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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 (422 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 422).   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 

 

Настоящие типовые учебные программы не может быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  
 

Әлемдік журналистикадағы заманауи үрдістер шет елдің 

журналистикасының ерекшеліктерін салыстырмалы түрде зерттеу үшін 

ғылыми-тәжірибелік және саяси тұрғыда маңызды. Оқыту курсы ақпараттық 

тұрғыдан дамыған және дамушы мемлекеттер арасындағы қарым-қатынас 

тереңдей түскен сәтті қамтиды. Ақпараттың жаһандануы мәдениеттің 

бірегейленуіне және басқа да әлеуметтік жағымсыз жағдайларға әкеліп 

соқтыратын қауіп төндіреді. Бүгін де саяси билікті бағындыру ақпараттық 

ағынды иемдену деңгейімен анықталады. Кәсіпкерлік те ақпаратты өндіруде, 

өңдеуде, оны сақтап, таратуда өз нормалары мен тәртіптерін ұсынуда. Газет, 

журнал басып шығару, теле-радиокорпорацияларды, онлайн желілерді 

иемдену – бұл тек қаржылық кіріс емес. Бұл жағымды имидж құру, қоғамдық 

пікір қалыптастыру, белгілі бір мүдделерді қорғау, тәрбиелеу және сол 

сияқты т.б. тәсілі. 

Қазақстан ақпараттық даму жағынан шетте қалған жоқ. Елде 

әлеуметтік желілерді халықтың басым бөлігі қолданады. Сондай-ақ, дәстүрлі 

медиаға сұраныс жоғары, газет, телевидение және радио нарығы да белсенді. 

Жаңа технологиялар еліміздің ақпараттық кеңістігіне белсенді түрде еніп, 

жергілікті контентке ықпал етуде. Бұл қазақстандық мамандардың әлемдік 

деңгейдегі бәсекелес медиаортаның ішкі үдерісін түсінуін талап етеді. 

Заманауи журналистиканың негізгі үрдістерін білу және түсіну мемлекеттің 

ақпараттық тұрақтылығына және қауіпсіздігіне жағдай жасайды.  

«Әлемдік журналистиканың заманауи үрдістері» пәнінің міндеті мен 

ролі әлемдік журналистиканың, мәдениаралық коммуникациялардың, 

әлемдік медиа экономика мен саясат бәсекелестігінің, халықаралық  медиа 

құқықтың негізгі үрдістері туралы базалық түсінік қалыптастыруында.  

          Докторантқа әлемдік саясат және халықаралық қауіпсіздік 

мәселелерінің ақпарат құралдарында көрініс табуы мән мәтінінде әлемдік 

журналистиканың заманауи үрдістерін, БҰҰ, Дүниежүзілік банк, ЮНЕСКО 

және т.б. сияқты халықаралық ұйымдардың медиа құрылымдарының 

қызметін білу және түсіну маңызды.  
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Заманауи әлемдік журналистика сан түрлі, ұлттық ерекшеліктерді 

сақтайды, бірақ оның ортақ даму үрдістері де бар. «Әлемдік 

журналистиканың заманауи үрдістері» курсы барлық осы мәселелердің 

талдануын қамтиды. Бұл баспасөздің, радио және телевидениенің  

коммерциялануы, БАҚ техникасында түбегейлі өзгерістер енгізу мақсатында 

жаңа техникалық жетістіктерді, сондай ақ, ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау 

және оны тарату тәсілдері мен түрлерін белсенді түрде енгізу. Редакция 

қызметіндегі менеджмент те өзгерді, олар интерактивті және 

мультимедиялық болуда,  медиаөнім өзгерді.  

         Ақпараттың трансшекаралық тасымалдануы және сонымен байланысты 

халықаралық және құқықтық мәселелер, виртуалды шындық және тәрбиелеу 

үдерісі - осы және өзге де мәселелер ғалымдардың зерттеу нысанына 

айналды. Әлемдік ақпараттық ортада журналистиканың қызмет етуінің 

стандарттарын, ұлттық медианың идеологиялық құрылымын, 

коммуникациялы саяси үдерісті өзгертетін АҚШ, Батыс Еуропа елдерінің 

медиа саласының ықпалы сезіледі. 

        Қазақстанда ұлттық мүдденің қорғалу деңгейі, халықаралық ақпарат 

құралдарының сауатты әрі креативті мамандары бар бәсекеге қабілетті және 

инновациялы медиақұрылымдарды ұйымдастыру туралы мәселелер 

көтерілуде.  

 Халықаралық медиабәсекелестік жағдайында қазақстандық БАҚ 

қызметін болжау турасында отандық БАҚ-тың қызметін зерттеп, талдай 

алатын ғалымдардың өздері де қазіргі әлемдік журналистиканың ашық және 

беймәлім үрдістерін терең түсіне білуі қажет.  

  Осы пәнді оқу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: 

 Халықаралық медиа және коммуникация саласында ғылыми-теориялық 

және эмпирикалық тұрғыда жүзеге асырылатын білімге ие болу; 

 Медиа жобаларды инновациялы түрде дамытуға, оларды дайындап, 

жүзеге асыруға, халықаралық коммуникация саласында жаңа идея және 

тақырыптарды тудыруға креативті қабілеттер;  

 Өз бетінше қазіргі әлемдік журналистиканың негізгі заманауи 

үрдістерін, халықаралық медиаортаның мәселелері мен үрдісін талдай 

білу, ғылыми-әдістемелік талдау, жалпылау, дәлелдеу және тәжірибеде 

ғылыми зерттеулердің нәтижелерін қолдану;  

 Халықаралық және мемлекетаралық саяси үдерістерді ауқымды әрі 

жағдайға сәйкес талдай алу; 

 Компаративті талдау жүргізе білу, халықаралық журналист және 

халықаралық тақырыптағы сарапшы құзыреттерін меңгеру, 

Қазақстанның атынан шетелдік медиақұрылымдарда кәсіби жұмыс 

істей білу.   

Пререквизиттер: Курстар «Халықаралық қатынастар және 

журналистика», «Журналист этикасы», «Сыртқы саяси насихат және БАҚ», 

«Журналистика жанрлары»,  «Шетел журналистикасы» және т.б.  

Постреквизиттері: «Әлемдік журналистикадағы заманауи концептер». 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

КІРІСПЕ 
Қазақстандық журналистика тәуелсіздік кезеңінде саяси, экономикалық 

және әлеуметтік салада түбегейлі өзгерістерді бастан өткерді. Өзгеріс тек 

мемлекеттік құрылымдарды ғана емес, сондай-ақ барлық идеологиялық 

институттарды, ал бірінші кезекте бұқаралық ақпарат құралдарын қамтыды. 

Шетелдік ақпараттық толқынның қарқынды енуі еліміздің бұқаралық ақпарат 

құралдарын мемлекеттің заманауи ақпараттық кеңістігін сапалы контентпен 

қамтамасыз ету үшін белсенді дамуға міндеттеді.  

«Әлемдік журналистиканың заманауи үрдістері» курсы жас 

қазақстандық ғалымдарға журналистиканың одан әрі дамуының әлемдік 

үрдістеріне тереңірек қанығып, олардың жұмыс істеуінің ұлттық 

ерекшелігінің өзгеруін түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстанда БАҚ-тың 

қалыптасуы мен дамуы, көптеген елдердегідей, мемлекеттік жүйенің 

демократиялануымен және плюрализациялануымен қатар жүрді. Шетелдік 

БАҚ тәжірибесі, сондай-ақ ғылыми зерттеулер ақпараттық кеңістіктің 

жаһандануы жағдайында ұлттық журналистиканың ұтымды дамуының үлгісі 

болып табылады. Бұл Қазақстан үшін маңызды жәйт. 

«Әлемдік журналистиканың заманауи үрдістері» пәнін оқу 

барысында докторанттардың өзіндік ғылыми-зерттеу жұмыстарына, зерттеу 

әдістемесін меңгеруге және жетілдіруге, SPSS, SurveyMonkey секілді 

бағдарламалармен және эмпирикалық материалды жинақтауға мүмкіндік 

беретін басқа да талдамалы құралдармен жұмыс істеуді үйренуге көп мән 

беріледі. 

Пәнді оқытудың мақсаты – журналистика факультетінің 

докторанттарына әлемдік журналистиканың негізгі заманауи үрдістері 

туралы негізгі білім және терең түсінік қалыптастыру. Медиа және 

коммуникация саласында маманданып жүрген жас ғалымдарды 

дайындаудағы міндет, халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының қазіргі 

жүйесінің жұмыс істеуінің теоретикалық-әдістемелік және эмпирикалық-

тәжірибелік негіздері, қоғамдық пікір қалыптастырудағы және қоғамдық-

әлеуметтік, саяси және экономикалық көкейтесті мәселелерді шешудегі 

олардың рөлі туралы сапалы білім беру. 

