Европа тұрғындарының 45%  ғылымға мүлде көңіл 

бөлмейді, ал  59% білімді ғалымдар қоғам үшін қауіпті деп жауап беріпті.  

 

Журналистік  жұмысты құру үшін практикалық нақты деректерді 

жинау және өңдеу принциптері. Білім, ғылым, экономика және 

ақпараттық саясат. Мақсат бірлігі. 

Журналистика қалыптастыру және ғылыми жұмыс мазмұны. Оларды 

құру және талдау принциптері. Зерттеу әдістері. 

Қазіргі ең зәру проблемалардың бірі – ғылым мен ғылыммен 

айналысатын адамдардың қоғамдағы беделі мен мәртебесі. Отандық ғылыми 

зерттеулерді қаржыландыру, әртүрі ғылым салаларына баса көңіл бөлу, 

гуманитарлық саланың жеткіліксіз қаржыландырылуы. Жас дарындардың 

басқа салаға көшуі, басқа елге қоныс аударуы.  

Қазақстандық ғылым проблемаларына бизнес назарын аудару, жаңа идея – 

ғылыми орындалуы – техникалық шешім – жаңа өнімді немесе 

технологиялық үдерісті өткізу тізбегін оңтайландыру. Технопарктер мен 

технополистер. Мәселен, КСРО-да өткен ғасырдың сексенінші жылдары 60 

технополисте 3 миллионна астам адам жұмыс істеген. 

 

Журналистикадағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру. 

Интеллектуалдық журналистика мәтіндерінің бағалануы және өлшем 

критерийлері 
Ғылыми мақала. Тезистері. Ғылыми баяндама. Нәтижелердің 

тұсаукесері. 

     1989 жылы АҚШ-та мамандықтар беделіне байланысты сауалнама 

өткізілген. Ғалым кәсібі дәрігерден кейін екінші орын алған. Инженер, 

министр, сәулеткер, заңгер, банкир, бухгалтер, бизесмен кәсібінің алдына 

түсіп кеткен. Америка Құрама Штаттарында 2005 жылы өткізілген сұрақ-

жауап көрсеткіші де дәл осы нәтижеден айнымаған. 

Ғылыми журналистика ұлттың интеллектуалдық ресурсына иек артады. 

«Ғылым және қоғам» бағдарламасы аясында 1998 жылы Ұлыбританияда 

Alpha Galileo (www.alphagalileo.org) атты ғылым мен өнердің европалық 

баспасөз орталығы құрылды. Ол күнделікті жаңартылып отырылатын 

Интернет-ресурс, оған  барлық европа елдеріненғылым туралы ақпарат 

http://www.alphagalileo.org/
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келеді, сондай-ақ әртүрлі ғылыми мекемелердің баспасөз баяны үздіксіз түсіп 

жатады. Сайттың барлық материалдары ашық, оны ғылым тақырыбын 

көтеретін журналистер де жиі шарлайды, қажетті ақпарат алады. 

Alpha Galileo европалық ғылыми баспасөз орталығының директоры  Питер 

Гриннің ойынша, ғалымның өз зерттеулерін көпшілік қауымға түсіндіруінің 

төрт себебі бар: 

1) ғалымдардың ел бюджетін өз қаржыларымен еселейтін салық төлеушілер 

алдындағы міндеті.  

2) Жастарды тарту.  

3) Ел игілігін еселей түсу.  

4) Ғылымның көкейтесті проблемалар туралы пікірталасқа қатысу.  

 

Қазақстандағы заманалы журналистік мектептің ғылыми негізі мен 

даму үдерісі және оны талдау.  Ғылыми журналистиканың функциясы, 

принциптері және аудиториясы 

 Ғылыми журналистиканың ақпараттық, дүниетанымдық және 

практикалық функциялары бар. Ғылыми журналистиканың өзіндік ерекше 

аудиториясы бар. 

     Ғылыми білімді баяндау аудиторияның төмендегі төрт тобына арналған: 

- Дайындығы аз адамдарға. 

