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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 (242 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 242).   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 
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ҚОҒАМ  
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Авторлары: 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент  Дудинова Е.И. 

филология ғылымдарының кандидаты, PhD Оразбекова З.С. 

 

Пікір жазғандар: 

филология ғылымдарының докторы, Сулейман Демирель атындағы  

университет профессоры Жолшаева М. 

филология ғылымдарының докторы, Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем тілдері университет  профессоры 

Шевякова Т.В. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Аталмыш бағдарлама 6М051400 – «Халықаралық журналистика» 

мамандығы бойынша оқитын магистранттарға арналады. Ақпараттық 

кеңістіктегі халықтың, қоғамның және мемлекеттің өмірін жүйе құрушы 

факторға айналдырған жаһандану жағдайындағы  масс-медианың рөлі мен 

мүмкіншіліктері жаңаша көзқарасты талап етуде. Журналистика саяси 

бірлесу үрдісінің, көпполюсты әлемдегі диалогтың құрылу шартының, 

мәдени диалогтың іске асу жолындағы маңызды құралға айналуы тиіс.  

Қазіргі жағдайдағы жаһандану үрдісінің дамуына әсер ететін 

факторлардың бірі, соңғы он жылдағы бұқаралық коммуникация 

құралдарымен іске асқан, өзіндік инновациялық серпіліс болды. Осы жағдай 

жаңа сапалы адамзат қоғамы – ақпараттық адамзат типіне әкелді. Оған 

тиесілі  мінездер: жаһандық коммуникациялық жүйені құру, мұның ішінде, 

ұялы байланыстар, интернет, әлеуметтік жүйелер. Бұл әр түрлі мемлекеттер, 

адамдардың қауымдастығы, т.б. арасындағы өзара тәуелділіктің жаңа 

деңгейіне жол ашады. Ғалымдар әртүрлі жаһандық  қарсы келулер мен 

қауіптердің бір-бірімен шиеленісін көрсетіп отыр. Олардың шоғыры мен 

қауіптілігі әрдайым дамып, түрленіп және трансшекаралық мінезге ие болып 

отырады. Жаһанданудың жаңа жағдайында, масс-медиа жай ғана бұқаралық 

коммуникация жүйесінде маңызды рөл атқарумен қатар, қоғамның 

қажеттіліктеріне серпінді бейімделіп отырады. 

Бұл байланыстағы масс-медиа мен жаһандық ақпараттық қоғамның 

шектелген аясындағы өзара әсерлерін зерттеп және түсініп отыру қажет.  

«Масс-медиа және жаһандық ақпараттық қоғам» пәнінің таңдалуы мен 

рөлі масс-медианың жаһандық ақпараттық қоғамдағы үрдістер мен 

мәселелері жаңа үрдістер мен болашақтағы ақпараттық қоғамның дамуы 

туралы жүйелік көзқарастың қалыптасуы болып табылады.  
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Магистранттардың масс-медианың жаһандану ақпараттық қоғамдағы 

өзекті мәселелерді, халықаралық жағдайдағы ақпараттық күшеюі, әлемдік 

мәселелердің үдеуі масс-медианың заманауи әлемдегі жүйелік көзқарасын 

түсінуі маңызды.  

Пән сонымен қатар, әлемдік медиа-кеңістіктегі, жаһандық ақпараттық 

қоғамдағы, бүгінгі замандағы өзекті сұрақтарды, олардың БАҚ-тағы көрінісі, 

отандық және шетелдік журналистиканың тәжірибесін, отандық БАҚ-тың 

қоғамның пікіріне, санасына, қауіпсіздік жүйесі мен әлемдік саясатқа әсерін 

қамтиды. 

Пәнді оқыту нәтижесіндегі құзыреттіліктер:  

 Халықаралық және мемлекетаралық саяси үрдістерге байланысты  

жаһандық ақпараттану мен масс-медиа рөліне кешенді сараптама жасауға 

қабілеті; 

 Жаһандық ақпараттық қоғамдағы масс-медианың қызмет атқаратын  

негізгі заңдарын білу; 

 Жаһандық ақпараттық қоғамдағы және масс-медиа саласында негізгі  

және іс жүзінде жүзеге асырылатын білімділік; 

 Инновациялық даму мен халықаралық медиалық жобаларды 

құрастыруға,  

жаһандық халықаралық коммуникация кеңістігінде жаңа ойларды 

ұсынуға, мамандыққа шығармашылық тәсілдеме жасау қабілеті;  

 Халықаралық коммуникация кеңістігінде өзіндік зерттеуге, сараптама  

жасай алуға, ғылыми жинақылық пен жиналған қорытындыларды іс 

жүзінде іске асыруға дайын болу.  

Пререквизиттер: «Халықаралық журналистика», «Халықаралық 

қатынастар және журналистика», «Сыртқы саяси насихат және БАҚ», 

«Журналистика жанрлары», «Журналист этикасы». 

Постреквизиттер: «Әлемдік журналистиканың жаңа концептілері».  

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Жаһандық ақпараттық контекстке қазақстандық журналистиканың 

теңқұқылықпен енуі үшін отандық ақпараттық потенциалды кеңіту қажет. 

Бәсекеге қабілетті отандық ақпараттық нарықтың белсенді дамуы. Қазіргі 

таңда ««Кім ақпаратқа ие, Ол әлемді иеленеді» деп, осыдан шамамен төрт 

жүз жыл бұрын белгілі болған ағылшын философы Френсис Беконның 

айтқан сөздері жаңа мағынаға ие болуда. Бүгінгі күні біз табиғи 

ресурстардың дәстүрлі нарығына қосымша өндірістің факторлары ретінде, 

білім мен ақпарат нарығының қалыптасуы мен даму процессінің тек қана 

куәгері болып қана қоймай, сондай-ақ белсенді қатысушысы да болып 

отырмыз.Бірыңғай ақпараттық кеңістік мынадай: ақпараттық желідік 

ресурстар, ақпараттық инфрақұрылым, нормативтік құқықтық актілер, 

қатысушыларының арасындағы қызметі мен өзара қарым-қатынасын 
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реттейтін ұйымдастырушылық және ақпараттық құжаттар секілді негізгі 

компоненттерден тұрады деп есептеледі.  

  Аталмыш пән шеңберінде бізді ақпараттық ресустарға қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін түсініктер, саяси көзқарастар, моральдік және этикалық 

құндылықтар - қоғамдық сананың қалыптасуына өзіндік белгілі бір әсерін 

тигізетін, азаматтар мен ұйымдардың ақпараттық өзара әрекеті құралдары, 

оның құрамына кіретін ақпараттық инфрақұрылым мен медиа-сфераның 

өзара әсер  факторлары; көбіне олардың ақпаратпен қамтамасыз етуінің 

сапасы мен заманауилығына тәуелді саяси шешімдер қабылдау процессі; 

халықты елдің қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық өмір 

аспектілері туралы мемлекеттік органдармен байланыстары және қоғамдық 

ұйымдармен арақатынастары қызықтырады. 

  Ақпарат алмасу үрдістерінің дамуында жаңа кезең басталуда. Заманауи 

компьюерлік, теле және радиохабар таратудың, телефондық 

технологиялардың және коммуникациялық қызметтердің қарқынды енуі мен 

ұштасуы, локальдік және ғаламдық коммуникациялық желілердің тез тарауы 

жаһанданудың әлеуметтік-психологиялық және мәдени-ақпараттық 

мағынасын арттырып, трансшекаралық ақпарат алмасу мен бұқара санасына 

әсер ету құралдарының принципиалды жаңа сапа туындатуда.  

Пәннің оқытылу мақсаты – ұлттық медиа-сфера мен ғаламдық 

ақпараттық қоғам даму перспективаларының өзара байланысының қалыптасу 

үрдісінің тұтас сараптамасы. 

Пәнді меңгеру міндеттері төмендегідей: 

 Магистранттарда ғаламдық ақпараттық қоғам процестерінің мәні мен 

масс- медианың конструктивті дамуындағы ерекше рөлінің түсінушілігін 

қалыптастыру; 

 Әлемдік ақпараттық кеңістікке паритеттік интеграция саласындағы  

Қазақстанның ақпараттық саясатының стратегиялық және тактикалық 

мақсаттарын меңгеру; 

 Ғаламдық ақпараттық қоғам қалыптасуының технологиялық, 

экономикалық, әлеуметтік және мәдени алғышарттарын оқу және түсіну; 

 Ғаламдық ақпараттық қоғам қалыптасу процесі мен оның негізгі 

белгілерін сипаттайтын негізгі түсініктердің тұтастығы; 

 Ақпараттық қоғам дамуының бар моделдерін оқу және түрлі елдердегі 

оның көріну ерекшеліктері; 

 Ғаламдық ақпараттық қоғам қалыптасуының объективті және субъективті   

мәселелерін түсіну, сондай-ақ оларды шешудегі мемлекеттердің қызметі. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып 

1 Ғаламдық ақпараттық кеңістіктегі БАҚ-тың рөлі туралы жаңашыл 

көзқарас. Ақпараттық қоғам дамуының модельдері. Ақпарат 

мемлекеттің стратегиялық ресурсы ретінде бағаланады және 

қолданылады. 

2 Ғаламдық ақпараттық қоғам құрылымының негізгі кезеңдері мен 

мәселелері. БАҚ-тың рухани бірегейлік пен ұлттардың өзін саяси 

тұрғыдан анықтау процесіндегі рөлі. Жаһанданудың концептілері 

және оның ұлттық санаға әсері. 

 

3 

Қазақстан Республикасының ақпарат саласындағы мемлекеттік 

саясатының стратегиялық және тактикалық мақсаттары. Ақпараттық 

қауіпсіздік және ғаламдық медиа саласындағы ақпараттық теңдікті 

қамтамасыз ету. 

 

4 

БАҚ және коммуникацияның технологиялық және жүйелік 

мәселелері. Қазақстандағы сандық телеарна. Қазақстандық интернет 

БАҚ-тың контент-анализі. Әлемдік БАҚ жұмысының заңдылықтары 

мен концепциясы. 

 

5 

Конвергенция аспектілері мен журналистикадағы жаңа технологиялар. 

Журналистік әдептің және БАҚ саласындағы қызметкерлердің 

кәсіптік міндетінің жаңа ұғымы. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Ғаламдық ақпараттық кеңістіктегі БАҚ-тың рөлі туралы жаңашыл 

көзқарас. Ақпараттық қоғам дамуының модельдері. Ақпарат 

мемлекеттің стратегиялық ресурсы ретінде бағаланады және 

қолданылады 

Ғаламдық ақпараттық қоғамның құрылымы мен концепциясы. Геосаяси 

орталықтың құрылу жүйесі және коммуникация саласындағы қосалқы ішкі 

жүйелер. Ғаламдық ақпараттық қоғамның даму динамикасы. Ақпараттық 

қоғам құрылымының негізі ретінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың дамуы. Ғаламдық ақпараттық қоғам түсінігі, 

ерекшеліктері мен артықшылықтары. Ақпараттық қоғам дамуының 

модельдері.  

 

Ғаламдық ақпараттық қоғам құрылымының негізгі кезеңдері мен 

мәселелері. БАҚ-тың рухани бірегейлік пен ұлттардың өзін саяси 

тұрғыдан анықтау процесіндегі рөлі. Жаһанданудың концептілері және 

оның ұлттық санаға әсері 

Ғаламдық ақпараттық қоғамның құрылу тарихы. Брюссельдегі үлкен 

«жетілік» елдерінің конференциясы (1995). Ақпараттық қоғамның 90-

жылдардың екінші жартысындағы дамуы. Ғаламдық ақпараттық қоғамның 
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Окинава хартиясы (2000) және оның орындалуы. Ғаламдық ақпараттық 

қоғамның қалыптасу мәселелері және оларды шешудегі мемлекеттердің 

үлесі. Халықтардың саяси тұрғыдан өзін-өзі анықтауы мен рухани 

ерекшеліктерді сақтаудағы ұлттық БАҚ-тың рөлі мен мүмкіндіктері. 

Жаһандану концептісі жүйесіндегі ұлттық сананың маңызы.  
 

Қазақстан Республикасының ақпарат саласындағы мемлекеттік 

саясатының стратегиялық және тактикалық мақсаттары. Ақпараттық 

қауіпсіздік және ғаламдық медиа саласындағы ақпараттық теңдікті 

қамтамасыз ету 

  Қазақстан Республикасының ішкі саяси және сыртқы саяси басымдық 

беретін тұстары. 2014-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 

ішкі саясатының концепциясы. «Көпвекторлық» түсінігі. Қазақстан 

Республикасының ақпараттық саласы: стратегия және тактика. ҚР 

Президентінің «Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қауіпсіздік 

концепциясы туралы» Жарлығы. Ақпараттық теңдікті қамтамасыз етудегі 

Қазақстанның мүмкіндіктері. Қазақстан Республикасының ақпарат 

саласындағы мемлекеттік саясатының стратегиялық және тактикалық 

мақсаттары. 
 

БАҚ және коммуникацияның технологиялық және жүйелік 

мәселелері. Қазақстандағы сандық телеарна. Қазақстандық интернет 

БАҚ-тың контент-анализі. Әлемдік БАҚ жұмысының заңдылықтары 

мен концепциясы. 

