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РЕКОМЕНДАЦИИ
Форум кафедр журналистики вузов «Прогресс в применении учебных программ
ЮНЕСКО: парадигма устойчивого развития» в рамках V Международных
Фарабиевских чтений
Продвижение применения базовой модели учебной программы по журналистике и
развитие учебных программ ЮНЕСКО будет содействать повышению международного
статуса Республики Казахстан на посту председателя Совета Безопасности ООН.
Рекомендации встречи при поддержке МОН РК и КазНУ
Клуб журналистики МОН РК основываясь на 17 целей устойчивого развития ООН
и Хаба по устойчивому развитию Программы ООН «Академическое влияние» (UNAI)
рекомендует следующее:
Компонент А
Глобальные тенденции в области свободы выражения мнений и развития средств
массовой информации:
Разработать Модель учебных программ ЮНЕКО для изучения проблем свободы СМИ
для кафедр журналистики вузов РК при поддержке клуба МОН РК;
Создать кейсы по изучению практических навыков безопасности журналистов;
Организовать «Медиа клинику» на базе факультета журналистики для изучения
правовых вопросов по безопасности журналистской деятельности и проблем безнаказанности;
Проводить мониторинг и анализ ситуаций и тенденций в области безопасности
журналистов с последующими консультациями.
Компонент В
Развитие учебных программ по журналистике:
Создать группу по разработке «Национальной модели образовательных программ
ЮНЕСКО» с участием членов Клуба.
Первая группа «Цифровые СМИ, социальные сети и меняющийся характер
журналистики»:
Кафедра печати и электронных СМИ КазНУ
КИМЭП
Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова
Международный университет информационных технологий
Вторая группа «Гендерная журналистика»
Кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики медиа в обществе КазНУ
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева
Жетысуский государственный универсиетт имени Жансугирова
Третья группа «Журналистика и устойчивое развитие»
КазУМОиМЯ им.Абылай хана
Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова
Центрально-Азиатский университет
Четвертая группа «Экологическая журналистика (эко-журналистика)»
Кафедра журналистики Университет имени Шакарима, Семей
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
Пятая группа «Освещение устойчивого туризма»
ВКГУ им.С.Аманжолова
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясауи
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
Шестая группа «Освещение темы миграции и вопросов беженцев»
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Академия Кайнар
Университет Болашак
Казахстанско-Американский свободный университет

Седьмая группа «Этика журналистского расследования»
КарГУ им. Е.А.Букетова
Инновационный Евразийский университет
Международная образовательная корпорация
Восьмая группа «Адвокативная журналистика: участие, представительство и
сообщества»
Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова
Университет Туран
Университет Сулеймана Демиреля
Компонент С
Подать заявку от Клуба МОН РК в межправительственный совет МПРК
Компонент D
Разработать список «100 книг» по журналистике согласно рекомендациям Кластерного
Бюро ЮНЕСКО Алматы с переводом на казахский язык
Разработать МООК - массовые онлайн-курсы по моделям образовательных программ
ЮНЕСКО от Клуба на базе КазНУ
Компонент D
Рекомендации по теме и направлению работы Форума Клуба – IJF2018 в Туркестане
(ноябрь, 2018)
Деятельность клуба будет направлена на укрепление концептуальной основы
деятельности СМИ в контексте устойчивого развития
Риски и прогнозы модернизации учебных программ:
1. Недостаточная информированность о методических и учебных ресурсах по моделям
учебных программ ЮНЕСКО;
2. Нехватка академических и организационных ресурсов;
3. Нехватка информационной и консультативной работы по международным стандартам
обучения журналистов;
4. На основании фактических учебных программ МОН/КазНУ, распространенных
в журналистских ВУЗах и собственной программы КазНУ, есть риск в игнорировании модели
ЮНЕСКО.

Вступительная речь госпожи Кристы Пиккат
Директора Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы
по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану
Форум «Прогресс в применении учебных программ ЮНЕСКО: парадигма устойчивого
развития» в рамках V Международного Фараби форума
5 апреля 2018 г
Уважаемые Коллеги, Дамы и Господа,
Я рада приветствовать Вас от имени Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы на этом
мероприятии, посвященном обсуждению модели учебной программы ЮНЕСКО по журналистике.
ЮНЕСКО является агентством ООН, наделенное мандатом содействовать свободному
распространению идей словесным и изобразительным путем. Именно поэтому мы работаем над тем,
чтобы помочь правительствам разработать правовые рамки, которые поспособствуют развитию
свободной, плюралистической и независимой журналистике.
Вот почему мы поддерживаем развитие СМИ посредством разработки механизмов
саморегулирования и профессиональных стандартов, а также путем наращивания потенциала
качественной журналистики.
Поддержка образования будущих журналистов является важной частью развития свободных и
независимых СМИ.

ЮНЕСКО содействует повышению уровня журналистики и инновационным учебным планам в
ВУЗах по всему миру, для содействия обучению новым тематическим областям и повышению
грамотности журналистов.

ЮНЕСКО признает тот факт, что качественное журналистское образование
способствует профессиональной и этической практике журналистики. Такая журналистика
лучше подходит для развития демократии, диалога и развития.
В новой Повестке дня в области устойчивого развития, принятой мировыми лидерами в
2015 году, признается важная роль свободных, плюралистических и независимых средств
информации в демократических обществах.
Профессиональные средства информации выступают проводником общественных
интересов. Это важный компонент сдержек и противовесов, часть демократического процесса.
Распространяя информацию гражданам, средства информации позволяют гражданам
участвовать в развитии и укреплении механизмов обратной связи. Граждане не cмогут
осуществлять и пользоваться своей гражданственностью в условиях отсутствия информации
и знаний, но хорошо подготовленные журналисты выступают посредниками для граждан.
Поэтому общество несет ответственность за то, чтобы у журналистов было право на
поиск и интерпретацию информации. И они могли честно выражать суждения, для того, чтобы
сообщать максимально объективно и непредвзято.
В основе журналистики лежит потребность в новостных редакциях, где работают
хорошо подготовленные и критически мыслящие журналисты, влияющие на процессы
демократии и развития своих сообществ.
Как выразились эксперты ЮНЕСКО Билл Ковач и Том Розенштиль: «Журналисты
должны понимать основную дилемму граждан: нам необходимо своевременно знать и
демонстрировать глубокие познания важных проблем и тенденций, но нам не хватает времени
и средств для доступа к этой важной информации. Журналисты должны использовать свой
особый доступ, для опубликования информации, собираемую в контексте привлечения
внимания, а также позволит нам видеть тенденции и события пропорционально их истинному
значению в нашей жизни».
Задача повышения квалификации журналистов профессионалов заключается в том, чтобы
представить факты должны внимательно рассматриваться со всех соответствующих углов и
перспектив. Для этого нужны навыки проверки и междисциплинарный подход к обучению.

Для решения этой задачи Учебные модели ЮНЕСКО по журналистике предлагают
основу для всестороннего образования, которое может быть адаптировано к конкретным
потребностям. Модель учитывает социальные, экономические, политические и культурные
контексты стран, освещающих связи между журналистикой, развитием и демократическим
дискурсом.
На основе глобального консультационного процесса в течение двух лет «Модель
ЮНЕСКО» была одобрена на первом Всемирном конгрессе по образованию в области
журналистики в 2007 году.
«Модель учебной программы» не носит нормативного характера. Она предоставляет
модели, которые должны быть адаптированы преподавателями журналистики для
удовлетворения местных потребностей и ресурсов. В настоящее время он адаптирован 57
(пятидесяти семью) учебными заведениями в области журналистики в 45 (сорока пяти)
развивающихся странах. Учебная программа доступна на 9 (девяти) языках.
Некоторые из элементов учебных программ ЮНЕСКО были также включены в учебные
планы факультетов журналистики в Казахстане. Мой коллега, Сергей Карпов, предоставит вам
видение прогресса их выполнения на сегодня.
Важным итогом сегодняшней встречи является определение приоритетов будущего
развития журналистского образования в Казахстане и определение тех аспектов типовых
учебных программ ЮНЕСКО, которые могут быть добавлены для повышения качества
образования, предоставляемого будущим журналистам.