- Ғылым саласына әуесқойлық деңгейде қызығатын адамдарға. 

- Квалификациясы аса жоғары мамандарға. 

- Профилі салалас мамандарға. 

     Ғылыми тереңдік принципі, материалды байыптау (осмысление) 

принципі, қолжетімділік (доступность) принципі,  баяндау қызықтылығы 

принципі.  

  

Журналистика саласындағы тәуелсіз зерттеулердің тұсаукесері. 

Ғылыми жоба, ғылыми стиль, ғылыми шығарма, ғылыми даралық 

Ғылыми идея, ғылыми жоба белгілі бір принциптерге бағынады. 

Ғылыми стильдің ерекшелігі: байланыстырушы немесе скреп ролін 

атқаратын сөз тіркестері мен құралдарды пайдалану. Соның арқасында мәтін 

шегенделеді, ой логикасы мығымдалады. Ғылыми шығармада мәтін, 

формула, таблица, иллюстрация, сілтемелер пайдаланылады. Ғылыми 

мәтінде көсемсөздің хабарлама, талдамалы, деректі-көркем жанрлары іске 

жегіледі. Ғылыми шығарманың мазмұны мен мәні – фактілік материал, дерек 

кірпіші. Факті ғылыми құжат ролін атқарады, зерттеуді растай түседі. Факті 

дегеніміз –  объективті өмір сүретін нәрсе, қасиет, құбылыс, оқиға. Егер 

уақыт пен кеңістік аясындағы құбылыс пен оқиға дәлелді шықпаса, ол 

ғылыми факт ретінде қарастырылмайды.  
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ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

        

1. Ғылым адам қызметінің бір саласы ретінде. 

2. Гуманитарлық танымның ерекшелігі. 

3. Заманалы ғылымның журналистика жайындағы негізгі кезеңдері, 

жағдайы, құрылымы мен  проблемалары.        

4. Журналистика қоғамдық және ақпараттық іс-шаралар нысаны 

ретіндегі. 

5. Журналистиканы ғылыми зерттеудегі объектісі мен пәні. 

6. Әлеуметтік ақпараттың негізі мен маңызы. 

7. БАҚ типологиясы мен жүйесі: Қазақстандағы даму сипаттамасы және 

ерекшеліктері. 

8. Журналистика қызметінің заңнамалық негіздері мен этикалық 

нормалары журналистиканы жүргізуді дамытудың тәжірибелік 

аспектілері ретінде.  

9. Ғылымды оқып білудегі бұқаралық ақпарат құралының тілі мен 

стильінің мәні.  

10. Ғылымды оқып білудегі бұқаралық ақпарат құралының тілі мен 

стильінің мәні.  

11. Журналистика бойынша ғылыми мектептер. 

12. Журналистік  жұмысты құру үшін практикалық нақты деректерді 

жинау және өңдеу принциптері. 

13. Журналистік  жұмысты құру үшін практикалық нақты деректерді 

жинау және өңдеу принциптері. 

14. Журналистикадағы  ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру. 

15. Журналистика саласындағы тәуелсіз зерттеулердің тұсаукесері. 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Ғылым адам қызметінің саласы ртеінде.  

2. Гуманитарлық танымның ерекшеліктері  

3. Журналистика туралы заманауи  ғылымның негізгі кезеңдері, жайы, 

құрылымы және проблемлаары  

4.  Журналистика қоғамдық және ақпараттық қызмет  ретінде  

5. Журналистика бойынша ғылыми зерттеулер нысаны мен пәні  

 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік ақпарат мәні мен басты ерекшеліктері  

2. Бұқаралық ақпарат құралдары типологиясы мен жүйесі 
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3. Журналистикатануда журналист қызметінің  практикалық негіздері мен 

этикалық нормалары 

4. Ғылыми танымдағы бұқаралық ақпарат құралдарының тілі мен стилін 

зерттеудің мәні мен рөлі 

5. Бұқаралық коммуникация құралдары саласын зерттеуге арналған ғылыми 

басылымдар  
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2. Алиев У.Ж.  Общая дисциплинарная теория науки. – Алматы, 1996. 

