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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 (230 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 230).   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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ZMT 6201 ЗАМАНАУИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

көлемі 2 кредит 

 

Авторы: 

филология ғылымдарының кандидаты, профессор м. а. Ошанова О.Ж. 

 

Пікір жазғандар: 

филология ғылымдарының докторы,  профессор, ҚР ҒА 

корреспондент мүшесі, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Жақып Б.Ө.  

филология ғылымдарының кандидаты,  ассистент-профессор, Халықаралық 

ақпараттық технологиялар университеті Сейітжанова Ж. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Пәннің мәні мен мақсаты. «Заманауи медиатехнологиялар» пәні 

адамзаттық құндылықтардың өзгеріске түсіп, әлемдік ақпарат 

кеңістігіндегі журналистика атты қоғамдық саланың технологиялық 

бағытта түбегейлі бетбұрыстар жасап жатқан уақыттағы жаңа талаптары 

мен ғылыми таным-түсінікті қалыптастырудағы заңдылықтарын және 

атқаратын міндеттерін саралауды мақсат тұтады. Бұл пән магистранттарды 

заманауи медиатехнологиялардың табиғатын тануға және  теориялық және 

тәжірибелік бағыттағы даму негіздерімен таныстырып, Қазақстандағы 

және әлемнің дамыған елдеріндегі журналистиканың жаңа даму 

тенденцияларына талдау жасауға, сонымен қатар, заманауи 

технологиялардың дәстүрлі журналистикаға ықпалы мен оның 

аудиториямен кері байланыс орнатудағы жаңа әдіс-тәсілдерін терең 

зерттеуге жол ашады.   

«Заманауи медиатехнологиялар» - журналистика мамандығы 

бойынша білім алатын магистранттар үшін негізгі пән болып табылады.  

Ізашар пәндер: «Коммуникацияның теориясы мен практикасы»,  

«Қазіргі заманғы бұқаралық коммуникация құралдары», 

«Мультимедиялық журналистика». 

Ізбасар пәндер: «Конвергенттік журналистика», «БАҚ және жаңа 

ақпараттық технологиялар»,  «Интернет-журналистика». 

 

Магистранттың құзыреттіліктері: 

Курсты оқып-үйрену барысында магистранттар төмендегідей 

білімдерді игерулері тиіс: 

- заманауи медиатехнологиялардың дәстүрлі журналистикаға ықпалы; 

- заманауи медиатехнологиялардың қазіргі таңдағы даму бағыттары; 

- сандық технологияның медиа саласындағы қолданылу жүйесі; 

- Әлеуметтік журналистиканың дәстүрлі журналистикадан 

айырмашылықтарын жүйелеп көрсету. 
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жасай алулары тиіс:  

- инструментальды: жаһандану жағдайындағы дәстүрлі және жаңа 

медианың даму бағыттары бойынша жалпы дүниетаным деңгейін кеңейту; 

- тұлғааралық: креативті жағдайда ойлауға және қызмет етуге, 

сонымен қатар, заманауи медиа құралдармен жұмыс істеуге моральдық 

және психологиялық жағынан дайын болу; 

- жүйелік: ТВ, РВ, интернет материалдарын даярлаудың кәсіби 

біліктілігін меңгеру;   

- пәндік құзырлылықтар: он-лайн материал әзірлеу;  радио-ролик 

жасау, фотоматериал түсіру, бейнематериалдарды монтаждау және оларды 

дыбыстау, мультимедиалық материалдарды дайындау әдіс-тәсілдерін 

меңгеру.  

- әлеуметтік журналистика саласында талдамалық зерттеулер 

жүргізу; 

дағдыларды игеруі тиіс:  

- заманауи және мультимедиялық журналистиканың теориялық 

әдіс-тәсілдері мен тәжірибелік бағыттағы бетбұрыстарды зерттеуге кәсіби 

тәсілдерді қолдану; 

- заманауи технологиялардың БАҚ-тың дамуына ықпал-әсері 

мен олардың қоғамдағы қызметінің ерекшелігін ұғыну. 

- мультимедиалық журналист жұмысының біліктілігі мен 

бейімділігін меңгеру.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып 

1 Жаңа медиа ұғымының қалыптасуы және тарихы  

2 
Жаңа медиа - әлеуметтік өзгеріс жасаудың ықпалды құралы және 

ақпараттық қауіпсіздік 

3 Заманауи технологиялардың дәстүрлі журналистикаға ықпалы  

4 Заманауи медиатехнологиялардың қазіргі даму бағыттары 

5 Еліміздің телеарналары және онлайн жаңалықтар беру жүйесі 

6 
Электрондық коммуникация пішіндері және әлеуметтік 

журналистика 

7 Онлайн коммуникация: негізгі мәтін және деректік картинкалар 

8 

Жаңа медианың түрлері: мобильдік презентациялар, сандық 

деректерді интеграциялау, онлайн-қоғамдастықтар, интернет 

арқылы тікелей эфирге шығу,  CD және DVD медиа 

9 Шетелдік онлайн журналистиканың даму бағыттары   

10 
3D және шынайы виртуалды өмір және оның көрермендерге 

ықпалы  

11 
Бейне және аудио пішіндегі ақпараттар легі. Жоғары интерактивті 

тұтынушылар интерфейстері 

12 Жаңа медиа және аудиториямен кері байланыс жасаудың әдіс-
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тәсілдері 

13 
Онлайн журналистика және оны құқықтық реттеудің заңдық 

негіздері 

14 
Мультимедиалық журналист: IT cауаттылық пен шығармашылық 

шеберлік  

15 
Сандық медианың ерекшеліктері: желіде жұмыс істеу әдістері 

және материал әзірлеу 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Еркін ақпарат алмасу заманында мемлекеттің ұлттық ақпараттық 

кеңістігіңнің қауіпсіздігін сақтау үлкен мәселеге айналып отыр. Оның 

ішінде қай елдің технологиясы мықты болса, сол елдің басқа 

мемлекеттерге өз қалаулары бойынша идеологиялық жұмыстар жүргізу 

әлеуеті де еселене түсетіні және одан қорғанудың әдіс-тәсілдерін жүйелі 

түрде жүргізбесе, кері әсер-ықпалының да тез таралатыны жасырын емес. 

Осыған орай журналистика саласының да бұл әлемдік саясаттан шет қала 

алмайтыны жасырын емес. Жаңа дәуір отандық дәстүрлі және 

электрондық БАҚ-тарға өзінің жаңа талаптарын алға тартып отыр.  

Қазіргі кезде елімізде әлеуметтік медиа өте қарқынды дамып отыр, 

мұның бір ұшы журналистиканың баспасөз болсын, онлайн 

журналистикасы болсын, әлеуметтік саласына болсын заманауи озық 

технологиялардың кірігуінде жатса керек. Медианың сандық деген сияқты 

жаңа түрлері пайда болып, оның бәрі интернет желілерінен бастау алып 

отыр. Біздің ел азаматтары да қазіргі таңда сандық технологияларды өте 

сауатты және жүйелі түрде қолдануда, осыған орай журналистерімізге де 

жаңа заманауи талаптарға бейімделіп, технологияның түрлерімен жұмыс 

істеу қабілетін игеру қажеттігі туындауда.      

Пәнді оқытудағы мақсат:  

–  заманауи озық технологиялардың дәстүрлі БАҚ-тың дамуына әсер-

ықпалын таразылау және жаңа медианың дәстүрлі медиадан 

айырмашылығын түсіндіру; жаңа медианың түрлерін жіктеу; жаңа 

ақпараттық технологиялардың БАҚ  пен  журналистиканың дамуындағы 

рөлін көрсету. 

Пәнді оқытудағы міндеттер:  

- Жаңа медианың даму бағыттарын саралап және аудиториямен кері 

байланыс жасаудағы ерекшеліктерді жүйелеу; 

- Онлайн журналистиканың дамуын бағалап және оны құқықтық 

реттеудің заңдық негіздерін таразылау; 

- жаһандану дәуіріндегі жаңа талаптарға сәйкес келетін ақпарат және 

бұқаралық коммуникация саласындағы білімді меңгерту; 

- Отандық онлайн журналистиканың ерекшеліктерін анықтау;  



6 

 

- Мультимедиалық журналистке қажетті қабілеттер: IT cауаттылық пен 

шығармашылық шеберлік екенін тәжірибе жүзінде дәлелдеу; 

- Сандық медианың ерекшеліктерін, яғни желіде жұмыс істеу, материал 

жинақы, мұқият қысқартылған немесе сығымдалған, интерактивті 

пішінде жазылу қажеттігін нақты мысалдар негізінде түсіндіру. 

Пәнді оқытудың әдістемелік негізі журналистика саласындағы жаңа 

медианың дамуының негізгі тұжырымдамаларын саралау, сандық медианың 

өзіндік табиғатын саралау бағытында салыстырмалы сараптамалар жасау, 

мультимедиалық журналистерге қажетті кәсіби мінездер мен талаптарды 

анықтау үшін әлеуметтік зерттеулер жүргізу, кәсіби мамандар мен жалпы 

әлеуметтік желіні қолданушылар арасында сауалнамалар жүргізу, сонымен 

қатар заманауи медиатехнологиялардың дамуының оларды тұтынушыларға 

қаншалықты оң және теріс ықпалы бар екенін зерттеу және осы бағыттағы 

әлемдік және отандық ғалымдардың пікірлерін жүйелеу болып табылады. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Кіріспе дәріс. Курс туралы жалпы түсініктеме  

Курс туралы жалпы түсінік. Жаңа медиа ұғымының қалыптасуы және 

даму тарихы. 

Бұл бағыттағы нақты ақпарат көздерінің базасын ұсынып, арнайы 

әдебиеттерге шолу жасау. Еліміздегі заманауи медиатехнологиялардың 

қолданылу деңгейіне сараптама жасау. Сандық және жоғары технология 

ғасырындағы журналистиканың жаңа бағыттағы дамуының мәні мен 

маңызы.   
 

Жаңа медиа - әлеуметтік өзгеріс жасаудың ықпалды құралы және 

ақпараттық қауіпсіздік 

Дәстүрлі медианың дамуына технологиялардың ықпалы, медианың 

жаңа түрлерінің пайда болуы, технологиялардың озық түрлерінің пайда 

болуы журналистика деген ұғымды жаңа мазмұнмен және жаңа 

пішіндермен толықтырды. Медиатехнологиялар көпшіліктің санасына 

ықпал етудің жаңа құралына айналды. Мемлекет интернет жүйесіндегі 

ақпараттар тасқынын реттеп, әлеуметтік желілерді пайдаланушылардың 

қауіпсіздігін сақтау мақсатында кешенді жұмыстар жүргізуді қолға алуда.  
 

Заманауи технологиялардың дәстүрлі журналистикаға ықпалы 

Интернет журналистиканың пайда болуы дәстүрлі БАҚ түрлерін 

жояды деген пікірлердің айтылуы, олардың қисындылығы қаншалықты 

деңгейде. Баспасөзге деген оқырмандардың сұранысының азаю себептерін 

саралау. Заман сұранысына және кәсіби бәсекеге баспасөз икемделуі керек 

пе? 

Заманауи медиатехнологиялардың қазіргі даму бағыттары 

Электрондық коммуникация. Озық технологиялардың журналистің 

кәсіби қызметінде пайдаланылуы. Сандық технологиялардың дамуы және 

қолжетімділігі. Жаңа медиа түрлерін тұтынушылардың санының артуы.  
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Еліміздің телеарналары және онлайн жаңалықтар беру жүйесі 

Отандық телеарналардың онлайн жүйесінде хабар тарату 

тәжірибелеріне сараптама жасау. Мультимедиалық журналистиканың 

еліміздегі даму бағыттарын айқындау. Онлайн жаңалықтар жүргізудің 

ерекшеліктері мен интерактивті байланыстың әдіс-тәсілдерін саралау. 

Шетелдік телеарналардың шығармашылық бағыттағы жаңа тәжірибелерін 

саралау. 
 