Таким образом, мы можем обеспечить, чтобы журналистика могла играть свою полную
роль в дальнейшем развитии демократии в Казахстане и способствовать вовлечению
Казахстана в число наиболее развитых стран мира.
Я желаю вам успехов в ваших обсуждениях и надеюсь на успешный результат встречи.
Большое спасибо за Ваше внимание!
ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕНИНГ И ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
2011-2018 ГГ.
Ахметова Л.С., д.и.н.,
профессор КАзНУ им. аль-Фараби
В 2011 году кафедрой ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации КазНУ им. альФараби осуществлен проекта бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану,
Таджикистану и Узбекистану «Повышение потенциала средств массовой информации тренинг и журналистское образование в Центральной Азии». Сегодня расскажу о работе над
проектом и попробую
проанализировать то, что было наработано журналистским
сообществом за прошедшие семь лет.
Так что же был за отчет в 2011 году?
В отчете содержатся обобщенные результаты теоретического исследования основных
индикативных показателей развития образовательных и тренинговых программ в области
подготовки и переподготовки профессионалов СМИ, а также анализируются важнейшие
аспекты взаимоотношений СМИ и гражданского общества в соответствии с разделом 4 –
«Наращивание профессионального потенциала и поддержка институтов, укрепляющих
свободу слова, плюрализм и разнообразие».
В соответствии с заданием проекта приводятся итоги работы по составлению и
апробации модулей и программ по журналистским специальностям (10 модулей), курсов на
казахском языке (6 курсов), а также отзывы рецензентов относительно структуры и
содержания программ (2 рецензии на каждую программу). В отчете приведены ссылки на
полный текст подготовленных программ. Предлагаемые к использованию программы
учебных дисциплин содержат описание структуры курсов, целей и задач, компетенций,
формируемых по итогам освоения курса, а также основной и дополнительной литературы по
разделам.
Результаты проекта представлены в трех основных разделах:
1. Аналитический отчет по итогам обобщения материалов по проблемам подготовки
журналистов и тренинговым программам в области подготовки профессионалов СМИ (отчет
содержит информацию по 10 подразделам в соответствии с представленными индикаторами).
2. Содействие подготовке и рецензированию учебных программ по следующим
учебным дисциплинам:
Жур. 202: Законодательство в области СМИ
Жур. 204: СМИ и общество
Жур. 301: Углубленная журналистика
Жур. 302: Подготовка материалов для радио и ТВ
Жур. 303: Сетевая и мультимедийная журналистика
Жур. 401: Экономическая и деловая журналистика
Жур. 402: Культура и Искусство
Жур. 403: Международная журналистика и журналистика развивающихся стран
Жур. 404: Политика и Правительств
Жур. 405: Научная журналистика и освещение здравоохранения
3. Разработка программ курсов по журналистике на казахском языке:
Жур. 202: Законодательство в области СМИ

Жур. 203: Журналистская этика
Жур. 204: СМИ и общество
Жур. 301: Углубленная журналистика
Жур. 302: Подготовка материалов для радио и ТВ
Жур. 303: Сетевая и мультимедийная журналистика
Резюме отчета
1. Оценка предоставлена кафедрой ЮНЕКО по журналистике и коммуникации
A.
Цель и задачи:
Исследование показателей ЮНЕСКО по развитию СМИ в РК.
Задачами проекта:
a). Исследования 10 показателей (по 41 вопросу) развития средств информации в
Республике Казахстан, в соответствии с Категорией 4 – Наращивание профессионального
потенциала и поддержка институтов, укрепляющих свободу слова, плюрализм и разнообразие.
Ключевые показатели 4.1 (14), 4.2 (2), 4.3 (4), 4.4 (3), 4.5 (5), 4.6 (3), 4.7 (5), 4.8 (3), 4.9 (2), 4.10
(2);
б). Подготовка и рецензирование 6 курсов на казахском языке: Жур. 202:
Законодательство в области СМИ, Жур. 203: Журналистская этика, Жур. 204: СМИ и
общество, Жур. 301: Углубленная журналистика, Жур. 302: Подготовка материалов для радио
и ТВ, Жур. 303: Сетевая и мультимедийная журналистика
А. Доступность тренингов для СМИ
4.1. Профессионалы СМИ имеют доступ к тренингам, соответствующим их
4.2. Менеджеры СМИ, включая коммерческих руководителей, имеют доступ к
тренингам, соответствующим их потребностям
4.3.Доступность академических курсов в практике СМИ
4.4. Курсы подготовки доступны широкому кругу обучающихся
4.5. Академические курсы вооружают студентов навыками и знаниями о
демократическом развитии
С. Наличие профсоюзов и профессиональных организаций
4.6. Работники СМИ имеет право вступать в независимые профессиональные союзы и
пользуются этим правом
4.7. Профессиональные союзы и профессиональные объединения осуществляют защиту
профессиональных интересов
D. Участие организаций гражданского общества (ОГО)
4.8. ОГО осуществляют систематический контроль над средствами информации
4.9. ОГО предоставляют прямую защиту интересов СМИ в вопросах свободы слова
4.10. ОГО помогают общинам и сообществам получать доступ к информации и заявлять
о себе.
За семь лет исследование показателей ЮНЕСКО по развитию СМИ в Республике
Казахстан по другим показателям не проводилось.
Были разработаны ряд учебных программ по журналистике на русском и казахском
языках по международным стандартам. Авторами являлись ведущие кандидаты наук,
профессора, доценты и преподаватели разных университетов страны, в том числе Г.
Асанбаева, С. Барлыбаева, А. Еркимбай, Е. Капкызы, А. Ниязгулова, К. Мысаева, Д. Шорохов
и др. Изданы ряд книг и брошюр.
Конференции по данным темам проводятся двумя кафедрами факультета
журналистики КазНУ им. аль-Фараби, возглавляемыми профессорами Г.С. Султанбаевой и
Н.Т. Шынгысовой.
Группой профессора Л.С. Ахметовой переведены на русский язык в 2017 г. «Репортаж
с учетом специфики конфликтов: современное состояние; курс для журналистов и
преподавателей журналистики» и переводится это пособие на казахский язык. Кроме этого
примера переводами материалов никто не занимается.
Имеется доступность тренингов для СМИ.