3. Вестник МГУ. Серия журналистика. 2010-2016. – М.: МГУ, 2016. 

4. Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия Журналистика. – Алматы, 

КазНУ, 2016. 
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2-е изд., перераб. и доп. – Минск.: Амалфея, 2000.  

6. Микешина Л. М. Методология современной науки. – М., 1991. 

7. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999.  

8. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: 

методология анализа и практика исследования. _ М., 2000. 
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смысл и цель. — Томск, 2005. 

4. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Кнорус, 2008.  

5. Фейерабенд П.  Избранные труды по методологии науки / Пер. с англ. 

и нем. А. Л. Никифорова; общ. ред. и вступ. ст. И. С. Нарского.— М.: 

Прогресс, , 1986.  

       



15 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

объем 3 кредита 
 

Автор:  

доктор филологических наук, профессор Камзин К. 

старший преподаватель Есхуатова Н.Б. 

 

Рецензенты: 

доктор политических наук, профессор  КазНУ имени аль-Фараби 

Султанбаева Г.С.  

доктор филологических наук,  профессор,   директор Института 

литературы и искусства  М. Ауэзова У. Калижан 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подготовка научно-педагогических кадров предполагает обучение не 

только знаниям и умениям в области избранной специализации. Докторант 

должен обладать комплексом познаний общетеоретического и научно-

методического характера, что позволит будущему научному работнику и 

преподавателю высшей школы составить представление о специфике науки 

как особой сферы человеческой деятельности, об организации и 

планировании научных исследований, принципах и технологиях получения и 

выработки научных знаний. 

Специфика журналистской науки базируется на сочетании 

теоретических основ и практических результатов, причем, практика 

важнейшая часть исследовательской работы требует определенных методов 

анализа и обобщений. 

Особую значимость данные аспекты приобретают в условиях 

обновления научного аппарата, совершенствования форм и видов 

исследовательской работы. 

Цели и задачи курса:  

       В процессе изучения данного предмета докторанты должны пополнить и 

усовершенствовать теоретические знания в области журналистиковедения, 

овладеть и совершенствовать методологию научного поиска, анализа и 

презентации результатов.  

     Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:  

    - осветить основные положения науковедения; 

    -изложить современные концепции и методологические принципы 

научной работы;  

     - раскрыть суть научного познания;  

    - выявить тенденции развития журналистской науки в условиях открытого 

информационного общества; 
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    - изучить новые функциональные возможности современной 

журналистики, обозначить перспективы исследований в области 

использования информации в разных целях; 

    - рассмотреть тенденции и перспективы развития функций журналистики в 

условиях конкурентности информационных проектов и изданий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема 

1  Наука как сфера человеческой деятельности. 

2 Специфика гуманитарного познания.  

3 Основные этапы, состояние, структура и проблемы современной 

науки о журналистике.  

4 Журналистика как форма общественной и информационной 

деятельности.  

5 Объект и предмет научного исследования по журналистике.  

6 Суть и основные особенности социальной информации.  

7 Типология и система средств массовой информации.  

8 Законодательные основы и этические нормы журналистской 

деятельности как практический аспект развития 

журналистиковедения.  

9 Значение и роль изучения языка и стиля средств массовой 

информации в научном познании.  

10 Научные издания в сфере исследований деятельности средств 

массовой коммуникации.  

11 Научные школы по журналистике.  

12 Принципы сбора и обработки практического фактического 

материала для создания журналистиковедческих работ.  

13 Организация научного исследования по журналистике.  

14 Анализ тенденции развития, научной базы и перспектив развития 

современной казахстанской школы журналистиковедения. 

15 Презентация по самостоятельному исследованию в сфере 

журналистики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наука как сфера человеческой деятельности 
Современные концепции развития науки. Наука как форма развития 

познания. 

Прогресс в области мышления тесно связано с исследованиями. Но это 

не ограничено только с наукой исследования, а также немаловажную роль 

играет определенные формы познания. Научное познание важное 
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направление в жизни. Наука в узком смысле и популярная наука является 

предметом обсуждения. 