  Қазақстан және ғаламдық ақпараттық қоғам. Қаазқстандағы ақпараттық 

қоғам құрылымының концептуалды негіздері. Қазақстанның ғаламдық 

ақпараттық қоғамға интеграциясының даму мүмкіндіктері. Жалпы және 

арнайы білім беру жүйелерін ақпараттандыру. Ақпараттық және 

коммуникациялық қызметтер өндірісінің қалыптасуы мен дамуы. 

Ақпараттық қызметтер саласын қазақстандық мәдени-тарихи дәстүрлерге сай 

келетін мазмұнмен қамтамасыз ету. Қазнеттің дамуы. Ақпарат әлеуметтік-

экономикалық және  рухани  даму ресурсы ретінде. БАҚ контентінің рухани 

мазмұны.  
 

Конвергенция аспектілері мен журналистикадағы жаңа 

технологиялар. Журналистік әдептің және БАҚ саласындағы 

қызметкерлердің кәсіптік міндетінің жаңа ұғымы 

Журналистиканың жаһандық сәйкестендірілген ақпарат 

индустриясындағы рөлі. Ақпараттық ресурстардың және білімнің саяси, 

экономика, әлеумет және мәдениет саласында күшеюі. Жаһандық компьютер 

жүйелері мен журналистиканың мүмкіндіктері. Ашық стандартталған 

жүйелерін құру және олардың ғаламтордағы интеграциясы. Ақпараттық 

супермагистральдар нарығын ырықтандыруы және оларға әр жақты қызмет 

көрсету. Мемлекет және ақпарат нарығының ынтымақтық қатынастарының 

аспектілері. Өздігінен реттелу және журналистік әдептің жаңа мақсаттары. 

Ғаламтордағы құқық мәселесі, қауіпсіздікпен және құпиялықпен қамтамасыз 
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ету мәселелері, жеке және әлеуметтік санаға психологикалық әсер ету 

мүмкіндігі. 
  

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ  
 

1. Халықаралық ықпалдың басты стратегиялық факторы ретіндегі ақпарат. 

2. Ақпараттық сала және халықаралық терроризмнің қарқыны.  

3. Әлем саясат пен ақпарат.  Жаңа сын-қатерлер. 

4. Саясат және ақпараттық технологиялардың болашақта дамуының 

жоспарлау қажеттілігі. 

5. Мемлекеттік деңгейдегі ақпараттық қоғам қалыптастыру сұрақтары. 

6. Ақпараттық қоғам қалыптастырудың американдық жолы. 

7. Ақпараттық қоғам қалыптастырудың «шығыс» моделі. 

8. Жоғарыиндустриалық қоғамның «Knowledge Society», «Knowledgeable 

Society» жаңа атаулары. 

9. Ақпараттық қоғам қалыптастырудың «батыс» моделі. 

10.  БАҚ саласындағы монополизм: БАҚ-тағы меншіктік шоғырлануды 

бақылау. 

11.  Халықтың ақпаратқа және ақпараттық ресурстарға қол жеткізуін 

құқықтық қамсыздандыру. 

12.  Ақпарат таратудың техникалық аспектісіне қарамай сөз бостандығын 

ұстану. 

13.  Жаңа жағдайдағы қоғам мен жеке тұлғаны ақпарат қауіпсіздігімен 

қамтасыз ету. 

14.  Ақпараттық қоғам қалыптастыру жолындағы мемлекеттік саясат: 

мемлекеттің, қәсіпкерлік саланың,  жеке тұлға және қоғам мүдделерінің 

балансы. 

15.  Жаһандық әлем концепциясы. «Жаһандану», «жаһандық зерттеулер» 

ұғымдары. 

16.  Ақпараттық қоғам саласындағы БАҚ 

17.  Қазақстанның жаһандық ақпараттық қоғамға өту жағдайлары. 

18.  Халықаралық, аймақтық және ұлттық деңгейдегі ақпараттық айырбастау 

жүйесінің мүмкіндіктері. 

19.  Журналистердің шығармашылығындағы біліктілік, кәсібилік және 

қабілеттілік рөлі. 

20.  Журналистикадағы интернет-технологиялар мен цифрлік байланыс 

құралдары. 
 

МАГИСТАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  
 

1. Э. Тоффлердің «Үшінші толқын» кітабындағы тарихи үрдіс схемасы. 

2. Маршалл Маклюеннің ақпарат технологияларына көзқарасы. 

3. Ю.Хаяши есептемелері мен ақпараттық қоғам мәнін түсіну. 

4. Жаһандық ақпараттық қоғамның қалыптасуы: БАҚ рөлі. 

5. Қазақстан Республикасының сыртқы саяси концепциясы. 
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6. Индустриядан кейінгі ақпарат қоғамының концепциясы (А.Тойнби, 

О.Тоффлер). Мәдени концепциялары. 

7. Өзгермелі әлемдегі қазақстандық журналистика. 

8. Жаһандық ақпараттық қоғамның халықаралық даму аспектілері. 

9. Жаһандық ақпараттық қоғамның дамуының қазақстандық моделі. 

10.  «Электрондық Еуропа» бағдарламасы мен цифрлік революция 

ерекшеліктері. 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Гонтарев Б. СМИ и мировые цивилизации. Освещение проблем 

цивилизации в СМИ на Западе и в России, МГИМО-Университет, 2011 г. 

2. Землянова Л. Гуманитарная миссия современной глобализирующейся  

коммуникативистики, М.,  2010 г. 

3. Литвиненко А. Газеты Германии в ХХI веке. От кризиса к модернизации,  

КМК, Мировая медиалогия, 2011 г. 

4. Shah, Anup. “War, Propaganda and the Media.” Global Issues. 31 Mar. 2005.  

Web. 15 Nov. 2015. http://www.globalissues.org/article/157/war-propaganda-and-

the-media.  

5. Television Is the New Television.  Michael Wolff,  23 Sep 2015. 

6. Educational Organizations Promoting International.  Lucia Ames Mead, 11 Julу 

2015. 

 

Қосымша: 

1. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн. М. 

Аспект Пресс, 2016 г. 

2.  Ethics for Digital Journalists: Emerging Best Practices. Lawrie Zion,David 

Craig. 2015. Routledge 

3. Feature and Narrative Storytelling for Multimedia Journalists. Duy Linh Tu. 

2015 Focal Press. 

4. Allan M. Siegal, William G. Connolly, nyt manual of style, 5th ed, англ, 

2015. 

5. Олешко Е. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура  

6. субъектов информационной деятельности. Флинта,  2016 г. 

7.  Шестеркина Л. Универсальная журналистика,  М., 2016 г. 

8. Баранова Е. Новые реалии развития редакций или Что такое газетная  

9. конвергенция, Монография, 2016 г. 

10. Writing and Editing for Digital Media.  Brian Carroll, 18 Julу 2014. 

11. Вирен Г., Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются 

новости. Аспект Пресс, 2016 г. 

12. Голядкин Н. История отечественного и зарубежного телевидения., 

Аспект Пресс, 2016 г. 
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Авторы: 
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Пікір жазғандар: 
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университетінің  профессоры Нургожина Ш. И. 

филология ғылымдарының докторы, Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің профессоры 

Шевякова Т.В. 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

      Халықаралық журналистика отандық журналистика ауқымын 

халықаралық аналитика, білікті пікірлер және болжамдармен байыта отырып 

айтарлықтай кеңейтуде. Қазақстанның сыртқы саяси және сыртқы 

экономикалық қызметінің рефлекторы ретінде оны шетелдерге таныстырады, 

еліміздің негізгі құндылықтары мен дамуының басымдық бағыттарын 

дәрежелейді. 

Бүгінде Қазақстанның БАҚ-нарығында әлемдік сектордағы ғаламдық 

мәселелерді қамтитын халықаралық қарым-қатынастардың ұйымдастырушы-

лары, Қазақстандағы БАҚ-тың әлемдік ақпараттық кеңістіктегі 

интеграциясын қамтамасыз ететін біздің БАҚ-тың корпункт жұмыскерлері 

сұранысқа ие. "Халықаралық журналистиканың өзекті мәселелері" пәнінің 

тағайындамасы мен рөлі әлемдік журналистиканың мәселелері жөнінде негізі 

түсініктің қалыптасуынан, кросс-мәдени қарым-қатынастан, әлемдік 

экономика мен саясаттың ерекшелігінен, халықтың ақпараттық құқықтан, 

елтану негіздерінен тұрады. 

Әлемдік саясат пен халықаралық қауіпсіздіктің аса маңызды 

мәселелерінің БАҚ-та сәулеленуі және магистранттардың халықаралық 

журналистиканың өзекті мәселелері жөніндегі түсінігі әлемдік БАҚ 

аймағында бәсекеге қабілетті мамандар дайындауға қажет. Курс БАҚ 

саласының ауқымы кең сұрақтарын, отандық және шетел 

журналистикасының тәжірбиесін, заманауи ғаламдық сұрақтарды, олардың 

БАҚ-та көрініс алу ерекшелігін отандық БАҚ-тың қоғамдық пікірге, санаға, 

қауіпсіздік жүйесіне және әлемдік саясатқа әсер ету ерекшеліктерін қамтиды. 

Соңғы жылдары көптеген елдер өздерінің хабар тарату тұжырымдамасы мен 

сондай-ақ оның шетелдерге тигізетін әсерін қайта қарастыруда. Мысалы: 

қуатты мемлекеттік ақпараттық және хабар таратушы ұйым - "Ұлттық 

стратегиялық байланыс орталығын" құру арқылы АҚШ-тың жаңа сыртқы 
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саяси үгіт-насихат доктринасы шет елдерге деген барлық мемлекеттік үгіт-

насихаттарды қайта құрылымдауды жөн көреді. Шетелдерге хабар тарататын 

Американың мемлекеттік телекомпаниялары мен радиостанцияларының 

кешенді бюджет қоры жыл сайын артуда. Жоғарыда аталған орталықтардың 

тактикалық жоспарының негізінде қоғамдық дипломатияны (шетел 

аудиториясымен диалог) ресми дипломатиядан (шетел үкіметімен диалог) 

бөлу процесі жатыр. Мұның барлығы өз БАҚ кеңістігін қорғауға дәрменсіз 

елдердің ақпараттық империализм факторларының өсуіне әкеліп соқтыруы 

мүмкін. 

Қазақстанда мемлекеттік мүдде мен ұйымдарды қорғау мәселесі, 

қоғамдық дипломатияның сауатты және білікті жүйесі, яғни халықаралық 

БАҚ-тың қуатты корпусы маңызды мәселе болып табылады. Ақпарат 

мамандары және ақпараттық қызмет жұмыскерлері үкіметке де, жеке 

ұйымдарға да қажет. Тиісінше, қазіргі заманғы қазақстандық журналистке 

халықаралық қатынастар аумағы және әлемдік қауіпсіздік, әлем саясатының 

негізгі мәселелері жөнінде түсінік, олардың пайда болу қайнар көзі жөніндегі 

білім және оларды талдай ала білуі қажет. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде игерілетін біліктіліктер: 

–  Халықаралық қарым-қатынас және журналистика аймағындағы негізгі 

және практикалық іске асырылатын білімді игеру; 

– Жаңашылдық дамуға қабілеттілік және халықаралық БАҚ жобаларын 

дамыту, халықаралық қарым-қатынас саласындағы жаңа идеялардың көбеюі, 

мамандыққа шығармашылық тұрғыдан қарау; 

– Халықаралық БАҚ саласындағы өзекті мәселелерді өз бетінше зерттей 

алу қабілеті, талдау, ғылыми қорыту, себебін іздеу және ғылыми зерттеу 

нәтижелерін практикада қолдану; 

– Халықаралық және мемлекетаралық саяси процестерге кешенді және 

жағдайға байланысты талдау жасай алу қабілеті; 

– Шетелдердегі кәсіби деңгейдегі корреспондент және халықаралық 

тақырып эксперті, халықаралық журналист біліктілігін игере алу қабілеті. 

Пәннің пререквизиттері: «Халықаралық қатынастар және 

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

«Журналистика жанры», «Шетелдік журналистика» және т.б 

Пәннің постреквизиттері: «Халықаралық журналистиканың жаңа 

концепциясы» 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Соңғы уақытта қазақстандық журналистиканың дамуы саяси және 

қоғамдық - экономикалық салалардағы түбегейлі реформалар шарттарымен 

дамуда. Әлемдік саясаттың сыртқы саяси векторының мемлекеттік 

құрылғасын түрлендіру заманауи ақпараттық қамтамасыз етуді талап етеді. 

Халықаралық журналистикада өзгеріссіз қалатын тапсырма - әлемде болып 

жатқан құбылыстардың нақты әрі объективті көрінісін көпшілікке ұсыну. 
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Осылайша, журналистика шартты түрде саяси, экономикалық, гуманитарлық, 

мәдени-қоғамдық және тағы басқа деп бөлінген қоғамның өзекті мәселелерін 

шешу үшін әзірленген. 

"Халықаралық журналистиканың өзекті мәселелері" пәнін оқу 

барысында магистранттардың өзіндік жұмысына, әлемдік мәселелерді 

зерттеу дағдыларын дамытуына, нақты фактілермен жұмыс істей алу қабілеті 

мен қолда бар эмпирикалық материалдарды қорыта алуына үлкен мән 

беріледі. Бұл курс Халықаралық ақпараттар ағынындағы маңызды жүйелік 

бағдарларды толығымен игеру үшін қажет. 