Наличие профсоюзных организаций для журналистов имеется только в рамках
Федерации профсоюзов РК.
Журналисты активно общаются и пишут про гражданское общество, и гражданское
общество сотрудничает со СМИ и отдельными журналистами.
К сожалению, системной работы не проводится. Увеличения программ по
журналистике по международным стандартам и утвержденным ЮНЕСКО не наблюдается.
Следует провести анализ проведенных мероприятий по данной теме и показать
результаты эффективности, актуальности и необходимости этого для дальнейшего
продвижения вперед.
КОГДА ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ ОБРЕТЕТ
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»?
Асанбаева Г.,
кандидат философских наук, доцент, независимый медиаэксперт
Мы часто говорим о состоянии университетского журналистского образования, смутно
представляя реальную ситуацию на факультетах журналистики. За годы независимости, в
стране не было проведено масштабного изучения проблем развития и качества обучения.
Ключевые слова: журналистское образование, Учебная модель ЮНЕСКО, МИГ и
обновление журналистского образования
Проблема качества журналистской подготовки, требует точного диагностирования
«болезней»: какие из них связаны с кризисом самой медиаиндустрии в целом, а какие –
порождены генетическими рамками сложившейся системы высшего образования страны?
Журналистское образование у нас – «внебрачный ребенок» двух министерств - высшего
образования и информации. Очень надеюсь, что деятельность форума Alma mater of Journalism
изменит ситуацию, и мы вскоре увидим хотя бы карту факультетов и кафедр с их учебными
программами по журналистике.
Вторая проблема, которая меня волнует, - разница в обновлении учебных программ
казахского и русского языков обучения. Два года назад я поднимала проблему игнорирования
лучшего мирового опыта, предложенного в Учебной Модели ЮНЕСКО по журналистике.
Речь шла о том, что ни один из предметов из Модели ЮНЕСКО не вошел в список
обязательных предметов типовых учебных планов (ТУП) по журналистике.
Изменилась ли ситуация сегодня? Ведь методика преподавания, образцы учебных
планов на казахском языке предыдущей Учебной Модели были публично презентованы и
обсуждены четыре года назад с участием преподавателей из регионов.
В некоторых университетах наряду с тем, что появились такие предметы как web дизайн
и IT-журналистика, по-прежнему, предпочтение отдается языковой и литературной
подготовке:

Составители Типовых учебных планов (ТУП) по журналистике свели к минимуму
количество обязательных предметов, предоставив университетам право разрабатывать
предметы по выбору студентов. Однако, даже короткий экскурс в каталоги элективных
дисциплин, подтверждает общую тенденцию: в основном преобладает набор традиционных
филологических предметов:

Есть ли прогресс в адаптации базовой модели ЮНЕСКО? Ответ очевиден. Вот одно из
расписаний весеннего семестра для студентов казахского отделения:

1-ый курс
2-ой курс
3-ий курс
Не совсем понятно, почему студенты русского отделения изучают предмет как
«Ономастика и страноведение» и на втором, и на третьем курсе (орфография оригинала
сохранена):

В аналитическом обзоре экспертов ОЭСР Высшее Образование в Казахстане 2017.
Обзор национальной политики в области образования, сделано серьезное замечание:
«Большое количество программ и учебных заведений, которые прошли официальную
аккредитацию двух национальных агентств в течение относительно короткого периода
времени, вызывает озабоченность в отношении тщательности процесса, учитывая
ограниченное количество преподавателей в Казахстане, которые имеют опыт, необходимый
для работы в составе группы по обзору».
К сожалению, некоторые «перлы» аккредитованных программ по журналистике
усиливают такую озабоченность:

Налицо явная профанация политики перехода образования на трехъязычие, документы
переводятся автоматически, и подписываются ответственными руководителями вуза,
несмотря на потерю изначального содержания и смысла. (Орфография дана по оригиналу,
вопросы мои – Г.А)
Предметы из Учебной модели ЮНЕСКО 2013 года переведены на русский язык осенью
2017 года, и в перспективе выйдет казахская версия. Следующие предметы этой Модели могут
сделать программы обучения студентов намного содержательнее:
 Устойчивость СМИ. Речь в нем идет об основах медиаэкономики. Ключевые факторы
устойчивости: негосударственные источники доходов и эффективный менеджмент. Есть
факторы, напрямую зависимые от государства: действующая экономика, и есть те, что связаны
со зрелостью гражданского общества. Об актуальности этого предмета мы говорим давно,
учебников, изданных в Казахстане, пока нет. В доступных учебных планах наших
университетов, за исключением трех-четырех, медиаэкономика как предмет для изучения
отсутствует.
 Журналистика данных. Не вызывает сомнения, что такой предмет должен быть
возведен в ранг дисциплин, обязательных к изучению. Можно говорить и о первом
положительном опыте преподавания его в университете «Туран», Suleyman Demirel University,
КазНУ.
 Журналистика межкультурного диалога. Очень актуально как антидот в период
расцвета «языка ненависти» и обострения отношений внутри и между странами СНГ.
 Глобальная журналистика. Изучая профессию в международном контексте, студенты
поймут особенности глокализации, как альтернативного движения, и лучше оценят местный
культурный контекст.
 Научная журналистика, включая биоэтику, - может стать одним из предметов по
выбору, или предметом индивидуальной траектории (специализации).
В наших СМИ отношение к казахстанской науке - весьма скептическое. Свежий пример:
пристрастное освещение скандала, связанного с распределением государственных грантов на
научные проекты. Писать о науке на факультетах журналистики у нас не учат. Материалы
Модели ЮНЕСКО ставят вопрос об овладении будущими журналистам основами научной
грамотности и научной коммуникации. Главное здесь: доступные для понимания широкой
публики способы подачи материалов; работа с цифрами в здравоохранении, биоэтике и
экологии.

Журналистика и гендер. Очень часто в учебных планах стоит просто «Гендерная
политика». Студенты журналистики должны не только знать о гендерных проблемах, но, в
первую очередь, научиться профессионально освещать их.
Из Модели ЮНЕСКО 2015 года я бы рекомендовала обратить внимание на такие
предметы, как:
 Цифровые СМИ, социальные сети и меняющийся характер журналистики.
 Адвокативная журналистика: участие, представительство и сообщества.
Если интерес к предмету, связанному с цифровыми СМИ, вполне понятен, то
адвокативная журналистика требует уточнения одного из главных вопросов отечественного
журналистского образования: каких специалистов мы готовим?
Адвокативная журналистика, - вот как её объясняет российский исследователь А.
Колесниченков «Настольной книге журналиста»:
«Здесь журналист берет на себя роль критика властей, действия которых
рассматриваются как потенциально опасные для граждан. Журналист играет роль
«сторожевой собаки» общества (англ. Watchdog)».
Разделяя эту традиционную точку зрения на роль журналистики в демократическом
обществе, нельзя оставить без внимания такие целевые установки наших университетов как:
«Деятельность кафедры ведется по следующим образовательным программам: 5В050400 –
«Журналистика» (бакалавриат).
Квалификация: бакалавр журналистики
Сфера профессиональной работы: Донести до народа самые актуальные новости
общества, инновационная обработка информации и пропаганда политики государства»
(выделено мной – Г.А.).
Стирание границ между журналистикой и пропагандой на практике, ведет и к путанице
в целевых задачах журналистского образования.
Бесспорно, обладание журналистскими навыками позволяет успешно работать в любой
сфере массовой коммуникации, но если мы изначально ставим задачу подготовки
пропагандистов, тогда вообще нужно забыть о журналистике как о профессии.
Наиболее полную картину реальной ситуации в учебном процессе на журфаках страны
может обеспечить прозрачность университетских сайтов. Однако, в абсолютном большинстве
случаев, такая информация доступна на сайтах только внутренним пользователям
университетов. Размещение учебных программ в открытом доступе, снимет завесу тайны с
обучения, поможет открытому их обсуждению. Это также избавит от случаев плагиата в
учебных материалах, когда без стеснения выкладываются материалы, напрямую
заимствованные у других вузов.
Неплохо было бы преподавателям журналистики, по примеру зарубежных коллег, иметь
свои блоги. Так, на интернет - ресурсе для студентов Курганского государственного
университета Поддержка в интернете университетских проектов Алексея Дедова создана
библиотека современных источников по журналистике, размещены конспекты лекций,
методические рекомендации.
В Казахстане из подобного рода «живых» источников для студентов можно назвать сайт
Дом ЖурДэна. Журналист о журналистике. Создатель ресурса, журналист Данияр Сабитов,
когда-то работал по совместительству на кафедре журналистики и собрал немало полезных
источников по своему предмету. К сожалению, в последнее время содержание источника
обновляется редко.
Как я вижу нашу миссию?
Во-первых, дать студентам понимание разницы между кликбейтом и качественной
журналистикой. Кликбейт (click - щелчок и bait - наживка) - веб-контент, созданный в ходе
повальной коммерциализации с целью привлечения внимания пользователей сети. Это
искусство сочинения заголовков, (но не обязательно соответствующих смыслу и содержанию
всего текста). Унижает журналистику и делает аудиторию циничной и недоверчивой.