      Существует несколько форм общественного сознания: наука, 

философия, мифология, политика, религия и др. У каждого из них свой 

формат. Научное познание – это объективный, познавательный подход. В 

научном познании есть сложный трехэтапный подход. Это доказательство 

достоверности, описание явления, объяснение и обоснование. Существуют 

эволюционный и революционный этапы развития. Научная революция – это 

совершенствование теории и принципов, как известно, гипотеза переходит в 

теорию, а затем становится аксиомой. Характеристика научного знания: 

стремление к объективности, универсальности и общему значению.  

     Нынешнее время – эпоха инноваций, другими словами, новый взгляд на 

современность. Научность журналистики и исследования в журналистике 

играют важную роль в жизни общества. 

 

Специфика гуманитарного познания 
Место и роль научной журналистики в общей картине научного 

познания мира. Современная система изучения журналистики в мире. 

В познании мира имеет свое место и значение научная журналистика. В 

мире исследования журналистики является системой в науке. 

В настоящее время научная журналистика равнозначно 

пропорциональна в науке и знании. Научная журналистика происходит из 

массовой журналистики. Есть определение  понятию «Наука». Это, во 

первых, форма обслуживания, во вторых, самостоятельная система или  

совокупность предметных знаний, в третьих, социальный институт. В 

первом случае, это фактическое обоснование всего окружающего, логическая 

последовательность. Во втором случае наука объективности, отчетности 

(адекватности). В данном случае, следует избегать идеологической и 

политической направленности.  

     Третья основа науки – это институциональность и 

социальнообщественная характеристика. Таким образом, наука определяется: 

1) в качестве института; 

2) в качестве метода; 

3) в качестве системы традиционности и форм;  

4) в качестве фактора развития производства;  

5) в качестве фактора мнения в мире человека.  
 

 

Основные этапы, состояние, структура и проблемы современной 

науки о журналистике 
Особенности формирования журналистской науки: исторический аспект 

и современное состояние. 

Социальновостребованные принципы это появление научных 

направлений. 
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Современную науку можно приравнять к интеллектуальной индустрии. 

В всем мире число ученых превысило пять миллионов к концу ХХ века.  

Насчитывается  15 тысяч дисциплин, входящих в категорию науки и 

несколько тысяч научных журналов (Кохановский был В.П., Золотухина 

Е.В., Левкевич Т. Г., Фатхи Т.Б. Философия аспирантов:. 2-е изд - Ростов н / 

Д : Феникс, 2003. S.19). Новые источники энергии и информационные 

технологий являются перспективными направлениями в современной науке. 

Тенденция интернационализации науки и данное направление становится 

всесторонним и междисциплинарным. К научной журналистике можно 

отнести познание науки, философские науки, а также социология, 

психология, история, журналистики. Все вышеперечисленные дисциплины 

востребованы в обществе. 

Если идет речь о науке "непредвзятой" и "социальном заказе", то можно 

говорить о науке как социально-культурном феномене, и должны быть 

приняты во внимание экономические, социальные, психологические, 

идеологические, социальные и организационные отношения. Возрастают 

потребности экономической науки в обществе и наука исполняет функцию 

непосредственного производства, и является фактором экономического и 

культурного развития индивидуума. 
           

Журналистика как форма общественной и информационной 

деятельности. Достижения науки. Нобелевские лауреаты. 
Становление и развитие журналистики как социального института. 

Современный уровень научных знаний. В науке статус Нобелевской премии. 

Формирование и развитие журналистики как социального института. 

На сегодняшний день существует два вида опыта в области научных знаний: 

эмпирический (анализ ресурсной базы) и теоретический, и его формы. 

Эмпирическое изучение это исследование объектно-ориентированного 

объекта. Описание цели своего развития, измерения, контроля, эксперимента, 

анализа, такие как методы индукции и применяется на практике, а также 

наиболее важным элементом является тот факт, что ("эмпирика" на лат. 