Электрондық коммуникация пішіндері және әлеуметтік 

журналистика 

Сандық, интерактивті хабар тарату, интернет, жаңа ақпараттық 

ортаның пайда болуы және оларға деген идеологиялық әсер-ықпалдардың 

артуы. Дәстүрлі және заманауи БАҚ-тың өзара бәсекесі. Әлеуметтік 

желілерді тұтынушылар санының көбеюі және оларды заңдық және 

этикалық тұрғыдан реттеу жолдары.   
 

Онлайн коммуникация: негізгі мәтін және деректік картинкалар 

Интернет ақпаратты тарату мен өзара алмасудың әмбебап құралына 

айналды. Интерактивті байланыс орнатудың өзіндік ерекшеліктері, 

аудиториямен тиімді байланыс жасау жолдары. Онлайн жүйеде хабар 

таратудың ерекшеліктері және көрермендерге ықпалы.  
 

Жаңа медианың түрлері: мобильдік презентациялар, сандық 

деректерді интеграциялау, онлайн-қоғамдастықтар, интернет арқылы 

тікелей эфирге шығу,  CD және DVD медиа 

Еліміздегі жаңа медианың түрлерінің қоғамның әр саласының, оның 

ішінде журналистика, әсіресе телевизия, радио және мультимедиялық 

журналистика саласында қолданылуына сараптама жасау және олардың 

өзіндік ерекшеліктерін жүйелеу.  
 

Шетелдік онлайн журналистиканың даму бағыттары   

Еліміздегі онлайн журналистиканың даму бағыттарына сараптама 

жасай отырып, шетелдің әлемге танымал ақпарат агенттіктері мен теле-

радиоарналарының онлайн жүйесінде хабар тарату тәжірибесіне сараптама 

жасау. Ол хабарларды жанрлық, мазмұндық және тақырыптық жағынан 

саралап талдау. 
 

3D және виртуалды әлем және оның көрермендерге ықпалы 

Жаһандану үдерісіндегі медианың жан-жақты дамуы. Медианың 

дамуына озық технологиялардың ықпал етуі. Виртуалды әлеммен шынайы 

өмірді алмастыру жолындағы ізденістер: пайдалы тұстары мен кері әсері.    
 

Бейне және аудио пішіндегі ақпараттар легі. Жоғары 

интерактивті тұтынушылар интерфейстері 

Толассыз ақпараттар тасқыны, бейне және аудио пішіндегі 

ақпараттардың легі: тақырыптық және мазмұндық жағынан іріктеу, 

сонымен қатар тұтынушылардың қолданылуын бақылау және оларды 

реттеудің заңдық негіздері 
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Жаңа медиа және аудиториямен кері байланыс жасаудың әдіс-

тәсілдері 

Тұтынушылармен интерактивті кері байланыс, тұтынушының 

шығармашылық әлеуетін танытуына мүмкіндік зор,  тұтынушылардың 

қалауы бойынша материалға қай жерде болсын және қай кезде болсын 

қолжетімділік және оның мазмұнына өзіндік өзгеріс жасау еркіндігі. 

Еліміздің теле-радиоарналарының тікелей эфирде хабар жүргізуі және 

жүргізушілердің аудиториямен байланыс орнату әдіс-тәсілдерін саралау.  
 

Онлайн журналистика және оны құқықтық реттеудің заңдық 

негіздері 

Жаңа коммуникациялық орта. Медиасферадағы шығармашылық 

еркіндік және сөз бостандығы және оларды реттеудің жолдары. Әлемдегі 

және Қазақстандағы жалпы БАҚ саласындағы және интернет саласындағы 

қызметтерді реттеуге қатысты заңдық құжаттар.  
 

Мультимедиалық журналист: IT cауаттылық пен 

шығармашылық шеберлік 

Заманауи журналистерге қажетті кәсіби мінездер: ұшқырлылық, 

өнімділік, креативтілік, IT сауаттылық. Ақпаратты жинау, әзірлеу, жасау 

және басқаруға деген жаңаша көзқарас. Мультимедиалық журналистің 

дәстүрлі БАҚ журналисінен өзіндік ерекшеліктері.  
 

Сандық медианың ерекшеліктері: желіде жұмыс істеу әдістері 

және материал әзірлеу 

Ерекшеліктері: интернет желісінде жұмыс істеу, журналистің кәсіби 

міндетін орындауға қажетті арнайы бағдарламаларда жұмыс істеу қабілеті, 

материалды жинақы пішінде, түсінікті тілде, қысқа немесе сығымдалған 

көлемде, әрі интерактивті пішінде беру шеберлігі. 
 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗІМІ 
 

1. Ақпараттық қоғам және журналистиканың жаңа тұжырымдамалары. 

2. Жаңа медиа ұғымының қалыптасуы және даму тарихы. 

3. Жаңа медиа - әлеуметтік өзгеріс жасаудың ықпалды құралы.  

4. Журналистика және ақпараттық қауіпсіздік. 

5. Заманауи медиатехнологиялардың түрлері мен тәжірибеде қолданылу 

деңгейі. 

6. Мультимедиалық журналистиканың еліміздегі даму бағыттары. 

7. Онлайн жаңалықтар жүргізудің ерекшеліктері мен интерактивті 

байланыстың әдіс-тәсілдері. 

8. Дәстүрлі және заманауи БАҚ-тың өзара бәсекесі. 

9. Интерактивті байланыс орнатудың өзіндік ерекшеліктері, 

аудиториямен тиімді байланыс жасау жолдары. 

10. Жаңа медианың түрлері: мобильдік презентациялар, сандық 

деректерді интеграциялау.  
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11. Жаңа медианың түрлері: онлайн-қоғамдастықтар, интернет арқылы 

тікелей эфирге шығу.  

12. Жаңа медианың түрлері: CD және DVD медиа. 

13. Шетелдік онлайн журналистиканың даму бағыттары.   

14. Виртуалды әлем және оның көрермендерге ықпалы. 

15. Жоғары интерактивті тұтынушылар интерфейстері. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (МӨЖ) 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. ҚР "БАҚ туралы" Заңы және журналист қауіпсіздігі. 

2. ҚР "БАҚ туралы" Заңы және сөз бостандығы. 

3. Ақпараттық қауіпсіздікті сақтаудың заңдық негіздері мен 

журналистің кәсіби сауаттылығы. 

4. Онлайн журналистика және оны құқықтық реттеудің заңдық 

негіздері. 

5. Мультимедиалық журналист: IT cауаттылық пен шығармашылық 

шеберлік. 

6. Мультимедиалық журналистің дәстүрлі БАҚ журналисінен өзіндік 

ерекшеліктері.  

7. Сандық медианың ерекшеліктері. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРЛЕСЕ АТҚАРАТЫН 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (МОӨЖ) ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗІМІ 

 

1. Заманауи озық технологиялар және олардың  журналистика 

дамуындағы ролі 

2. Мультимедиялық журналистің жұмыс істеу ерекшеліктері. 

3. Интернет-журналистика және оның дәстүрлі журналистикадан 

айырмашылығы.  

4. Интернеттің дамуы: проблемалары и перспективалары. 

5. Жаңа ақпараттық инфрақұрылым және Қазақстандағы масс-медианың 

дамуы.  

6. Интернет және бұқаралық коммуникация құралдары: өзара 

әрекеттестік жолдары.  

7. Жаңа медиа және аудиториямен кері байланыс жасаудың ерекше 

тәсілдері. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ  

 

Курстың мақсаты – бұқаралық коммуникацияның методологиялық 

теориясы мен әдістері, қазіргі медиа үдерістерді зерттеудің ғылыми-

теориялық тұжырымдарын қарастыру. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, ХХ ғ. 

басында Батыс елдері мен АҚШ-тың ғалымдары, сарапшылары, 

саясаттанушылары мен БАҚ өкілдері мемлекеттік саясат пен қоғам 

арасындағы қарым-қатынас теориясы мен тәжірибесіне зерттеулер жүргізе 

бастады. Бұл мәселелер парламент залдары мен жоғары оқу орындарының 

аудиторияларында талқыланған өзекті мәселелердің қатарында болды. 

Мыңжылдықтар тоғысындағы жаһандық өзгерістер саясат, экономика, 

әлеумет, мәдениет салаларын түбегейлі өзгерістерге ұшыратып, 

«материалдық құндылықтардан» «постматериалдық құндылықтарға» қарай 

біртіндеп дами бастады. Бүгінде ақпаратты жинап, өңдеп,  жинақтап, оны 

таратуда адамзаттың мүмкіндіктері ұлғая түсті, сондай-ақ саяси және 

әлеуметтік процестерге айтарлықтай өзгерістер әкелді.   

Курс міндеттері:  

1. Ақпараттық-коммуникативтік процестердің саяси субъект ретіндегі 

мәні мен құрылымын, саяси коммуникацияны теориялық зерттеу мәселелерін 

айқындау және сараптау; 

2. Саяси билік мен бұқаралық ақпарат құралдары қарым-қатынасының 

ерекшеліктері мен даму тенденцияларын айқындау;  

3. Бұқаралық коммуникацияның озық үлгілерінің қазақстандық 

қоғамның одан әрі демократиялану процесіне ықпалын анықтау;  

4. Саяси билік және бұқара қарым-қатынасындағы коммуникациялық 

әрекеттердің жүзеге асу технологияларын сипаттау, оның қоғамды 

модернизациялану процесіне қатысын айқындау; 

5. Электронды демократияның әлемдік тәжірибелерін сараптау және 

бұқаралық коммуникацияны жүзеге асырудың виртуалдық құралы ретінде 
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Қазақстандағы «электронды үкімет» құру, қалыптастыру проблемалары мен 

таяу болашағын айқындау;  

6. Қазақстан қоғамындағы саяси сананы қалыптастырудағы бұқаралық 

коммуникация құралдарының рөлі мен саяси коммуникативтік 

технологиялардың даму кезеңдерін айқындау;  

Пререквизиттері: «Журналистика негіздері», «Бұқаралық 

коммуникация арналары мен институттары».  

Постреквизиттері: «Кросс-мәдени коммуникация және журналистика 

ерекшеліктері», «Мәдениетаралық коммуникация»  бейіндік бағытта 

жүргізілетін таңдаулы курстар.  

Магистрант: 

- Методологияның ғылыми-теориялық негіздері мен  оны зерттеу 

әдістерін игеруде;  

- Бұқаралық коммуникацияның теориялық мәселелерін  қарастыруда;  

- Жаңа медиа технологияларды игере білуде;  

- Бұқаралық коммуникация арналары мен институттары туралы 

талдаулар жасауға;  

- Бұқаралық коммуникация жүйесімен кәсіби байланыстар 

қалыптастыруда құзіретті болуы керек. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тарау аталуы 

1 Кіріспе 

2 Жалпы методология негіздері мен оның түрлері. Шетелдік және 

отандық тәжірибе.  

3 Бұқаралық коммуникацияның ғылыми-теориялық мәселелерін зерттеу 

4 Бұқаралық коммуникацияның жаңа технологиялық құрылымдары. 

5 Бұқаралық коммуникацияның арналары мен институттары.   

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе. Методология ұғымы: зерттеу әдістері мен ғылыми 

тұжырымдамалары 

Методологиялық зерттеулер, қолданбалық-тәжірибелік әдіс-тәсілдер.  

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы бұқаралық коммуникацияның 

қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін, проблемаларын, сонымен қатар саяси 

билік – масс-медиа – бұқара қарым-қатынасының, мемлекет пен бұқараның 

виртуалдық диалогының шетелдік озық үлгілерін қарастырып, оның 

Қазақстан қоғамын модернизациялануға ықпалы мен осы байланыстарды 

жетілдіруге арналған кепілдемелер ұсынылады.  

Бұқаралық коммуникация құралдары және қоғаммен байланыс 

Бұқаралық коммуникация және қоғам. Билікпен байланыстың  ерекшелік 

сипаттары. Бұқаралық коммуникацияның діни-танымдық, сот-құқықтық, 
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мәдени коммуникация түрлерінің даму болашағы. Қоғамдық сананы 

қалыптастыру жағдайындағы коммуникация қызметі. 