Пәнді оқытудағы мақсат - халықаралық журналистиканың өзекті 

мәселелері жөнінде журналистика факультетінің магистранттарының негізгі 

білімді игеруі, қалыптастыруы және бекітілуі қазіргі заманда түрлік 

сипаттарға, тағайындалуына және ақпараттық тапсырмаларына байланысты 

журналистиканың 10-нан астам түрі ажыратылады. Магистранттарға 

жоғарғы журналистикалық білім берудегі басты мақсат халықаралық БАҚ-

тың заманауи жүйедегі негізгі теориялық және практикалық жұмыс істеуі 

туралы фундаменталды білім беру және өзекті қоғамдық, саяси және 

экономикалық мәселелерді шешу және олардың қоғамдық пікір 

қалыптастырудағы рөлі. 

Пәнді оқу үрдісі,  мынадай төмендегі міндеттерді көздейді: 

– халықаралық қауіпсіздік жүйесіндегі халықаралық журналистиканың 

өзекті мәселелерінің негізгі мазмұны мен сапалық мағынасын ашу  

– әлемдік БАҚ-тың жұмыс істеу заңдылықтары мен инфрақұрылымын 

оқу.  

БАҚ құрылымына тигізетін әлемдік бизнес пен ұлттық корпорация 

әсері. 

– әлемдік саясаттың проблемаларына, олардың шығу себептері мен даму 

тенденцияларына түсінік беру. 

– журналистік және арнайы сараптамалық материалдар негізінде 

халықаралық қатынастар мен әлемдік қауіпсіздік жөнінде өз бойына 

сараптамалық дағдыларды дарыту. 

– адамзаттың әлемдік мәселелерін шешудегі журналистік бағыттарды 

көрсету. 

– магистранттар оқу нәтижесінде мына пәнді білуге тиіс: 

– жаңа заманғы халықаралық журналистиканың мәселелер кешені 

жөнінде нақты білуге, негізгі құрамдас әлемдік және мемлекет ішкілік 

мәселелер блогын тұжырымдай алуға; 

– Заманауи әлемдік мәселелерді шешудегі БАҚ-тың орны мен рөлін 

анықтай алуға; 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып 

1 Әлемдік БАҚ-тың инфроқұрылымы және жұмыс істеу заңдылықтары. 

2 Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері, экстремизм және әлемдік БАҚ-тағы 

ақпараттық теңсіздік. 

3 Халықаралық саясаттың, экономиканың, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың БАҚ-қа тигізетін әсері. 

4 "Сандық" революция және әлемдік БАҚ-тың контент өнеркәсібі. 

Заманауи медиаландшафттың және жеке қарым-қатынастың 

қалыптасуындағы ғаламтордың рөлі. 

5 Халықаралық журналистика қызметінің  кәсіби аспектілері. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Әлемдік БАҚ-тың инфроқұрылымы және жұмыс істеу 

заңдылықтары, әлемдік геосаясат және журналистика  

Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар. Әлемдік БАҚ құрылымы. 

Әлемдік саяси процестердің ерекшеліктері. Ғаламдық кәсіпкерлік пен ұлттық 

бірлестіктердің БАҚ құрылымына тигізер әсері: БАҚ нарығының жаңа 

бөгеттері. Сыртқы және трансұлттық саясат. Жаңа саяси, әлеуметтік, 

экономикалық қатынастардағы журналистиканың әлеуметтік мақсаты. Саяси 

және экономикалық факторлардың журналистикадағы әлеуметтік 

қатынастардың дамуына тигізетін әсері. 

 Жаңа геосаяси жағдайдағы Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік 

мүдделері. Қазақстандағы БАҚ және әлемдік ақпараттық қауымдастық. 

Әлемдік ақпараттық кеңістікте республикалық БАҚ-тың әрі қарай дамуы 

жөніндегі болжамдар.  
 

 Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері, экстремизм және әлемдік БАҚ 

тағы ақпараттық теңсіздік 

 Әлемдік қауымдастықтағы бұқаралық ақпарат қауіпсіздігі және БАҚ 

жүйесі. Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері мен құрылымы. Халықаралық 

ұйымдар және БАҚ қызметін заңнамалық реттеу мәселесі. Маңызды 

халықаралық- құқықтық құжаттар БАҚ-қа байланысты. Еуропалық 

экономикалық қауымдастықтың заңнамасы және адам құқығын қорғау мен 

бостандығы жөніндегі Еуропалық конвенциядағы БАҚ қызметіне қатысты 

сұрақтар. Ақпараттарға қол жеткізуді реттейтін маңызды ұлттық заңнамалық 

актілер. 

 Ақпараттық қауіпсіздіктегі қазақстандық ілім. Өмірлік құндылықтар 

мен қазіргі қоғамның идеалдары, әлеуметтік және жеке бағдар, мәдени және 

эстетикалық қоғам қажеттіліктері. Ұлттық және халықаралық қауіпсіздіктің 

гуманитарлық аспектілері. 
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 Халықаралық терроризм мен әлемдік БАҚ мәселелері. Мемлекеттік 

терроризм. Әлемдік өркениет жүйесіне тигізетін экстремизм қаупі. 

Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы және ұлттық және ғаламдық 

деңгейлердегі дисбаланстың туындауы. Ақпараттық империализмнің тарихы 

мен қазіргі жағдайы. "Жаңа ақпараттық тәртіп". Мәдени кеңеюі мен 

ақпараттық теңсіздікпен күресу жүйесі. 
 

Халықаралық саясат пен экономиканың медиа-салаға әсері 

 Халықаралық саясат жүйесі, әлемдік экономика және бизнес жүйесі. 

Ақпараттық қарым-қатынастық технологиялардың медиа-салаға әсер ету 

аспектілері. Медиабизнес және "глокализация" медиамазмұнының 

өркениеттенуі. Технологияның ақпарат-басшылық кеңесі мен БАҚ-ты 

жобалау. 

Геосаяси, этникалық, діни жанжалдар, экономикалық катаклизмдер, 

экологикалық апаттар және т.б. секілді қоғамдық даму барысындағы 

жағдайларда БАҚ белсенді араласып, шешім қабылдау тәжірибесі. Белгілі бір 

әлеуметтік күштердің мүддесіне қарай оқиғаны бұрмалау, қоғамға қатысты 

маңызды ақпараттарды жасырып қалу, әдейі ақпаратсыздандыру, т. б. сияқты 

БАҚ беделіне нұқсан келтіретін, қоғамдағы тұрақсыздықты күшейтіп, рухани 

күйреуіне ықпал ету.  
 

"Сандық" ревалюция және әлемдік БАҚ контент индустрисы. 

Тұлғалық қарым-қатынас пен заманауи медиаландышафт пайда 

болуындағы ғаламтордың рөлі 

Ұлттық медиа жүйенің қалыптасуы: ұқсастығы мен айырмашылығы 

"сандық" ревалюция және әлемдік БАҚ контент индустриясы, халықаралық 

журналистикадағы ғаламтордың рөлі. Жаңа БАҚ-ты сипаттайтын маңызды 

процестер: интерактивтілік, цифрландыру, конвергенция. 

Ғаламтор қызметін заңды реттеу мен қаржыландыру мәселелері. 

Ғаламтордағы журналистиканың тәуелсіздік мәселесі: халықаралық және 

отандық тәжірибе. Әлемдік байланыс пен журналистиканың арасындағы 

қарым-қатынас аспектілері. Әлемдік желінің халықаралық журналистика мен 

қоғамға тигізер әсері. Жаңа ақпараттық технологиялардың кері әсерлері. 

Жаңа медиа мен әлеуметтік желілер.  

Блогсала мен журналистиканың шекарасын анықтау аспектілері, жаңа 

замандағы журналистиканың жаңа түрлерінің пайда болу процестері, 

әлеуметтік медианы реттеу тәсілдері. Веб-журналистерді кәсіби даярлауға 

қойылатын жаңа талаптар. Ғаламтор қолданушыларының алдындағы кәсіби 

БАҚ пен қоғамның жауапкершілігі. Заманның өзекті мәселелерін БАҚ-та 

айқындау әлеуметтік жауапкершілік пен журналистік біліктіліктің факторы 

ретінде жаңа құру технологиялары, БАҚ-тың дамуын анықтайтын фактор 

ретінде ақпараттарды тарату және сақтау.  
 

Халықаралық журналистика қызметінің кәсіби аспектілері 

Шетелдердегі БАҚ моделдері. Мөр және басқа БАҚ туралы шетел 

теориялары. Еуропалық және солтүстік Америка ғалымдарының заманауи 



15 

 

теоретикалық ұғымдары, медиажүйедегі мәдениет пен БАҚ саласының 

құндылықтары жөнінде трансформациялық процесс анализдері.  

БАҚ-тағы өз бетінше реттелу. Батыс елдердегі журналистиканың этикалық 

нормалары. Журналистердің кәсіби этикалық кодекстері Омбудамендердің 

мөр жөніндегі қызметтік Кеңесі шетел журналистикасының ішкі бақылау 

формасы ретінде. Аккредиттілеу ерекшеліктері және заманауи БАҚ 

корреспондентінің шетелдегі жұмысы. Журналистердің халықаралық 

бірлестіктері. Заманауи өркениет дамуындағы ғаламдық дағдарыс және 

әртүрлі мәдениет пен діни ұйымдар басшылары арасындағы диалог. Шығыс 

пен Батыс өркениеті: кросс - мәдени диалог. Энергетикалық экологиялық 

дағдарыс, аштық пен жоқшылық, әлеуметтік және ақпараттық теңсіздік 

сияқты ғаламдық мәселелерді шешудегі журналистика мен әлемдік 

қауымдастықтың интеграциялық күші. Әртүрлі әлеуметтік - ұлттық мәдениет 

жөнінде қоғамдық ойды қалыптастырудағы БАҚ-тың рөлі. Ұлттық 

(аймақтық) медиа- мәдениеттер (теле-радиодағы британдық дәстүрлер, 

Францияның аймақтық мөрі, Германияның партиялық мөрінің қағидалары 

т.б.)  

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Ғаламдық әлем түсінігі. "Жаһандану", "глобалистика" түсінігі. 

2.   БАҚ ақпараттық қоғам шарттары. 

3. БАҚ инфроқұрылымы. Ақпараттық агенттіктер, олардың түрлері. 

Индикативтік баспасөз: ұлттық деңгей. 

4. БАҚ концентрациясы. БАҚ нарықтық экономиканың жаһандану 

шарттарында. 

5.  Халықаралық ақпарат бастаулары. 

6. Батыс демократиясындағы биліктің үш тармағы мен БАҚ-тың байланысу 

түрлері мен қағидалары. 

7. Халықаралық бірлестіктер мен БАҚ қызметін заңды реттестіру мәселелері. 

БАҚ-қа байланысты маңызды халықаралық заңды құжаттар.  

8. Окинава Хартиясының ғаламдық ақпараттық қоғамы. 

9. БАҚ-тың өзін-өзі реттеуі. 

10. Бұқаралық ақпарат құралдары және саясат. БАҚ және сайлау БАҚ және 

ұлтаралық қақтығыстар. Журналистер оқиға үстінде. 

11. БАҚ моделі түсінігі. БАҚ-тың негізгі моделдері: жалпы мінездеме мен 

ұлттық құндылықтар. БАҚ-тың жаңа заманғы шетел теориялары.  

12. Сандық ТВ-ның даму болашағы. Еуропалық ТВ-ның жетілу процесі және 

оның салдары. 

13. Жаңа технологиялар мен дәстүрлі БАҚ. Жаңа ақпараттық 

технологиялардың кері әсерлері. 

14. БАҚ-тың жаһандану процесіндегі массалық мәдениет. Көпшілікке әсер 

етуші ақпараттың түрлері, тәсілдері мен әдістері. 
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15. Өркениеттік дағдарыстың негізгі себептері мен факторлары. Экология, 

демография, мәдениет пен этика салаларында көрініс табу формалары.  

16. Актуалды жаһандық және қазақстандық мәселелердегі журналистиканың 

ұғынуы, зерттеуі және шешуі: БАҚ-тың шынайы практикасы. 

17. Геосаяси, этникалық, діни қақтығыстар, экономикалық катаклизм мен 

экологикалық апаттар т.б. сияқты қоғамдық даму барысындағы жағдайларда 

БАҚ белсенді араласып шешім қабылдау тәжірибесі. 

 

МАГИСТАННТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Қазақстан Республикасының сыртқы саяси түсінігі. 

2. Постиндустриялық ақпараттық қоғам түсінігі (А.Тойнби, О.Тоффлер). 

Мәдени түсініктер. 

3. Халықаралық журналистиканың негізгі мәселелері. 

4. Халықаралық журналистің шетелдерде жұмыс істеу ерекшеліктері.  

5. Халықаралық тақырыптарды көтеретін журналистердің жұмыс істеу 

ерекшеліктері.  

6. Құбылған әлемдегі қазақстандық журналистика.  

7. Ұлттық, мемлекеттік қызығушылықтар. Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясатының ерекшеліктері: көп векторлық пен тепе-теңділік. 

8. Қазақстан журналистикасының этикалық мәселелері. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

     Негізгі: 

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.  Пересветов В. Журналистика FULL, Изд. Тровант, 2016.  