означает"сделано", "осуществленно" ). 

     Любой научный факт начинается со сбора и систематизации. У фактов 

есть несколько значений. Понятия фактуализма и теоретизма. 

     Теоретические знания и его формы. 

 - Абстракциализация - не придавать особого значения некоторым свойствам 

и причастности вещей. 

 - Идеализация - выявить суть вещей через "чистое" (ясное, без 

предубеждений) мышление. 

- Синтез - в результате анализа объединить элементы исследования в 

систему. 

- Дедукция - исследование от общего к частному, от абстрактного к 

реальному. 

- Индукция - исследование от частного к общему. 
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      Статус Нобелевской премии как публичность достижений и дальнейшее 

развитие исследований. 
 

Объект и предмет научного исследования по журналистике. 

Классическая картина науки 

Методы и формы получения научного знания. 

Аль-Фараби появился на свет на стыке развития классической науки на 

Востоке и стал признанным ученым. Научная школа Центральной Азии. В 

Европе историки, математики, астрономы Аль-Хорезми, Бируни, Абу Али 

Сина. В Европе, внутри нее в Испании научные мусульманские центры. И 

влияние данных центров на Европу в эпоху Возрождения. Универсальность 

индивида, свобода признания в мире. Распространение научного знания в 

книжном формате. Развитие городов - муниципальных конгломератов. На 

европейском континенте основа классической науки была заложена в XVI - 

XVIII века. Начался основательный подход науки к исследованию явлений и 

предметов. 

 

Сущность и основные особенности социальной информации 

Глобальная природа и национальные особенности массовой 

информации. Информация как средство формирования общественного 

сознания. Научные подходы в изучении и формировании общественного 

мнения. 

Характер глобальной и национальной функции средств массовой 

информации. Информация инструмент для формирования общественного 

сознания. 

Считается, что в начале двадцатого века ученые Европы создали 

научную картину мира. Необходимо было внести ясность в некоторые 

детали. Но в то же время, вновь и вновь поступали научные открытия, 

которые не умещались в рамки данной научной картины мира. В 1896 году 

французский физик А.Беккерель обратил внимание на излучение света от 

урановых солей. Это октрытие в 1898 году продолжили исследование Пьер 

Кюри и Мария Складовская-Кюри и открыли такие элементы как полоний и 

радий, которые, как выяснилось, являются радиоактивными. В 1900 году 

немецкий ученый М. Планк открыл основы квантов, в 1906 году британский 

ученый Е. Резерфорд открыл атомное ядро, создал планетарную модель 

атома. Датский ученый Нильс Бор, французский ученый Луи де Броиль, 

австралийский физик-теоретик Е. Шредингер, немецкий физик В. 

Гейзенберг. Открытия английского физика П.Дирака и других ученых. 
 

Типология и система средств массовой информации: 

характеристика и особенности развития в Казахстане. Не 

постклассическая научная картина в науке.  

Наука не постклассического периода в семидесятые годы двадцатого 

века. Причиной наступления нового периода в науке стала революция 

компьютиризации науки. В связи с этим некоторые сложные задачи в 

различных  научных дисциплинах были мобилизованы и в системе 
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исследования невозможно было решить без учета роли и места человечека. 

Например, в тот период начали стремительно развиваться молекулярная 

биология и произошел генетический прогресс в генной технологии. В 

вышеперечисленных науках разработали новые гены ранее встречающиеся в 

дикой природе. На основе октрытия были разработаны искусственный 

инсулин, интерферон и т.д. Главная цель генной технологии - изменение 

ДНК. Появился совершенно новый подход, метод в микробиологии - 

клонирование. 

 Все вышеперечисленые новейшие открытия был представлены и 

освещены в современной, научной журналистике. 

    

Законодательные основы и этические нормы журналистской 

деятельности как практический аспект развития журналистиковедения.  

Роль и значение правовых основ информационной деятельности в 

разных странах в системе изучения журналистики. Особенности 

казахстанских реалий. 