Пәнді оқудағы міндеттер төмендегідей:  

- әлемдік журналистика үрдістерінің дамуына байланысты шетелде 

бұқаралық ақпарат және коммуникация теориясын қалыптастыруда 

саясаттануға негізделген көзқарастар мен тәсілдемелерді жинақтау және 

сыни тұрғыда талдай білу; 

- саяси үдерістегі бұқаралық коммуникацияның және қызмет етуінің 

әлеуметтік-саяси жағдайларына байланысты әлемдік журналистика 

заңдылықтарының орны мен рөлін түсіну; 

- әлемдік журналистиканың жалпы дамуына және жекелей БАҚ-тың 

экономикасына әсер ететін маңызды саяси-экономикалық факторларды 

анықтау; 
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- шетелдегі бұқаралық ақпарат құралдарының тәжірибесіне жаһандану 

және ғылыми-техникалық жетістіктердің ықпал ету деңгейін анықтау; 

- мемлекеттің бұқаралық ақпарат құралдарына ықпал ету 

механизмдерін; мемлекеттік құрылымдар мен БАҚ –тың, саяси институттар 

мен БАҚ–тың өзараәрекеттесуінің сипатын және түрлерін білу; 

- түрлі саяси технологияларда, әсіресе, сайлау науқаны уақытында 

шетелдік және қазақстандық БАҚ пайдаланудың түрлерін, құралдарын және 

әдістерін білу;  

- зерттелген шетелдік тәжірибе негізінде қазақстандық медиа 

қызметкерлерге тәжірибелі ұсыныстар бере алу.  

Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар мынаны білуге міндетті:  

 әлемдік журналистикадағы заманауи үрдістерді түсіну, әлемдік саяси, 

экономикалық және әлеуметтік үдерістерді талдай алу, жалпыәлемдік 

мәселелерді шешуде жаһандық және ұлттық ақпараттық тетіктердің 

рөлін көре білу; 

 қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуде қазақстандық медиа 

саласының негізгі үрдістерін анықтау.  
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырып 

1 Еуропа елдері және АҚШ журналистикасы үлгісіндегі 

журналистиканың шетелдік теориялары мен тұжырымдамаларының 

негізгі бағыттары.   

2 Ұлттық және аймақтық медиа және коммуникацияны дамытудың 

әлемдік үрдістері: Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің тәжірбиесі. 

3 Өзгеріп отыратын медиатехнология: журналистикаға, баспасөз және 

қоғаммен байланыс институтына әсері. Жаһандану және медиа.  

4 Коммуникация және тұрақты даму Al-Jazira, CNN, Reuters, Euronews, 

BBC, Bloomberg  сияқты әлемдік ақпарат агенттіктерінің «күн 

тәртібінде». 

5    Жаңа ақпараттық технологиялар саласында үрдіс ретіндегі бәсекелестік: 

әлемдік қауымдастықтағы ТМД елдерінің, Қазақстанның орны. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Еуропа елдері және АҚШ журналистикасы үлгісіндегі 

журналистиканың шетелдік теориялары мен тұжырымдамаларының 

негізгі бағыттары.   

Журналистиканың қазіргі заманғы теориялары мен 

тұжырымдамаларының сан алуан мозаикасынан ең маңызды бес бағытты 

бөліп қарастыра аламыз. Бірінші бағыт журналистиканың басты 

манипуляция қызметін атқаруымен ерекшеленеді. Бұл Уолтер Липпман, Г. 

Шиллер, Г. Гляйссберг, Т. Соренсен және т.б. Екінші – медианың 

коммуникативтік функциясын атқарады. (Е. Мэйо және басқалары). Үшінші 

бағыт – "төртінші билік" тұжырымдамасы. У. Ростоу, Д. Белл, Э. Багерстам 
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және т.б. Төртінші бағыт марксистік ұстанымды қамтиды: кластық қоғамда, 

медианың таптық күрес қаруы, ұжымдық насихаттаушы, үгіттеуші және 

ұйымдастырушыға айналуы. Бесінші бағыт - журналистиканы әлеуметтік 

және саяси үдерістегі дербес құбылыс ретінде қарастыратын  тұжырымдама. 

(П.Лазарсфельд, П.Годе, У.Фрамм, Дж.Меррилл, Дж.Танстелл және т.б.). 

Канадалық ғалым М. Маклюен. Г. Лассуэл және оның ұсынған БАҚ төрт 

функциялары. Нарықты монополияландыру: медиа алпауыттар – Disney 

Company, News Corporations, Bertelsman. Ақпараттық телеарналар және 

әлемдік ақпараттық агенттіктер. Жаһандық баспасөз.  
 

Ұлттық және аймақтық медиа және коммуникацияны дамытудың 

әлемдік үрдістері: Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің тәжірбиесі 

Әлемдік-тарихи үдеріс тұжырымдамасы және жаңа заман 

журналистикасының дамуының ортақ заңдылықтары. БАҚ инфрақұрылымын 

қалыптастыру, әлемді ақпараттық ықпалына қарай бөлу, жаңалықтар 

нарығының пайда болуы, ғасырлар тоғысында баспасөзге сапалы өзгерістер 

енгізу, "жаңа журнализмнің" пайда болуы, шоғырландыру және 

монополияландыру нарық жағдайында баспасөзді дамытудың негізгі 

үрдістері ретінде.  

Әлемдік медианың негізгі үрдістері төмендегі бағыттармен 

байланысты: БАҚ-тың жаһандануы және аймақтандырылуы, БАҚ-тың одан 

әрі шоғырландырылуы және монополизациялануы, БАҚ-ты корпорация 

жүйесіне қосу, БАҚ-тың саралануы және мамандандырылуы, журналистік 

тәжірибенің жаңаша техникалық жетістіктерді енгізуге тәуелді болуы, 

әлеуметтік желілерді дамыту және онлайн журналистика.  

Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің БАҚ-дағы қазіргі заманғы мемлекеттің 

қоғамдық-саяси институттары: Оңтүстік Корея, Сингапур, Малайзия, 

Үндістан. Елдегі саяси партиялар және  журналистика. Дамыған Батыс-

Еуропалық елдердегі  партиялық баспасөз жүйесіндегі дағдарыстың 

экономикалық және әлеуметтік себептері. Әлемдік БАҚ-та мұсылмандар 

қауымдастығының өмірі және көшіп-қонуы туралы ақпараттардың берілуі. 

Ұлтаралық қақтығыстардағы әлеуметтік желілердің ролі. БАҚ және сайлау. 

Сайлау кампаниялары туралы ақпарат берудегі мемлекеттік реттеу және 

сайлау науқаны барысында түрлі БАҚ қызметі.  
 

Өзгеріп отыратын медиатехнология: журналистикаға, баспасөз 

және қоғаммен байланыс институтына әсері. Жаһандану және медиа.  

Ғаламтор өзгеруге стимул ретінде. Бұқаралық кеңістікке кірудің 

кедергілері. Аудиторияны дараландыру, бұқаралық әлеуметті бірден азайту. 

Орынға байланбастан контентті алып отыру (аудитория мобильділігі). 

Мультимедиалылық қалыпты жағдай ретінде. Медианы қолдануда 

интерактивтілікті қолдану. Ынталандыру және жаһандану. Медианы 

өзгертудегі мәселелік аспектілер. Баспасөз институтының әлсіреуі. 

Журналистиканың қоғаммен байланысының бұзылуы. Мерзімді баспасөз 

ісінің құлдырауы. Журналистиканың депрофессионализациясы. 

Журналистиканың төмен есеп берушілігі. «Білім теңсіздігінің» жаңа 
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формалары. Онлайн жаңалықтарына сенімнің төмендігі. Контенттің 

коммерциялануының өсуі. Интернетпен келетін өзгерістердің негізгі 

тенденциялары. Ғаламтор контенті. Журналистің ақпараттың медиаторы 

ретіндегі қызметі. Жаһандық медиакорпорациялардың үстем болуы. 

Блогосфераны дамыту. Қолданушы түрлендіретін контенттің пайда болуы. 

Биліктегі ақпарат көздерімен жаңа өзара қарым-қатынас.  

Коммуникация және тұрақты даму Al-Jazira, CNN, Reuters, 

Euronews, BBC, Bloomberg  сияқты әлемдік ақпарат агенттіктерінің «күн 

тәртібінде». 

Шетелдік қазіргі заманғы БАҚ-тағы маңызды үрдіс – тұрақты даму 

мәселелері. Әлемдік қауіпсіздік және тұрақты даму мәселелерінің өзектілігі. 

Медиа және коммуникация нәтижелі шешім жолдарын көрсететін ресурс 

ретінде. Ірі халықаралық корпорация медиалары адамзаттың бейбітшілікте 

өмір сүруін, экономикалық және әлеуметтік тұрғыда дамуын алға тартатын 

академиялық және ғылыми қауымдастықтың зияткерлік әлеуетінің көзі 

ретінде. 2015 жылы БҰҰ Саммитінде қабылданған тұрақты дамудың 17 

мақсатының идеялары мен ұстанымдарын алға жылжытудағы БҰҰ, 

ЮНЕСКО,  Дүниежүзілік банк медиаресурстары. БАҚ және қазіргі медианың 

«күн тәртібіндегі» климаттың өзгеруі, орман қорының және балық аулау 

кәсібінің сарқылуы, тұщы су, биоалуандылық, қоршаған ортаның ластануы 

мәселелері.   

Жаңа ақпараттық технологиялар саласында үрдіс ретіндегі 

бәсекелестік: әлемдік қауымдастықтағы ТМД елдерінің, Қазақстанның 

орны. 

Технологиялар және индустрия (телекоммуникациялық, компьютерлік, 

теледидарлық, бұқаралық ақпарат өндірісі) конвергенциясы – дәстүрлі түрде 

түрлі салаларды реттейтін құқық нормалары үшін жаңа міндеттер. 