Мемлекеттік билік пен оның институттарының жұртшылықпен 

бұқаралық коммуникация құралдары арқылы азаматтардың саяси шешім 

қабылдауына, саяси белсендігі мен мәдениетін арттыруда, нәтижесінде 

қоғамдық пікір мен қоғамдық сана қалыптастыруға ықпал етуі басым сипат 

алуда. Бұл мемлекеттің саясатын бұқараға жеткізу мен жариялау 

институттуары арасында бәсекеге қабілеттілік орта қалыптастыра бастады. 
 

Бұқаралық коммуникация және шетелдік зерттеушілердің ғылыми 

еңбектері 

Батыс ғалымдарының бұқаралық коммуникация жөніндегі  еңбектеріне 

шолу (Р.Ж.Шварценберг, Ю.Хабермас, М.Вебер және т.б.). Орыс ғалымы 

В.В: Ильинннің «Рухани жаңару жолдары» еңбектеріне шолу.  

Бұқаралық коммуникация құралдары теориясын зерттеуде американдық 

саясаттанушы Г. Лассуэлл саяси коммуникацияны зерттеудің бастауы болып 

саналатын логикалық схемасын ұсынды. Лассуэлл формуласын жетілдіру 

мақсатында Р. Брэдокк коммуникацияның мақсаты мен қоршаған орта әсері 

жайындағы тезистерін  ұсынады. Әйгілі математик және ақпарат 

теориясының негізін салушылардың бірі К. Шеннон  мен әріптесі У. Уивер 

коммуникациялық процесті техникалық, технологиялық сипатта графикалық 

түрде түсіндіріп, коммуникацияны жүйелік және бағыттас процес деп 

таниды. К. Шеннон мен У. Уивердің идеясын дамытқан М. Дефлер 

жүйелілік, бағытталу процестерінен  басқа кері байланыс процесін әйгілейді. 
 

Бұқаралық коммуникацияның түрлері 

Бұқаралық коммуникацияның белгілі формалары: ресми емес 

байланыстар, қоғамдық-саяси ұйымдар,  бірлестіктер мен институттар, 

баспасөз және электронды БАҚ құралдары.  

Коммуникация формалары: көпшілік ақпараттық үрдістер пен 

әлеуметтік топтардың жиылысы (мәжіліс, митинг, саяси концерт, шоу, 

референдум және  саяси хиппингтер).  

Ұлттық символикалардың манипуляциясы, қасиетті символдар мен 

орындар, террорлық актілер, саяси өлімдер және т.б. Бұқаралық 

коммуникацияны теориясында БАҚ және мемлекет арасындағы қарым-

қатынас даму типологиясының бірнеше модельдері қарастырылған. Олардың 

қатарында әлем елдерінің ақпараттық саяси жүйесінде кеңінен танымал: 

тәуелсіз баспасөз немесе еркін идея нарығы моделі, әлеуметтік 

жауапкершілік моделі, демократиялық өкілдік моделі, кеңестік социалистік 

модель, авторитарлық модель, даму моделі (үшінші әлем елдері моделі). 
 

БАҚ және бұқаралық коммуникация 

Бұқаралық коммуникация мен аудиторияның байланысындағы 

функцияларды анықтау. Г.Лассауэлдің саяси коммуникация туралы 

анықтамалары.  
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Ақпараттық, корреляционды, континутивті, көңіл көтерушілік, 

мобильдік, функционалдық коммуникация. 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР ТІЗІМІ: 

 

1. Методологиялық ғылыми әдістерге талдаулар жасау. 

2. Қоғам мен коммуникацияның байланысын, олардың жалпылық және  

ерекшелік сипаттарын атаңыз. Саясат адам қызметінің бір түрі, қоғамдық 

сананың формасы ретіндегі коммуникациямен байланысын түсіндіріңіз. 

3. Саяси хабарламалардағы мазмұн бірлігіне сипаттама беріңіздер.   

«Символ» және «саяси символ» өлшем бірлігін түсіндіріңіздер. 

4. Символика және мифология теориясын сипаттаңыз. Саяси бағыттар 

мен тәсілдер, белгілі идеялар, стереотиптер. 

5. “Мифология моделі” ұғымын түсіндіріңіз. Осы моделдің оқырман, 

көрермен санасына тиімді әсер етуін анықтау. 

6. Архетипика – тарихи және гендік тұрғыда қалыптасқан индивидтің 

стеореотипі екендігін дәлелдеңіз. Осы моделдің адамзат тарихындағы 

сипаттары, көріністерін мысалға алыңыз. 

7. Семиотика-статистикалық және динамикалық иконография мен 

белгілер. Осы қасиеттердің сипатын ашу. 

8. Саяси коммуникацияның дәстүрлі үш моделін (семиотикалық, 

архетипикалық және мифологиялық) сипаттаңыз.  

9. Саяси коммуникацияның теориялық моделдерінің құрылымын 

түсіндіріңіз. Осы моделдердің қоғамды массовизациялау мен  топастануы 

құралы ретінде және  ағартушылық, гуманизмдік сипатта пайдаланылуына 

еліміздегі саяси-тарихи мысалдар бойынша талдаңыз. 

10. Батыс және Шығыс елдеріндегі қоғамдық ғылымдардағы 

(социология, политология, философия) массалық коммуникация 

теориясының дамуына мысалдар келітіріңіз. 

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ: 

 

1. Методологиялық зерттеулердің әдістері мен жаңа технологиялары. 

2. Бұқаралық коммуникация қызметі және оның ақпараттық кеңістіктегі 

рөлі. 

3. Саяси коммуникация туралы шетел ғалымдарының зерттеулеріне шолу. 

4. Бұқаралық коммуникацияны жүзеге асыру формаларын талдау.  

5. Қазақстандық және шетелдік БАҚ. Саяси партиялар мен ұйымдар, 

бірлестіктер, институттар арасындағы байланыстарға шолу. 

6. Коммуникацияның түрлеріне сипаттама жасау. 

7. Қазақстандағы саяси жағдай бойынша әлеуметтік топтардың қызметіне 

шолу. Саяси хиппинг. 

8. Бұқаралық коммуникация мен аудиторияның арасындағы кері байланыс. 

9. Бұқаралық коммуникацияның функциялары. 
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10. Г.Лассауэлдің саяси коммуникация қызметі туралы зерттеулері. 

11. Бұқаралық коммуникация проблемаларын зерттеудегі шетелдік 

ғалымдардың еңбектері бойынша сараптама жасау 

12. Бұқаралық коммуникацияның әлеуметтік және саяси тәртіпті қолдаудағы 

маңызы. Франкфурт мектебі. 

13. Қоғамдық ғылымдардағы (социология, политология, философия) 

бұқаралық коммуникация теориясының дамуы.   

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Сұлтанбаева Г. Бұқаралық коммуникацияны зерттеудің қазіргі әдістері. 

Оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 192 б. 

2. Саяси коммуникацияның негіздері мен тәжірибесі. Оқу құралы. –

Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 162 б. 

3. Перлматтер Д.Д. Справочник по политическому консультированию. –

М: Имидж-контакт; Инфра-М., 2001. 

4. Панарин И., Панарина Л.. Информационная война и мир. –М: ОЛМА-

ПРЕСС, 2000. 

5. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. -

М.: Рип-Холдинг, 2003. 

6. Зазыкина Е.В. Политический PR: символы. –М.: Юринформпресс, 

2000. 

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

методология анализа и практика исследований. –М: 2000. 

 

Қосымша: 

1. Дж. Трент, Р.Риденберг. Коммуникация  в политических кампаниях: 

принципы и практики. –М: 2001. 

2. Почепцов Г.Г. Коммуникативная технология ХХ века. –М: 1998. 

3. Машан М.С. Политическая система Казахстана. –Алматы: 2001. 

4. Политический консалтинг в Казахстане. –Алматы: 2000. 

5. Общество и исследования, поиск концепций. –СПб: 2002. 

6. Чугунов А.В. Политика и Интернет: политическая коммуникация в 

условиях развития современных информационных технологий.  

7. Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействие 

в информационном обществе. –СПб: 2003. 

8. Поляков П.В. Основы политического консультирования. –М: КДУ 

9. Шомова С. Политические шахматы. –М: Рип-Холдинг, 2001. 

10. Вершинин М.С. Политические коммуникация в информационном 

обществе. –СПб, изд.Михайлова, 2001. 
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филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті профессоры Ж.Әбдіжәділқызы 

  

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ  

 

Курстың мақсаты – бұқаралық коммуникацияның методологиялық 

теориясы мен әдістері, қазіргі медиа үдерістерді зерттеудің ғылыми-

теориялық тұжырымдарын қарастыру. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, ХХ ғ. 

басында Батыс елдері мен АҚШ-тың ғалымдары, сарапшылары, 

саясаттанушылары мен БАҚ өкілдері мемлекеттік саясат пен қоғам 

арасындағы қарым-қатынас теориясы мен тәжірибесіне зерттеулер жүргізе 

бастады. Бұл мәселелер парламент залдары мен жоғары оқу орындарының 

аудиторияларында талқыланған өзекті мәселелердің қатарында болды. 

Мыңжылдықтар тоғысындағы жаһандық өзгерістер саясат, экономика, 

әлеумет, мәдениет салаларын түбегейлі өзгерістерге ұшыратып, 

«материалдық құндылықтардан» «постматериалдық құндылықтарға» қарай 

біртіндеп дами бастады. Бүгінде ақпаратты жинап, өңдеп,  жинақтап, оны 

таратуда адамзаттың мүмкіндіктері ұлғая түсті, сондай-ақ саяси және 

әлеуметтік процестерге айтарлықтай өзгерістер әкелді.   

Курс міндеттері:  

1. Ақпараттық-коммуникативтік процестердің саяси субъект ретіндегі 

мәні мен құрылымын, саяси коммуникацияны теориялық зерттеу мәселелерін 

айқындау және сараптау; 

2. Саяси билік мен бұқаралық ақпарат құралдары қарым-қатынасының 

ерекшеліктері мен даму тенденцияларын айқындау;  

3. Бұқаралық коммуникацияның озық үлгілерінің қазақстандық 

қоғамның одан әрі демократиялану процесіне ықпалын анықтау;  

4. Саяси билік және бұқара қарым-қатынасындағы коммуникациялық 

әрекеттердің жүзеге асу технологияларын сипаттау, оның қоғамды 

модернизациялану процесіне қатысын айқындау; 

5. Электронды демократияның әлемдік тәжірибелерін сараптау және 

бұқаралық коммуникацияны жүзеге асырудың виртуалдық құралы ретінде 
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Қазақстандағы «электронды үкімет» құру, қалыптастыру проблемалары мен 

таяу болашағын айқындау;  

6. Қазақстан қоғамындағы саяси сананы қалыптастырудағы бұқаралық 

коммуникация құралдарының рөлі мен саяси коммуникативтік 

технологиялардың даму кезеңдерін айқындау;  

Пререквизиттері: «Журналистика негіздері», «Бұқаралық 

коммуникация арналары мен институттары».  

Постреквизиттері: «Кросс-мәдени коммуникация және журналистика 

ерекшеліктері», «Мәдениетаралық коммуникация»  бейіндік бағытта 

жүргізілетін таңдаулы курстар.  

Магистрант: 

- Методологияның ғылыми-теориялық негіздері мен  оны зерттеу 

әдістерін игеруде;  

- Бұқаралық коммуникацияның теориялық мәселелерін  қарастыруда;  

- Жаңа медиа технологияларды игере білуде;  

- Бұқаралық коммуникация арналары мен институттары туралы 

талдаулар жасауға;  

- Бұқаралық коммуникация жүйесімен кәсіби байланыстар 

қалыптастыруда құзіретті болуы керек. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тарау аталуы 

1 Кіріспе 

2 Жалпы методология негіздері мен оның түрлері. Шетелдік және 

отандық тәжірибе.  