4. Алексей Быков, Елена Георгиева, Сергей Михайлов, История зарубежной 

журналистики. Учебник. Изд. Юрайт, 2015. 

5. Прозоров В. Власть и свобода журналистики, Флинта, М. 2012. 

6. Гонтарев Б. СМИ и мировые цивилизации. Освещение проблем 

цивилизации в СМИ на Западе и в России, МГИМО-Университет, 2011. 

 

Қосымша: 

1. Ethics for Digital Journalists: Emerging Best Practices. Lawrie Zion,David 

Craig. 2015. Routledge 

2. Feature and Narrative Storytelling for Multimedia Journalists. Duy Linh Tu. 

2015 Focal Press. 

3. Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны. М.: 

Поколение, 2012 

https://www.ozon.ru/brand/857457/
https://www.ozon.ru/person/34802521/
https://www.ozon.ru/person/34802522/
https://www.ozon.ru/person/1213620/
https://www.ozon.ru/brand/2635583/
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4. Соколов-Митрич Д. Реальный репортер. Почему нас этому не учат на 

журфаке?! Издательство: Питер, 2012. 

5. Герасимов В., Ромов А.А. Технология новостей от Интерфакса, Аспект 

Пресс, 160 стр. 2012. 

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

технология создания. Учебное пособие, 2016. 

7. Allan M. Siegal, William G. Connolly, NYT MANUAL OF STYLE, 5TH ED, 

англ, 2015. 

8. Олешко Е. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура 

субъектов информационной деятельности. Учебное пособие, 

Флинта, Издательство Уральского Университета, 2016. 

9.  Шестеркина Л. Универсальная журналистика. Учебник Аспект Пресс, М. 

2016. 

10.  Баранова Е. Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная  

Writing and Editing for Digital Media.  Brian Carroll, 18 Jul 2014. 
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https://www.ozon.ru/person/70023273/
https://www.ozon.ru/person/70023305/
https://www.ozon.ru/person/70023307/
https://www.ozon.ru/person/70042285/
https://www.ozon.ru/brand/857712/
https://www.ozon.ru/brand/856546/
https://www.ozon.ru/person/19111617/
https://www.ozon.ru/brand/857457/
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HZhOM 5301 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

көлемі 3 кредит 
 

Авторы: 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент м.а. Иманалиев Ж.О. 

 

Пікір жазғандар: 

тарих ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық  

университетінің профессоры Нұрғожина Ш. И. 

филология ғылымдарының докторы, Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің профессоры 

Шевякова Т.В. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

      Халықаралық журналистика отандық журналистика ауқымын 

халықаралық аналитика, білікті пікірлер және болжамдармен байыта отырып 

айтарлықтай кеңейтуде. Қазақстанның сыртқы саяси және сыртқы 

экономикалық қызметінің рефлекторы ретінде оны шетелдерге таныстырады, 

еліміздің негізгі құндылықтары мен дамуының басымдық бағыттарын 

дәрежелейді. 

Бүгінде Қазақстанның БАҚ-нарығында әлемдік сектордағы ғаламдық 

мәселелерді қамтитын халықаралық қарым-қатынастардың ұйымдастырушы-

лары, Қазақстандағы БАҚ-тың әлемдік ақпараттық кеңістіктегі 

интеграциясын қамтамасыз ететін біздің БАҚ-тың корпункт жұмыскерлері 

сұранысқа ие. "Халықаралық журналистиканың өзекті мәселелері" пәнінің 

тағайындамасы мен рөлі әлемдік журналистиканың мәселелері жөнінде негізі 

түсініктің қалыптасуынан, кросс-мәдени қарым-қатынастан, әлемдік 

экономика мен саясаттың ерекшелігінен, халықтың ақпараттық құқықтан, 

елтану негіздерінен тұрады. 

Әлемдік саясат пен халықаралық қауіпсіздіктің аса маңызды 

мәселелерінің БАҚ-та сәулеленуі және магистранттардың халықаралық 

журналистиканың өзекті мәселелері жөніндегі түсінігі әлемдік БАҚ 

аймағында бәсекеге қабілетті мамандар дайындауға қажет. Курс БАҚ 

саласының ауқымы кең сұрақтарын, отандық және шетел 

журналистикасының тәжірбиесін, заманауи ғаламдық сұрақтарды, олардың 

БАҚ-та көрініс алу ерекшелігін отандық БАҚ-тың қоғамдық пікірге, санаға, 

қауіпсіздік жүйесіне және әлемдік саясатқа әсер ету ерекшеліктерін қамтиды. 

Соңғы жылдары көптеген елдер өздерінің хабар тарату тұжырымдамасы мен 

сондай-ақ оның шетелдерге тигізетін әсерін қайта қарастыруда. Мысалы: 

қуатты мемлекеттік ақпараттық және хабар таратушы ұйым - "Ұлттық 

стратегиялық байланыс орталығын" құру арқылы АҚШ-тың жаңа сыртқы 

саяси үгіт-насихат доктринасы шет елдерге деген барлық мемлекеттік үгіт-
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насихаттарды қайта құрылымдауды жөн көреді. Шетелдерге хабар тарататын 

Американың мемлекеттік телекомпаниялары мен радиостанцияларының 

кешенді бюджет қоры жыл сайын артуда. Жоғарыда аталған орталықтардың 

тактикалық жоспарының негізінде қоғамдық дипломатияны (шетел 

аудиториясымен диалог) ресми дипломатиядан (шетел үкіметімен диалог) 

бөлу процесі жатыр. Мұның барлығы өз БАҚ кеңістігін қорғауға дәрменсіз 

елдердің ақпараттық империализм факторларының өсуіне әкеліп соқтыруы 

мүмкін. 

Қазақстанда мемлекеттік мүдде мен ұйымдарды қорғау мәселесі, 

қоғамдық дипломатияның сауатты және білікті жүйесі, яғни халықаралық 

БАҚ-тың қуатты корпусы маңызды мәселе болып табылады. Ақпарат 

мамандары және ақпараттық қызмет жұмыскерлері үкіметке де, жеке 

ұйымдарға да қажет. Тиісінше, қазіргі заманғы қазақстандық журналистке 

халықаралық қатынастар аумағы және әлемдік қауіпсіздік, әлем саясатының 

негізгі мәселелері жөнінде түсінік, олардың пайда болу қайнар көзі жөніндегі 

білім және оларды талдай ала білуі қажет. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде игерілетін біліктіліктер: 

–  Халықаралық қарым-қатынас және журналистика аймағындағы негізгі 

және практикалық іске асырылатын білімді игеру; 

– Жаңашылдық дамуға қабілеттілік және халықаралық БАҚ жобаларын 

дамыту, халықаралық қарым-қатынас саласындағы жаңа идеялардың көбеюі, 

мамандыққа шығармашылық тұрғыдан қарау; 

– Халықаралық БАҚ саласындағы өзекті мәселелерді өз бетінше зерттей 

алу қабілеті, талдау, ғылыми қорыту, себебін іздеу және ғылыми зерттеу 

нәтижелерін практикада қолдану; 

– Халықаралық және мемлекетаралық саяси процестерге кешенді және 

жағдайға байланысты талдау жасай алу қабілеті; 

– Шетелдердегі кәсіби деңгейдегі корреспондент және халықаралық 

тақырып эксперті, халықаралық журналист біліктілігін игере алу қабілеті. 

 

Пәннің пререквизиттері: «Халықаралық қатынастар және 

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

«Журналистика жанры», «Шетелдік журналистика» және т.б 

Пәннің постреквизиттері: «Халықаралық журналистиканың жаңа 

концепциясы». 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Соңғы уақытта қазақстандық журналистиканың дамуы саяси және 

қоғамдық - экономикалық салалардағы түбегейлі реформалар шарттарымен 

дамуда. Әлемдік саясаттың сыртқы саяси векторының мемлекеттік 

құрылғасын түрлендіру заманауи ақпараттық қамтамасыз етуді талап етеді. 

Халықаралық журналистикада өзгеріссіз қалатын тапсырма - әлемде болып 
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жатқан құбылыстардың нақты әрі объективті көрінісін көпшілікке ұсыну. 

Осылайша, журналистика шартты түрде саяси, экономикалық, гуманитарлық, 

мәдени-қоғамдық және тағы басқа деп бөлінген қоғамның өзекті мәселелерін 

шешу үшін әзірленген. 

"Халықаралық журналистиканың өзекті мәселелері" пәнін оқу 

барысында магистранттардың өзіндік жұмысына, әлемдік мәселелерді 

зерттеу дағдыларын дамытуына, нақты фактілермен жұмыс істей алу қабілеті 

мен қолда бар эмпирикалық материалдарды қорыта алуына үлкен мән 

беріледі. Бұл курс Халықаралық ақпараттар ағынындағы маңызды жүйелік 

бағдарларды толығымен игеру үшін қажет. 

Пәнді оқытудағы мақсат - халықаралық журналистиканың өзекті 

мәселелері жөнінде журналистика факультетінің магистранттарының негізгі 

білімді игеруі, қалыптастыруы және бекітілуі қазіргі заманда түрлік 

сипаттарға, тағайындалуына және ақпараттық тапсырмаларына байланысты 

журналистиканың 10-нан астам түрі ажыратылады. Магистранттарға 

жоғарғы журналистикалық білім берудегі басты мақсат халықаралық БАҚ-

тың заманауи жүйедегі негізгі теориялық және практикалық жұмыс істеуі 

туралы фундаменталды білім беру және өзекті қоғамдық, саяси және 

экономикалық мәселелерді шешу және олардың қоғамдық пікір 

қалыптастырудағы рөлі. 

Пәнді оқу үрдісі,  мынадай төмендегі міндеттерді көздейді: 

– халықаралық қауіпсіздік жүйесіндегі халықаралық журналистиканың 

өзекті мәселелерінің негізгі мазмұны мен сапалық мағынасын ашу  

– әлемдік БАҚ-тың жұмыс істеу заңдылықтары мен инфрақұрылымын 

оқу.  

БАҚ құрылымына тигізетін әлемдік бизнес пен ұлттық корпорация 

әсері. 

– әлемдік саясаттың проблемаларына, олардың шығу себептері мен даму 

тенденцияларына түсінік беру. 

– журналистік және арнайы сараптамалық материалдар негізінде 

халықаралық қатынастар мен әлемдік қауіпсіздік жөнінде өз бойына 

сараптамалық дағдыларды дарыту. 

– адамзаттың әлемдік мәселелерін шешудегі журналистік бағыттарды 

көрсету. 

– магистранттар оқу нәтижесінде мына пәнді білуге тиіс: 

– жаңа заманғы халықаралық журналистиканың мәселелер кешені 

жөнінде нақты білуге, негізгі құрамдас әлемдік және мемлекет ішкілік 

мәселелер блогын тұжырымдай алуға; 

– Заманауи әлемдік мәселелерді шешудегі БАҚ-тың орны мен рөлін 

анықтай алуға; 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№  Тақырып 

1 Әлемдік БАҚ-тың инфроқұрылымы және жұмыс істеу заңдылықтары. 

2 Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері, экстремизм және әлемдік БАҚ-тағы 

ақпараттық теңсіздік. 

3 Халықаралық саясаттың, экономиканың, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың БАҚ-қа тигізетін әсері. 

4 "Сандық" революция және әлемдік БАҚ-тың контент өнеркәсібі. 

Заманауи медиаландшафттың және жеке қарым-қатынастың 

қалыптасуындағы ғаламтордың рөлі. 

5 Халықаралық журналистика қызметінің  кәсіби аспектілері. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Әлемдік БАҚ-тың инфроқұрылымы және жұмыс істеу 

заңдылықтары, әлемдік геосаясат және журналистика  

Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар. Әлемдік БАҚ құрылымы. 

Әлемдік саяси процестердің ерекшеліктері. Ғаламдық кәсіпкерлік пен ұлттық 

бірлестіктердің БАҚ құрылымына тигізер әсері: БАҚ нарығының жаңа 

бөгеттері. Сыртқы және трансұлттық саясат. Жаңа саяси, әлеуметтік, 

экономикалық қатынастардағы журналистиканың әлеуметтік мақсаты. Саяси 

және экономикалық факторлардың журналистикадағы әлеуметтік 

қатынастардың дамуына тигізетін әсері. 

 Жаңа геосаяси жағдайдағы Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік 

мүдделері. Қазақстандағы БАҚ және әлемдік ақпараттық қауымдастық. 

Әлемдік ақпараттық кеңістікте республикалық БАҚ-тың әрі қарай дамуы 

жөніндегі болжамдар.  

 

 Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері, экстремизм және әлемдік БАҚ 

тағы ақпараттық теңсіздік 

 Әлемдік қауымдастықтағы бұқаралық ақпарат қауіпсіздігі және БАҚ 

жүйесі. Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері мен құрылымы. Халықаралық 

ұйымдар және БАҚ қызметін заңнамалық реттеу мәселесі. Маңызды 

халықаралық- құқықтық құжаттар БАҚ-қа байланысты. Еуропалық 

экономикалық қауымдастықтың заңнамасы және адам құқығын қорғау мен 

бостандығы жөніндегі Еуропалық конвенциядағы БАҚ қызметіне қатысты 

сұрақтар. Ақпараттарға қол жеткізуді реттейтін маңызды ұлттық заңнамалық 

актілер. 