Телекоммуникациялар туралы АҚШ заңы. Еуропада интернет және 

онлайндық компьютер желiлерiн дамытудың жаңа тұжырымдамаларын 

әзiрлеу. Зиянды және заңсыз ақпараттың таралуын реттеу. Мазмұнын 

жеткізушілер, хосттық қызметтер провайдерлері, желілік операторлар, 

қолжетімділік провайдерлері − құқық және жауапкершiлiк. Абырой мен 

қадiр-қасиетті құқықтық қорғау. Ғаламторды теріс пайдалану: ұлттық 

қауіпсіздік, кәмелетке толмағандарды қорғау, адамгершілік қасиетінің 

құндылықтарын қорғау (нәсілдік кемсітушілік), арам оймен хакерлік шабуыл 

жасау, жеке өмір құпиясын сақтау, беделді қорғау, зияткерлік меншікті 

қорғау және т.б. Онлайн медианың өзін-өзі реттеуі түрлерінің және тәртібінің 

әлсіреуі. Қазақстандағы ақпараттық кеңiстiк және әлеуметтiк желiлер. 
 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Негізгі медиа тұжырымдарының пайда болуы, дамуы, қазiргi жағдайы 

және БАҚ қызметiнің тәжiрибесi.   
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2. Ақпараттық контенттің сандық үлгіге көшуі Еуропа елдерiндегі және 

АҚШ қазіргі БАҚ-тың негізгі тенденциясы ретінде.  

3. Ю. Хабермас жұмыстарындағы қоғамдық сала: постсоциалистік 

елдердегі демократиялық БАҚ-тың қалыптасуындағы 

тұжырымдаманың ролі. 

4. Бұқаралық ақпарат құралдары, бұқаралық мәдениет және фольклор. 

Шиллер, Шраам, Маклюен бұқаралық мәдениет және коммуникация 

туралы. 

5. Француз зерттеушілерінің журнализмді түсіндіруіндегі журналистің 

әлеуметтік жауапкершілік теориясы.  

6. Коммуникация және тұрақты даму әлемдiк ақпарат құралдарының «күн 

тәртiбi» ретінде. 

7. Жаңа ақпараттық технологиялар саласындағы бәсекелестiк БАҚ 

тенденциясы ретінде.  

8. “Төртінші билік” тұжырымдамасы. Қазіргі батыстық қоғамдағы БАҚ 

еркіндігі және оларды бақылаудың арақатынасы.  

9. Абырой мен қадiр-қасиетті құқықтық қорғау. Ғаламторды теріс 

пайдалану: ұлттық қауiпсiздiк. 

10.  Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде аудиторияға ақпараттық ықпал 

етудің түрлері, әдіс-тәсілдері. 

11.  "Планеталық - спутниктiк ауыл" жаһандану мәселесі. Жаңа ақпараттық 

тәртiп үшін күрес. 

12.  Тұрақты даму және коммуникация. БҰҰ медиасы.  

13.  Әлемдік бедел үшін бәсекелестікте жаңалық маңызды 

коммуникациялар әлемі ретінде.  

14.  БАҚ-дағы қазіргі заманғы мемлекеттің қоғамдық-саяси институттары. 

Мемлекеттердің саяси партиялары және журналистика.  

15.  Дамыған Батыс-Еуропалық елдердегі  партиялық баспасөз жүйесіндегі 

дағдарыстың экономикалық және әлеуметтік себептері. 

16.  Әлеуметтік желілердің Араб елдері үлгісінде “революция”  тудыруы.  

17.  Коммуникация күш құралы, Солтүстік Еуропа елдерінде білім беру  

құралы және коммерциялық өнім ретінде.  
 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ  
 

1. Әлемдік жаңалықтардың «күн тәртібі»: Батыс және Шығыс; 

2. Жаңалықтар маңызды коммуникациялар әлемі ретінде;  

3. Әлемдік бедел үшін бәсеке. Халықаралық журналистиканың негізгі 

мәселелері; 

4. Өзгеріп отыратын әлемдегі қазақстандық журналистика; 

5. Ұлттық-мемлекеттік мүдделер. Сыртқы саясат ерекшеліктері; 

6. Қазақстан Республикасы: көп векторлылық және тепе-теңдік; 

7. Шетел журналистикасының этикалық мәселелері; 

8. Интернет басылымдар тәуелсіз БАҚ түрі ретінде; 
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9. Азаматтық журналистика және оның журналистер жұмысының дәстүрлі 

ұйымдастырылуына әсері; 

10.  Storytelling және Datatelling ақпарат ұсынудың жаңа түрлері ретінде.  
 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Назарбаев Н.А. Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого 

развития в XXI веке. – Астана, 2011. 

2. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн. Учебное 

пособие, М. Аспект Пресс, 2016. 

3. Ибраева Г.Ж. Зарубежная журналистика: история, теория и практика. 

Алматы, Қазақ университеті, 2015. 

4. Денис Мак Куэйл Журналистика и общество. Учебник для журналистов. 

Пер. с англ. М.: МедиаМир. Факультет журналистики МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 2013. - 365 с.  

5. Вартанова Е.Л. Современные теории СМИ. Учебные материалы по 

курсу. Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, М.: 2015 

6.  Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика   

участия / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 

2004.  

Қосымша: 
1.  Вартанова Е.Л., Noam Eli M., Media Concentration Collaboration The 

International  издательство Oxford University Press (United Kingdom) , 

ISBN 9780199987238 DOI, 2016. 

2. Кульчицкая Д., Галустян А. Лонгриды в онлайн-СМИ. Особенности и 

технология создания. Учебное пособие, 2016. 

3. Дата журналистика. Пер.с анг. Изд-во РИА, 2014.  

6. Олешко Е. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура 

субъектов информационной деятельности. Учебное пособие, 

Флинта, Издательство Уральского Университета, 2016. 

7. Бодрийяр Ж. Экстаз коммуникации //  

http://sociologi.narod.ru/lib/extaz.htm 

8. Эко У. От Гуттенберга к Интернету: текст и гипертекст на сайте 

http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html  

9. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М., 2004.  

10. Кastels M. Mobile Communication and Society: A Global Perspective (англ.) 

русск.. MIT Press, 2006 (co-author).  

https://www.ozon.ru/brand/857457/
http://istina.msu.ru/workers/565010/
http://istina.msu.ru/workers/20841084/
http://istina.msu.ru/workers/20841085/
http://istina.msu.ru/workers/20841085/
http://istina.msu.ru/publishers/46162/
http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199987238.001.0001
https://www.ozon.ru/person/70023271/
https://www.ozon.ru/person/70023273/
https://www.ozon.ru/person/70042285/
https://www.ozon.ru/brand/857712/
https://www.ozon.ru/brand/856546/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Communication_and_Society:_A_Global_Perspective
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_Communication_and_Society:_A_Global_Perspective&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/MIT_Press
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

«Әлемдік журналистиканың жаңа түсініктері» курсы шығармашылық 

мағынаға, инновациялық идеяларға негізделген, медиа және коммуникация 

саласындағы теориялық мұрамен таныстырады, медианы талдаудағы негізгі 

тәсілдерді үйретіп, қазіргі заманғы қоғамдағы медиажүйелердің даму 

қисынын суреттейді.  

Аталмыш курс ұлттық мемлекеттерді, капиталистік экономиканы құруда 

медианың атқаратын ролін, қоғамның саясатқа қатынасуын ашады. Курсты 

оқу барысында докторанттарға медиа теориялары медиаинституттарды 

зерттеу, медианың хабарламалары (материалдардың), коммуникация 

арналары және медиаәсерлер тұрғысынан таныстырылатын болады.  

 «Әлемдік журналистиканың жаңа түсініктері» пәнінің міндеті мен ролі.  

Курсты оқитын докторанттар қоғамның даму қисынын коммуникативті 

жүйе турасында және медиатасымалдағыштардың трансформациясын білуі 

маңызды. Тарихи экскурс медианың бақылаушы және реттеуші қызметтерін 

құру үдерісін, ақпаратты қағазбен тасымалдаудан электронды түріне 

ауысуын, бұның әлеуметтік тәжірибелерге қалай әсер еткенін көрсетеді.   

Курстың маңызды көрінісі – медиа теорияларын жіктеу және түрлі 

теориялардағы зерттеу нысандарына шолу жасау. Зерттеушілер теорияның 

үш тобын бөліп қарастырады: медианың қоғамдық өмірдегі нәтижелері мен 

қызметтерін зерттейтін эмпирикалық-функционалистік теория. Келесі, «сыни 

теория», ол медиаларды капитализм мен әлеуметтік иерархияны 

жаңғыртушы институт ретінде қарастырады. Үшінші теория -  медианы 

хабарламалар мен мәтіндер турасында қарастыратын теориялардың 

лингвистикалық тобы.     

Сондай-ақ, курс бойынша медианың заманауи әлеуметтік түсініктері 

және теориялары талқыланады. Бұл ақпараттық және желілік қоғам 

теориялары, сонымен қатар, Маршалл Маклюэннің медиадетерминизм 

идеялары, коммуникациялармен байланысқан инновацияларды таратудың 
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және ендірудің медиаүдерісін қарастыратын Денис МакКуэйлдің және 

басқалардың теориялары. Мұнда медианың этноәдіснамасы, символдық 

интеракционизм, медиатұтынудың әлеуметтік теориялары және Cultural 

Studies та кіреді. 