Во всем мире  в исследовательской системе рассматривают особенность 

и роль журналистики на правовой основе и информационной службы. 

Казахская научная школа тесно связана с Восточными, научными 

традициями. Казахская устной литературе, свидетельских записях получил 

свое развитие мировой, философский, исседовательский метод. Основная 

особенность национальной научной школы - применение на практике 

прикладных компонентов биматериала . В Европе наука развивается 

стремительно на коммерческой основ, в то время как казахская научная 

школа больше опирается на восточные традиции. В годы царской России, в 

годы Советской власти национальная научная школа находилась "под 

крылом" российской научной школы. 

 

Значение и роль изучения языка и стиля средств массовой 

информации в научном познании.  
Научный стиль. Особенности научных журналистских текстов. 

 «Стиль – это я», - утверждение. Профессор Кажым Жумалиев в своей 

монографии  «Стиль – особенность искусства» считает, что стиль 

свойственен опытным «мастерам пера». У молодых ученых еще не 

прослеживается авторский, так как нет опыта, уровня, глубины в письме. 

Автограф – является «визиткой» стиля. В научной работе, в публикации 

журналиста, в труде писателя должна присутствовать авторская позиция, 

именуемая «я» (скрытое).  Авторский стиль в научной работе – это 

проявление способностей, таланта и трудолюбия. 

     Авторские труды являются основой в  науке. Если обратить внимание на 

официальную статистику, в последние 10 лет финансирование 

образовательной системывозросло в 7.5 раза. В 2011 году, в сферу 

образования из государственного бюджета было перечислено 900 
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миллиардов тенге, от общего бюджета – 4,2 процента. То есть, Казахстан на 

5-6 процентов приблизился к нормам организации ЮНЕСКО. 

    Согласно сведениям ЮНЕСКО, по индексу развития образования среди 

129 стран Казахстан занимает четвертое место. В настоящее время, среди 177 

стран грамотность народа Казахстана занимает 14 место.  

     Изменился принцип финансирования науки. Базовое и грант. Наряду с 

этим крупные бизнес объединения от своей прибыли перечисляют 12 

процентов денежных средств в науку. Если в 2011 году государство 

перечислило в науку 29 миллиардов теңге, то уже в 2012 году сумма возросла 

до 42 миллиардов тенге. Рост – 46 процентов.  

     Невозможно сказать, что обошлось без проблем. Проблема уровня научно-

исследовательских университетов. Основной критерий научно-

исследовательского университета –  научный уровень преподавателей 

должен быть  80 процентов.Уровень других университетов страны 

проблематичный, и на фоне этого  критерий КазНУ имени аль-Фараби едва 

достигает 70 процентов. 

 

Научные издания в сфере исследований деятельности средств 

массовой коммуникации, политологии, коммуникативистике и других 

сопредельных наук в мире. 20 инновационных проектов ученых 

Казахского национального университета имени аль-Фараби.   
Научные издания по журналистике в ближайшем зарубежье и 

Казахстане. 

Инновации приуроченные к годовщине независимости Казахстана:   

1. Технология производства сорбционных материалов из растительного 

сырья. 

2. Плазменно-маслотопливная система безмазутного сжигания котлов.       

    Стабилизация угольной пыли и техническое обслуживание тепловой   

    электростанции  г.Алматы. 

3. Выпуск огнеупорной кабельной продукции. 

4. Установление производственной линии лекарственного масла "Санжар" 

растительного происхождения.  

5. Интенсивное производство высокотехнологичных малых тепловых 

электростанций и фотоэлектрических модулей по сбору сонечной энергии на 

основе научных исследований.  

6. Применение технологий по биологической очистке через применение 

проточной воды микроводных растений. 

8. Установка современного производства мирового класса огнестойких 

пакетов металлических и деревянных конструкций. 

9. Аппаратно-диагностический комплекс для медосмотра.  

10. Биотехнологический комплекс "Вермикультура" для  переработки 

сельскохозяйственных отходов в целях получения пищевой добавки и 

биогумуса.   
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11.Осуществление технологии производства наноструктурного 

гидрогелевого имплантантного материала. 