3 Бұқаралық коммуникацияның ғылыми-теориялық мәселелерін 

зерттеу 

4 Бұқаралық коммуникацияның жаңа технологиялық құрылымдары. 

5 Бұқаралық коммуникацияның арналары мен институттары.   
 

ПӘН МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе. Методология ұғымы: зерттеу әдістері мен ғылыми 

тұжырымдамалары 

Методологиялық зерттеулер, қолданбалық-тәжірибелік әдіс-тәсілдер.  

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы бұқаралық коммуникацияның 

қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін, проблемаларын, сонымен қатар саяси 

билік – масс-медиа – бұқара қарым-қатынасының, мемлекет пен бұқараның 

виртуалдық диалогының шетелдік озық үлгілерін қарастырып, оның 

Қазақстан қоғамын модернизациялануға ықпалы мен осы байланыстарды 

жетілдіруге арналған кепілдемелер ұсынылады.  

 

Бұқаралық коммуникация құралдары және қоғаммен байланыс 

Бұқаралық коммуникация және қоғам. Билікпен байланыстың  ерекшелік 

сипаттары. Бұқаралық коммуникацияның діни-танымдық, сот-құқықтық, 
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мәдени коммуникация түрлерінің даму болашағы. Қоғамдық сананы 

қалыптастыру жағдайындағы коммуникация қызметі. 

Мемлекеттік билік пен оның институттарының жұртшылықпен 

бұқаралық коммуникация құралдары арқылы азаматтардың саяси шешім 

қабылдауына, саяси белсендігі мен мәдениетін арттыруда, нәтижесінде 

қоғамдық пікір мен қоғамдық сана қалыптастыруға ықпал етуі басым сипат 

алуда. Бұл мемлекеттің саясатын бұқараға жеткізу мен жариялау 

институттуары арасында бәсекеге қабілеттілік орта қалыптастыра бастады. 

 

Бұқаралық коммуникация және шетелдік зерттеушілердің ғылыми 

еңбектері 

Батыс ғалымдарының бұқаралық коммуникация жөніндегі  еңбектеріне 

шолу (Р.Ж.Шварценберг, Ю.Хабермас, М.Вебер және т.б.). Орыс ғалымы 

В.В: Ильинннің «Рухани жаңару жолдары» еңбектеріне шолу.  

Бұқаралық коммуникация құралдары теориясын зерттеуде американдық 

саясаттанушы Г. Лассуэлл саяси коммуникацияны зерттеудің бастауы болып 

саналатын логикалық схемасын ұсынды. Лассуэлл формуласын жетілдіру 

мақсатында Р. Брэдокк коммуникацияның мақсаты мен қоршаған орта әсері 

жайындағы тезистерін  ұсынады. Әйгілі математик және ақпарат 

теориясының негізін салушылардың бірі К. Шеннон  мен әріптесі У. Уивер 

коммуникациялық процесті техникалық, технологиялық сипатта графикалық 

түрде түсіндіріп, коммуникацияны жүйелік және бағыттас процес деп 

таниды. К. Шеннон мен У. Уивердің идеясын дамытқан М. Дефлер 

жүйелілік, бағытталу процестерінен  басқа кері байланыс процесін әйгілейді. 
 

Бұқаралық коммуникацияның түрлері 

Бұқаралық коммуникацияның белгілі формалары: ресми емес 

байланыстар, қоғамдық-саяси ұйымдар,  бірлестіктер мен институттар, 

баспасөз және электронды БАҚ құралдары.  

Коммуникация формалары: көпшілік ақпараттық үрдістер пен 

әлеуметтік топтардың жиылысы (мәжіліс, митинг, саяси концерт, шоу, 

референдум және  саяси хиппингтер).  

Ұлттық символикалардың манипуляциясы, қасиетті символдар мен 

орындар, террорлық актілер, саяси өлімдер және т.б. Бұқаралық 

коммуникацияны теориясында БАҚ және мемлекет арасындағы қарым-

қатынас даму типологиясының бірнеше модельдері қарастырылған. Олардың 

қатарында әлем елдерінің ақпараттық саяси жүйесінде кеңінен танымал: 

тәуелсіз баспасөз немесе еркін идея нарығы моделі, әлеуметтік 

жауапкершілік моделі, демократиялық өкілдік моделі, кеңестік социалистік 

модель, авторитарлық модель, даму моделі (үшінші әлем елдері моделі). 
 

БАҚ және бұқаралық коммуникация 

Бұқаралық коммуникация мен аудиторияның байланысындағы 

функцияларды анықтау. Г.Лассауэлдің саяси коммуникация туралы 

анықтамалары.  
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Ақпараттық, корреляционды, континутивті, көңіл көтерушілік, 

мобильдік, функционалдық коммуникация. 

 

Бұқаралық коммуникацияның теориялық мәселелерін зерттеу  
Теориялық тұжырымдардағы Франкфурт мектебінің  рөлі. Саяси 

коммуникацияның әлеуметтік және саяси тәртіпті қолдаудағы маңызы мен 

рөлі. 

Жаһандану жағдайында Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарының 

саяси процестерді қалыптастыру мен дамытудағы рөлі, БАҚ-тың саяси күрес 

пен бәсекелестік құралы ретіндегі маңызы, Қазақстанның әлеуметтік-саяси 

трансформациясы контексіндегі БАҚ қызметінің ерекшеліктері, отандық 

масс-медиа, оның қоғамның модернизациялану процесіне ықпалы, 

ақпараттық алаң мен оны реттеу мәселелері аталған зерттеулердің саяси 

сарапталуына негіз болды. Бұқаралық ақпарат құралдарын саяси 

маркетингтің құралы ретінде қарастырған С.Ю. Петренконың [55], саяси 

жарнаманың Қазақстандағы даму үрдістерін М.Ө. Насимов [56], саяси 

маркетинг қалыптасуының қазақстандық тәжірибесін С.Ж. Досанова [57] 

сияқты ғалымдар зерттейді.  
 

Бұқаралық коммуникацияны зерттеудегі батыс- шығыс 

мектептерінің ерекшеліктері 

Бұқаралық коммуникация теориясы: Батыс және Шығыс елдеріндегі 

қоғамдық ғылымдар. Саяси ғылымдар саласын зерттеушілер саясаттың адам 

қызметінің түрі, қоғамдық сананың формасы ретінде коммуникациямен 

тығыз байланысын ерекше атап өтеді. Олар саяси коммуникация қызметі 

білімді санаға, жекені жалпыға, ұғымды білімге, іс-әрекетке және  қимылға 

айналдыратындығын атап өтеді. Саясат адам қызметінен, коммуникациялық 

процестен тыс өмір сүрмейді. Осылайша саяси коммуникация әлеуметтік-

ақпараттық саясат алаңында көрініс табады. 
 

Бұқаралық коммуникацияның теориялық  пішіндері  
Бұқаралық коммуникацияның жинақталған дәстүрлі үш моделі: 

семиотикалық, архетипикалық және мифологиялық. Осы моделдер 

басылымдық және электронды ақпарат құралдары практикасында 

пайдаланылатын элементтер мен әдіс-тәсілдердің толық сипатын ашып 

береді.  

И.А. Ильин саяси коммуникацияның құқықтық сана міндетіне ерекше 

көңіл аударады. Ол 1935 жылы жазған «Рухани жаңару жолдары» еңбегінде 

саясат дегеніміз партиялық мәжбүрлеу, өтірік айту, қаскүнемдік емес, ол 

патриоттық мақсатқа жету мен  шынайы мемлекеттік міндеттерді шешудегі 

құқықтық сана дейді.   
 

Семиотика бұқаралық коммуникация моделі ретінде. 

Семиотика – қимыл, әрекет, вербальды және визуальды сөз стилі, 

статистикалық және динамикалық иконография мен белгілер. Саяси 

коммуникация әр уақыт қарым-қатынас барысында шынайы, анық, айқын 
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көрініс тауып, талқыланып, теңеліп отырады. Саяси коммуникация 

саясаткерлер мен журналистер  үшін қаншалықты өткір, қаншалықты игі 

мақсатты болмасын олар әрқашан да ақиқатпен санасуы тиіс. Әділдікті, 

өнегелілікті, игілікті күшпен орнатуға болмайды. Дегенмен тоталитарлық 

режимдердің қайғылы нәтижесі осы айтылған ойларды дәлелдей түскендей.  
 

Архетип бұқаралық коммуникация моделі ретінде 
Архетип – тарихи және гендік тұрғыда қалыптасқан индивидтің 

стеореотипі. Осы моделдің адамзат тарихындағы сипаттары, көріністері. Осы 

модельдер басылымдық және  электрондық саяси коммуникацияда 

қолданылатын тәсілдер, әдістер, элементтер жөнінде толық түсінік береді. 

Эмоционалды тиімді  коммуникация тәсілдерін пайдалану ХХ ғасыр 

философтары ұсынған модельдерден бастау алады. 
 

Мифология бұқаралық коммуникация моделі ретінде  

Мифология – тарихи, идеологиялық көркем мифтердің жиынтығы. Осы 

моделдің мәдени дәстүр авторитеті мен оқырман, көрермен санасына тиімді 

әсер етуі. Саяси коммуникациядағы символика және мифология теориясы. 

Көпшілік ақпаратты тұтынушы оқырман мен көрермендердің саяси 

көзқарастарына, пікірлеріне саяси бағыттар мен тәсілдер, белгілі идеялар, 

стеоретиптер, пікірлер мен образдардың әсер етуі.  
 

Хабарламалардағы мазмұн бірлігі:  саяси құндылықтар 

Әлемдік масштабтағы саясатты сараптаудағы “символдық белгілер”; 

саяси құндылықтарды жүзеге асырудағы тәсілдердің сипаты; құндылықтарға 

негізделген көңіл білдіру дәрежесі.   «Символ» және «саяси символ» өлшем 

бірлігі. 

Р.Барттың либералды мифтің риторикалық формаларын ұсынуы. Олар:   

егу (прививка), тарихтан өшіріп тастау, ұқсастық, тавтология, сапаның 

квантификациясы, констатация. 
 

Көпшілік  коммуникация тілі 

Вербальды және визуальды коммуникация. Жазбаша, ауызша және 

визуальды мифтердегі образдардың түрленуі. Латын тілінен енген сөздердің 

көпшілік коммуникация тілінде қолданылуы. Авторитарлық және 

тоталитарлық режимнен демократиялық қоғамға өту кезеңіндегі «Адам-

Үкімет-Қоғам» формуласынан «Адам-Қоғам-Үкімет» формуласына дейін.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда билік – БАҚ – бұқара қарым-қатынасы: 

«БАҚ – саяси биліктің шоғырланған ақпараттық ресурсы», «БАҚ – саяси 

биліктің бұқараның билеп-төстеу құралы»,  «Сараптамалық-іскери БАҚ – 

билік пен  саяси элитаның құралы», «БАҚ-тағы сауықтыру – бұқаралық 

сананы еліктіру құралы», «Бұқаралық коммуникация құралдары – 

демократия кепілі» үлгісінде жүзеге асуда. Аталған саяси ақпараттық-

коммуникативтік процестердің даму үлігелері Қазақстандық қоғамның 

демократиялану процесіне ықпалын айқындайды.  
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ҰСЫНЫЛАТЫН ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ҮЛГІЛІК  

ТІЗІМІ: 

 

1. Методологиялық ғылыми әдістерге талдаулар жасау. 

2. Қоғам мен коммуникацияның байланысын, олардың жалпылық және  

ерекшелік сипаттарын атаңыз. Саясат адам қызметінің бір түрі, қоғамдық 

сананың формасы ретіндегі коммуникациямен байланысын түсіндіріңіз. 

3. Саяси хабарламалардағы мазмұн бірлігіне сипаттама беріңіздер.   

«Символ» және «саяси символ» өлшем бірлігін түсіндіріңіздер. 