 Ақпараттық қауіпсіздіктегі қазақстандық ілім. Өмірлік құндылықтар 

мен қазіргі қоғамның идеалдары, әлеуметтік және жеке бағдар, мәдени және 

эстетикалық қоғам қажеттіліктері. Ұлттық және халықаралық қауіпсіздіктің 

гуманитарлық аспектілері. 
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 Халықаралық терроризм мен әлемдік БАҚ мәселелері. Мемлекеттік 

терроризм. Әлемдік өркениет жүйесіне тигізетін экстремизм қаупі. 

Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы және ұлттық және ғаламдық 

деңгейлердегі дисбаланстың туындауы. Ақпараттық империализмнің тарихы 

мен қазіргі жағдайы. "Жаңа ақпараттық тәртіп". Мәдени кеңеюі мен 

ақпараттық теңсіздікпен күресу жүйесі. 

 

Халықаралық саясат пен экономиканың медиа-салаға әсері 
Халықаралық саясат жүйесі, әлемдік экономика және бизнес жүйесі. 

Ақпараттық қарым-қатынастық технологиялардың медиа-салаға әсер ету 

аспектілері. Медиабизнес және "глокализация" медиамазмұнының 

өркениеттенуі. Технологияның ақпарат-басшылық кеңесі мен БАҚ-ты 

жобалау. 

Геосаяси, этникалық, діни жанжалдар, экономикалық катаклизмдер, 

экологикалық апаттар және т.б. секілді қоғамдық даму барысындағы 

жағдайларда БАҚ белсенді араласып, шешім қабылдау тәжірибесі. Белгілі бір 

әлеуметтік күштердің мүддесіне қарай оқиғаны бұрмалау, қоғамға қатысты 

маңызды ақпараттарды жасырып қалу, әдейі ақпаратсыздандыру, т. б. сияқты 

БАҚ беделіне нұқсан келтіретін, қоғамдағы тұрақсыздықты күшейтіп, рухани 

күйреуіне ықпал ету.  

 

"Сандық" ревалюция және әлемдік БАҚ контент индустрисы. 

Тұлғалық қарым-қатынас пен заманауи медиаландышафт пайда 

болуындағы ғаламтордың рөлі 

Ұлттық медиа жүйенің қалыптасуы: ұқсастығы мен айырмашылығы 

"сандық" ревалюция және әлемдік БАҚ контент индустриясы, халықаралық 

журналистикадағы ғаламтордың рөлі. Жаңа БАҚ-ты сипаттайтын маңызды 

процестер: интерактивтілік, цифрландыру, конвергенция. 

Ғаламтор қызметін заңды реттеу мен қаржыландыру мәселелері. 

Ғаламтордағы журналистиканың тәуелсіздік мәселесі: халықаралық және 

отандық тәжірибе. Әлемдік байланыс пен журналистиканың арасындағы 

қарым-қатынас аспектілері. Әлемдік желінің халықаралық журналистика мен 

қоғамға тигізер әсері. Жаңа ақпараттық технологиялардың кері әсерлері. 

Жаңа медиа мен әлеуметтік желілер.  

Блогсала мен журналистиканың шекарасын анықтау аспектілері, жаңа 

замандағы журналистиканың жаңа түрлерінің пайда болу процестері, 

әлеуметтік медианы реттеу тәсілдері. Веб-журналистерді кәсіби даярлауға 

қойылатын жаңа талаптар. Ғаламтор қолданушыларының алдындағы кәсіби 

БАҚ пен қоғамның жауапкершілігі. Заманның өзекті мәселелерін БАҚ-та 

айқындау әлеуметтік жауапкершілік пен журналистік біліктіліктің факторы 

ретінде жаңа құру технологиялары, БАҚ-тың дамуын анықтайтын фактор 

ретінде ақпараттарды тарату және сақтау.  
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Халықаралық журналистика қызметінің кәсіби аспектілері 

Шетелдердегі БАҚ моделдері. Мөр және басқа БАҚ туралы шетел 

теориялары. Еуропалық және солтүстік Америка ғалымдарының заманауи 

теоретикалық ұғымдары, медиажүйедегі мәдениет пен БАҚ саласының 

құндылықтары жөнінде трансформациялық процесс анализдері.  

БАҚ-тағы өз бетінше реттелу. Батыс елдердегі журналистиканың этикалық 

нормалары. Журналистердің кәсіби этикалық кодекстері Омбудамендердің 

мөр жөніндегі қызметтік Кеңесі шетел журналистикасының ішкі бақылау 

формасы ретінде. Аккредиттілеу ерекшеліктері және заманауи БАҚ 

корреспондентінің шетелдегі жұмысы. Журналистердің халықаралық 

бірлестіктері. Заманауи өркениет дамуындағы ғаламдық дағдарыс және 

әртүрлі мәдениет пен діни ұйымдар басшылары арасындағы диалог. Шығыс 

пен Батыс өркениеті: кросс - мәдени диалог. Энергетикалық экологиялық 

дағдарыс, аштық пен жоқшылық, әлеуметтік және ақпараттық теңсіздік 

сияқты ғаламдық мәселелерді шешудегі журналистика мен әлемдік 

қауымдастықтың интеграциялық күші. Әртүрлі әлеуметтік - ұлттық мәдениет 

жөнінде қоғамдық ойды қалыптастырудағы БАҚ-тың рөлі. Ұлттық 

(аймақтық) медиа- мәдениеттер (теле-радиодағы британдық дәстүрлер, 

Францияның аймақтық мөрі, Германияның партиялық мөрінің қағидалары 

т.б.)  

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Ғаламдық әлем түсінігі. "Жаһандану", "глобалистика" түсінігі. 

2.   БАҚ ақпараттық қоғам шарттары. 

3. БАҚ инфроқұрылымы. Ақпараттық агенттіктер, олардың түрлері. 

Индикативтік баспасөз: ұлттық деңгей. 

4. БАҚ концентрациясы. БАҚ нарықтық экономиканың жаһандану 

шарттарында. 

5.  Халықаралық ақпарат бастаулары. 

6. Батыс демократиясындағы биліктің үш тармағы мен БАҚ-тың байланысу 

түрлері мен қағидалары. 

7. Халықаралық бірлестіктер мен БАҚ қызметін заңды реттестіру мәселелері. 

БАҚ-қа байланысты маңызды халықаралық заңды құжаттар.  

8. Окинава Хартиясының ғаламдық ақпараттық қоғамы. 

9. БАҚ-тың өзін-өзі реттеуі. 

10. Бұқаралық ақпарат құралдары және саясат. БАҚ және сайлау БАҚ және 

ұлтаралық қақтығыстар. Журналистер оқиға үстінде. 

11. БАҚ моделі түсінігі. БАҚ-тың негізгі моделдері: жалпы мінездеме мен 

ұлттық құндылықтар. БАҚ-тың жаңа заманғы шетел теориялары.  

12. Сандық ТВ-ның даму болашағы. Еуропалық ТВ-ның жетілу процесі және 

оның салдары. 
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13. Жаңа технологиялар мен дәстүрлі БАҚ. Жаңа ақпараттық 

технологиялардың кері әсерлері. 

14. БАҚ-тың жаһандану процесіндегі массалық мәдениет. Көпшілікке әсер 

етуші ақпараттың түрлері, тәсілдері мен әдістері. 

15. Өркениеттік дағдарыстың негізгі себептері мен факторлары. Экология, 

демография, мәдениет пен этика салаларында көрініс табу формалары.  

16. Актуалды жаһандық және қазақстандық мәселелердегі журналистиканың 

ұғынуы, зерттеуі және шешуі: БАҚ-тың шынайы практикасы. 

17. Геосаяси, этникалық, діни қақтығыстар, экономикалық катаклизм мен 

экологикалық апаттар т.б. сияқты қоғамдық даму барысындағы жағдайларда 

БАҚ белсенді араласып шешім қабылдау тәжірибесі. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Қазақстан Республикасының сыртқы саяси түсінігі. 

2. Постиндустриялық ақпараттық қоғам түсінігі (А.Тойнби, О.Тоффлер). 

Мәдени түсініктер. 

3. Халықаралық журналистиканың негізгі мәселелері. 

4. Халықаралық журналистің шетелдерде жұмыс істеу ерекшеліктері.  

5. Халықаралық тақырыптарды көтеретін журналистердің жұмыс істеу 

ерекшеліктері.  

6. Құбылған әлемдегі қазақстандық журналистика.  

7. Ұлттық, мемлекеттік қызығушылықтар. Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясатының ерекшеліктері: көп векторлық пен тепе-теңділік. 

8. Қазақстан журналистикасының этикалық мәселелері. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

     Негізгі: 

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.  Пересветов В. Журналистика FULL, Изд. Тровант, 2016.  

4. Алексей Быков, Елена Георгиева, Сергей Михайлов, История зарубежной 

журналистики. Учебник. Изд. Юрайт, 2015. 

5. Прозоров В. Власть и свобода журналистики, Флинта, М. 2012. 

6. Гонтарев Б. СМИ и мировые цивилизации. Освещение проблем 

цивилизации в СМИ на Западе и в России, МГИМО-Университет, 2011. 

 

Қосымша: 

1. Ethics for Digital Journalists: Emerging Best Practices. Lawrie Zion,David 

Craig. 2015. Routledge 

https://www.ozon.ru/brand/857457/
https://www.ozon.ru/person/34802521/
https://www.ozon.ru/person/34802522/
https://www.ozon.ru/person/1213620/
https://www.ozon.ru/brand/2635583/
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2. Feature and Narrative Storytelling for Multimedia Journalists. Duy Linh Tu. 

2015 Focal Press. 

3. Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны. М.: 

Поколение, 2012 

4. Соколов-Митрич Д. Реальный репортер. Почему нас этому не учат на 

журфаке?! Издательство: Питер, 2012. 

5. Герасимов В., Ромов А.А. Технология новостей от Интерфакса, Аспект 

Пресс, 160 стр. 2012. 

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

технология создания. Учебное пособие, 2016. 

7. Allan M. Siegal, William G. Connolly, NYT MANUAL OF STYLE, 5TH ED, 

англ, 2015. 

8. Олешко Е. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура 

субъектов информационной деятельности. Учебное пособие, 

Флинта, Издательство Уральского Университета, 2016. 

9.  Шестеркина Л. Универсальная журналистика. Учебник Аспект Пресс, М. 

2016. 

10.  Баранова Е. Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная  

Writing and Editing for Digital Media.  Brian Carroll, 18 Jul 2014. 

  

https://www.ozon.ru/person/70023271/
https://www.ozon.ru/person/70023273/
https://www.ozon.ru/person/70023305/
https://www.ozon.ru/person/70023307/
https://www.ozon.ru/person/70042285/
https://www.ozon.ru/brand/857712/
https://www.ozon.ru/brand/856546/
https://www.ozon.ru/person/19111617/
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ММGIO 5301 – МАСС-МЕДИА И ГЛОБАЛЬНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

объем 2 кредита 
 

Автор:  

кандидат филологических наук, доцент Дудинова Е.И.  

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук,  

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

доктор филологических наук,  

профессор КазУМОиМЯ им. Абылай хана Шевякова Т.В.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях глобализации, которая превращает информационную сферу 

в системообразующий фактор жизни людей, обществ и государств, 

необходимо новое осмысление роли и возможностей масс-медиа. 

Журналистика должна стать важнейшим средством осуществления 

политических интеграционных процессов, влиять на формирование условий 

конструктивного диалога многополярного мира, диалога культур.  

Одним из факторов развития процесса глобализации, современного ее 

состояния, стал своеобразный инновационный рывок, совершенный 

средствами массовой коммуникации в последнее десятилетие. Это привело к 

качественно новому типу человеческого общества – информационному, для 

которого характерно формирование глобальных коммуникационных сетей, 

включая мобильные связи, интернет, социальные сети. Это рождает новый 

уровень взаимозависимости различных государств, человеческих общностей 

и др. Ученые фиксируют переплетение разнообразных глобальных вызовов и 

угроз, спектр и острота которых постоянно эволюционируют, 

видоизменяются и приобретают трансграничный характер. 

В новых условиях глобализации масс-медиа не просто играют 

значимую роль в системе массовых коммуникаций, но и динамично 

адаптируются к стремительно меняющимся потребностям современности. 

В этой связи необходимо постоянно изучать и понимать тенденции 

взаимовлияния масс-медиа и глобального информационного общества, в 

рамках которого они функционируют.  

Назначение и роль дисциплины «Масс-медиа и глобальное 

информационное общество» состоят в необходимости системного 

представления о процессах и проблемах взаимодействия масс-медиа в 

глобальном информационном обществе, понимания новых тенденций и 

перспектив развития информационного общества.  

Понимание магистрантами актуальных проблем функционирования 

масс-медиа в условиях глобализации, информационного обострения 
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международной обстановки, эскалации напряженности по ряду мировых 

проблем, необходимо для системного представления о сути и задачах масс-

медиа в современном мире. 