12. Выпуск микропрепарата (микротрих)  для биомедиации загрязненной 

нефтью почвы и гравия.  

13. Начало экспериментального малого производства лекарственного 

препарата "Новый валидол". 

14. Переработка твердых, органических отходов в университетском городке 

имени Аль-Фараби, разработка и внедрение экологически безопасных 

технологий. 

15. Выбор ингибиторов распознавания в сухозаряженном свинцовом 

аккумуляторе.  

16. На основе микроводных растений получение биологически активных 

добавок и биодополнений для применения в сельском хозяйстве и медицине.  

17. Методом лишения плазменной пыли извлечение моно диспенсерных 

микронных частиц. 

18.  Разработка технологии специфических биологических продуктов для 

биоремедиации. 

19. Технологическая линия для производства светодиодных ламп для 

широкого применения.  

20. Электронный кампус КазНУ.  

 

Научные школы по журналистике 
Способы формирования, источники, традиции и перспективы. 

Особенности исследований в постсоветский период. Современные 

подходы в изучении информационных процессов. 

Каждая страна фокусируется на различных аспектах научных 

публикаций. Смотря на это, каждой сфере науки определены свое место и 

уровень. Например, ученые Франции и Швейцарии установили процентное 

соотношение различных областей науки, которое было опубликовано в 

печати: 

30% - проблема здоровья. 

22% - окружающая среда (экология). 

13% - биология. 

11% - космос. 

8% - технологии. 

5% - археология. 

4% - социология, психология. 

4% - другое (политика в области исследований). 

2% - физика, химия. 

1% - математика. 

     Служба "Евробарометр" Великобритании исследовало общественное 

мнение, касающееся научной журналистики. В результате выявилось 

следующее: одна треть научных достижений в журналистике безрезультатно: 

по мнению половины респондентов, журналисты пишущие о науке не имеют 
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нужного образования и практики касающееся науки. Эти же респонденты 

считают, что научных журналистов. 60% респондентов редко читают 

материалы о науке и технологиях, потому что не вызывают интереса. 45% 

людей в Европе не обращают внимание на науку вообще, а 59% ответили, 

что образованные ученые опасны для общества. 

 

Принципы сбора и обработки практического фактического 

материала для создания журналистиковедческих работ 
Формы и содержание научных работ по журналистике. Принципы их 

создания и анализа. Методы исследований. 

Актуальная проблема состояния и репутации людей, вовлеченных в 

область науки. Внутреннее финансирование исследований, чтобы 

сосредоточиться на различных областях науки,  недостаточное 

финансирование отрасли гуманитарных наук. Переход молодых 

специалистов в другие сферы, переселение в другую страну. 

Для того, чтобы привлечь внимание бизнес-структур к проблемам 

казахстанской науки, необходима реализация новых идей путем научно-

технического решения для создания и реализации продукта или процесса. 

Технопарки и технополисы.  

Например, в КазССР, в восьмидесятые годы прошлого века в 60 

технополисах работали более 3 миллионов человек. 

 

Организация научного исследования по журналистике 
Научная статья. Реферирование. Абстракт. Тезисы. Научный доклад. 

Презентация результатов. 

В 1989 году был проведен опрос о репутации профессий в Соединенных 

Штатах.  

Научная деятельность заняла второе место после врачебной. Опередила 

профессии инженер, министр, архитектор, юрист, банкир, бухгалтер, 

бизнесмен. В 2005 году Соединенные Штаты получили эти данные в 

результате анкетирования. 

Научная журналистика - это одна основ интеллектуального ресурса 

нации. В рамках программы "Наука и общество" 1998 года, в 

Великобритании ученый Альф Галилео (www.alphagalileo.org) создал 

Европейском пресс-центр науки и искусства. Это ежедневно 

обновляющийся, сюда непрерывно стекается вся информация о науке всех 

европейских стран, а также различных научно-исследовательских 

институтов. Доступ в сайт открыт для всех материалов, он также принимает 

научные темы ученых журналистов, и предоставляет самую необходимую 

информацию.  