4. Символика және мифология теориясын сипаттаңыз. Саяси бағыттар 

мен тәсілдер, белгілі идеялар, стереотиптер. 

5. “Мифология моделі” ұғымын түсіндіріңіз. Осы моделдің оқырман, 

көрермен санасына тиімді әсер етуін анықтау. 

6. Архетипика – тарихи және гендік тұрғыда қалыптасқан индивидтің 

стеореотипі екендігін дәлелдеңіз. Осы моделдің адамзат тарихындағы 

сипаттары, көріністерін мысалға алыңыз. 

7. Семиотика-статистикалық және динамикалық иконография мен 

белгілер. Осы қасиеттердің сипатын ашу. 

8. Саяси коммуникацияның дәстүрлі үш моделін (семиотикалық, 

архетипикалық және мифологиялық) сипаттаңыз.  

9. Саяси коммуникацияның теориялық моделдерінің құрылымын 

түсіндіріңіз. Осы моделдердің қоғамды массовизациялау мен  топастануы 

құралы ретінде және  ағартушылық, гуманизмдік сипатта пайдаланылуына 

еліміздегі саяси-тарихи мысалдар бойынша талдаңыз. 

10. Батыс және Шығыс елдеріндегі қоғамдық ғылымдардағы 

(социология, политология, философия) массалық коммуникация 

теориясының дамуына мысалдар келітіріңіз. 

11. Бұқаралық коммуникация проблемаларын зерттеудегі Франкфурт 

мектебінің рөлін атаңыз. Осы мектеп ғалымдарының саяси 

коммуникацияның әлеуметтік және саяси тәртіпті қолдаудағы маңызын, 

рөлін атап көрсетуін еліміздегі саяси жағдаймен байланыстыра, салыстыра 

отырып айтып беріңіз. 

12. Г.Лассауэлдің саяси коммуникация қызметін жіктеуі бойынша 

еліміздегі БАҚ ақпараттары мен материалдарынан осы қызметтерді 

сипаттаңыз  (ақпараттық, корреляционды, континутивті, көңіл көтерушілік, 

мобилдік, функционалдық).  

13. Қазақстандық БАҚ пен массалық аудиториямен байланысындағы 

саяси коммуникацияның функцияларын анықтау.  

14. Бұқаралық хиппингтің (ұлттық символикалардың манипуляциясы, 

қасиетті символдар мен орындарды саяси миссиясына  пайдалану, террорлық 

актілер, саяси өлімдер және т.б.) біздің еліміздегі көріністері бар ма? Болса 

оларға нақты дәлелдер келтіру. 
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15. Көпшілік ақпараттық процесс пен коммуникация формалары - 

әлеуметтік топтардың жиылысына Қазақстандағы саяси жағдай бойынша 

мысал келтіру (мәжіліс, митинг, саяси концерт, шоу, референдум).  

16. Бұқаралық коммуникацияның формаларын атаңыз. Қазақстандағы 

саяси ұйымдар, бірлестіктер, институттар жөнінде не білесіз? 

17. Саяси коммуникация жөнінде зерттеу жүргізген Батыс 

ғалымдарының зерттеулерін айтып беріңіз. В.В.Ильиннің саясаттың рөлі 

жайындағы гумандық үрдістерін түсіндіріңіз. 

18. Вербальды және визуальды коммуникациядағы, жазбаша, ауызша 

және визуальды мифтердегі образдардың түрленуін түсіндіріңіз.  

19. «Адам-Үкімет-Қоғам» формуласынан «Адам-Қоғам-Үкімет» 

формуласына дейінгі кезеңге баға беріңіз. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ 

ТІЗІМІ: 

 

1. Методологиялық зерттеулердің әдістері мен жаңа технологиялары. 

2. Бұқаралық коммуникация қызметі және оның ақпараттық кеңістіктегі 

рөлі. 

3. Саяси коммуникация туралы шетел ғалымдарының зерттеулеріне шолу. 

4. Бұқаралық коммуникацияны жүзеге асыру формаларын талдау.  

5. Қазақстандық және шетелдік БАҚ. Саяси партиялар мен ұйымдар, 

бірлестіктер, институттар арасындағы байланыстарға шолу. 

6. Коммуникацияның түрлеріне сипаттама жасау. 

7. Қазақстандағы саяси жағдай бойынша әлеуметтік топтардың қызметіне 

шолу. Саяси хиппинг. 

8. Бұқаралық коммуникация мен аудиторияның арасындағы кері байланыс. 

9. Бұқаралық коммуникацияның функциялары. 

10. Г.Лассауэлдің саяси коммуникация қызметі туралы зерттеулері. 

11. Бұқаралық коммуникация проблемаларын зерттеудегі шетелдік 

ғалымдардың еңбектері бойынша сараптама жасау 

12. Бұқаралық коммуникацияның әлеуметтік және саяси тәртіпті қолдаудағы 

маңызы. Франкфурт мектебі. 

13. Қоғамдық ғылымдардағы (социология, политология, философия) 

бұқаралық коммуникация теориясының дамуы.   

14. Бұқаралық коммуникацияның теориялық модельдерінің құрылымы.  

15. Бұқаралық  коммуникацияның жинақталған дәстүрлі үш моделі 

(семиотикалық, архетипикалық және мифологиялық).  

16. Архетипика – тарихи және гендік тұрғыда қалыптасқан индивидтің 

стеореотипі екендігін дәлелдеңіз.  

17. “Мифология моделі” ұғымын түсіндіріңіз.  

18. Осы моделдің мәдени дәстүр авторитеті мен оқырман, көрермен санасына 

тиімді әсер етуі. 
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19. Саяси коммуникациядағы символика және мифология теориясын 

сипаттаңыз. 

20. Оқырман мен көрермендердің саяси көзқарастары мен сауаттылығын 

арттыру  бағыттары 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Сұлтанбаева Г. Бұқаралық коммуникацияны зерттеудің қазіргі әдістері. 

Оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 192 б. 

2. Саяси коммуникацияның негіздері мен тәжірибесі. Оқу құралы. –

Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 162 б. 

3. Перлматтер Д.Д. Справочник по политическому консультированию. –

М: Имидж-контакт; Инфра-М., 2001. 

4. Панарин И., Панарина Л.. Информационная война и мир. –М: ОЛМА-

ПРЕСС, 2000. 

5. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. -

М.: Рип-Холдинг, 2003. 

6. Зазыкина Е.В. Политический PR: символы. –М.: Юринформпресс, 

2000. 

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

методология анализа и практика исследований. –М: 2000. 

 

Қосымша: 

1. Дж. Трент, Р.Риденберг. Коммуникация  в политических кампаниях: 

принципы и практики. –М: 2001. 

2. Почепцов Г.Г. Коммуникативная технология ХХ века. –М: 1998. 

3. Машан М.С. Политическая система Казахстана. –Алматы: 2001. 

4. Политический консалтинг в Казахстане. –Алматы: 2000. 

5. Общество и исследования, поиск концепций. –СПб: 2002. 

6. Чугунов А.В. Политика и Интернет: политическая коммуникация в 

условиях развития современных информационных технологий.  

7. Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействие 

в информационном обществе. –СПб: 2003. 

8. Поляков П.В. Основы политического консультирования. –М: КДУ 

9. Шомова С. Политические шахматы. –М: Рип-Холдинг, 2001. 

10. Вершинин М.С. Политические коммуникация в информационном 

обществе. –СПб, изд.Михайлова, 2001. 
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SMT 6201 СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА ТЕХНОЛОГИИ 

объем 2 кредита 

Авторы: 

кандидат филологических наук, и.о. профессора О.Ж.Ошанова 

старший преподаватель Н.Б.Есхуатова 

 

Рецензенты: 

доктор исторических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби 

С.Х.Барлыбаева 

кандидат филологических наук, доцент Университета «Туран» 

Н.С.Кенжегулова 
               

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Цели и задачи дисциплины. Дисциплина «Современные 

медиатехнологии» об изменениях человеческих ценностей и глобального 

информационного пространства журналистики во время публичного 

процесса, чтобы переломить ситуацию в сторону формирования новых 

научных знаний и понимания законов, стремление к дифференциации. 

Признание природы мастерства теоретических и практических основ 

современных медиатехнологий для развития журналистики в Казахстане и 

развивающихся странах,  это новый анализ тенденций развития, а также 

современные технологии, для  установления влияния традиционной 

журналистики и обратной связи с аудиторией открывающий путь к новым 

методам глубокого изучения. 

"Современные медиатехнологии" на факультетах журналистики 

является базовым курсом для студентов. 

Пререквизиты: «Теория и практика массовых коммуникаций", 

"Современные средства массовой коммуникации", "Мультимедийная 

журналистика". 

Постреквизиты: "Конвергентная журналистика", "СМИ и новые 

информационные технологии", "Интернет-журналистика". 

Компетенции: Во время учебного курса студенты должны овладеть 

знаниями: 

Влияние современных медиатехнологий на традиционную 

журналистику; 

Современные медиатехнологии, современные тенденции; 

Система, используемая в области технологии цифровых средств 

массовой информации; 

Систематизация и социальные различия в традиционной 

журналистике; 

должны уметь: 
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- Инструментальный: в контексте глобализации, развитие 

традиционных и новых средств массовой информации, для расширения 

уровня общего мировоззрения; 

-  Межличностные: творческое мышление, а также должны быть 

готовы к работе с морально-психологической точки зрения с 

современными средствами массовой информации; 

- Система: разработка профессиональных учебных материалов ТВ и 

Интернета; 

Тема компетенции: разработка онлайн материал; радио и видео, 

делать фотографии, видео и звуковую инсталляцию, методы подготовки 

материала мультимедиа обучения. 

- Социальные и аналитические исследования в области 

журналистики; 

Навыки: 

Современные методы мультимедийной журналистики, 

теоретические и практические подходы к изучению профессионального 

направления; 

Влияние современных технологий на развитие средств массовой 

информации и их понимания специфики общества. 

Мультимедийный журналист, освоиение навыков и желание 

работать. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название темы 

1 История и развитие концепции новых медиа  

2 

Новые средства массовой информации, создание мощного 

инструмента для социальных изменений и информационной 

безопасности.  

3 
Влияние современных технологий на традиционную  

журналистику.  

4 Современные направления развития медиатехнологий. 

5 Телевизионные каналы и система онлайн-новостей в стране.  

6 Формы электронной коммуникации и социальной журналистики.  

7 Онлайн-коммуникация: основной текст и изображение.  

8 

Новые типы носителей: мобильные презентации, цифровой 

интеграции данных, интернет-сообщества, интерактивное вещание 

через Интернет, CD и DVD медиа. Виды новых медиа: мобильные 

презентации, интеграция цифровых данных, онлайн-сообщества, 

выход в прямой эфир через интернет,  CD и DVD медиа 

9 Тенденции развития иностранной онлайн-журналистики.    

10 3-D в реальной и виртуальной жизни и ее влияние на аудиторию. 

11 
Информационные потоки в форме видео и аудио. Интерфейсы 

интерактивных пользователей высокого уровня.  

12 Новые методы массовой информации и обратная связь с 
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аудиторией: интерактивная обратная связь с клиентом, 

Возможность демонстрации творческого потенциала клиентов, 

изменение содержания материалов,  свобода доступа. 

13 Онлайн журналистика и основы законодательного урегулирования. 

14 Мультимедийный журналист: IT технологии и мастер-класс.  

15 
Особенности цифрового медиа: методы работы в сети и 

подготовка материала . 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение 

Свободный обмен информацией стал проблемой национальной 

безопасности информации. Компьютерные технологии – это потенциал 

для развития страны и для сотрудничества с другими странами, но также 

это идеологическая близость – скрытое влияние негативного воздействия, 

которую следует предотвратить на основе методов регулярной защиты. В 

связи с этим, мир внешней политики в области журналистики могут 

оставаться анонимными. Новая эра отечественных традиционных и 

цифровых средств массовой информации развивается с новыми 

требованиями. 