Качественная журналистика,
прежде всего, обеспечивает высокий уровень
достоверности информации, работает в интересах общества, а не только бизнеса, или
политики. Она связана с ценностями гражданского общества, и поэтому следует принципам
профессиональной этики. Её отличают точность в изложении фактов и мнений, независимость
рассуждений и прозрачность использованных источников.
Поэтому главным направлением для казахстанского журналистского образования в
следовании международным стандартам, я считаю - обучение студентов средствам и методам
проверки фактов и свидетельств экспертов, очевидцев событий, т.е. источников информации.
Включение предметов по МИГ (медийной и информационной грамотности) может дать
второе дыхание учебным программам по журналистике. В Казахстане отсутствует
государственная программа развития медиаграмотности, факультеты журналистики могут
стать в фарватере этого, нового для страны, но давно развитого во всем остальном мире,
направления - развития медийной грамотности всех слоев общества.
Среди причин актуальности МИГ: высокий уровень потребления медиа, рост фейков как
инструментов идеологической обработки аудитории, нарастающие национальные и
международные процессы приватизации СМИ и непрозрачность вопроса о собственности на
СМИ.
Каждый первокурсник любой специальности вуза мог бы получить навыки МИГ, как
предмет по выбору. Журфаки, внедряя специализации по МИГ (что уже является фактом в
магистратуре факультета журналистики КазНУ), и, выпуская преподавателей и тренеров по
МИГ, помогут взрослым и их детям стать грамотными пользователями медиа.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТОВ
Есдаулетов А.О.
заведующий кафедрой Печати и издательского дела
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана)
В последнее время благодаря Интернету, социальным сетям информация становится
доступной почти для всех. Люди могут теперь очень быстро узнавать о том, что происходит с
ними рядом или далеко в другом конце полушария и получать различные комментарии об этих
событиях. Что они пишут, и как реагируют в обществе на озвученные факты? Дается ли
подробный анализ, ставшим громкими в сети скандалам, резонансным событиям? Можно ли
этой информации доверять? Поэтому одним из вопросов, имеющих, на мой взгляд, ключевое
значение в решении тех задач, которые сегодня перед собой ставит общество - это проблемы
образования, точнее вопросы подготовки журналистских кадров.
Реформированию национальной системы образования, в том числе, подготовки кадров
для СМИ Казахстан приступил в начале девяностых годов, приняв Законы «Об образовании»

(1992г.) и «О высшем образовании» (1993г.). Принятые законы способствовали развитию
образования в Казахстане, в частности, первый – построению национальной системы
образования в условиях независимого государства, второй – началу проведения реформ
образования в соответствии с интеграционными процессами в мире.
Со временем выявилось, одним из недостатков закона о высшем образовании было то,
что механизм правового регулирования, в частности лицензирования образовательной
деятельности, работал крайне неэффективно. В результате по количеству вузов на душу
населения Казахстан оставил далеко позади себя Великобританию, Францию, Россию и
многие другие развитые и менее развитые страны. Президент Академии журналистики РК,
профессор КазНУ аль-Фараби Сагымбай Козыбаев в одном из своих интервью в те годы
указывал: «То, что сегодня творится в регионах, просто пугает. К примеру, анекдотичная
ситуация: пришел мой студент, окончивший заочное отделение, мол, мне нужна литература.
Он у себя на квартире в районном центре открыл отделение журналистики. Что делать, дал
ему лекции, книги. Приходит он через год. У меня, говорит, проблемы – лекции читать некому,
сам читаю. Преподавание – это не бизнес, денег не приносит, тяжело. Я ему тогда сразу сказал:
ты губишь молодежь ради денег, ради прибыли. А молодежь к тебе идет талантливая. Где ты
работал ранее? Трактористом был? Садись на трактор, от тебя пользы больше будет» [1].
Крайне неэффективное лицензирование образовательной деятельности привело к
снижению качества подготовки в вузах, массовому выпуску невостребованных специалистов,
в том числе и журналистов. В отличие от советской системы, вузовский диплом не всегда
гарантировал работу по специальности. В СМИ появилось немало критических материалов,
мол, в республике каждый год получают дипломы сотни журналистов, и при этом у нас стоит
острая проблема нехватки кадров. Вместе с тем, в девяностые годы вырабатывалось
облегченное представление о журналистике, которая, дескать, не требует ни глубоких знаний,
ни особых умственных усилий и все кому не лень подались в журналисты.
В те годы на пути реформ Казахстан, полностью повторявший бывшее советское,
плавно перешедшую в российскую образовательную систему, начал искать свой путь, как
отмечали аналитики. К примеру, автор статьи «Проблемы формирования нормативноправовой базы системы высшего образования Казахстана в ходе реформ» акцентировала
внимание на том, что Казахстан в реформах высшего образования почти полностью повторял
Россию. «Словом, у казахстанских образовательных реформ были общие с российскими
достижения, ошибки и проблемы. Российская система высшего образования при своем
возникновении имела образцом немецкую систему. По сей день в немецкой системе нет
многозвенной аттестации «бакалавр-магистр». Однако постсоветские реформаторы высшей
школы решили заимствовать эту практику из американской модели» [2, 533].
В реформировании образовательной системы, получалось, наша страна стала
ориентироваться на немецкую и американскую модели. Вместе с тем, на страницах
периодической печати появилось немало критических статей по организации учебного
процесса в подготовке журналистов. «Для казахстанских вузов эта инновация оказалась
чужеродной. До сих пор она вносит путаницу в систему аттестации специалистов» [533.].
Журналист Я. Науменко находит причину недостатков в том, что «Лихорадит всю
систему, потому что на советский остов мы торопливо натягиваем заграничные одежды,
забывая о том, что у нас иные условия и другой менталитет. Если говорить все-таки
непосредственно о журналистском образовании, то, на мой взгляд, у него есть несколько
слабых мест. Первое. В рамках Болонского процесса в республике началось увеличение часов
на практические занятия и сокращение объема лекционных часов. Что это означает?
Преподаватель читает студентам несколько основных лекций, а остальной материал уходит на
практику (коллоквиумы, семинары и т.д.) и самостоятельную работу (поиск информации
в библиотеке, написание докладов и рефератов). Увы, менталитет наших студентов пока далек
от западного: они привыкли машинально записывать всю лекцию, чтобы потом ее зазубрить
и слово в слово умиленному преподавателю на экзамене рассказать. Справедливости ради
замечу, те тоже не всегда умеют организовать динамичную практическую работу, ибо годами