«Әлемдік журналистиканың жаңа түсініктері» курсы 

саясиэкономикалық заманауи медиатеориялар тақырыбымен аяқталады. Бұл 

медиакапитал мәселесі, мәдени және креативті индустрия тақырыбы. 

Қазақстандық журналистика үшін коммуникация теориясымен зерделенетін 

көптеген үдерістер ақпараттық қауіпсіздік тұрғысынан, мемлекетте 

медиаүдерістің дамуын болжау, халықаралық БАҚ жүйесінде сапалы 

талдамалы жұмысты ұйымдастыру тұрғысынан қажетті.  

Осы пәнді оқу нәтижесінде докторанттардың игеретін құзыреттері: 

- журналистиканың мәдени және саяси мәнмәтіндер стандарттарын, 

сондай ақ, мамандықта өзгеріс көзі болатын журналистика 

жауапкершілігінің түрлерін түсіне алады;  

- журналистика құндылықтарының негізі болып табылатын жалпы 

институционалды құрылым білімін игереді; 

- сенімді нәтиже алу мақсатында ғылыми медиа зерттеудің барлық 

сатыларын біледі, сыни талдауға және өз бетінше ғылыми медиа 

зерттеу жүргізуге машықтанады;  

- журналистиканың теориялары мен тәжірибесі үшін медиа 

зерттеулердің өзекті мәселелерін нақты ұғыну, отандық және 

шетелдік тәжірибені тиімді пайдалану.   

Пререквизиттер: «Халықаралық қатынастар және журналистика», 

«Журналист этикасы», «Сыртқы саяси насихат және БАҚ», «Журналистика 

жанрлары»,  «Шетел журналистикасы» және т.б. курстар.  

Постреквизиттер: «Әлемдік журналистиканың заманауи үдерістері»  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

КІРІСПЕ 

Медиажүйе және әлеуметтік жүйе арасындағы өзараәрекеттестік 

мәселесіне жаңаша ықпал жаһандану үдерісімен жылдамдатылуда. Бұл өз 

кезегінде медиажүйе мен әлемдік журналистиканың түсініктерін 

салыстырмалы түрде зерттеуге қызығушылықты арттырады.   

Журналистика мен қоғам өзара қалай әрекеттеседі? Журналистика 

туралы теориялық пайымдаулар не үшін қажет? Ақпараттық ұйымдар қалай 

қызмет етеді? Журналист деген кім? Заманауи әлемдік журналистикаға 

ауыспалы технологиялар қалай әсер етті?  

Зерттеулердің ықтимал бағыттары сан түрлі, бірақ әлемдік 

қауымдастықты да әр ұлттық мемлекетті де әрдайым Mass Media мен саяси 

өмір арасындағы қатынастар қызықтырады.  

«Әлемдік журналистиканың жаңа түсініктері» пәнін оқу барысында 

докторанттардың өзіндік жұмыстарына, халықаралық мәселелерді зерттеу 
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дағдысын жетілдіруге, теориялық және эмпирикалық материалдармен жұмыс 

жасай алуына басты назар аударылады. Курс әлемдік журналистиканың 

екпіндеп өзгеріп жатқан ақпараттық ағынында жүйелік бағдарларды игеру 

үшін маңызды.   

Пәнді оқытудағы мақсат – журналистика факультетінің 

докторанттарында бұқаралық коммуникация және әлемдік журналистиканың 

негізгі теориялары мен түсініктері туралы негізгі білім мен түсінік 

қалыптастыру және бекіту. Докторантураның міндеті жас ғалымдарға 

зерттеуге, күмән тудыруға, баламасын көруге, салыстырмалы әдістерді және 

сыни көзқарасты қолдануға түрткі болатын білім негізін беру. Бүгінгі таңда 

болашақ көшбасшылар шоғырында креативті, нәтижеге басты назар аударған 

тренд-сеттерлер және decion makersтерге сұраныс жоғары.   

Пәнді оқудағы міндеттер төмендегідей:  

  адамзаттың кейбір тарихи даму кезеңдерін медианың белгілі бір даму 

заңдылықтарымен және жалпы коммуникация тасымалдаушыларымен 

байланыстыру;   

  медианың түрлі теорияларын жіктеу; 

  социумды талдау барысында медианың түрлі теорияларын қолдану;  

  әлемдік журналистика тәжірибесін дербес теориялардың және теория 

топтарының  негізгі ережелерімен байланыстыру;  

  медиа бойынша зерттеудің әдістерін теориялық базаға икемдеу; 

 теориялар топтарын ажырата білу, әрқайсысының әдістемелік шектеулерін 

түсіну.  

 

Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар мынаны білуге міндетті:  

 қазіргі журналистика теориясының өзекті мәселелер жиынтығы туралы 

нақты түсінігі болуы керек, Research Management дағдылану: ғылыми жоба 

құрудан бастап, мақсаты мен міндеттерін, нәтиже талдауларын анықтау;  

 өз ғылыми жобаларында жаңа идеялардың инновациялығын және синтезін 

көрсететін журналистиканың әлемдік түсініктерінің философиясын қамтып 

көрсету.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№  

1 Коммуникация ғылыми зерттеу нысаны ретінде. Журналистика және 

оның қоғаммен байланысы. 

2 Коммуникация үдеріс және құрылым ретінде. Коммуникация 

субъектілері.  

3 Ғаламтордағы жаңалық және жаңа медиа теориясы.  

4 Қоғам құрылымының медиажүйе пішініне әсер ету түсінігі.  

5 Медиатехнологияның журналистикаға және қоғамға әсер ету түсінігі.  
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Коммуникация ғылыми зерттеу нысаны ретінде. Журналистика 

және оның қоғаммен байланысы 

Коммуникация теориясы пәнінің мәселесі. Д. МакКуэйл коммуникацияны 

жүзеге асырудың әлеуметтік деңгейлері туралы: интердербес, 

институционалды, қоғамдық және жеке тұлғалық, әр индивидтің жасай 

алатын ақпаратты өңдеуі, түсінуі және түсіндіруі. Коммуникация әлеуметтік 

және табиғи құбылыс ретінде. Коммуникация теориясының заңдары мен 

категориялары. Ақпараттық қоғамдағы коммуникация. Түсініктер мәнмәтіні: 

«қатынасу», «коммуникация», «сөйлеу қызметі». Әдістемелік қыры. 

Коммуникациялар бірыңғай жүйе ретінде.   

Коммуникацияның пайда болуы және дамуының тарихи кезеңдері. 

Жазудың пайда болуы. Кітап баспа ісі. Электронды коммуникацияның пайда 

болуы және дамуы. Антикалық мәдениеттегі коммуникация мәселелері. 

Риторика және этика. Коммуникацияның заманауи концепциялары. 

Коммуникацияларды зерттеу және талдау әдістері. Коммуникациялық 

үдерістерді жобалау. Коммуникация теориясындағы жүйелілік. 

Салыстырмалы-тарихи әдіс. Әлеуметтану әдістері және коммуникативті 

үдеріс. Контент-талдау түсінігі. Салыстырмалы-тарихи әдісті қолдану.   

 

 Коммуникация үдеріс және құрылым ретінде. Коммуникация 

субъектілері 

Тарихи даму барысындағы бұқаралық коммуникациялар, түрлі 

мемлекеттердегі цензура. Медиатасымалдаушы дамуының әлеуметтік 

тарихы. Медиа теориясының эмпирикалық-функционалистік топтары. 

Коммуникативті үдерісті жобалауды танытатын теорияның сыни тобын 

зерттеу. Азшылық және демократиялық қатынасу теориясы. Әлеуметтік 

жауапкершілік теориясы. Юрген Хабермастың «публичная сфера» идеясы.  

 Коммуникациядағы үдеріс пен құрылым туралы түсінікті ақпаратты 

өндіру ретінде қабылдау. Хабарлама, код, арна. Коммуникацияның 

факторлары мен кедергілері: психологиялық, тілдік, әлеуметтік. 

Коммуникация тиімділігі. Тиімділік сипаттамалары. Коммуникация 

субъектілері. Коммуникацияның құрамдас бөліктері: коммуникатор, 

мазмұны, аудитория. Коммуникация аудиториясының психологиясы: 

объективті және субъективті сипаттамалар.    

 

 Ғаламтордағы жаңалық және жаңа медиа теориясы 

Онлайндық БАҚ сөз бостандығына апарар жол. Еркін баспасөз 

теориясы. Мануэль Кастельстің  ақпараттық қоғам туралы идеялары. 

«Азаматтық журналистика» түсінігі. Қоғамдық және азаматтық 

журналистика доктринасының қайшылықтары. Жаңа медиалардың төрт 

негізгі теориялық ұстанымдары (Dahiberg L.): 1.либертиандық 
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(индивидуалдық); 2.партисипациялық (немесе кеңесші); 3.фрагменттелген 

коммунитаризм; 4.автономия (autonomy+реттеу) және марксизм. Баспасөздің 

әлеуметтік теориясынан құрылымды іздеу. Жаңа медиалар жағдайында 

баспасөз теориясының үш нұсқасы МакКуэйл Д.: 1.нарықтық либерализм; 

2.кәсіпқойлық; 3. демократизм. Ақпараттық медиа құқығы және 

жауапкершілігі. «Жаңалықты іріктеу» сатысы. Жаңалықты өңдеу және 

ұсыну. Жаңалықты дайындауға не әсер етеді? Ақпараттық контентке 

бәсекелестіктің ықпалы. Жаңалықтардың ақпараттық әсері. Жаңалықтардың 

қоғамның жеке және ұжымдық мінезіне әсері. Ғаламтордың әлеуеті және 

жаңа медиа. Ғаламтор дәстүрлі медианы өзгертуге түрткі ретінде. Ғаламтор 

және еркінідк.      