В настоящее время журналистика с современными передовыми 

технологиями интегрирована в социальный сектор.  Началом Интернета 

является появление новых форм средств массовой информации, таких как 

цифровые. Граждане нашей страны на сегодняшний день очень 

компетентные и благодаря систематическому использованию цифровых 

технологий и новые медиа адаптированы в соответствии требованиям 

современных технологий. 

К преподаванию дисциплины: 

- Влияние на развитие передовых технологий, современные 

традиционные средства массовой информации, влияние новых медиа на  

на традиционные средства массовой информации; новые виды средств 

массовой информации; роль средств массовой информации и 

журналистики в развитии новых информационных технологий. 

Обучение проблемы дисциплины: 

• направления развития новых медиа-функций для создания и 

анализа систем обратной связи аудитории; 

Оценка развития онлайн-журналистики и ее правового 

регулирования нормативно-правовой базы; 

В новой эпохе глобализации, развитие знаний в области 

информационных технологий и связи; 

Особенности отечественной онлайн-журналистики; 

• Мультимедийный журналист: IT технологии и творческие навыки 

• возможности цифровых медиа: работа в сети, материалы, 

тщательно вырезанные или штампованные, интерактивная форма. 
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Методологической основой преподавания анализ основных 

концепций журналистики в области разработки новых средств массовой 

информации, цифровых медиа по отношению к своему собственному 

анализу характера знаний, необходимых для мультимедийных 

журналистов, чтобы определить требования профессионального поведения 

и социальных исследований, обследований среди профессионалов, так и 

обычных пользователей социальных сетей, а также до современных 

потребителей, как положительное, так и негативное влияние на развитие 

исследований в этом направлении, и это упорядочение мира и мнения 

ученых. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общее понимание курса. Формирование концепции новых 

средств массовой информации, история 

Источники информации, специальный обзор литературы. Анализ 

современного уровня медиатехнологий страны. Цифровой и 

высокотехнологичный век журналистики, важность развития нового 

направления. 

Новые медиа как мощный инструмент для социальных изменений и 

информационной безопасности 

Влияние развития традиционных медиа-технологий, а также 

появление новых форм средств массовой информации, концепция 

журналистики в становлении передовых технологий, новое содержание и 

новые формы. Средство воздействия на государственные средства 

массовой информации. Государственный контроль потока информации в 

Интернете и социальных сетях. 

 

Влияние современных технологий на традиционную 

журналистику 

Появление Интернет-журналистики  и вытеснение традиционных 

средств массовой информации, логическая последовательность. Пресс-

анализ причин снижения спроса на читателей. Способность конкурировать 

с требованиями современной и профессиональной прессы. 

 

Развитие современных медиатехнологий 

Сообщения электронной почты. Передовые технологии, 

используемые в профессиональной деятельности журналиста. Наличие и 

развитие цифровых технологий. Увеличение числа потребителей новых 

средств массовой информации. 

 

Система телевидения страны и интернет-новости 

Анализ опыта локального вещания телевизионных онлайн каналов. 

Определение направления развития мультимедийной журналистики в 
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стране. Особенности интернет-новостей и интерактивных методов 

коммуникации анализа. Анализ опыта зарубежных телеканалов, нового 

творческого направления.  

Электронные формы коммуникации и социальной журналистики 

Цифровое интерактивное вещание, Интернет, появление новой 

информационной среды и растущее идеологическое влияние, воздействие. 

Конкуренция между традиционными и современными средствами 

массовой информации. Увеличение числа потребителей в социальных 

сетях и способы разрешения проблемы с правовой и этической точки 

зрения. 

 

Интернет связь: основной текст и изображение 

Интернет стал универсальным средством коммуникации и 

информации. Установка интерактивных функций связи, эффективные 

способы общения с аудиторией. Особенности онлайн-системы вещания и 

влияние аудитории. 

 

Новые типы носителей: мобильные презентации, цифровая  передача 

данных, интернет-сообщества, интерактивная трансляция через Интернет, 

CD и DVD медиа 

Новые виды средств массовой информации в стране, в каждом 

секторе общества, в том числе журналистики, особенно на телевидении, 

радио и мультимедиа экспертной системы и особенности их применения в 

области журналистики. 

 

Развитие внешней интернет-журналистики 

Что касается развития интернет-журналистики в стране, в областях 

знаний, всемирно известных зарубежных информационных агентств и 

телевидения и радиовещания опыт и знания в Интернете. Анализ с точки 

зрения жанра и анализа тематического контента. 

 

3-D виртуальный мир и его влияние на аудиторию 

Всестороннее развитие средств массовой информации в процессе 

глобализации. Медиа влияние на развитие передовых технологий. Поиски 

замены виртуального мира и реальной жизни: негативное влияние и 

выгоды. 

 

Поток информации в виде видео и аудио. Высоко-интерактивные 

пользовательские интерфейсы 

Непрерывный поток информации в виде аудио и видео потока 

информации: выбор темы и содержания, а также контроль и 

регулирование правовой основы для использования потребителями 
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Новые методы СМИ и аудитории обратной связи: интерактивная 

обратная связь с клиентом, по усмотрению потребителей, чтобы показать 

творческий потенциал потребительского доступа к материалу, и где когда-

либо свободу создавать и изменять содержание своих собственных. 

Социальный аспект на телевидении и радио, а также методы анализа 

установления контакта с аудиторией. 

 

Правовое регулирование онлайн-журналистики и правовые 

аспекты 

Новая коммуникационная среда. Творческая свобода и свобода 

выражения мнений, способы их разрешения в медиасфере. Общие услуги в 

области средств массовой информации, Интернета и мира в отношении 

урегулирования юридических документов. 

 

Мультимедийный журналист: IT технологии и творческие 

навыки 

Поведение современных профессиональных журналистов: 

профессиональный подход, производительность труда, творческий 

подход, грамотность. Сбор данных, проектирование, создание и 

управление новым подходом. Мультимедийный журналист, особенности 

традиционных репортеров. 

Цифровые мультимедийные функции: работать в Интернете, умение 

работать с помощью специальных программ, необходимых для выполнения 

обязанностей профессионального журналиста, компактная форма материала, 

передача информации понятным языком, короткие, сжатые по размеру и в 

интерактивной форме. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Информационное общество и новые концепции журналистики. 

2. История становления и развития концепции новых медиа 

3. Влияние новых медиа на общество и социальные изменения. 

4. Журналистика и информационная безопасность. 

5. Уровень современных медиатехнологий и практика. 

6. Развитие мультимедийной журналистики в стране 

7. Особенности интернет-новости и интерактивные методы общения. 

8. Конкуренция между традиционными и современными средствами 

массовой информации. 

9. Установка интерактивных функций связи, эффективные способы 

общения с аудиторией 

10. Новые типы носителей: мобильные презентации, интеграция 

цифровых данных 

11. Новые виды средств массовой информации: интернет-

сообщества, в прямом эфире через интернет. 
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12. Новые типы носителей: CD и DVD медиа. 

13. Иностранные направления развития интернет-журналистики. 

14. В виртуальном мире и ее влияние на аудиторию. 

15. Высоко интерактивные пользовательские интерфейсы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРС 

1. Республика Казахстан «О средствах массовой информации" Закон и 

безопасность журналиста. 

2. Республика Казахстан «О средствах массовой информации" права и 

свободы слова. 

3. Защита Информационная безопасность правовая база, и 

профессиональные навыки журналистов. 

4. Правовое регулирование онлайн-журналистики и ее правовые основы 

5. Мультимедийный журналист: IT cawattılıq и творческие навыки 

6. Оригинальные мультимедийные журналисты из традиционных 

репортеров. 

7. Особенности Цифровые медиа 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРСП 

 

1. Современные технологии и их роль в развитии журналистики 

2. Мультимедийный журналист, работающий особенности. 

3. В отличие от интернет-журналистики и традиционной журналистики. 

4. Развитие Интернета: проблемы и перспективы. 

5. Новая информационная инфраструктура и развитие средств массовой 

информации в Казахстане. 

6. Интернет и средства массовой информации: способы взаимодействия. 

7. Новые подходы средств массовой информации и аудитории обратной 

связи. 
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IMIMP 5301 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИА ПРОЦЕССОВ 

 

объем 3 кредита 
 

Авторы: 

доктор политических наук, профессор Г.Султанбаева 

кандидат филологических  наук, доцент Г.Т.Майкотова 

ст.преподаватель Есхуатова Н.Б. 
 

Рецензенты: 

кандидат филологических наук, ассистент-профессор международного 

информационно-технологического университета Ж.Сейтжанова  

кандидат филологических наук, профессор Казахского национального 

университета имени Аль-Фараби Ж.Абдижадилкызы  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью данного курса является методологическая  теория и метод 

массовой коммуникации, исследования СМИ процесса и теоретических 

концепций.  Мировой опыт показывает, что в ХХ веке ученые, эксперты, 

политики, представители СМИ Западных стран и США  начали исследовать 

отношения между теорией и практикой. Эти вопросы являлись актуальными 

в обсуждениях в залах парламента и университетских аудиторий.  На рубеже 

тысячелетия, когда политика, экономика, общество и культура подверглись 

радикальным изменениям,  "материальные ценности" превратились в  

«постматериальные». На сегодняшний день информация собрана, 

обработана,  увеличились возможности людей, что и привело к значительным 

изменениям в политических и социальных процессах. 

      Цели курса: 

      1. Изучение процессов информационно-коммуникационных средств как 

политического субъекта и структуры политических проблем коммуникации 

теоретических исследований и анализа; 

     2. Особенности, определение характеристики и тенденции развития 

политических отношений между властью и СМИ; 

      3. Определение влияния  ведущей  казахстанской  модели массовых 

коммуникаций  процессу демократизации общества; 

      4. Описание политических отношений между властью и СМИ, выявление  

коммуникационных технологий для определения степени его участия в 

процессе модернизации общества; 

     5. Изучение опыта мировой электронной демократии и массовой 

коммуникации виртуальной реальности в качестве инструмента для 

реализации "электронного правительства" в целях определения проблем и 

перспектив; 
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    6. Роль средств массовой коммуникации в формировании политического 

сознания общества и политическое определение этапов развития 

коммуникационных технологий; 

  Пререквизиты: "Основы журналистики", "Каналы массовой коммуникации 

и институты". 

  Постреквизиты: "Кросс-культурные коммуникации и особенности 

журналистики», «межкультурная коммуникация» профиль в направлении 

курсов. 

     Магистрант: 

- Методология методов научных исследований и теоретических основ 

развития; 

- Учитывание  теоретических проблемы массовой коммуникации; 

- Владение новыми медиа-технологиями; 

- Анализ каналов связи массовых и учреждений; 

- Масс-система связи должна быть связана с формированием 

компетентного специалиста. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА 

 

№ Название раздела 

1 Введение 

2 Общая методология и основы ее видов. Зарубежный и отечественный 

опыт. 

3 Научно-теоретическое исследование проблем массовой 

коммуникации. 

4 Средства новых коммуникационных технологий 

5 Масс-коммуникационные каналы и институты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Понятие методологии: методов исследования и научных 

понятий 

   Методологические исследования, прикладные и практические 

подходы. Особенности формирования и развития средств массовой 

информации и проблем массовой коммуникации, а также политической 

власти средств массовой информации - отношения со СМИ, государственных 

и общественных виртуального общения передовых зарубежных моделей 

считается, эффект модернизации казахстанского общества и предложение 

рекомендации по улучшению этих отношений. 

  

Средства массовой информации и связь с общественностью 

Массовая коммуникация и общество. Отличительные особенности 

общения с властями. Массовые коммуникации религиозных, 

образовательных, правовых, культурных  перспектив развития 



36 

 

коммуникации. Роль коммуникаций в  формировании  общественного 

сознания. 

   Правительство и учреждения общественности через СМИ о процессе 

принятия политических решений, повышение культуры политической 

деятельности. Преобладание общественного мнения  влияет на  массовое 

сознание. Освещение публикации способствует представлению 

государственной политики для конкурентной среды. 