они шли по проторенной дороге и следовали отлаженной схеме. Часто студенты-журналисты
не научены сравнивать и анализировать [3].
Второе. Отныне один человек читает не три дисциплины, а десять-пятнадцать. Так
получилось из-за урезания часов: чтобы набрать ставку, надо взять гораздо больше предметов.
Третье. Те, кто наверху разрабатывают стандарты, понятия не имеют ни о специализации, ни
об особенностях журналистской работы. Курс публицистики, кстати, повторяется несколько
лет кряду, всего лишь меняя название. То это «Искусство публицистики», то «Творческая
мастерская публициста», то «Основы публицистического творчества»… Притом, что
восемьдесят
процентов
материалов
в современных
СМИ
относятся
именно
к информационным, а не художественно-публицистическим жанрам…» [3].
Однако проблема была не только в подготовке будущих журналистов, а во всей системе
высшего образования. Многих стал волновать вопрос: «Каким путем идем? Как быть»?
Министерство образования и науки провело внеплановую проверку высших учебных
заведений и их филиалов, работающих на территории республики. Итоги оказались
неутешительными – многие вузы не соответствовали общепринятым стандартам, а некоторые
вообще не могли быть названы учреждениями образования. В итоге сеть высших учебных
заведений и филиалов сократилась на 33 вуза и 57 филиалов [4].
Начался поиск модели образования, которая отвечала бы потребностям общества,
служила повышению конкурентоспособности образовательных услуг. В июле 2007 г. был
принят еще один Закон РК «Об образовании», который послужил задаче интенсификации
вхождения Казахстана в мировое образовательное пространство. Однако казахстанский вуз в
организации учебного процесса по специальности не может отклониться от Госстандарта,
утвержденного Министерством образования. Учебный план по специальности готовится и
утверждается в соответствии с типовым, спущенным министерством. Тогда как в США
университеты автономны и у каждого из них своя система организации учебного процесса.
Можно соглашаться и не соглашаться с мнением автора, но как видится, основная причина
проблем была в половинчатости проводимых реформ.
Следующим шагом реформирования образовательной системы страны
было
присоединение к Болонскому процессу 11 марта 2010 года, что определило основные
направления развития высшей школы Казахстана и, был осуществлен полный переход на
трехуровневую модель подготовки специалистов: бакалавр - магистр - доктор PhD. В высших
учебных заведениях внедрена кредитная технология обучения. [5, 172].
Одной из основных задач кредитной технологии обучения является помочь студентам в
организации их самостоятельной работы, чтобы они не просто приобретали знания, но и
овладевали бы способами их добывания, то есть научить студентов учиться, что часто бывает
важнее, чем вооружить их конкретными предметными знаниями. [5,174]. К примеру, в
британских вузах очень серьезный акцент делается на самостоятельной работе студентов.
Преподаватель при этом выступает не главным действующим лицом, а организатором
самостоятельной интеллектуальной деятельности студентов. Организация учебного процесса,
имеющая приоритетом самостоятельную работу, повышает ответственность студентов за
качество и сроки выполнения индивидуального учебного плана. [5,174].
Для достижения высокого уровня научно-практической подготовки будущих
специалистов необходимо решить проблемы обеспечения возможности получения студентами
глубоких фундаментальных знаний и изменить подходы к организации самостоятельной
работы обучающихся с тем, чтобы повысить качество обучения, развить их творческие
способности, стремление к непрерывному приобретению новых знаний. В школе
журналистики им. Миррора Университета штата Вашингтон в г.Пулман, где готовят
бакалавров журналистики, в аудитории студенты получают половину или треть необходимой
информации. Однако при этом остается часть курсов (около 20 процентов), обязательных для
получения той или иной специальности. Каждый студент школы журналистики строит свою
программу обучения, имея собственный рабочий «учебный план». Студент имеет право
посещать занятия не только на своем факультете (колледже, департаменте), но и на других [6].

Молодой человек, например, обучающийся журналистике, может «брать классы» по
юридическим дисциплинам, если будет специализироваться писать на правовую тему, - по
финансам, экономическим дисциплинам, если выбрал для освещения экономическое
направление. Главная задача студента — набрать соответствующее количество кредитов,
необходимое для получения степени бакалавра. Разрабатывая программу обучения на семестр,
студент учитывает расписание профессоров, проводящих занятия в определенное время и в
определенных аудиториях. Он должен успеть зарегистрироваться на нужный ему элективный
курс преподавателя в определенный день и время, если опоздает и не успеет записаться в числе
установленного количества студентов, то запись на дисциплину выбранного преподавателя
закрывается. Выбравшие тот или иной курс собираются на лекции или практические занятия
к своему преподавателю. Поэтому отсутствуют академические группы и, соответственно,
проблемы с расписанием вроде «окна» и накладки [6].
Подобная организация учебного процесса дает возможность, будущим журналистам
самим выбирать свою специализацию будь то правовое, экономическое, спортивное или иное
и после завершения учебы устраиваться на работу по выбранному направлению. Поэтому
следует учесть, что подготовка журналистов должна включать в себя в первую очередь –
подготовку готового специалиста, соответствующего требованиям не столько сегодняшнего,
сколько завтрашнего дня. На первый план нужно вывести подготовку студента к
самостоятельной профессиональной деятельности, обработку умения «переводить»
теоретические знания на уровень конкретных общественных потребностей, на уровень
постановки и реализации профессиональных задач.
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ЖУРНАЛИСТ МАМАНДАРЫН САПАЛЫ ДАЯРЛАУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
Шамахайұлы Қ.,
ф.ғ.к.қауымдық профессор, Астана
Ақпараттық қоғамдағы барлық іс-әрекеттен БАҚ саласын тыс қалдыра алмаймыз.
Өзгесін айтпағанда, халықаралық қарым-қатынастан, әлемде өтіп жатқан әлде бір шулы-даулы
оқиғадан да ақпарат құралдары тыс тұра алмайды. Мынандай бір әңгіме бар. Ресей-Грузия
соғысы тұсында бір дамушы елдің телеарнасы бір күні Ресейді жақтаса, келесі күні Грузияны
жақтайды екен. Осылай алма кезек жүре берген. Себебін білуге барғандарға белгілі болғаны,
телеарнада екі аудармашы кезектесіп жұмыс істейді екен. Бірі – Ресейде білім алған орыс тілді,
келесісі – АҚШ-та білім алған ағылшын тілді. Ақпарат көзі қайдан болса, көзқарас та содан
бастау алатынын осы мысалдан көруге болады.
Негізі, оқиға орнында өз тілшісі болып, әр ел әлемге өз терезесінен қарағанға жетері
жоқ. Ал, біздің ақпарат құралдардың қай елде қанша тілшісі бар? Әрине, санамалап бере
алмаймыз. Ары кетсе, 2-3-ден аспайды. Негізінен, қазіргі редакциялар мен
телекомпаниялардың басты дерек көздері – ресейлік агенттіктер. Сонда, әлемге әлі де болса
Ресейдің терезесінен қарап, баға беріп отырмыз.
Түптеп келгенде, журналистика теориясындағы басты категориялардың бірі - сөз
бостандығы дегеніміздің өзі бұлжымайтын дәл дерек пен шынайы ақпараттан өзге ештеңе