 

Қоғам құрылымының медиажүйе пішініне әсер ету түсінігі 

Медиажүйе және әлеуметтік құрылым. МакКуэйл Д. баспасөз бен 

қоғамның өзараәрекеттесуінің әсері туралы. Медиажүйе түсінігі. Медианың 

баспасөз, аудиовизуалды (радио, телевизия, кабельді хабар тарату) және 

онлайн түрлеріне бөліну факторлары. Әлеуметтік құрылымдардың 

медиажүйеге ықпалы. Медианы қолданудың нарықтық моделі: «элиталық» 

(сапалы, беделді) және бұқаралық (танымал). Пьер Бурдье медианың 

коммерциялануын журналистік саланы оқшаулау және қоғамды әлеуметтік 

бөлу деп тануы туралы. Мемлекеттер қатынастарының экономикалық 

модельдері халықаралық жаңалықтарды тарату стандарттары ретінде. Саяси 

факторлар. Саяси акторлар мен журналистер арасындағы ресми және 

биресми қатынастар. Д. Халлин  және  П. Манчини саяси және медиа 

жүйелер арасындағы қатынастың үш моделі туралы: 1. Либералды үлгі. 2. 

«Демократиялы корпоратистік» үлгі. 3. «Бәсекелестік параллелизм» үлгісі. 

Экономикалық факторлар. Р.Альтшуль, Д. МакМанус экономикалық 

факторлардың медиажүйеге әсер ету түрлері туралы: жекеменшік медиаға 

иелік ету, қаржыландыру көздері, бәсекелестік. Социомәдени әсер ету: 

контент қалыптастырушы және аудитория үшін шекара белгілейтін күш 

ретіндегі тіл, этностық, жергіліктілік, таптық және мәртебелік 

айырмашылықтар, әлеуметтік нормалар және құндылықтар.  

 

Медиатехнологияның журналистикаға және қоғамға әсер ету 

түсінігі 

Медианы өзгертудің мәселелік аспектілері. МакГрегор көпшілік 

саласындағы жоғары ақпараттық ағымдар туралы. Ғаламтор мен жаңа 

медианың жағымды және жағымсыз әсер етудің ықтимал аспектілері. 

Wikileaks жағдайы журналистика маңыздылығының дәлелі ретінде. 

Жаһандық провайдерлер ақпараттық алпауыттар ретінде. Google, Facebook,  

Amazon және басқалар «күн тәртібін» орнатуда бәсекелес іспеттес. 

Медиатехнологиялардың күшейтілуі және олардың кәсіби журналистикаға 

әсері. Онлайн медиа контенті: пікірлер, насихат, бірақ ақпарат емес. 

Журналистің жаңалықтар медиаторы ретінде әсерінің әлсіреуі. Онлайн 
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ортада тәуелсіз болуға кепілдеме берілмеуі. Коммерциялану және 

манипуляция үдерістерінің либерализация есебінен күшеюі. Конвергенция, 

медианың біріктірілген түрлерін реттеу және бақылау қисыны және нақты 

бизнес. МакКуэйл Д. Медианың журналистикаға әсері туралы. Онлайн 

медианың жоғары қызметі. Жұлдыз-репортерлердің жаңа жүйесі. 

Журналистиканың жаңа түрлерін дамыту. Блогоорта журналистке бәсеке 

ретінде. Қолданушының түрлендіретін контенті. Биліктегі ақпарат 

көздерімен өзара жаңа қатынас. Баспасөз институты әлеуметтік бақылау 

құралы ретінде тиімсіз болуда. Көпшілікке жаңа медиа – бұл азаматтардың 

саяси үдеріске саяси қатынасуының түрлі формалары, акторлар мен 

азаматтар арасындағы интерактивті байланысты нығайту.        

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Жаһандық әлем тұжырымдамасы. «Жаһандану», «глобалистика» түсініктері. 

2. Ақпараттық қоғам жағдайындағы бұқаралық ақпарат құралдары. 

3. БАҚ инфрақұрылымы. Ақпараттық агенттіктер, олардың типологиясы.  

4. Нарықтық экономиканың жаһандануы жағдайындағы жаңа медиа.  

5. Трансұлттық желілік корпорациялар: Google, Facebook, Amazon.  

6. Журналист жауапкершілігінің теориясы. 

7. Онлайн ортадағы халықаралық ақпарат көздері. 

8. Бұқаралық ақпарат құралдары және саясат.  

9. Жаңа медиа және сайлау.  

10.  БАҚ және халықаралық қақтығыстар.  

11. БАҚ моделінің түсінігі. БАҚ негізгі модельдері.  

12.  Сандық ТВ даму болашағы.  

13.  Жаңа технологиялар және дәстүрлі БАҚ.  

14.  Жаңа ақпараттық технологиялардың жағымсыз әсері. 

15.  БАҚ жаһандандыру үдерісіндегі бұқаралық мәдени.   

16.  Өркениет дағдарысының негізгі себептері мен факторлары.  

17.  Қоғамдық дамудың дағдарыстық жағдайларын өткеруде Бұқаралық ақпарат 

құралдарының тиімді қатынасу тәжірибесі.  

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Журналистика және оның қоғаммен байланысы. 

2. Коммуникация ғылыми зерттеу объектісі ретінде 

3. Журналистиканы талдау. Журналистің жұмыс істеу принциптері. 

4. Журналистиканың  «бақылаушы» және «шабарман» ретіндегі ролі. 

5. Ауыспалы әлемдегі қазақстандық журналистика.  

6. Медиатехнологиялар және қоғаммен қатынас.   

7. Медиақұрылымның қызметі және баспасөз билігі.  
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8. Журналистің қоғамға есеп беруі. 

9. Қазақстандық журналистиканың этикалық мәселелері.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные тенденции мировой журналистики представляют научно-

практическую и политическую важность для сравнительного исследования 

национальных особенностей журналистики зарубежных стран. Курс 

охватывает период, когда углубляется разница между развитыми в 

информационном отношении странами и развивающимися государствами. 

Возникает опасение, что глобализация информации приведет к унификации 

культур и другим негативным социальным последствиям. Завоевание 

политической власти сегодня определяется степенью владения 

информационными потоками. Бизнес тоже диктует свои нормы и правила в 

производстве, обработке, хранении и распространении информации. Издание 

газет, журналов, владение теле-радиокорпорациями, онлайн  сетями – это не 

только финансовый доход. Это способ создания положительного имиджа, 

формирования общественного мнения, лоббирования определенных 

интересов, воспитания и т.п.  

Казахстан не остался на обочине информационного развития. В стране 

более высокий процент населения использует социальные сети, 

востребованы традиционные медиа, активен рынок газет, телевидения и 

радио. Новые технологии жестко врываются в информационное 

пространство страны и влияют на локальный контент. Это требует от 

казахстанских специалистов понимания внутренних процессов конкурентной 

медиа среды мирового масштаба. Знание и понимание основных тенденций 

современной журналистики будет способствовать информационной 

стабильности и безопасности государства.  

  Назначение и роль  дисциплины «Современные тенденции мировой 

журналистики» состоят  в получении базового представления об основных 

тенденциях мировой журналистики, межкультурной коммуникации, 

конкуренции мировой медиа экономики и политики, международного медиа 

права. 
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Докторанту важно знать и понимать современные тенденции  мировой 

журналистики, деятельность медиа структур таких международных 

организаций как ООН, Всемирный банк, ЮНЕСКО и т.д. в контексте 

освещения в средствах информации вопросов мировой политики и 

международной безопасности.  

Современная мировая журналистика разнообразна, сохраняет 

национальные особенности, но существуют общие тенденции ее развития. 

Курс «Современные тенденции мировой журналистики» включает анализ 

всех этих вопросов. Это коммерциализация прессы, радио и телевидения,  

активное внедрение новейших технических достижений, вызванные 

кардинальными переменами в технике СМИ, методов и форм сбора, 

обработки, хранения и передачи информации. Изменился менеджмент в 

работе редакций, они становятся интерактивными и мультимедийными, 

изменился медиапродукт. Трансграничная передача данных и связанные с 

нею международные и правовые проблемы, виртуальная реальность и 

процессы воспитания - эти и другие проблемы становятся предметом 

исследования ученых. В мировой информационной среде ощутимо влияние 

медиа США, стран Западной Европы, которые ломают стандарты 

функционирования журналистики, меняют идеологическое наполнение 

национальных медиа, коммуникационный политический процесс.   

В Казахстане поднимают вопрос о степени защиты национальных  

интересов, организации конкурентоспособных и инновационных  

медиаструктур, в которых должен существовать грамотный и креативный  

корпус международных средств информации. 