Курс также включает обширный спектр вопросов мировой медиа-сферы, 

глобального информационного общества, изучение ключевых вопросов 

современности, особенности их отражения в СМИ, опыт отечественной и 

зарубежной журналистики, особенности влияния отечественных СМИ на 

общественное мнение, сознание, систему безопасности и мировую политику.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения данной 

дисциплины: 

 Способность к комплексному анализу международных и 

межгосударственных политических процессов, связанных с глобальной 

информатизацией и ролю масс-медиа; 

 Знание основных законов функционирования масс-медиа в глобальном 

информационном обществе;  

 Владение базовыми и практически-реализуемыми знаниями в области 

масс-медиа и глобального информационного общества;  

 Способности к инновационному развитию и разработке 

международных медийных проектов, генерации новых идей в сфере 

глобальных международных коммуникаций, творческому подходу к 

профессии; 

 Навыки самостоятельного исследования в сфере международных 

коммуникаций, умение анализировать, научно обобщать, 

аргументировать и применять на практике результаты научных 

исследований. 

 

Пререквизиты: Курсы «Зарубежная журналистика», «Международные 

отношения и журналистика», «Внешнеполитическая пропаганда и СМИ», 

«Жанры журналистики», «Этика журналиста». 

Постреквизиты: «Новые концепты мировой журналистики». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для равноправного вхождения казахстанской журналистики в мировой 

информационный контекст необходимо наращивание информационного 

потенциала республики. Активное развитие конкурентно-способного 

отечественного информационного рынка. Сегодня слова «кто владеет 

информацией - владеет миром», произнесенные почти четыре столетия назад 

известным английским философом Френсисом Бэконом, приобретают 

качественно новый смысл. Сегодня мы являемся не только пассивными 

свидетелями, но и зачастую активными участниками процесса формирования 

и развития рынка информации и знаний как факторов производства в 

дополнение к традиционным рынкам природных ресурсов. 
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Считается, что единое информационное пространство состоит из таких 

основных компонентов, как информационные сетевые ресурсы, 

информационная инфраструктура, нормативные правовые акты, 

организационные и информационные документы, регулирующие 

деятельность и взаимоотношения между его участниками. В рамках данного 

курса нас интересую факторы взаимовлияния медиа-сферы  и 

информационной инфраструктуры, в состав которой входят средства 

информационного взаимодействия граждан и организаций, обеспечивающие 

им доступ к информационным ресурсам и оказывающие свое определяющее 

влияние на формирование общественного сознания – мировоззрение, 

политические взгляды, моральные и этические ценности; процесс принятия 

политических решений, во многом зависящий от качества и своевременности 

их информационного обеспечения; информирование государственными 

органами населения об общественно-политических и социально-

экономических аспектах жизни страны; участие общественных 

Наступает новый этап в развитии процессов обмена информацией. 

Интенсивное внедрение и переплетение современных компьютерных, теле- и 

радиовещательных, телефонных технологий и коммуникационных служб, 

быстрое распространение локальных и глобальных коммуникационных сетей 

создает принципиально новое качество трансграничного информационного 

обмена и инструментария воздействия на массовое сознание, усиливая 

значение социально-психологических и культурно-информационных 

аспектов глобализации. 

Цель преподавания дисциплины – целостный анализ процесса 

формирования взаимосвязи перспектив развития национальной медиа-сферы 

и глобального информационного общества. 

Задачи изучения дисциплины сводятся к следующему: 

 формирование у магистрантов понимания сути процессов 

информационного глобального общества и особой роли масс-медиа в его 

конструктивном развитии: 

 усвоение стратегических и тактических целей информационной политики 

Казахстана в сфере паритетной интеграции в мировое информационное 

пространство; 

 изучение и пониманием технологических, экономических, социальных и 

культурных предпосылок формирования глобального информационного 

общества; 

 целостное понимание основных понятий, характеризующих процесс 

становления глобального информационного общества и его основные 

черты; 

 изучение существующих моделей развития информационного общества и 

особенности их проявления в различных странах;  

 понимать объективные и субъективные проблемы формирования 

глобального информационного общества, а также деятельность государств 

по их решению. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Тема 

1 Современное понимание роли масс-медиа в глобальном 

информационном обществе. Модели развития информационного 

общества. Информация расценивается и используется как 

стратегический ресурс государства 

2 Основные этапы и проблемы формирования глобального 

информационного общества. Роль масс-медиа в сохранении духовной 

идентичности и политического самоопределения. Концепты 

глобализации и их влияние на процесс национального самосознания 

3 Стратегические и тактические цели государственной политики 

республики Казахстан в области информации. Информационная 

безопасность и обеспечение информационного равенства в глобальной 

медиа-сфере  

4 Технологические и системные проблемы масс-медиа и коммуникации. 

Цифровое телевидение в Казахстане. Контент-анализ интернет-СМИ 

Казахстана Концепция и закономерности функционирования мировых 

СМИ 

5 Аспекты конвергенции и новые технологии в журналистике. Новое 

звучание журналистикой этики и профессиональных задач работников 

медиа-сферы.  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Современное понимание роли масс-медиа в глобальном 

информационном обществе. Модели развития информационного 

общества. Информация расценивается и используется как 

стратегический ресурс государства 

Структура и концепция глобального информационного общества. 

Система формирования геополитического центра и периферийных подсистем 

в сфере коммуникации. Динамика развития глобального информационного 

общества. Развитие новых информационно-коммуникационных технологий 

как база становления информационного общества. Понятие, особенности и 

преимущества глобального информационного общества. Модели развития 

информационного общества. 

 

Основные этапы и проблемы формирования глобального 

информационного общества. Роль масс-медиа в сохранении духовной 

идентичности и политического самоопределения. Концепты 

глобализации и их влияние на процесс национального самосознания 

История становления глобального информационного общества. 

Конференции стран большой «семерки» в Брюсселе (1995 год). Развитие 

информационного общества во второй половине 90-х годов. Окинавская 
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Хартия глобального информационного общества (2000 год) и реализация ее 

положений. Проблемы становления глобального информационного общества 

и деятельность государств по их решению. Особая роль и возможности 

национальных масс-медиа в сохранении духовной идентичности и 

политического самоопределения. Значение национального самосознания в 

системе концептов глобализации. 

 

Стратегические и тактические цели государственной политики 

республики Казахстан в области информации. Информационная 

безопасность и обеспечение информационного равенства в глобальной 

медиа-сфере 

Система внешнеполитических и внутриполитических приоритетов 

республики Казахстан. Концепция внешней политики республики Казахстан 

на 2014-2020 годы. Понятие многовекторности. Информационная сфера в РК: 

стратегия и тактика. Указ Президента РК «О концепции информационной 

безопасности Республики Казахстан». Возможности Казахстана в сфере 

обеспечения информационного равенства. Стратегические и тактические 

цели государственной политики республики Казахстан в области 

информации.  

 

Технологические и системные проблемы масс-медиа и 

коммуникации. Цифровое телевидение в Казахстане. Контент-анализ 

интернет-СМИ Казахстана Концепция и закономерности 

функционирования мировых СМИ 

Казахстан и глобальное информационное общество. Концептуальные 

основы формирования информационного общества в Казахстане. 

Перспективы интеграции Казахстана в глобальное информационное 

общество. Информатизация системы общего и специального образования. 

Формирование и развитие индустрии информационных и 

коммуникационных услуг. Обеспечение сферы информационных услуг 

духовным содержанием, отвечающим казахстанским культурно-

историческим традициям. Развитие Казнета. Информация как ресурс 

социально-экономического и духовного развития. Духовное содержание 

контента СМИ.  

 

Аспекты конвергенции и новые технологии в журналистике. Новое 

звучание журналистикой этики и профессиональных задач работников 

медиа-сферы 

Роль журналистики в глобальной унифицированной информационной 

индустрии. Эскалация информационных ресурсов и знаний в политическом, 

экономическом, социально-культурном контексте. Глобальные 

компьютерные сети и возможности журналистики. Построение открытых 

стандартизованных систем и их интеграция в Интернет. Либерализация 

рынка информационных супермагистралей и их универсальное 
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обслуживание. Аспекты сотрудничества государства и информационного 

рынка. Новые задачи саморегулирования и журналисткой этики. Проблема 

правового регулирования сети Интернет, проблема обеспечения 

безопасности и конфиденциальности информации, возможность 

психологического воздействия на индивидуальное и общественное сознание. 
  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Информация как главный стратегический фактор международного 

влияния. 

2. Активизация международного терроризма и информационная сфера. 

3. Мировая политика и информация. Новые вызовы. 

4. Политика и необходимость планирования предстоящего развития 

информационных технологий. 

5. Вопросы формирования информационного общества на государственном 

уровне. 

6. Американский путь формирования информационного общества. 

7. «Восточная» модель формирования информационного общества. 

8. Новые определения высокоиндустриального общества «Knowledge 

Society», «Knowledgeable Society». 

9. «Западная» модель формирования информационного общества. 

10. Монополизм в сфере СМИ: контроль за концентрацией собственности в 

средствах массовой информации. 

11. Правовое обеспечение прав на доступ к информации и информационным 

ресурсам для всего населения 

12. Соблюдение свободы слова независимо от технологической среды 

распространения информации. 

13. Обеспечение информационной безопасности личности и общества в 

новых условиях. 

14. Государственная политика по формированию информационного 

общества: баланс интересов государства, предпринимательских кругов, 

личности и общества в целом.  

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

16. Средства массовой информации в условиях информационного общества. 

17. Условия интеграции Казахстана в глобальное информационное общество. 

18. Возможности систем информационного обмена на международном, 

региональном и национальном уровнях. 

19. Роль квалификации, профессионализма и способностей журналистов к 

творчеству.  

20. Интернет-технологии и цифровые средства связи в журналистике. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ 
 

1. Схема исторического процесса в книге Э. Тоффлера «Третья волна». 

2. Взгляды Маршалл Маклюэна на информационные технологии. 

3. Отчеты Ю. Хаяши и понимание сути информационного общества. 
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4. Становление глобального информационного общества: роль масс-медиа. 

5. Внешнеполитическая концепция Республики Казахстан. 

6. Концепции постиндустриального информационного общества (А.Тойнби, 

О.Тоффлер). Культурологические концепции. 

7. Казахстанская журналистика в меняющемся мире. 

8. Международные аспекты развития глобального информационного 

общества. 

9. Казахстанская модель развития информационного общества. 

10. Программа «Электронная Европа» и особенности цифровой революции. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 

1. Гонтарев Б. СМИ и мировые цивилизации. Освещение проблем 

цивилизации в СМИ на Западе и в России, МГИМО-Университет, 2011. 

2. Землянова Л. Гуманитарная миссия современной глобализирующейся 

коммуникативистики, Издательство МГУ, 2010. 

3. Литвиненко А. Газеты Германии в ХХI веке. От кризиса к модернизации, 

КМК, Мировая медиалогия, 2011. 

4. Shah, Anup. “War, Propaganda and the Media.” Global Issues. 31 Mar. 2005. 

Web. 15 Nov. 2015. http://www.globalissues.org/article/157/war-propaganda-

and-the-media.  

5. Television Is the New Television.  Michael Wolff,  23 Sep 2015. 

6. Educational Organizations Promoting International.  Lucia Ames Mead, 11 Jul 

2015. 
 

Дополнительная: 

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

пособие, М. Аспект Пресс, 2016. 

2.  Ethics for Digital Journalists: Emerging Best Practices. Lawrie Zion,David 

Craig. 2015. Routledge 

3. Feature and Narrative Storytelling for Multimedia Journalists. Duy Linh Tu. 

2015 Focal Press.  

4. Allan M. Siegal, William G. Connolly, nyt manual of style, 5th ed, англ, 2015. 

5. Олешко Е. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура 

субъектов информационной деятельности. Учебное пособие, 

Флинта, Издательство Уральского Университета, 2016. 

6.  Шестеркина Л. Универсальная журналистика. Учебник Аспект Пресс, М. 

2016. 

7. Баранова Е. Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная  

8. Writing and Editing for Digital Media.  Brian Carroll, 18 Jul 2014. 

9. Вирен Г., Фролова Т. Информационные агентства. Как создаются новости. 

Учебное пособие, С. 176, Аспект Пресс, 2016. 

10. Голядкин Н. История отечественного и зарубежного телевидения. 

Учебное пособие, С. 192, Аспект Пресс, 2016.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Международная журналистика существенно расширяет горизонты 

отечественной журналистики, обогащая ее международной аналитикой, 

компетентными комментариями и прогнозами. В качестве рефлектора 

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Казахстана, 

представляет его за рубежом, позиционирует основные ценности и 

приоритетные направления развития нашей страны.   

Сегодня на медиа-рынке Казахстана востребованы специалисты по 

организации международных коммуникаций, освещающие глобальные 

проблемы мирового сектора, работающие в корпунктах наших СМИ, 

обеспечивающих интеграцию медиа Казахстана в мировое информационное 

пространство.  

Назначение и роль дисциплины ««Актуальные проблемы 

международной журналистики» состоят в получении базового представления 

о проблемах мировой журналистики, кросс-культурной коммуникации, 

специфике мировой экономики и политики, международного 

информационного права, основах страноведения. 

Понимание магистрантами актуальных проблем международной 

журналистики в контексте освещения в СМИ наиболее важных вопросов 

мировой политики и международной безопасности необходимо для 

формирования конкурентоспособных специалистов в области мировых 

медиа. Курс включает в себя широкий спектр вопросов мировой медиа-

сферы, опыт отечественной и зарубежной журналистики, глобальные 

вопросы современности, специфику их отражения в СМИ, особенности 

влияния отечественных СМИ на общественное мнение, сознание, систему 

безопасности и мировую политику.  

В последние годы многие страны пересматривают собственные 

концепции вещания и, соответственно, воздействия на зарубежные страны.  