 

  Массовые коммуникации и научные труды зарубежных 

исследователей 

 Западные ученые работают над обзором  массовых коммуникаций. 

(Р.Ж.Шварценберг, Ю.Хабермас, М.Вебер және). Обзор трудов русского  

ученого  Ильина «Путь духовного обновления». 

В изучении теории массовых коммуникаций  американский  политолог 

Г. Лассвелл предложил  логику политической коммуникации, которая 

является началом исследования. Р.Брэддок  пояснил тезисы об окружающей 

среде. Известные математики  К. Шеннон и У. Уивер разьяснили 

технические, технологические и графические виды  интерпретации.  

К.Шеннон и У.Уивер сосредоточили внимание  на консистенции 

разнообразных процессов обратной связи. 

 

  Формы массовой коммуникации 

Определенные формы массовой коммуникации: формальные, 

социальные и политические организации, ассоциации и учреждения, пресса и 

электронные средства массовой информации. 

Формы коммуникации: информационные процессы и социальные 

группы в Ассамблее (собрания, митинги, политические, концерты, шоу, и 

политические хиппинги, референдум. 

Манипуляции национальными символами, священные символы, места, 

террористические акты, смерти и т.д. Теория массовой информации и связь с  

государством обеспечивает развитие отношений между типологией 

нескольких моделей. Они широко известны в политической системе стран 

мира: идея независимой прессы или модели свободного рынка, модель 

социальной ответственности, демократической модели представления, 

советская социалистическая модель, модель авторитарной модели развития 

(модель стран третьего мира). 

 

 Средства массовой информации и массовые  коммуникации 

Теоретическая роль Франкфуртской школы. Политическая 

коммуникация, социальная и политическая роль в поддержке порядка. 

Казахстан в условиях глобализации, роль средств массовой информации 

в формировании и развитии политического процесса, важность средств 

массовой информации как инструмент политической борьбы,  конкуренция в 

контексте трансформации социально-политических особенностей СМИ, 
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местные  средства  массовой информации, влияние процесса модернизации 

информационной платформы компании и ее регулирование. Это 

исследование стало основой политической оценки вопросов. Средства 

массовой информации как средство политического маркетинга С.Ю. 

Петренко, тенденции развития политической рекламы М.О Насимова, 

формирование политического маркетинга опыт казахстанского С.Ж 

Досанова.  
 

Особенности Западных и Восточных  школ в изучении массовой 

коммуникации 

Теория массовой коммуникации социальных наук   Западных и 

Воточных стран.  Политические исследователи научной политики в области 

человеческой деятельности. Общественность подчеркивает тесную связь 

сознания и коммуникаций  как форма общения. У них есть знания о 

политической категории связи, концепция всеобщего образования.  Политика 

не живет за пределами процесса общения человека. Это отражается на 

политическо-социальной коммуникации и информационной политике. 
 

Теоретические формы массовой коммуникации. 

Три традиционной  модели  массовых коммуникаций: семиотический, 

архетипический и мифологический. Эти модели используются в печатных и 

электронных СМИ. 

Айова Ильин уделяет особое внимание проблеме правового сознания 

политической коммуникации. В 1935 году он пишет  "Духовное 

возрождение". Суть в том, автор разьясняет  способы работы политики как 

партии принуждения, лжи, злонамеренных. Все это скитается к достижению  

цели решения реальных проблем государственной важности. 
 

Семиотика массовой информации в качестве модели. 

Семиотика - действие, вербальный и визуальный стиль, статические и 

динамические иконографии символов. Журналисты и  политики независимо 

от того, как они ставят задачу, в любом случае они должны быть близки к 

истине. Тем не менее, бывают и трагические результаты, что влечет за собой  

тоталитарный режим. 
 

Архетип как модель массовой коммуникации 

Архетип – стереотип исторического и генетического индивида. Свойства 

этой модели в истории взглядов человечества. Эти модели, используемые в 

печатных и электронных методов политической коммуникации, технологии, 

обеспечивает более полное понимание элементов. Эмоциональные 

эффективные методы коммуникации будут иметь возможность начать 

философами моделей двадцатого века.  
 

 Мифология как модель массовой коммуникации 

Мифология – сборник исторических идейно-художественное множеств.  

Эта культурная традиция модели органа и читателя, которая  оказывает 

благотворное влияние на умы зрителей. Теория политической коммуникации 
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символизма и мифологии. Политические убеждения, мнения, политические 

направления и подходы, идеи, стереотипы влияют на взгляды и изображения. 

 

Содержание сообщения: политические ценности 
Надлежащая проверка глобальной политики "символических знаков"; 

характер методов реализации политических ценностей; степень экспрессии 

на основе ценностей развлечений. "Символы" и "политический символ" 

единицы. 

Либеральный миф риторические формы представления Р.Барта.  К ним 

относятся: посев удалить историю, идентичность, тавтологию, качество, 

квантификации заявление. 
 

Массовый язык общения 

 Вербальная и визуальная коммуникация. Разнообразие письменных, 

устных и визуальных мифологических изображений. В большинстве 

Латинских слов используются на  коммуникационном языке.  Авторитарные 

и тоталитарные режимы во время перехода к демократическому обществу 

"Человек-Government компания" Формула "Человек из правительства" в 

формуле изобретения. 

Власти и средств массовой информации в Казахстане: "Средства 

массовой информации и политическая власть сосредоточена в 

информационном ресурсе", "СМИ доминировать над политической власти 

общественного захвата инструмента", "медиа-эксперт и бизнес-инструмент 

для правительства и политической элиты", "медиа Больше отдыха и средство 

вовлечения в общественное сознание "," средства массовой информации 

является гарантией демократии "модели осуществляется. Это политическое 

развитие информационных и коммуникационных процессов.  Казахстанская 

демократия определяет влияние на процесс демократизации общества. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Методологический анализ научных методов. 

2.Связь и подключение к компании, название их общих и специфических 

свойств. Политика является одним из видов человеческой деятельности. 

Объяснить общественное сознание как форма коммуникационного 

соединения. 

3. Описание  содержания политических сообщений. "Символы" и 

"политический символ". Объяснить единицу измерения. 

4. Охарактеризуйте теорию Марка и мифологии. Политические 

направления и подходы, идеи и стереотипы. 

5. "Мифология модель" Объяснить понятие. Этот читатель модели, 

чтобы определить влияние сознании аудитории. 

6. Arxetïpïka исторические и генетические доказательства контекста 

steoreotïpi индивида. Возьмем в качестве примера представления свойств 

этой модели в истории человечества. 
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7. Семиотика статической и динамической иконографии и символов. 

Открытый характер этих качеств. 

8. Три модели традиционной политической коммуникации 

(семиотической arxetïpïkalıq и мифической) характер. 

9. Объяснять теоретические модели структуры политической 

коммуникации. Эти модели massovïzacïyalaw общество и topastanwı и 

образовательный характер человечества в качестве средства борьбы с 

политическими и историческими примерами использования. 

10. Западные и восточные страны, общественные науки (социология, 

политология, философия) примеры развития теории массовой коммуникации 

kelitiriñiz. 

11. Какова роль в изучении проблем Франкфуртской школы массовых 

коммуникаций.? Эта школа политической коммуникации, социальной и 

политологов, чтобы подчеркнуть важность поддержания порядка в роли 

Расскажите сравнение с соответствующей политической ситуацией в стране. 

12.  Материалы Г.Лассауэла  об  информации средствах массовой 

информации в стране, согласно классификации услуг связи (политической 

информации, настроение, подвижность, и функциональные). 

13. Казахстанские средства массовой информации служат для 

определения функций политической коммуникации с аудиторией. 

14. Массовое (манипулирование национальными символами, священных 

символов и мест политической миссии, террористических актов, 

политической, смерти и т.д.), есть проявление нашей страны? Если они 

настоящие аргументы. 

15. Многие формы информационных и коммуникационных процесс - 

иллюстрации на политической ситуации социальных групп (собраний, 

митингов, политических, концерты, шоу, референдум). 

16. Каковы формы массовой коммуникации. Политические организации, 

ассоциации, институты. Что вы знаете о них? 

17. Политические исследования связи, проведенного западными 

учеными на научно-исследовательском . Объясните о роли политики 

гуманных процессов. 

18. Вербальные и визуальные коммуникации. Обьяснить изменения  

письменного, устного,  визуального и мифологического изображения. 

19. Человек-"правительство"-социум на период до утверждения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

1. Методологические методы исследования и новые технологии. 

2. Массовые коммуникации и ее роль в информационном пространстве. 

3. Политическая коммуникация по обзору исследований иностранных 

ученых. 

4. Анализ форм массовой коммуникации. 
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5. Казахстанские и зарубежные СМИ. Политические партии и организации, 

ассоциации, отношения между институтами. 

6. Описание типов связи. 

7. Обзор социальных групп на политической ситуации в Казахстане. 

Политический хиппинг. 

8. Массовая коммуникация и обратная связь между аудиторией. 

9. Функции массовой коммуникации. 

10. Исследование Г.Лассауэла по политической коммуникации. 

11. Анализ зарубежных ученых в изучении проблем массовой коммуникации. 

12. Важность массовой коммуникации в поддержку социального и 

политического порядка. Франкфуртская школа. 

13. В социальных науках (социологии, политологии, философии) развитие 

теории массовой коммуникации. 

14. Структура теоретических моделей массовой коммуникации. 

15. Накопил три традиционной модели массовой коммуникации 

(семиотический,aрхиетипический и мифологический). 

16. Aрхиетипика, исторические и генетические доказательства контекста 

стереотипного индивида. 

17. "Мифология модель" Объяснить понятие. 

18. Эта модель культурной традиции орган и читатель, оказывают 

благотворное влияние на умы зрителей. 

19. Опишите теорию политической коммуникации символизма и мифологии. 

20. Читатели и политических взглядов и деятельности по распространению 

грамотности зрителей. 
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9. Шомова С. Политические шахматы. -М: Рип-Холдинг, 2001. 

10. Вершинин М.С. Политические коммуникация в информационном 

обществе. -СПб, изд.Михайлова.  
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IMIMP 5301 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИА ПРОЦЕССОВ 

 

объем 1 кредит 
 

Авторы: 

доктор политических наук, профессор Г.Султанбаева  

кандидат филологических  наук, доцент Г.Т.Майкотова  

ст.преподаватель Есхуатова Н.Б. 
 

Рецензенты: 

кандидат филологических наук, ассистент-профессор международного 

информационно-технологического университета Ж.Сейтжанова 

кандидат филологических наук, профессор Казахского национального 

университета имени Аль-Фараби Ж.Абдижадилкызы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью данного курса является методологическая  теория и метод 

массовой коммуникации, исследования СМИ процесса и теоретических 

концепций.  Мировой опыт показывает, что в ХХ веке ученые, эксперты, 

политики, представители СМИ Западных стран и США  начали исследовать 

отношения между теорией и практикой. Эти вопросы являлись актуальными 

в обсуждениях в залах парламента и университетских аудиторий.  На рубеже 

тысячелетия, когда политика, экономика, общество и культура подверглись 

радикальным изменениям, "материальные ценности" превратились в  

«постматериальные». На сегодняшний день информация собрана, 

обработана,  увеличились возможности людей, что и привело к значительным 

изменениям в политических и социальных процессах. 

      Цели курса: 

            1. Изучение процессов информационно-коммуникационных средств 

как политического субъекта и структуры политических проблем 

коммуникации теоретических исследований и анализа; 

      2. Особенности, определение характеристики и тенденции развития 

политических отношений между властью и СМИ; 

      3. Определение влияния  ведущей  казахстанской  модели массовых 

коммуникаций  процессу демократизации общества; 

      4. Описание политических отношений между властью и СМИ, выявление  

коммуникационных технологий для определения степени его участия в 

процессе модернизации общества; 

     5. Изучение опыта мировой электронной демократии и массовой 

коммуникации виртуальной реальности в качестве инструмента для 

реализации "электронного правительства" в целях определения проблем и 

перспектив; 
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    6. Роль средств массовой коммуникации в формировании политического 

сознания общества и политическое определение этапов развития 

коммуникационных технологий; 

  Пререквизиты: "Основы журналистики", "Каналы массовой коммуникации 

и институты". 