Ученые, способные  исследовать и анализировать деятельность 

отечественных СМИ с точки зрения  прогнозирования деятельности 

казахстанских СМИ в условиях международной медиа конкуренции, должны 

сами глубоко разбираться с открытых и латентных тенденциях  современной 

мировой журналистики.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения данной 

дисциплины: 

 Владение научно-теоретическими и эмпирически реализуемыми знаниями в 

области международной медиа и коммуникации; 

 Креативные способности к инновационному развитию, разработке и 

реализации международных медийных проектов, генерации новых 

идей и тем в сфере международной коммуникации; 

 Умение самостоятельно анализировать основные современные 

тенденции мировой журналистики, проблемы и процессы 

международной медиа-сферы, проводить научно-методологический 

анализ, обобщать, аргументировать и применять на практике 

результаты научных исследований; 

 Способность к масштабному и ситуационному анализу 

международных и межгосударственных политических процессов; 
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 Умение проводить компаративный анализ, владеть компетенциями 

журналиста-международника, эксперта международной темы, 

профессионально работать в зарубежных медиаструктурах, 

представляющих Казахстан.    

Пререквизиты: Курсы «Международные отношения и журналистика», 

«Этика журналиста», «Внешнеполитическая пропаганда и СМИ», «Жанры 

журналистики»,  «Зарубежная журналистика» и др. 

Постреквизиты: «Современные концепты мировой журналистики». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Казахстанская журналистика за период независимости претерпела 

кардинальные перемены в политической, экономической и социальной 

сферах. Трансформации подверглись не только госструктура, но и все 

идеологические институты, в первую очередь средства массовой 

информации. Мощное внедрение зарубежного информационного потока 

заставило СМИ страны активно развиваться, чтобы обеспечивать 

современное информационное пространство страны качественным 

контентом.  

Курс  «Современные тенденции мировой журналистики»  позволяет 

молодым казахстанским ученым глубже вникать в мировые тенденции 

дальнейшего развития журналистики, понимать, как находят свое 

преломление национальные особенности ее функционирования. Становление 

и развитие СМИ в Казахстане, как и во многих странах шло наряду с 

демократизацией и плюрализацией государственной системы. Опыт 

зарубежных СМИ, а также научные исследования образец успешного 

развития национальной журналистики в условиях глобализации 

информационного пространства, что важно для Казахстана.  

При изучении дисциплины «Современные тенденции мировой 

журналистики»» большое значение придается самостоятельной научно-

исследовательской работе докторантов, привитию и совершенствованию 

навыков знания методологии исследования, умению работать с программами 

как SPSS, SurveyMonkey и другими аналитическими инструментами, 

позволяющими обобщать эмпирический материал.  

Цель преподавания дисциплины – формирование и закрепление  у 

докторантов факультета журналистики фундаментальных базовых знаний и 

представлений об основных современных тенденциях мировой 

журналистики. Задача подготовки молодых ученых, специализирующихся в 

области медиа и коммуникации, получить качественные знания о 

теоретическо-методологических и эмпирико-практических основах 

функционирования современной системы международных средств массовой 

информации, их роли в формировании общественного мнения и решении 
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актуальных общественно-социальных, политических и экономических 

проблем. 

Задачи изучения дисциплины сводятся к следующему:  

- уметь критически анализировать и обобщать совокупность 

политологических взглядов и подходов к формированию теорий массовой 

информации и коммуникации за рубежом в связи с тенденциями развития 

мировой журналистики;  

-  понимать место и роль массовой коммуникации в политическом 

процессе и закономерности развития мировой журналистики в зависимости 

от социально-политических условий ее функционирования;  

- выявить наиболее существенные политико-экономические факторы, 

влияющие на развитие мировой журналистики в целом и экономику СМИ в 

частности;  

-  определить степень  влияния глобализации и научно-технических 

достижений на практику средств массовой информации за рубежом;  

- знать  механизмы влияния государства на средства массовой 

информации; характер и формы взаимодействия СМИ и властных структур, 

СМИ и политических институтов;  

- знать формы, средства и методы использования зарубежных и 

казахстанских  СМИ в различных политических технологиях, в частности, в 

период избирательных кампаний;  

- уметь на основе изученного зарубежного опыта предоставлять 

практические рекомендации работникам казахстанских медиа.  

В результате изучения дисциплины докторанты должны: 

 понимать тенденции современной мировой журналистики, уметь 

анализировать мировые политические, экономические и социальные 

процессы, видеть роль глобальных и национальных информационных 

рычагов на решение общемировых вопросов и проблем.   

 определить ведущие тенденции казахстанских медиа в системе 

решения глобальных проблем современности. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ Тема 

1 Основные направления зарубежных теорий и концепций 

журналистики на примере стран Европы и США 

2 Мировые тенденции развития национальных и региональных медиа и 

коммуникаций: опыт стран Юго-Восточной Азии  

3 Меняющаяся медиатехнология: последствия для журналистики, 

института прессы и отношений с обществом. Глобализация и медиа. 

4 Коммуникация и устойчивое развитие как «повестка дня» мировых 

агентств информации как Al-Jazeera, CNN, Reuters, EuroNews, BBC, 

Bloomberg. 

5    Конкуренция в области новых информационных технологий как 

тенденция: место стран СНГ, Казахстана в мировом сообществе 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Основные направления зарубежных теорий и концепций 

журналистики на примере стран Европы и США 

Многообразная мозаика современных зарубежных теорий и концепций 

журналистики позволяет выделить пять наиболее важных  и существенных 

направлений. Первое направление  выделяет как ведущую манипуляторскую 

функцию журналистики.  Это Уолтер Липпман,  Г. Шиллер, Г. Гляйссберг, Т. 

Соренсен и др. Второе - коммуникативную функцию медиа. (Е. Мэйо и др.). 

Третье направление – концепция «четвертой власти». У. Ростоу, Д. Белл, Э. 

Багерстам  и др. Четвертое направление включает позицию марксистов: в 

классовом обществе, когда медиа становятся оружием классовой борьбы, 

коллективным пропагандистом, агитатором и организатором. Пятое 

направление - концепции, рассматривающие журналистику как 

самостоятельное явление в социальных и политических процессах. (П. 

Лазарсфельд, П. Годе, У. Фрамм, Дж. Меррилл, Дж. Танстелл и др.)  

Канадский ученый М.Маклюен.  Г.Лассуэл и его четыре функции СМИ. 

Монополизация рынка содержания: медиа гиганты – Disney Company, News 

Corporations, Bertelsman. Новостные телеканалы и мировые информационные 

агентства. Глобальная пресса.  

 

Мировые тенденции  развития национальных и региональных 

медиа и коммуникаций: опыт стран Юго-Восточной Азии 

Концепция всемирно-исторического процесса и общие закономерности 

развития журналистики нового времени. Формирование инфраструктуры 

СМИ, раздел мира на зоны информационного влияния, возникновение рынка 

новостей, качественные перемены в прессе на рубеже веков, явление «нового 

журнализма», концентрация и монополизация как основные тенденции 

развития печати в условиях рынка. 

Основные тенденции мировых медиа связаны со следующими 

направлениями: глобализация и регионализация СМИ, дальнейшая 

концентрация и монополизация СМИ, включение СМИ в систему 

корпораций, дифференциация и специализация СМИ, зависимость 

журналистской практики от внедрения новейших технических достижений, 

развитие социальных сетей и онлайн журналистика.  

Общественно-политические институты современного государства в 

СМИ стран Юго-Восточной Азии: Южная Корея, Сингапур, Малайзия, 

Индия. Политические партии стран и журналистика. Экономические и 

социальные причины кризиса системы партийной печати в развитых западно-

европейских странах. Освещение жизни мусульманского сообщества и 

миграции в мировых СМИ. Роль социальных сетей в межнациональных 

конфликтах. СМИ и выборы. Государственное регулирование освещение 
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избирательных кампаний и деятельность различных СМИ в период 

избирательных кампаний.  

Меняющаяся медиатехнология: последствия для журналистики, 

института прессы и отношений с обществом. Глобализация и медиа 

Интернет как стимул для изменений. Низкие барьеры входа в публичное 

пространство. Индивидуализация аудитории, резкое уменьшение массовой 

публики. Получение контента без привязки к месту (мобильность 

аудитории). Мультимедийность как норма. Интерактивность вместо 

пассивности в использовании медиа. Стимул и глобализация. Проблемные 

аспекты изменения медиа. Ослабление института прессы. Разрушение связей 

журналистики с обществом. Упадок газетного дела. Депрофессионализация 

журналистики. Меньшая подотчетность журналистики. Новые формы 

«неравенства в знаниях». Более низкое доверие к онлайновым новостям и их 

надежности. Растущая коммерциализация контента. Основные тенденции 

изменений, приносимых Интернетом. Контент Интернета. Положение 

журналиста как медиатора информации. Доминирование глобальных 

медиакорпораций. Развитие блогосферы. Появление контента, генерируемого 

пользователями. Новые взаимоотношения с источниками во власти.  

 

Коммуникация и устойчивое развитие как «повестка дня» мировых 

средств информации: Al-Jazira, CNN, Reuters, Euronews, BBC, Bloomberg. 
Важная тенденция современных зарубежных СМИ – вопросы 

устойчивого развития. Актуальность проблем безопасности и устойчивого 

развития мира. Медиа и коммуникации как ресурс, способный выработать 

наиболее эффективные пути решения. Медиа  крупных международных 

корпораций как источник интеллектуального потенциала академического и 

научного сообщества в продвижении идей мирного существования, 

экономического и социального развития  человечества. Медиа ресурсы ООН, 

ЮНЕСКО, Всемирного банка в продвижении идей и принципов 17 целей 

устойчивого развития, принятых на Саммите ООН 2015 года. СМИ и 

вопросы изменения климата, истощения ресурсов леса и рыбного промысла, 

пресной воды,  биоразнообразия, загрязнения окружающей среды, которые 

сейчас являются «повесткой дня» современных медиа.  