Например, новая доктрина внешнеполитической пропаганды США 
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предполагает реструктуризацию всей государственной пропаганды на 

зарубежные страны, создание мощной государственной информационной и 

вещательной организации – «Национального центра стратегических 

коммуникаций». Ежегодно растет совокупный бюджет государственных 

телекомпаний и радиостанций Америки, вещающих на зарубежные страны. В 

основе тактического плана вышеназванного центра стоит процесс отделение 

публичной дипломатии – диалог с зарубежной аудиторией – от официальной 

дипломатии – диалога с зарубежными правительствами. Все это может 

привести к росту факторов информационного империализма в отношении 

стран, не способных защитить свое медиа-пространство. 

В Казахстане остро встает вопрос о защите государственных интересов 

и организации грамотной и компетентной системы публичной дипломатии, 

конкретнее – сильного корпуса международных СМИ. 

Специалисты по работе с информацией и работники информационных 

служб требуются как в правительственных, так и частных организациях. 

Соответственно, современному казахстанскому журналисту необходимы как 

знания в области международных отношений и мировой безопасности, 

понимание основных проблем мировой политики, истоков их появления, 

тенденций развития, так и умение их анализировать.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения данной 

дисциплины: 

 Владение базовыми и практически-реализуемыми знаниями в области 

международной коммуникации и журналистики; 

 Способности к инновационному развитию и разработке 

международных медийных проектов, генерации новых идей в сфере 

международных коммуникаций, творческому подходу к профессии; 

 Умение самостоятельно исследовать актуальные проблемы и процессы 

международной медиа-сферы, анализировать, научно обобщать, 

аргументировать и применять на практике результаты научных 

исследований; 

 Способность к комплексному и ситуационному анализу 

международных и межгосударственных политических процессов; 

 Умение владеть компетенциями журналиста-международника, 

эксперта международной темы и корреспондента корр. пункта за 

рубежом на профессиональном уровне. 

Пререквизиты: Курсы «Международные отношения и журналистика», 

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

журналистики»,  «Зарубежная журналистика» и др. 

Постреквизиты: «Новые концепты мировой журналистики». 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Развитие казахстанской журналистики в последние двадцать лет 

происходит в условиях кардинальных реформ в политической и социально-

экономической сферах. Трансформация государственного устройства, 

внешнеполитического вектора, мировой политики требует современного 

информационного обеспечения. Неизменной остается  задача международной 

журналистики – предоставлять аудитории полную и объективную картину 

происходящих в мире процессов. Таким образом, журналистика призвана 

решать ряд актуальных задач общества, которые могут быть условно 

разделены на политические; экономические; гуманитарные, культурно-

социальные и др.  

При изучении дисциплины «Актуальные проблемы международной 

журналистики» большое значение придается самостоятельной работе 

магистрантов, привитию и совершенствованию навыков исследования 

мировых проблем, умению работать с конкретными фактами и обобщению 

имеющегося эмпирического материала. Курс необходим для более полного 

овладения системными ориентирами в значительном информационном 

потоке международной информации. 

Цель преподавания дисциплины – формирование и закрепление  у 

магистрантов факультета журналистики базовых знаний и представлений  об 

актуальных проблемах международной журналистики. В современном мире 

насчитывается свыше десяти разных типов журналистики, различающихся по 

основным типоформирующим признакам, назначению и информационным 

задачам. Задача высшего журналистского образования, особенно второй его 

ступени, магистратуры, дать студентам фундаментальные знания о 

теоретических и практических основах функционирования современной 

системы международных средств массовой информации, их роли в 

формировании общественного мнения и решении актуальных общественно-

социальных, политических и экономических проблем. 

Задачи изучения дисциплины сводятся к следующему: 

 раскрыть основное содержательное и качественное значение актуальных 

проблем международной журналистики в системе международной 

безопасности; 

 изучить инфраструктуру и закономерности функционирования мировых 

СМИ, аспекты влияние глобального бизнеса и национальных корпораций 

на структуры СМИ; 

 дать представление об основных проблемах мировой политики, истоках 

их появления, тенденциях развития; 

 на примере журналистских и экспертных материалов, привить навыки 

анализа современных проблем международных отношений и мировой 

безопасности;   
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 отразить специфику журналистских подходов к рассмотрению комплекса 

и путей решения глобальных проблем человечества; 

 В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

 иметь четкое представление о комплексе проблем современной 

международной журналистики, уметь формулировать основные 

составляющие мирового и внутригосударственного блоков проблем; 

 определить роль и место СМИ в системе решения глобальных проблем 

современности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Тема 

1 Инфраструктура и закономерности функционирования мировых СМИ 

2 Проблемы информационной безопасности, экстремизма и 

информационного неравенства в глобальной медиа-сфере 

3 Влияние международной политики, экономики, информационно-

коммункационных технологий на медиа-сферу 

4 «Цифровая» революция и индустрия контента мировых СМИ. Роль 

интернета в преобразовании современного медиаландшафта и 

персональной коммуникации 

5    Профессиональные аспекты деятельности международной 

журналистики 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Инфраструктура и закономерности функционирования мировых 

СМИ 

Мировая политика и международные отношения. Структура мировых 

СМИ. Особенности мирового политического процесса. Влияние 

глобального бизнеса и национальных корпораций на структуры СМИ: 

новые барьеры медиарынка. Внешняя и транснациональная политика. 

Социальное назначение журналистики в свете новых политических, 

социальных, экономических отношений. Влияние политических и 

экономических факторов на совершенствование социальных отношений в 

журналистике. 

Национально-государственные интересы Казахстана в новой 

геополитической ситуации. СМИ Казахстана и мировое информационное 

сообщество. Прогнозы дальнейшего развития СМИ республики в мировом 

информационном пространстве. 
 

Проблемы информационной безопасности, экстремизма и 

информационного неравенства в глобальной медиа-сфере 

Система СМИ и массово-информационная безопасность мирового 

сообщества. Структура и проблемы информационной безопасности. 

Международные организации и проблема законодательного регулирования 
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деятельности СМИ. Важнейшие международно-правовые документы, 

касающиеся СМИ. Вопросы деятельности СМИ в Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свободах и законодательстве Европейского 

экономического сообщества. Важнейшие национальные законодательные 

акты, регулирующие доступ к информации. 

Казахстанская доктрина информационной безопасности. Жизненные 

ценности и идеалы современного общества, социальная и личностная 

ориентация, культурные и эстетические запросы социума. Гуманитарные 

аспекты национальной и международной безопасности.  

Проблемы международного терроризма и мировые СМИ. 

Государственный терроризм. Экстремизм в системе угроз мировой 

цивилизации. 

Развитие новых информационных технологий и возникновение 

дисбаланса на национальном и глобальном уровнях. История и современное 

состояние информационного империализма. «Новый информационный 

порядок». Система борьбы с информационным неравенством и культурной 

экспансией.  
 

Влияние международной политики и экономики на медиа-сферу 

Система международной политики, мировой экономики и бизнеса. 

Аспекты влияния информационно-коммункационных технологий на 

медиа-сферу. Глобализация медиабизнеса и «глокализация» 

медиасодержания. Технологии инфо-управленческого консультирования 

и проектирования медиа-сферы. 

Опыт позитивного участия средств массовой информации в 

преодолении кризисных ситуаций общественного развития 

(геополитические, этнические, религиозные конфликты, экономические 

катаклизмы, экологические катастрофы и т.п.). Негативные тенденции в 

деятельности СМИ, усугубляющие процессы дестабилизации общества и 

способствующие разрушению его нравственных оснований (необъективность 

отражения реальных событий в угоду определенным социальным силам, 

сокрытие информации о жизненно важных для общества обстоятельствах, 

намеренная дезинформация и т.п.). 
 

 «Цифровая» революция и индустрия контента мировых СМИ. 

Роль интернета в преобразовании современного медиаландшафта и 

персональной коммуникации 

Преобразования национальных медиасистем: сходства и различия. 

«Цифровая» революция и индустрия контента мировых СМИ. Роль 

Интернета в международной журналистике. Интерактивность, дигитализация 

и конвергенция как важнейшие процессы, характеризующие новые СМИ. 

Проблемы финансирования и законодательного регулирования деятельности 

Интернета.  

Проблема свободы журналистики в Интернете: международный и 

отечественный опыт. Аспекты взаимодействия всемирной сети и 

журналистики. Влияние всемирной сети на международную журналистику и 
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общество. Негативные эффекты новых информационных технологий. Новые 

медиа и социальные сети. 

Аспекты определения границ журналистики и блогосферы, процессы 

появления новых форм журналистики в современном мире, способы 

регулирования социальных медиа. Новые требования к профессиональной 

подготовке веб-журналистов. Ответственность профессиональных СМИ и 

общества в целом перед посетителями интернет-пространства. Социальная 

ответственность и компетентность журналистов как факторы, 

способствующие адекватному отражению в СМИ актуальных проблем 

современности. Новые технологии сбора, распространения и хранения 

информации как фактор, определяющий развитие СМИ.  
 

Профессиональные аспекты деятельности международной 

журналистики 

Модели СМИ в зарубежных странах. Зарубежные теории печати и 

других СМИ. Современные теоретические концепции европейских и 

североамериканских ученых. Анализ трансформационных процессов в 

медиасистеме, культуре и ценностях в сфере СМИ. 

Саморегулирование в СМИ. Этические нормы журналистики западных 

стран. Профессиональные этические кодексы журналистов. Деятельность 

Советов по печати, омбудсменов как формы внутреннего контроля в 

зарубежной журналистике. 

Особенности аккредитации и работы собственного корреспондента 

СМИ за рубежом. Международные организации журналистов. 

Глобальный кризис развития современной цивилизации и диалог 

между представителями различных культур и религиозных конфессий. 

Цивилизации Востока и Запада: кросс-культурный диалог. Интеграции 

усилий мирового сообщества и журналистики в решении глобальных 

проблем современности: энергетического и экологического кризиса, голода и 

бедности, социального и информационного неравенства. Роль СМИ в 

формировании общественного мнения в различных соционациональных 

культурах. Национальные (региональные) медиа-культуры (традиции 

британского общественного теле- и радиовещания; региональная печать 

Франции; принципы партийной печати Германии и т.д.).  

 

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. Пресс-

синдикаты: национальный уровень 

4. Концентрация СМИ. СМИ в условиях глобализации рыночной экономики. 

Транснациональные корпорации СМИ. Ведущие корпорации СМИ на 

новых рынках стран СНГ, Восточной Европы, Азии. 

5. Источники международной    информации. 
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6. Принципы и формы взаимодействия СМИ с тремя ветвями власти в 

западных демократиях.  

7. Международные организации и проблема законодательного 

регулирования деятельности СМИ. Важнейшие международно-правовые 

документы, касающиеся СМИ.  

8. Окинавская Хартия глобального информационного общества. 

9. Саморегулирование в СМИ.  

10. Средства массовой информации и политика. СМИ и выборы. СМИ и 

межнациональные конфликты. Журналисты в горячих точках. 

11. Понятие модели СМИ. Основные модели СМИ: общие характеристики и 

национальные особенности. Современные зарубежные теории СМИ. 

12. Перспективы развития цифрового ТВ. Процессы дерегулирования 

европейского ТВ и его последствия.  

13. Новые технологии и традиционные СМИ. Негативные эффекты новых 

информационных технологий. 

14. Массовая культура в процессе глобализации СМИ. Формы, методы и 

приемы информационного воздействия на аудиторию.  

15. Основные причины и факторы цивилизационного кризиса. Формы его 

проявления в сферах экологии, демографии, культуры и этики. 

16. Задачи журналистики в осознании, изучении и разрешении актуальных 

глобальных и казахстанских проблем: реальная практика СМИ. 

17. Опыт позитивного участия средств массовой информации в преодолении 

кризисных ситуаций общественного развития (геополитические, 

этнические, религиозные конфликты, экономические катаклизмы, 

экологические катастрофы и т.п.). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ 

 

1. Внешнеполитическая концепция Республики Казахстан 

2. Концепции постиндустриального информационного общества (А.Тойнби, 

О.Тоффлер). Культурологические концепции. 

3. Основные проблемы международной журналистики 

4. Специфика работы журналиста-международника за рубежом. 

5. Специфика работы журналистов, освещающих международные темы.  

6. Казахстанская журналистика в меняющемся мире 

7. Национально-государственные интересы. Особенности внешней политики 

Республики Казахстан: многовекторность и сбалансированность 

8. Этические проблемы казахстанской журналистики 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Международная журналистика существенно расширяет горизонты 

отечественной журналистики, обогащая ее международной аналитикой, 

компетентными комментариями и прогнозами. В качестве рефлектора 

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Казахстана, 

представляет его за рубежом, позиционирует основные ценности и 

приоритетные направления развития нашей страны.   

Сегодня на медиа-рынке Казахстана востребованы специалисты по 

организации международных коммуникаций, освещающие глобальные 

проблемы мирового сектора, работающие в корпунктах наших СМИ, 

обеспечивающих интеграцию медиа Казахстана в мировое информационное 

пространство.  

Назначение и роль дисциплины «Актуальные проблемы 

международной журналистики» состоят в получении базового представления 

о проблемах мировой журналистики, кросс-культурной коммуникации, 

специфике мировой экономики и политики, международного 

информационного права, основах страноведения. 