емес. Барды бар, жоқты жоқ деп қана айтатын, дерекке өз көзқарасымыз бен субъективтік
пікірімізді тықпаламайтын болсақ тәуелсіз журналист деген сол. Кейде оппозициялық
басылымдарды тәуелсіз баспасөз деп ұғамыз. Ол да қате! Олар бар болғаны, балама ақпарат
пен өзге көзқарас білдіруші топтар. Ол да керек.
Қоғамда пікіралуандығы болмаса, «бір дауыспен, бір әнмен» алысқа шаппаймыз. Оған
мысал – жетпіс жыл жырлаған «әніміз» бүгін қай бұрышта қалды? Сондықтан, журналист
үшін ең қымбаты деректің дәлдігі мен ақпараттың шынайылығы, оқиғаның боямасыз көрінісі.
Қалғаны, үгіт-насихат, саяси бос әңгіме. Ендеше, ақпараттық қауіпсіздік, шынайылық, дәлдік
мәселесін сөз еткенде БАҚ-да жұмыс істейтін мамандарды даярлау ісіне әдістемелік тұрғыдан
шұғыл бетбұрыстың жасалуы талап етіліп отырғанын естен шығармауымыз керек.
Ол үшін ең алдымен ондаған жылдар бойы қолданылып келген, ішінара әлі де өз күшін
жоя қоймаған кеңестік жүйенің көне тәсілдерінен түбегейлі бас тартып, әлемдік қалып
(стандарт) үлгілерін қабылдағаннан басқа жол жоқ. Себебі, қазірдің өзінде білікті медиабизнесмендердің, БАҚ саласы менеджерлерінің жоқтығынан еліміз баспасөзі нарығында
жарнаманың 49 пайызын ресейліктер иемденіп отыр. Бұл ресми мәлімет бойынша ғана. Ал, іс
жүзінде одан көп болуы да мүмкін. Осыншама табыстан көпе-көрінеу айырылып
отыруымыздың өзі медиа-бизнеске бейімделген мамандардың жеткіліксіздігінде болса керек.
Диплом алып жатқан мамандар көп болғанымен, оның бәрі БАҚ талаптарын
қанағаттандырмайтыны да рас. Сондықтан, батыстық, америкалық озық тәжірибеге сүйенсек,
ұтылмайтынымыз анық. Білім берудің батыстық үлгісінің озық болуының мәні мынада:
- журналистік білім беру ісінде тәжірибеге басымдық беретіндігінде;
- студенттің өз бетімен еңбек етуіне, шығармашылық еркін ой мен іскерлік қабілеттілігін
дамытуларына қолайлы жағдай тудыратындығында.
Алайда, журналистік жоғары білім берудің әлемдік қалыптарын (стандарттарын)
жүзеге асыруда елеулі қиындықтар бар. Ең алдымен, ЖОО-ның материалдық базасының сын
көтермейтінін атап айтуға тиіспіз. Оның сыртында көптеген университет ректорлары
журналистика мамандығының өзіндік ерекшеліктері мен маңыздылығына айтарлықтай мән
бермейді. Соның салдарынан тәуелсіздік жылдарында ашылған факультет, кафедраларда
журналистика саласы бойынша білім беруді қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімін даярлаудың
деңгейінде ғана қарастырды. Тіпті, жасырмай айтқанда, журналистика мен филологияны
айыра білмейтіндер де баршылық. Олар қоғамда БАҚ-тың, журналистиканың рөлінің барған
сайын өсіп келе жатқандығымен, оның демократиялық зайырлы қоғамда «төртінші биліктің»
дәрежесіне көтерілетін ықпалымен, қазіргі жаһандану кезеңінде ақпараттық майданда ашық
«соғыстың» басталғанымен, оның өзі ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды бір
бөлігі екендігімен санаса бермейді.
Сонымен қатар, жергілікті университеттердің журналистика кафедраларын айтпағанда
Астанадағы ЕҰУ-нің өзінде білікті мамандар жеткіліксіз. Сондықтан, мамандық пәндерін өзге
саланың адамдарына, көбінесе журналистиканың теориясы мен практикасынан бейхабар
жандарға беріп қоюы жоғарыда айтқан ойды нақтылай түседі.
Мұндай жағдайда не істеу керек? Әрине, студенттердің өз бетімен жеке ізденулері
арқылы олқылықтардың орнын толтыруға тырысудан өзге амал жоқ. Оның ең бір тиімді түрі
– сапалы оқулықтар мен журналистика саласы бойынша жарыққа шығарылған ғылымизерттеу еңбектерді білім беру ісіне кеңінен тиімді пайдалану.
Әсіресе, студент жастардың журналистика теориясы мен тарихының іргелі
туындыларымен етене танысуларына, зерттеп, зерделеулеріне аса ден қою қажет болады.
Себебі, олар университет қабырғасында жүргенде оқулықтар мен оқу құралдарын қазіргі
заман талаптарымен байланыстырып пайдалануға дағдыланбаса, ертеңгі күні БАҚ-қа барған
соң әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қорытуға қабілетсіз болмақ.
Шын мәнінде, ғылыми-зерттеу, талдау-сараптау тәсілдерін ерте меңгерген
журналистер көбінесе БАҚ саласында өз қабілеттіліктерін тез таныта алады.
Журналистиканың зерттеу материалдарының түп нұсқаларын жалпылама түрде ішкі
және сыртқы деген екі объектіге бөлуге болады. Жаһандану дәуірінде өз деңгейімізді әлемдік

үрдіспен салыстыру, өзіміздің қай тұста жүргенімізді бажайлау, өзгелерден үйрену міндетті
түрде қажет етіледі.
Оның сыртында, сыңаржақ идеологияның құрсауынан құтылған Қазақстан бүгінде
сыртқы әлемге өз болмысымен танылды, ашық қоғамға қадам басумен қатар көптеген игі
бастамаларға да мүмкіндік ашып отыр.
Қазіргі таңда әлемнің кез келген елінің кітап-құралдарын интернет желісі арқылы
пайдалануға, білім беру әдістемелерімен танысуға толық мүмкіндік бар. Сондай-ақ, қазақ
журналистикасы да өзінің даму кезеңдерінде сан қилы зерттеу туындыларын жарыққа
шығарды. Алайда, көп жағдайда журналист ғалымдар өздері зерттеген салалары бойынша ғана
оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлеп шығарумен шектеліп жүр.
Журналистиканың теориясы, баспасөз дизайны, журналистика менеджменті,
тележурналистика теориясы мен тәжірибесі, медиабизнес, фотожурналистика, БАҚ заңдары
мен құқық негіздері, интернет журналистика секілді көптеген салалар бойынша оқулықтарды
айтпағанның өзінде ғылыми мақалалардың өзі өте сирек кездеседі. Оның өзіндік себептері бар.
Айталық: оқу процесіне күнделікті араласып жүрген ғалымдардың оқулық жазып
әзірлеуге уақыттары жоқ; оқулық жазуға ниеттенген авторларға көрсетілетін қолдау жоқ, атап
айтқанда, жазған еңбегі үшін қаламақы төленбейді, өндірістен қол үзіп шығармашылықпен
айналысуына мүмкіндік жасалмайды; жазған оқулықтары мен оқу құралдары
университеттердің баспаханаларында көп уақыт кезек күтіп, кешігіп жатады.
Сондай-ақ, ғылыми кеңестер тақырып бекіткен тұста ең өзекті әрі зерттелмей жатқан
тың салаларға жіті көңіл бөлмейді. Бір кездері баспасөз тарихына көбірек ден қойған болса,
бүгінде «пәленшекеңнің публицистикасы», «түгеншекеңнің редакторлығы» секілді қамтитын
аясы тар, маңызы төмен тақырыптармен тым ұсақталып кетті. Сондықтан, алдағы уақытта
журналистика мамандығы бойынша магистранттар мен докторанттарды қабылдағанда,
олардың тақырыптарының өзектілігіне жіті көңіл бөлінуі аса қажет.
Аталмыш жайлардың бәрі де болашақ журналистерді сапалы әрі қажетті оқулықтармен
қамтамасыз етуге елеулі кедергі келтіріп отыр. Бүгінде журналистика теориясының
тұжырымдамалары мен практикалық қызметтерінің тәсілдерін реформалау қажеттіліктері
туындап отырғанда ескі жүйе тұсында жарық көрген оқулықтармен студенттерді алдарқату
қисынсыз.
Кеңес одағы тұсында жарық көрген, бір идеологияның тар шеңберінде
тұншықтырылған, әлемдік озық ойдан алшақ, көбінесе компартияның кезекті съездері мен
пленумдарының шешімдерінен ұзын сонар сілтемелер жасалған, құрғақ уағыздардан тұратын
оқу құралдары мен әдебиеттерді қазіргі жастардың талғамдарына сай келеді деуге еш негіз
жоқ. Сөйте тұра, оған балама оқулықтар ана тілімізде жасалып үлгермегендіктен ЖОО-ның
көп лекторлары сол оқулықтарды немесе Ресейдің әдебиеттерін қолдануға мәжбүр болып
жүр.
Журналистика мамандығына арналған оқулықтардың жалпы мазмұнының өзі
студенттердің шығармашылық ой өрістерін кеңейтуге, сөйлеу және жазу мәдениеттерін
арттыруларына ықпал етерліктей, оларды ақпарат алу жолындағы алғырлыққа, батылдыққа
баулитындай бағытта және жалпы базалық білім беретін пәндермен сабақтасарлықтай болуға
тиіс.
Оның сыртында, журналистика факультеттерінде сөйлеу және қарым-қатынас
мәдениеті, кәсіби этика, эстетика, әлеуметтік психология, саясаттану, экономика, құқықтану
секілді пәндердің сапалы оқытылуына айрықша назар аударылуымен қатар, журналистерді
дәл осы салалардың базасында даярлау қажет деп білеміз.
Журналист-құқықтанушы,
журналист-экономист,
журналист-саясаттанушы,
журналист-бағдарламашы, т.с.с. қос мамандық бойынша даярласа, тіпті тиімді болар еді.
Тәуелсіздік жылдарында жарық көрген оқулықтардың көбінен тәжірибелік іс қызметке
қажет ақыл-кеңестерді, бүгінгі БАҚ тыныс-тіршілігінен жанды мысалдар мен жан-жақты мол
мағлұматтар беретін тың ізденістердің ізін өте аз көреміз. Көптеген зерттеушілер Алаш