  Постреквизиты: "Кросс-культурные коммуникации и особенности 

журналистики», «межкультурная коммуникация» профиль в направлении 

курсов. 

     Магистрант: 

- Методология методов научных исследований и теоретических основ 

развития; 

- Учитывание  теоретических проблемы массовой коммуникации; 

- Владение новыми медиа-технологиями; 

- Анализ каналов связи массовых и учреждений; 

- Масс-система связи должна быть связана с формированием 

компетентного специалиста. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА 

 

№ Название раздела 

1 Введение 

2 Общая методология и основы ее видов. Зарубежный и отечественный 

опыт. 

3 Научно-теоретическое исследование проблем массовой 

коммуникации. 

4 Средства новых коммуникационных технологий 

5 Масс-коммуникационные каналы и институты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение. Понятие методологии: методов исследования и научных 

понятий 

   Методологические исследования, прикладные и практические 

подходы. Особенности формирования и развития средств массовой 

информации и проблем массовой коммуникации, а также политической 

власти средств массовой информации - отношения со СМИ, государственных 

и общественных виртуального общения передовых зарубежных моделей 

считается, эффект модернизации казахстанского общества и предложение 

рекомендации по улучшению этих отношений. 
  

Средства массовой информации и связь с общественностью 

Массовая коммуникация и общество. Отличительные особенности 

общения с властями. Массовые коммуникации религиозных, 

образовательных, правовых, культурных  перспектив развития 
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коммуникации. Роль коммуникаций в  формировании  общественного 

сознания. 

   Правительство и учреждения общественности через СМИ о процессе 

принятия политических решений, повышение культуры политической 

деятельности. Преобладание общественного мнения  влияет на  массовое 

сознание. Освещение публикации способствует представлению 

государственной политики для конкурентной среды. 
 

  Массовые коммуникации и научные труды зарубежных 

исследователей 

 Западные ученые работают над обзором  массовых коммуникаций. 

(Р.Ж.Шварценберг, Ю.Хабермас, М.Вебер және). Обзор трудов русского  

ученого  Ильина «Путь духовного обновления». 

    В изучении теории массовых коммуникаций  американский  

политолог Г. Лассвелл предложил  логику политической коммуникации, 

которая является началом исследования. Р.Брэддок  пояснил тезисы об 

окружающей среде. Известные математики  К. Шеннон и У. Уивер 

разьяснили технические, технологические и графические виды  

интерпретации.  К.Шеннон и У.Уивер сосредоточили внимание  на 

консистенции разнообразных процессов обратной связи. 
 

  Формы массовой коммуникации 

Определенные формы массовой коммуникации: формальные, 

социальные и политические организации, ассоциации и учреждения, пресса и 

электронные средства массовой информации. 

Формы коммуникации: информационные процессы и социальные 

группы в Ассамблее (собрания, митинги, политические, концерты, шоу, и 

политические хиппинги, референдум. 

Манипуляции национальными символами, священные символы, места, 

террористические акты, смерти и т.д. Теория массовой информации и связь с  

государством обеспечивает развитие отношений между типологией 

нескольких моделей. Они широко известны в политической системе стран 

мира: идея независимой прессы или модели свободного рынка, модель 

социальной ответственности, демократической модели представления, 

советская социалистическая модель, модель авторитарной модели развития 

(модель стран третьего мира). 
 

 Средства массовой информации и массовые  коммуникации 

Теоретическая роль Франкфуртской школы. Политическая 

коммуникация, социальная и политическая роль в поддержке порядка. 

Казахстан в условиях глобализации, роль средств массовой информации 

в формировании и развитии политического процесса, важность средств 

массовой информации как инструмент политической борьбы,  конкуренция в 

контексте трансформации социально-политических особенностей СМИ, 

местные  средства  массовой информации, влияние процесса модернизации 

информационной платформы компании и  ее регулирование. Это 
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исследование стало основой политической оценки вопросов. Средства 

массовой информации как средство политического маркетинга С.Ю. 

Петренко, тенденции развития политической рекламы М.О Насимова, 

формирование политического маркетинга опыт казахстанского С.Ж 

Досанова.  
 

Особенности Западных и Восточных  школ в изучении массовой 

коммуникации 

Теория массовой коммуникации социальных наук   Западных и 

Воточных стран.  Политические исследователи научной политики в области 

человеческой деятельности. Общественность подчеркивает тесную связь 

сознания и коммуникаций как форма общения. У них есть знания о 

политической категории связи, концепция всеобщего образования.  Политика 

не живет за пределами процесса общения человека. Это отражается на 

политическо-социальной коммуникации и информационной политике. 
 

Теоретические формы массовой коммуникации 

Три традиционной  модели  массовых коммуникаций: семиотический, 

архетипический и мифологический. Эти модели используются в печатных и 

электронных СМИ. 

Айова Ильин уделяет особое внимание проблеме правового сознания 

политической коммуникации. В 1935 году он пишет  "Духовное 

возрождение". Суть в том, автор разьясняет  способы работы политики как 

партии принуждения, лжи, злонамеренных. Все это скитается к достижению  

цели решения реальных проблем государственной важности. 
 

Семиотика массовой информации в качестве модели 

Семиотика - действие, вербальный и визуальный стиль, статические и 

динамические иконографии символов. Журналисты и  политики независимо 

от того, как они ставят задачу, в любом случае они должны быть близки к 

истине. Тем не менее, бывают и трагические результаты, что влечет за собой  

тоталитарный режим. 
 

Архетип как модель массовой коммуникации 

Архетип – стереотип исторического и генетического индивида. Свойства 

этой модели в истории взглядов человечества. Эти модели, используемые в 

печатных и электронных методов политической коммуникации, технологии, 

обеспечивает более полное понимание элементов. Эмоциональные 

эффективные методы коммуникации будут иметь возможность начать 

философами моделей двадцатого века.  

 

 Мифология как модель массовой коммуникации 

Мифология – сборник исторических идейно-художественное множеств.  

Эта культурная традиция модели органа и читателя, которая  оказывает 

благотворное влияние на умы зрителей. Теория политической коммуникации 

символизма и мифологии. Политические убеждения, мнения, политические 

направления и подходы, идеи, стереотипы влияют на взгляды и изображения. 
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Содержание сообщения: политические ценности 
Надлежащая проверка глобальной политики "символических знаков"; 

характер методов реализации политических ценностей; степень экспрессии 

на основе ценностей развлечений. "Символы" и "политический символ" 

единицы. 

Либеральный миф риторические формы представления Р.Барта.  К ним 

относятся: посев удалить историю, идентичность, тавтологию, качество, 

квантификации заявление. 

 

Массовый язык общения 

 Вербальная и визуальная коммуникация. Разнообразие письменных, 

устных и визуальных мифологических изображений. В большинстве 

Латинских слов используются на  коммуникационном языке.  Авторитарные 

и тоталитарные режимы во время перехода к демократическому обществу 

"Человек-Government компания" Формула "Человек из правительства" в 

формуле изобретения. 

Власти и средств массовой информации в Казахстане: "Средства 

массовой информации и политическая власть сосредоточена в 

информационном ресурсе", "СМИ доминировать над политической власти 

общественного захвата инструмента", "медиа-эксперт и бизнес-инструмент 

для правительства и политической элиты", "медиа Больше отдыха и средство 

вовлечения в общественное сознание", "средства массовой информации 

является гарантией демократии "модели осуществляется. Это политическое 

развитие информационных и коммуникационных процессов.  Казахстанская 

демократия определяет влияние на процесс демократизации общества. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

 

1. Методологический анализ научных методов. 

2.Связь и подключение к компании, название их общих и специфических 

свойств. Политика является одним из видов человеческой деятельности. 

Объяснить общественное сознание как форма коммуникационного 

соединения. 

3. Описание  содержания политических сообщений. "Символы" и 

"политический символ". Объяснить единицу измерения. 

4. Охарактеризуйте теорию Марка и мифологии. Политические 

направления и подходы, идеи и стереотипы. 

5. "Мифология модель" Объяснить понятие. Этот читатель модели, 

чтобы определить влияние сознании аудитории. 

6. Arxetïpïka исторические и генетические доказательства контекста 

steoreotïpi индивида. Возьмем в качестве примера представления свойств 

этой модели в истории человечества. 
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7. Семиотика статической и динамической иконографии и символов. 

Открытый характер этих качеств. 

8. Три модели традиционной политической коммуникации 

(семиотической arxetïpïkalıq и мифической) характер. 

9. Объяснять теоретические модели структуры политической 

коммуникации. Эти модели massovïzacïyalaw общество и topastanwı и 

образовательный характер человечества в качестве средства борьбы с 

политическими и историческими примерами использования. 

10. Западные и восточные страны, общественные науки (социология, 

политология, философия) примеры развития теории массовой коммуникации 

kelitiriñiz. 

11. Какова роль в изучении проблем Франкфуртской школы массовых 

коммуникаций.? Эта школа политической коммуникации, социальной и 

политологов, чтобы подчеркнуть важность поддержания порядка в роли 

Расскажите сравнение с соответствующей политической ситуацией в стране. 

12.  Материалы Г.Лассауэла  об  информации средствах массовой 

информации в стране, согласно классификации услуг связи (политической 

информации, настроение, подвижность, и функциональные). 

13. Казахстанские средства массовой информации служат для 

определения функций политической коммуникации с аудиторией. 

14. Массовое (манипулирование национальными символами, священных 

символов и мест политической миссии, террористических актов, 

политической, смерти и т.д.), есть проявление нашей страны? Если они 

настоящие аргументы. 

15. Многие формы информационных и коммуникационных процесс - 

иллюстрации на политической ситуации социальных групп (собраний, 

митингов, политических, концерты, шоу, референдум). 

16. Каковы формы массовой коммуникации. Политические организации, 

ассоциации, институты. Что вы знаете о них? 

17. Политические исследования связи, проведенного западными 

учеными на научно-исследовательском . Объясните о роли политики 

гуманных процессов. 

18. Вербальные и визуальные коммуникации. Обьяснить изменения  

письменного, устного,  визуального и мифологического изображения. 

19. Человек-"правительство"-социум на период до утверждения. 

 

СПИСОК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

1. Методологические методы исследования и новые технологии. 

2. Массовые коммуникации и ее роль в информационном пространстве. 

3. Политическая коммуникация по обзору исследований иностранных 

ученых. 

4. Анализ форм массовой коммуникации. 
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5. Казахстанские и зарубежные СМИ. Политические партии и 

организации, ассоциации, отношения между институтами. 

6. Описание типов связи. 

7. Обзор социальных групп на политической ситуации в Казахстане. 

Политический хиппинг. 

8. Массовая коммуникация и обратная связь между аудиторией. 

9. Функции массовой коммуникации. 

10. Исследование Г.Лассауэла по политической коммуникации. 

11. Анализ зарубежных ученых в изучении проблем массовой 

коммуникации. 

12. Важность массовой коммуникации в поддержку социального и 

политического порядка. Франкфуртская школа. 

13. В социальных науках (социологии, политологии, философии) 

развитие теории массовой коммуникации. 

14. Структура теоретических моделей массовой коммуникации. 

15. накопил три традиционной модели массовой коммуникации 

(семиотический,aрхиетипический и мифологический). 

16. Aрхиетипика, исторические и генетические доказательства контекста 

стереотипного индивида. 

17. "Мифология модель" Объяснить понятие. 

18. Эта модель культурной традиции орган и читатель, оказывают 

благотворное влияние на умы зрителей. 

19. Опишите теорию политической коммуникации символизма и 

мифологии. 

20. Читатели и политических взглядов и деятельности по 

распространению грамотности зрителей. 
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