Понимание магистрантами актуальных проблем международной 

журналистики в контексте освещения в СМИ наиболее важных вопросов 

мировой политики и международной безопасности необходимо для 

формирования конкурентоспособных специалистов в области мировых 

медиа. Курс включает в себя широкий спектр вопросов мировой медиа-

сферы, опыт отечественной и зарубежной журналистики, глобальные 

вопросы современности, специфику их отражения в СМИ, особенности 

влияния отечественных СМИ на общественное мнение, сознание, систему 

безопасности и мировую политику.  

В последние годы многие страны пересматривают собственные 

концепции вещания и, соответственно, воздействия на зарубежные страны.  

Например, новая доктрина внешнеполитической пропаганды США 
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предполагает реструктуризацию всей государственной пропаганды на 

зарубежные страны, создание мощной государственной информационной и 

вещательной организации – «Национального центра стратегических 

коммуникаций». Ежегодно растет совокупный бюджет государственных 

телекомпаний и радиостанций Америки, вещающих на зарубежные страны. В 

основе тактического плана вышеназванного центра стоит процесс отделение 

публичной дипломатии – диалог с зарубежной аудиторией – от официальной 

дипломатии – диалога с зарубежными правительствами. Все это может 

привести к росту факторов информационного империализма в отношении 

стран, не способных защитить свое медиа-пространство. 

В Казахстане остро встает вопрос о защите государственных интересов 

и организации грамотной и компетентной системы публичной дипломатии, 

конкретнее – сильного корпуса международных СМИ. 

Специалисты по работе с информацией и работники информационных 

служб требуются как в правительственных, так и частных организациях. 

Соответственно, современному казахстанскому журналисту необходимы как 

знания в области международных отношений и мировой безопасности, 

понимание основных проблем мировой политики, истоков их появления, 

тенденций развития, так и умение их анализировать.  

Компетенции, осваиваемые в результате изучения данной 

дисциплины: 

 Владение базовыми и практически-реализуемыми знаниями в области 

международной коммуникации и журналистики; 

 Способности к инновационному развитию и разработке 

международных медийных проектов, генерации новых идей в сфере 

международных коммуникаций, творческому подходу к профессии; 

 Умение самостоятельно исследовать актуальные проблемы и процессы 

международной медиа-сферы, анализировать, научно обобщать, 

аргументировать и применять на практике результаты научных 

исследований; 

 Способность к комплексному и ситуационному анализу 

международных и межгосударственных политических процессов; 

 Умение владеть компетенциями журналиста-международника, 

эксперта международной темы и корреспондента корр. пункта за 

рубежом на профессиональном уровне. 

Пререквизиты: Курсы «Международные отношения и журналистика», 

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

журналистики»,  «Зарубежная журналистика» и др. 

Постреквизиты: «Новые концепты мировой журналистики». 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Развитие казахстанской журналистики в последние двадцать лет 

происходит в условиях кардинальных реформ в политической и социально-

экономической сферах. Трансформация государственного устройства, 

внешнеполитического вектора, мировой политики требует современного 

информационного обеспечения. Неизменной остается  задача международной 

журналистики – предоставлять аудитории полную и объективную картину 

происходящих в мире процессов. Таким образом, журналистика призвана 

решать ряд актуальных задач общества, которые могут быть условно 

разделены на политические; экономические; гуманитарные, культурно-

социальные и др.  

При изучении дисциплины «Актуальные проблемы международной 

журналистики» большое значение придается самостоятельной работе 

магистрантов, привитию и совершенствованию навыков исследования 

мировых проблем, умению работать с конкретными фактами и обобщению 

имеющегося эмпирического материала. Курс необходим для более полного 

овладения системными ориентирами в значительном информационном 

потоке международной информации. 

Цель преподавания дисциплины – формирование и закрепление  у 

магистрантов факультета журналистики базовых знаний и представлений  об 

актуальных проблемах международной журналистики. В современном мире 

насчитывается свыше десяти разных типов журналистики, различающихся по 

основным типоформирующим признакам, назначению и информационным 

задачам. Задача высшего журналистского образования, особенно второй его 

ступени, магистратуры, дать студентам фундаментальные знания о 

теоретических и практических основах функционирования современной 

системы международных средств массовой информации, их роли в 

формировании общественного мнения и решении актуальных общественно-

социальных, политических и экономических проблем. 

Задачи изучения дисциплины сводятся к следующему: 

 раскрыть основное содержательное и качественное значение актуальных 

проблем международной журналистики в системе международной 

безопасности; 

 изучить инфраструктуру и закономерности функционирования мировых 

СМИ, аспекты влияние глобального бизнеса и национальных корпораций 

на структуры СМИ; 

 дать представление об основных проблемах мировой политики, истоках 

их появления, тенденциях развития; 

 на примере журналистских и экспертных материалов, привить навыки 

анализа современных проблем международных отношений и мировой 

безопасности;   
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 отразить специфику журналистских подходов к рассмотрению комплекса 

и путей решения глобальных проблем человечества; 

 В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

 иметь четкое представление о комплексе проблем современной 

международной журналистики, уметь формулировать основные 

составляющие мирового и внутригосударственного блоков проблем; 

 определить роль и место СМИ в системе решения глобальных проблем 

современности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема 

1 Инфраструктура и закономерности функционирования мировых СМИ 

2 Проблемы информационной безопасности, экстремизма и 

информационного неравенства в глобальной медиа-сфере 

3 Влияние международной политики, экономики, информационно-

коммункационных технологий на медиа-сферу 

4 «Цифровая» революция и индустрия контента мировых СМИ. Роль 

интернета в преобразовании современного медиаландшафта и 

персональной коммуникации 

5    Профессиональные аспекты деятельности международной 

журналистики 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Инфраструктура и закономерности функционирования мировых 

СМИ  

Мировая политика и международные отношения. Структура мировых 

СМИ. Особенности мирового политического процесса. Влияние 

глобального бизнеса и национальных корпораций на структуры СМИ: 

новые барьеры медиарынка. Внешняя и транснациональная политика. 

Социальное назначение журналистики в свете новых политических, 

социальных, экономических отношений. Влияние политических и 

экономических факторов на совершенствование социальных отношений в 

журналистике. 

Национально-государственные интересы Казахстана в новой 

геополитической ситуации. СМИ Казахстана и мировое информационное 

сообщество. Прогнозы дальнейшего развития СМИ республики в мировом 

информационном пространстве. 

 

Проблемы информационной безопасности, экстремизма и 

информационного неравенства в глобальной медиа-сфере 

Система СМИ и массово-информационная безопасность мирового 

сообщества. Структура и проблемы информационной безопасности. 
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Международные организации и проблема законодательного регулирования 

деятельности СМИ. Важнейшие международно-правовые документы, 

касающиеся СМИ. Вопросы деятельности СМИ в Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свободах и законодательстве Европейского 

экономического сообщества. Важнейшие национальные законодательные 

акты, регулирующие доступ к информации. 

Казахстанская доктрина информационной безопасности. Жизненные 

ценности и идеалы современного общества, социальная и личностная 

ориентация, культурные и эстетические запросы социума. Гуманитарные 

аспекты национальной и международной безопасности.  

Проблемы международного терроризма и мировые СМИ. 

Государственный терроризм. Экстремизм в системе угроз мировой 

цивилизации. 

Развитие новых информационных технологий и возникновение 

дисбаланса на национальном и глобальном уровнях. История и современное 

состояние информационного империализма. «Новый информационный 

порядок». Система борьбы с информационным неравенством и культурной 

экспансией.  

 

Влияние международной политики и экономики на медиа-сферу 

Система международной политики, мировой экономики и бизнеса. 

Аспекты влияния информационно-коммункационных технологий на 

медиа-сферу. Глобализация медиабизнеса и «глокализация» 

медиасодержания. Технологии инфо-управленческого консультирования 

и проектирования медиа-сферы. 

Опыт позитивного участия средств массовой информации в 

преодолении кризисных ситуаций общественного развития 

(геополитические, этнические, религиозные конфликты, экономические 

катаклизмы, экологические катастрофы и т.п.). Негативные тенденции в 

деятельности СМИ, усугубляющие процессы дестабилизации общества и 

способствующие разрушению его нравственных оснований (необъективность 

отражения реальных событий в угоду определенным социальным силам, 

сокрытие информации о жизненно важных для общества обстоятельствах, 

намеренная дезинформация и т.п.). 

 

 «Цифровая» революция и индустрия контента мировых СМИ. Роль 

интернета в преобразовании современного медиаландшафта и 

персональной коммуникации 

Преобразования национальных медиасистем: сходства и различия. 

«Цифровая» революция и индустрия контента мировых СМИ. Роль 

Интернета в международной журналистике. Интерактивность, дигитализация 

и конвергенция как важнейшие процессы, характеризующие новые СМИ. 

Проблемы финансирования и законодательного регулирования деятельности 

Интернета.  
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Проблема свободы журналистики в Интернете: международный и 

отечественный опыт. Аспекты взаимодействия всемирной сети и 

журналистики. Влияние всемирной сети на международную журналистику и 

общество. Негативные эффекты новых информационных технологий. Новые 

медиа и социальные сети. 

Аспекты определения границ журналистики и блогосферы, процессы 

появления новых форм журналистики в современном мире, способы 

регулирования социальных медиа. Новые требования к профессиональной 

подготовке веб-журналистов. Ответственность профессиональных СМИ и 

общества в целом перед посетителями интернет-пространства. Социальная 

ответственность и компетентность журналистов как факторы, 

способствующие адекватному отражению в СМИ актуальных проблем 

современности. Новые технологии сбора, распространения и хранения 

информации как фактор, определяющий развитие СМИ.  

 

Профессиональные аспекты деятельности международной 

журналистики 

Модели СМИ в зарубежных странах. Зарубежные теории печати и 

других СМИ. Современные теоретические концепции европейских и 

североамериканских ученых. Анализ трансформационных процессов в 

медиасистеме, культуре и ценностях в сфере СМИ. 

Саморегулирование в СМИ. Этические нормы журналистики западных 

стран. Профессиональные этические кодексы журналистов. Деятельность 

Советов по печати, омбудсменов как формы внутреннего контроля в 

зарубежной журналистике. 

Особенности аккредитации и работы собственного корреспондента 

СМИ за рубежом. Международные организации журналистов. 

Глобальный кризис развития современной цивилизации и диалог между 

представителями различных культур и религиозных конфессий. 

Цивилизации Востока и Запада: кросс-культурный диалог. Интеграции 

усилий мирового сообщества и журналистики в решении глобальных 

проблем современности: энергетического и экологического кризиса, голода и 

бедности, социального и информационного неравенства. Роль СМИ в 

формировании общественного мнения в различных соционациональных 

культурах. Национальные (региональные) медиа-культуры (традиции 

британского общественного теле- и радиовещания; региональная печать 

Франции; принципы партийной печати Германии и т.д.).  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Концепция глобального мира. Понятия «глобализация», 

«глобалистика». 

2. Средства массовой информации в условиях информационного общества. 
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3. Инфраструктура СМИ. Информационные агентства, их типология. Пресс-

синдикаты: национальный уровень 

4. Концентрация СМИ. СМИ в условиях глобализации рыночной экономики. 

Транснациональные корпорации СМИ. Ведущие корпорации СМИ на 

новых рынках стран СНГ, Восточной Европы, Азии. 

5. Источники международной информации. 

6. Принципы и формы взаимодействия СМИ с тремя ветвями власти в 

западных демократиях.  

7. Международные организации и проблема законодательного 

регулирования деятельности СМИ. Важнейшие международно-правовые 

документы, касающиеся СМИ.  

8. Окинавская Хартия глобального информационного общества. 

9. Саморегулирование в СМИ.  

10. Средства массовой информации и политика. СМИ и выборы. СМИ и 

межнациональные конфликты. Журналисты в горячих точках. 

11. Понятие модели СМИ. Основные модели СМИ: общие характеристики и 

национальные особенности. Современные зарубежные теории СМИ. 

12. Перспективы развития цифрового ТВ. Процессы дерегулирования 

европейского ТВ и его последствия.  

13. Новые технологии и традиционные СМИ. Негативные эффекты новых 

информационных технологий. 

14. Массовая культура в процессе глобализации СМИ. Формы, методы и 

приемы информационного воздействия на аудиторию.  

15. Основные причины и факторы цивилизационного кризиса. Формы его 

проявления в сферах экологии, демографии, культуры и этики. 

16. Задачи журналистики в осознании, изучении и разрешении актуальных 

глобальных и казахстанских проблем: реальная практика СМИ. 

17. Опыт позитивного участия средств массовой информации в преодолении 

кризисных ситуаций общественного развития (геополитические, 

этнические, религиозные конфликты, экономические катаклизмы, 

экологические катастрофы и т.п.). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ 

 

1. Внешнеполитическая концепция Республики Казахстан 

2. Концепции постиндустриального информационного общества (А.Тойнби, 

О.Тоффлер). Культурологические концепции. 

3. Основные проблемы международной журналистики 

4. Специфика работы журналиста-международника за рубежом. 

5. Специфика работы журналистов, освещающих международные темы.  

6. Казахстанская журналистика в меняющемся мире 

7. Национально-государственные интересы. Особенности внешней политики 

Республики Казахстан: многовекторность и сбалансированность 

8. Этические проблемы казахстанской журналистики 
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