баспасөзінің тарихының соңына түсіп алды, бір-бірін қайталаумен құр тамсанудан аса алмай
қалды.
Сондықтан, ЖОО-дағы әріптестеріміз Ресей оқулықтарына ғана бір жақты сүйеніп
келеді. Осы орайда АҚШ журналистикасының тәжірибелік іс қызметке бейімделген, қысқа да
нұсқа, күрделі ұғымдардың өзін қарапайым тәсілмен ұтымды түсіндірген, көңілге қонымды
әрі тартымды оқулықтарын аударып, қолданысқа енгізудің аса пайдалы екендігін атап айту
ләзім.
Журналистика саласы бойынша отандық ғалымдарымыз бен әдіскерлеріміздің
туындылары баршылық. Оны жоққа шығарудан аулақпыз. Алайда, олардың бастырған
оқулықтарының таралымы аз болғандықтан, бір ғана оқу орнының аясынан шыға алмайды,
өзге әріптестерге жетпейді.
Сонымен қатар, журналистика саласы бойынша шығарылған оқулықтарға, кітаптарға,
әдістемелік еңбектерге рецензиялар жазылмайды, талдаулар жасалмайды, мерзімді баспасөз
арқылы насихатталмайды.
Сөз соңында, Білім және ғылым министрлігінің назарына үш маңызды ұсынысты
жолдаған жөн деп білеміз: Біріншіден, журналистік білім беретін ЖОО-да қолданылатын
оқулықтар мен әдебиеттер басып шығарумен тікелей айналысатын редакциялық алқа
ұйымдастырылса. Олар баспаға әзірленген оқулықтармен алдын ала танысып, жарыққа
шығарылуына рұқсат беретін механизмді қалыптастырса. Мұндай шағын штатты Астанадағы
республикалық «Оқулық» ғылыми-тәжірибелік орталығының бөлімі етіп ашуға да болар еді.
Екіншіден, журналистиканың мемлекеттік стандартына, білім беру саласына бақылау
жасайтын білікті журналист маман инспектор тағайындау, министрлікте тұрақты жұмыс
істету қажет;
Үшіншіден, журналистерді аймақтық ЖОО-да қазіргідей қызыл тіл безеп, құрғақ уағыз
айтуға бейімдейтін мамандықтың базасында емес, керісінше, экономика немесе заң
факультетінің тікелей бөліміне айналдырып өзгертсе, сондай-ақ, жеке факультет немесе бөлім
емес, керісінше, университеттің дербес, дара кафедрасы етіп қайта жасақтаса, қазіргі БАҚ-дың
талаптарына сай келетін сапалы мамандар даярлап шығаруға мүмкіндік туады. Сонда ғана
БАҚ менеджменті жолға қойылады және шынайы қоғамдық пікірді қалыптастыратын, ақпарат
нарығында бәсекеге қабілетті журналистер қалыптаспақ.
Сайып келгенде, сапалы дайындалған мықты журналист мамандар ғана ЮНЕСКО білім
беру бағдарламасын іс жүзінде тиімді қолдана алады, БАҚ саласының тұрақты даму
парадигмасын қалыптастырып, еліміздің ақпараттық қауіпсіздігін сақтай алады деп білеміз.
«ЭКОЖУРНАЛИСТИКА» БАЗАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК РӨЛІ
Құрманбаева А.Ә.
Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті
Баспасөз бетіндегі көрініс табуы тиіс тақырыптар кейбір жағдайларда даталы күндерге
орайластырылып берілуі – ежелден келе жатқан әдіс. Семей полигонына қатысты сондай күн
– тамыз айы. 29 тамыз Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Семей
полигонының ресми жабылған күні. Сол айтулы даталардың он, жиырма, жиырма бес
жылдықтарына арнап газеттеріміз «Семей полинонының жабылғанынан мынаша жыл» деп
уақытша айдарлармен сұхбат, арнайы дайындалған талдамалы, ізденістік мақалаларын
жариялап жатады. Соның бірі «Ана тілі» газеті. «Семей полигонының жабылғанына 10 жыл»
деген уақытша айдармен «Ұзақ, тым ұзақ жылдарға созылар қасірет» атты мақала жариялаған.
Авторы Нұрлыбек Сафин мақала соңына: «Мақала ҚазҰУ-дың ядролық физика
кафедрасының меңгерушісі, профессор Әділхан Әбілдаев ұсынған деректер негізінде
жазылды» деп орынды ескертпе берген.