 

Конкуренция в  области  новых информационных технологий как 

тенденция: место стран СНГ, Казахстана в мировом сообществе  

Конвергенция технологий и индустрий (телекоммуникационной, 

компьютерной, телевизионной, производства массовой информации) - новые 

задачи для норм права, регулирующих традиционно разные сектора. Закон 

США о телекоммуникациях. Разработка новых концепций развития 

Интернета и онлайновых компьютерных сетей в Европе. Регулирование 

распространения вредной и незаконной информации. Поставщики 

содержания, провайдеры хостовых услуг, сетевые операторы, провайдеры 

доступа - права и ответственность. Правовая защита чести и достоинства. 
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Злоупотребления, связанные с Интернетом: национальная безопасность,  

защита  несовершеннолетних, защита человеческого  достоинства (расовая  

дискриминация), защита человеческого достоинства, злонамеренное  

хакерство, защита тайны личной жизни, защита репутации, защита 

интеллектуальной собственности и пр. Ослабление форм и процедур 

саморегулирования онлайновых медиа. Информационное пространство и 

социальные сети в Казахстане. 
 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Возникновение, развитие и современное состояние основных медиа 

концепций и практика деятельности СМИ.  

2.  Цифровизация информационного контента как ведущая тенденция 

современных СМИ стран Европы и США.  

3. Общественная сфера в работах Ю. Хабермаса: роль концепции  в 

становлении демократических СМИ в постсоциалистических странах.  

4.  Массовые средства информации, массовая культура и фольклор. 

Шиллер, Шраам, Маклюен о массовой культуре и коммуникации.   

5. Теория социальной ответственности журналиста в трактовке 

французских исследователей журнализма.  

6.  Коммуникация и устойчивое развитие как «повестка дня» мировых 

средств информации.  

7.  Конкуренция в  области  новых  информационных технологий как 

тенденция СМИ. 

8.   Концепция “Четвертой власти”. Соотношение свободы СМИ и 

контроля над ними в современных западных обществах.  

9.   Правовая защита чести и достоинства. Злоупотребления, связанные и 

Интернетом: национальная безопасность.  

10.   Формы, методы и приемы информационного воздействия на 

аудиторию в странах Юго-Восточной Азии.  

11.  Проблемы глобализма "планетарно-спутниковой деревни". Борьба за 

Новый информационный порядок. 

12.  Устойчивое развитие и коммуникации. Медиа ООН.  

13.  Новости как мир знаковых коммуникаций в конкуренции за мировое 

влияние.  

14.   Общественно-политические институты современного государства в 

СМИ. Политические партии стран и журналистика. 

15.  Экономические и социальные причины кризиса системы партийной 

печати в развитых западно-европейских странах. 

16.  Роль социальных сетей в пробуждении «революций» на примере 

арабских стран.  

17. Коммуникации как инструмент силы, продукт коммерции или средство 

образования в странах Северной Европы.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ: 

 

1. «Повестка дня» мировых новостей: Запад и Восток; 

2. Новости как мир знаковых коммуникаций; 

3. Конкуренции за мировое влияние. Основные проблемы международной 

журналистики; 

4. Казахстанская журналистика в меняющемся мире; 

5. Национально-государственные интересы. Особенности внешней 

политики; 

6. Республика Казахстан: многовекторность и сбалансированность; 

7. Этические проблемы зарубежной журналистики; 

8. Интернет-издания как тип независимых СМИ; 

9. Гражданская журналистика и ее влияние на традиционную форму 

организации работы журналистов; 

10.  Storytelling  и Datatelling как новые формы подачи информации. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Назарбаев Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого 

развития в XXI веке. – Астана, 2011. 

2. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн. Учебное 

пособие, М. Аспект Пресс, 2016. 

3.  Ибраева Г.Ж. Зарубежная журналистика: история, теория и практика. 

Алматы, Казак университеты, 2015. 

4. Денис МакКуэйл Журналистика и общество. Учебник для журналистов. 

Пер. С англ. М.:МедиаМир. Факультет журналистики МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 2013. - 365 с.  

5. Вартанова Е.Л. Современные теории СМИ. Учебные материалы по курсу. 

Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, М.: 2015 

6.  Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и 

практика участия / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб.: Изд-во 

Михайлова В. А., 2004.  

 

Дополнительная: 

1.  Вартанова Е.Л., Noam Eli M., Media Concentration Collaboration The 

International  издательство Oxford University Press (United Kingdom) , ISBN 

9780199987238 DOI, 2016. 

2. Кульчицкая Д., Галустян А. Лонгриды в онлайн-СМИ. Особенности и 

технология создания. Учебное пособие, 2016. 

3. Дата журналистика. Пер.с анг. Изд-во РИА, 2014.  

https://www.ozon.ru/brand/857457/
http://istina.msu.ru/workers/565010/
http://istina.msu.ru/workers/20841084/
http://istina.msu.ru/workers/20841085/
http://istina.msu.ru/workers/20841085/
http://istina.msu.ru/publishers/46162/
http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199987238.001.0001
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8. Кastels M. Mobile Communication and Society: A Global Perspective (англ.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс “Новые концепты мировой журналистики» содержит в себе 

созидательный смысл, инновационные идеи, знакомит с теоретическим 

наследием в области медиа и коммуникаций, обучает основным подходам к 

анализу медиа и описывает логику развития медиасистем в современных 

обществах.  

Курс раскрывает роль медиа в формировании национальных государств, 

капиталистической экономики и участие общества в политике. При изучении 

курса докторантам будет представлены теории медиа с точки зрения 

изучения медиаинститутов, сообщений медиа (материалов), каналов 

коммуникации и медиаэффектов. 

Назначение и роль дисциплины “Новые концепты мировой 

журналистики».  

Для изучающих курс докторантов важно знать логику развития 

общества сквозь призму коммуникативных систем, трансформацию медиа 

носителей. Исторический экскурс покажет процесс создания 

контролирующих и регулятивных функций медиа, переход от бумажных 

носителей информации к электронным, как это повлияло на социальные 

практики.  

Важный аспект курса - классификация теорий медиа и обзор предметов 

исследования в различных теориях. Исследователи выделяют три группы 

теорий: эмпирико-функционалистская, которая занималась изучением 

эффектов и функций медиа в общественной жизни. Затем «критическая 

теория», рассматривающая медиа как институты, воспроизводящие 

капитализм и социальную иерархию. Третья - лингвистическая группа 

теорий, рассматривающая медиа через призму сообщений и текстов. 

Также по курсу будут рассматриваться современные социальные 

концепты и теории медиа. Это теории информационного и сетевого 

общества, а также идеи медиадетерминизма Маршалла Маклюэна, теории 

Дениса МакКуэйла и др., рассматривающие медиапроцесс распространения 

и внедрения инноваций, связанных с коммуникациями. Сюда относится 

этнометодология медиа, символический интеракционизм, социальные теории 
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медиапотребления и Cultural Studies. 

Завершают курс “Новые концепты мировой журналистики»  

политэкономические современные медиатеории. Это проблема 

медиакапитала, тема культурных и креативных индустрий. Для 

казахстанской журналистики многие процессы, теоретически осмысливаемые 

теорией коммуникации востребованы с точки зрения информационной 

безопасности, прогнозирования развития медиа процесса в стране, 

организации качественной аналитической работы в системе международных 

СМИ.  

Компетенции, осваиваемые докторантами в результате изучения 

данной дисциплины: 

- будут понимать стандарты культурных и политических контекстов 

журналистики, а также видов ответственности журналистики, 

которые становятся источниками перемен в профессии; 

- будут обладать знаниями общей институциональной структуры, 

которые являются фундаментом  ценностей журналистики; 

- навыками критического анализа и самостоятельного проведения 

научного медиа исследования, четко предствляя все необходимые 

этапы его реализации с целью получения достоверных результатов; 

- ясно понимать актуальные для теории и практики журналистики 

проблемы медиаисследований, эффективно использовать 

имеющийся отечественный и зарубежный опыт. 

Пререквизиты: Курсы «Международные отношения и журналистика», 

«Этика журналиста», «Внешнеполитическая пропаганда и СМИ», «Жанры 

журналистики»,  «Зарубежная журналистика» и др. 

Постреквизиты: «Современные тенденции мировой журналистики»  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

  Новый подход к проблеме взаимодействия между медиасистемой и 

социальной системой ускоряется процессом глобализации. Это в свою 

очередь повышает интерес к сравнительному изучению медиасистем и 

концептов мировой журналистики.  

Как взаимодействует журналистика и общество? Почему нужны 

теоретические рассуждения о журналистике? Как функционируют новостные 

организации? Кто такой журналист? Как повлияли на современную мировую 

журналистику меняющиеся технологии?  

Потенциальные направления исследований разнообразны, но всегда 

привлекают отношения между Mass Media и политической жизнью как 

мирового сообщества, так и каждого национального государства.   

При изучении дисциплины “Новые концепты мировой журналистики»  

большое значение придается самостоятельной работе докторантов, привитию 

и совершенствованию навыков исследования международных проблем, 
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умению работать с теоретическим и эмпирическим материалом. Курс важен 

для овладения системными ориентирами в стремительно меняющемся 

информационном потоке мировой журналистики.  