По мнению директора Европейского пресс-центра науки и искусства 

(Альфа Галилео) Питера Грина существует 4 причины доступности 

исследований ученых для широкой аудитории: 

http://www.alphagalileo.org/
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1) отчетность научных работников перед налогоплательщиками, с 

учетом ипользования бюджетных средств в сфере науки. 

2) для привлечения молодых ученых. 

3) Во благо своей страны. 

4) Участие в дискуссии по актуальным проблемам науки.  

 

Анализ тенденции развития, научной базы и перспектив развития 

современной казахстанской школы журналистиковедения 

Современные исследования казахстанских ученых по журналистике. 

 У научной журналистики есть информационные, познавательные и 

практические функции. У научной журналистики есть своя определенная 

аудитория. Для усвоения научных знаний аудиторию разделили на 4 группы: 

- Люди с минимальным уровнем подготовки.  

- Люди, которые заинтересованы наукой на любительском уровне.  

- Высокой квалификации специалисты.  

- Профилирующие специальности.  

 Принцип научного углубления, принцип осмысления материала, 

принцип доступности понимания, принцип ускоренной заинтересованности.    

 

Презентация по самостоятельному исследованию в сфере 

журналистики. Научный проект, научный стиль, научное сочинение 

Научная идея, научный проект зависит от определенных принципов. 

Особенности научного стиля: применение словосочетаний и фраз, играющие 

роль связующего или скрепов. На основе этого текст приобретает логический 

смысл. В научном труде применяется текст, формула, таблица, диаграмма, 

иллюстрация, ссылки. В научном тексте используются материалы в 

информационном, аналитическом, художественно-публицистическом 

жанрах. В научном труде - фактический материал, документальный 

материал. Факт играет роль научного документа, подтверждает 

исследование. Факт - это объективные вещь, явление, событие, свойство. 

Если явление и событие не будет доказано в рамках времени и пространства, 

тогда не рассматриваются как научный факт. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

        

1. Современные концепции развития науки. 

2. Наука как форма развития познания. 

3. Место и роль научной журналистики в общей картине научного 

познания мира.  

4. Современная система изучения журналистики в мире. 

5. Особенности формирования журналистской науки: исторический 

аспект и современное состояние. 

6. Становление и развитие журналистики как социального института. 

7. Методы и формы получения научного знания. 
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8. Глобальная природа и национальные особенности массовой 

информации.  

9. Информация как средство формирования общественного сознания.   

10. Научные подходы в изучении и формировании общественного мнения. 

11. Значение изучения типологии СМИ в общей науке о журналистике. 

12. Роль и значение правовых основ информационной деятельности в 

разных странах в системе изучения журналистики.  

13. Особенности казахстанских реалий. 

14. Научный стиль. Особенности научных журналистских текстов. 

15. Научные издания по журналистике в ближайшем зарубежье и 

Казахстане. 

16. Способы формирования, источники, традиции и перспективы. 

17. Формы и содержание научных работ по журналистике. Принципы их 

создания и анализа. 

18. Научная статья. 

19. Реферирование. 

20. Абстракт.  

21. Тезисы. Научный доклад. 

22. Презентация результатов. 

 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДОКТОРАНТОВ: 

 

1. Наука как сфера человеческой деятельности.    

2. Специфика гуманитарного познания.      

3. Основные этапы, состояние, структура и проблемы современной науки 

о журналистике.      

4.  Журналистика как форма общественной и информационной 

деятельности.     

5. Объект и предмет научного исследования по журналистике.      

 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДОКТОРАНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ: 

 

1. Суть и основные особенности социальной информации. 

2. Типология и система средств массовой информации. 

3. Законодательные основы и этические нормы журналистской деятельности     

    как практический аспект развития журналистиковедения. 

4. Значение и роль изучения языка и стиля средств массовой информации в  

    научном познании. 

5. Научные издания в сфере исследований деятельности средств массовой     

    коммуникации.  
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