Цель преподавания дисциплины – формирование и закрепление  у 

докторантов факультета журналистики базовых знаний и представлений  об 

ведущих концептах и теориях массовой коммуникации и мировой 

журналистики. Задача докторантуры дать молодым ученым тот фундамент 

знаний, который создает побудительные мотивы исследовать, ставить под 

сомнение, видеть альтернативы, использовать сравнительные методы и 

критический взгляд. Сегодня велика потребность в будущей когорте лидеров 

своего рода тренд-сеттеров и decion makers, креативных, сосредоточенных на 

результате.   

Задачи изучения дисциплины сводятся к следующему: 

  связывать отдельные исторические периоды развития человечества 

с определенными закономерностями развития медиа и носителей 

коммуникаций в целом; 

  классифицировать различные теории медиа; 

  применять различные теории медиа в процессе анализа социума; 

  связывать практику мировой журналистики с ключевыми положениями 

отдельных теорий и групп теорий; 

  адаптировать методы проведения исследований в медиа с теоретической 

базой, на которую данные методы опираются; 

  разграничивать группы теорий, понимать методические ограничения каждой 

из них. 

 В результате изучения дисциплины докторанты должны: 

 иметь четкое представление о комплексе актуальных вопросов современной 

теории журналистики, обладать навыками Research Management: начиная с 

создания научного проекта, определения целей и задач, анализа результатов; 

 отражать в своих научных проектах философию мировых концептов 

журналистики, демонстрирующих инновационность и синтез новых идей.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№  

1 Коммуникация как объект научного исследования. Журналистика и ее 

связь с обществом. 

2 Коммуникация как процесс и структура. Субъекты коммуникации.  

3 Теория новостей и новых медиа в Интернете.  

4 Концепты влияние структуры общества на контуры медиасистемы  

5 Влияние медиатехнологий на журналистику и общество. 

 

 

  



30 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Коммуникация как объект научного исследования. Журналистика и 

ее связь с обществом 

Проблема предмета теории коммуникации. Д. МакКуэйл о нескольких 

социальных уровнях осуществления коммуникации: интерперсональный, 

институциональный, общественный и внутриличностный, обработка 

информации, понимание и интерпретация, производимая каждым 

индивидом. Коммуникация как социальное и природное явление. Законы и 

категории теории коммуникации. Коммуникации в информационном 

обществе. Контекст понятий: "общение", "коммуникация", "речевая 

деятельность". Методологический аспект. Коммуникации как единая 

система. 

Исторические этапы возникновения и развития коммуникации. 

Возникновение письменности. Книгопечатание. Возникновение и развитие 

электронной коммуникации. Проблема коммуникации в античной культуре. 

Риторика и этика. Современные концепции коммуникации. Методы 

исследования и анализа коммуникации. Моделирование коммуникационного 

процесса. Системность в теории коммуникации. Сравнительно-исторический  

метод. Методы социологии и коммуникативный процесс. Понятие контент-

анализа. Использование сравнительно-исторического метода.  

 

Коммуникация как процесс и структура. Субъекты коммуникации  

Массовые коммуникации в ходе исторического развития, цензура в 

разных странах. Социальная история развития медианосителей. Эмпирико-

функционалистские группы теорий медиа. Изучение критической группы 

теорий, раскрывающих моделирование коммуникативного процесса. Теория 

меньшинств и демократического участия. Теория социальной 

ответственности. Идея «публичной сферы» Юргена Хабермаса.   

Понятие о процессе и структуре в коммуникации как о производстве 

информации. Сообщение, код, канал. Факторы и барьеры коммуникации: 

психологические, языковые, социальные. Эффективности коммуникации. 

Характеристики эффективности. Субъекты коммуникации. Составные части 

коммуникации: коммуникатор, содержание, аудитория. Психологии 

аудитории коммуникации:  объективные и субъективные характеристики.  

 

Теория новостей и новых медиа в Интернете  

Онлайновые СМИ как прорыв к свободе слова. Теория свободной 

прессы. Идеи Мануэля Кастельса об информационном обществе. Понятие 

«гражданская журналистика». Противоречивость доктрины общественной и 

гражданской журналистики. Четыре главные теоретические позиции новых 

медиа (Dahiberg L.): 1. либертианская (индивидуалистическая); 2. 

партисипационная (или совещательная); 3. фрагментированный 

коммунитаризм; 4. автономия (autonomy+регулирование) и марксизм. 
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Поиски структуры в социальной теории прессы. Три варианта теории прессы 

в условиях новых медиа (МакКуэйл Д.): 1. Рыночный либерализм. 

2.Профессионализм. 3. Демократизм. Права и ответственность новостных 

медиа. Фаза «отбора новостей». Обработка и презентация новостей. Что 

влияет на подготовку новостей. Влияние конкуренции на новостной контент. 

Информационные эффекты новостей. Влияние новостей на индивидуальное 

и коллективное поведение общества. Потенциал Интернета и новых медиа.  

Интернет как стимул изменений традиционных медиа.  Интернет и свобода.  

 

Концепты влияние структуры общества на контуры медиасистемы  

Медиасистема и социальная структура. МакКуэйл Д. Об эффектах 

взаимодействия прессы и общества. Понятие медиасистемы. Факторы 

разделения между печатными, аудиовизуальными (радио, телевидение, 

кабельное вещание) и онлайновыми формами медиа. Воздействие 

социальной структуры на медиасистемы. Рыночная модель потребления 

медиа: «элитарная» (качественная, престижная) и массовая  (популярная). 

Пьер Бурдье о коммерциализации медиа как изоляции журналистского поля 

и социальным разделением общества. Экономические модели отношений 

стран как стандарт распространения международных новостей. 

Политические факторы. Формальные и неформальные отношения между 

политическими акторами и журналистами. Д. Халлин и П. Манчини о трех 

моделях отношений между полтиечской системой и медиасистемами. 1. 

Либеральная модель. 2. «Демократическая корпоратистская» модель. 3. 

Модель «конкурентного параллелизма». Экономические факторы. 

Р.Альтшуль, Д. МакМанус о формах воздействия экономических факторов на 

медиасистему: владение медиасобственностью, источники финансирования, 

конкуренция. Социокультурное влияние: язык, как сила формирующая 

контент и устанавливающая границы для аудитории, этничность, локальноть, 

классовые и статусные различия, социальные нормы и ценности. 

 

Влияние медиатехнологий на журналистику и общество 
Проблемные аспекты изменения медиа. МакГрегор о высоких 

информационных потоках в публичной сфере. Потенциальные 

положительные и негативные аспекты влияния Интернета и новых медиа. 

Случай с Wikileaks как подтверждение важности журналистики.  Глобальные 

провайдеры как информационные гиганты. Google, Facebook,  Amazon и др. 

как конкуренты в создании “повестки дня”. Усиление медиатехнологий и их 

влияние на профессиональную журналистику. Контент онлайн медиа: 

мнения, пропаганда, но не информация. Ослабление влияния журналиста как 

медиатора новостей. Отсутствие гарантий независимости в онлайн среде. 

Усиление процесса коммерциализации и манипуляции в ущерб 

либерализации. Логика конвергенции, регулирования и контроля 

интегрированных форм медиа и реальный бизнес. МакКуэйл Д. о влиянии 

медиа на журналистику. Высокая деятельность онлайн медиа. Новая система 
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репортеров-звезд. Развитие новыз форм журналистики. Блогосфера как 

конкурент журналисту. Контент генерируемый  пользователем. Новые 

взаимоотношения с источниками во власти. Институт прессы становится 

менее эффективным как инструмент социального контроля. Для публичной 

сферы новые медиа – это различные формы политического участия граждан в 

политическом процессе, укрепление интерактивной связи между акторами и 

гражданами.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Концепция глобального мира. Понятия «глобализация», «глобалистика». 

2. Средства массовой информации в условиях информационного общества. 

3. Инфраструктура СМИ. Информационные агентства, их типология.  

4. Новые медиа  в условиях глобализации рыночной экономики.  

5. Транснациональные сетевые корпорации Google, Facebook, Amazon.  

6. Теория ответственности журналиста 

7. Источники международной    информации в онлайн среде 

8. Средства массовой информации и политика.  

9. Новые медиа и выборы.  

10.  СМИ и межнациональные конфликты.  

11. Понятие модели СМИ. Основные модели СМИ.  

12.  Перспективы развития цифрового ТВ.  

13.  Новые технологии и традиционные СМИ.  

14.   Негативные эффекты новых информационных технологий. 

15. Массовая культура в процессе глобализации СМИ.  

16.  Основные причины и факторы цивилизационного кризиса.    

17.  Опыт позитивного участия средств массовой информации в 

преодолении кризисных ситуаций общественного развития 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ 

 

1. Журналистика и ее связь с обществом. 

2. Коммуникация как объект научного исследования.. 

3. Анализ журналистики. Принципы  работы журналиста. 

4. Роль журналистики как “наблюдателя” и “посыльного”. 

5. Казахстанская журналистика в меняющемся мире 

6. Медиатехнологии и отношения с обществом.  

7. Функционирование медиаструктуры и власть прессы.  

8. Подотчетность журналистики обществу. 

9. Этические проблемы казахстанской журналистики 
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