Басым бөлігі физика, химия, медициналық мәліметтерден тұратын аталмыш
жарияланымды ғылыми-танымдық мақала санатына қосқан жөн. Автор «әп» дегенде адам
үшін радиоактивті сәулелердің қалыпты жағдайынан хабардар етеді. Ол 17-26 мирорентген
екен. Осы жерде мақаланың алғашқы сөйлемдері-ақ, «Семей полигонындағы кезекті дүмпуден
соң, сонда жұмыс істейтін, анайы киімі бар, сақтық ережесін қатаң сақтай алатын
мамандардың өздерін кезінде белгілі бір уақытқа (мысалы, 1 ай көлемінде) жарылыс ошағына
жолатпаған. Соған қарағанда, «адамға зияны жоқ» деп есептелетін радиоактивті сәулелердің
қалыпты жағдайынан бұл деңгей 1000, 1500 есеге жоғары болған» деп, кейбір қаламгерлердей,
эмоцияға беріліп, ашына сөйлеп, ашуға беріліп кетпей, салқын қанды ғылым тілімен байыпты
сабырлы сөзге бастайды.
Ядролық физика ғылымдарының есептеулеріне салса, әлгі қалыпты жағдайдан, яғни 1726 микрорентгеннен сәуленің күші ол маңайға кісі жолатпауды қаты қадағалау қажет екен. Бұл
– радиоактивті сәулеленуге қатысты бір аспект.
Екіншісі – радиактивті ыдырау заңдылығына байланысты танымдық мәліметтер.
Осының алдында қарастырған материалдарымыздың мәтіндерінен «жартылай ыдырау» деген
сөз тізбегін жиі кездестіргенбіз. Аталмыш мақала өз оқырмандарына осының мән-жайын
ұғындырып береді. «Жартылай ыдырау кезеңі деп аталатын физикалық терминнің мағынасы
изотоптың бастапқы мәні (залалдау қуаты) осы кезең ішінде 50 пайызы азайса керек.
Химиялық элементтердің жартылай ыдырау мерзімі әрқайсысында түрлі-түрлі. Мысалы,
литий – 9 элементінің изотобының «өмірі» - 0,7-ақ секунд болса, базбіреулері миллиардтаған
жылдар бойы өлім сәулесін шашуға қабілетті екен.
Ал, автордың айтуынша, «жарылыс кезінде нейтрон мен протондар әсер еткен
элементтердің 50-60 пайызы жартылай ыдырау кезеңі бір жылдан төмен. Демек, Семей
полигонының зардабы, дүмпу тоқтаған 10 жыл ішінде жүздеген есеге төмендеді деуге
болады».
Осы жерде жартылай ыдырау уақытын мақала салыстырмалы түрде кескіндеген.
Мәселен, темір-55 элементінің изотобы 2,6 жылдан жартылай ыдырайды. Былайша айтқанда,
онда 100 ядро бар дейік, әлгі айтқан уақыт арасында, оның 50-і өзінің радиоактивті
сәулелендіру күшін жояды. Ал, оның қалған жартысы, яғни толық ыдырауы шексіз уақытқа
созылмақ. Мүлде тазару деген атымен жоқ. Бірақ ыдырай-ыдырай келе, әлгі қалыпты жағдай
17-26 рентгенге түскенде, тіпті одан да төмендеп кетсе, организм үшін зиянсыз боп есептеледі.
Міне, ядролық физика мамандары үшін «әліпби» саналатын, алайда оқырманның бірі біліп,
бірі біле бермейтін жағдайдан автор осылай ұғынықты мәнермен түсіндіре алған.
Журналист тағы да салыстырулар арқылы өз дүниесін тартымды етуге қол жеткізген
дер едік. Айталық, фосфор – 28 элементінің азотының жартылай ыдырауына – 0,28 секунд,
фосфор – 29 элементі изотобының жартылай ыдырауына 4,5 секунд қана уақыт керек болса,
кобальт-60 элементінікі 5,23 жылдан ғана жартылай ыдырайды екен. Ал радий-16 элементінің
изотобы 22 жылда жартылай ыдырап үлгерсе, уран-238 изотобы, керек десеңіз, миллиардтаған
жылдар бойы күшін жоймайтын көрінеді...
Мақала енді үшінші аспектіге келді. Ол – элементтердің «жасы» қаншалықты ұзақ
болса, оның қауіптілігі кеми түсетіндігі. Ыдырау кезеңі секундтармен, минуттармен,
сағаттармен, тәуліктермен есептелетін элементтердің тірі организмге қатері анағұрлым орасан
зор боп келмек. Демек, «бір сәттік», аса қауіпті элементтер жарылыс тыйылғаннан бергі
жылдарда қауқары жойылып бітті десе де болады. Енді жартылай ыдырау мерзімі жүздеген,
мыңдаған, миллиондаған жылдарға созылатын элемент изотоптарының қаупі жарытымсыз
болатын себебі: олар сәулесін оқта-текте бір мәрте шығарады да, адам денсаулығына зияны
кеми түссе керек. Ал қас қағым, тез уақытта ыдырайтындары бетта, гамма сәулелерін бір
мезгілде түгел шашып адамды опат етеді.
Міне, осындай жартылай ыдырау проблемалары радиоактивті сәулеге шалдыққандарға
да қасірет туғызып отыр. Олардың бастысы – сәулеге ұрынған жандардың келесі
ұрпақтарының тағдыры. «Атомға ұрынған кісілердің өздері денсаулығы мықты 5-10 баладан
дүниеге әкеліп жатыр ғой. Бірақ, олардың 10-20-30-шы ұрпақтары қандай күйге ұшырайды?

Біздің бәлен жылдан кейінгі дүниеге келетін ұрпағымыз мутацияға, яғни өзгеріске ұшырап,
құбыжыққа айналып кетуі мүмкін бе? Әлде, акселерат болып, тез өзгеріске ұшырай ма?
Мысалы, кәдімгі бидайды радиоактивпен сәулелендірсек, 3 айдың орнына 3 күнде пісіпжетілуі ғажап емес. Чернобыльдегі апат болған жердегі саңырақұлақтардың үлкендігі
табақтай көрінеді. Жеміс-жидек тамылжып тұр. Алайда оларды адам баласы қажетіне жарата
алмайды».
Осыншама атом алапаты тудырған ғылыми-танымдық мәліметтерді қалың
жұртшылыққа паш ете отырып, мақал соңғы сөйлемдерін: «Дүниежүзі бойынша атом
кесапатын қазақ ұлты – аса көп тартқан халық. Сол себепті ол – ұзақ, тым ұзақ жылдарға
созылатын қасірет», - деп элегия стилімен, тұңғиық ойға шому, қамығу, жабығу
сарындарымен аяқтайды. Әлеуметтік ой-пікірлерін ғылыми-танымдық насихат әдісімен бере
білген мақала өзінің көздеген мақсатын тиянақты атқарып шыққан.
Экожурналистика дәрісі барысында семинар жұмысы кезінде әрбір газет бетінде жарық
көрген мақала, жиналыс-митингілерден берілген есептер, майталман қаламгерлеріміздің
жақсы корреспонденциялары мен публицистикалық, тіпті экологиялық поэзия өз тұстарында
оқырманды енжар қалдырмай, қоғамдық пікірді қалыптастыруға ерекше әсер етуші
қоздырғыш катализаторы бола алған материалдарды талдау заңдылық.
AҚПAPAТТЫҚ ҚAУІПСІЗДІК ТУPAЛЫ ЗAҢНЫҢ СAЯСИ-ӘЛEУМEТТІК
МAҢЫЗЫ
Мaлғaждap A.С.
ҚapМУ жуpнaлистикa бөлімінің ІІ куpс мaгистpі
Ғылыми жeтeкшісі: Aсaнoв Қ.Д.
Филoлoгия ғылымдapының дoктopы, пpoфeссop
Қaзaқстaн хaлқы Aссaмблeясының 1999 жылдың 21 қaңтapындa өткeн бeсінші
сeссиясындa Eлбaсы былaй дeйді: «Қaзaқ хaлқының ұлттық тәуeлсіздіккe дeгeн ішкі тepeң
қaжeттілігін қaйтa бaғaлaу өтe қиын. Oл eл тұpғындapының aбсoлюттік көпшілігін құpaйды
жәнe өзінің тapихи-этникaлық тeppитopиясын мeкeн eтeді. Өзінің жaлғыз тapихи Oтaнын
үнeмі қopғaйтын қaзaқ хaлқының apқaсындa ғaнa қaзaқстaндықтap тeppитopиясы жaғынaн
әлeмдe тoғызыншы opын aлaтын мeмлeкeттe тұpaды» [1].
Қaзaқстaн Peспубликaсы тәуeлсіз eл бoлғaлы бepі экoнoмикaлық жaғынaн қapыштaп
дaмып кeлe жaтқaн, өзінің әлeмдік сaясaттa бeдeлді opның қaлыптaстыpa білгeн жaс мeмлeкeт
peтіндe әлeмдік apeнaдaeл мәpтeбeсі биіктepдeн көpініп кeлeді.Oсы тұpғыдa, eл
мәpтeбeсінoдaн әpі көтepу үшін oтaндық БAҚ-ның aлapopны epeкшe. Сeбeбі, eлдің мәдeни
құндылықтapын, сaлт-дәстүpлepін, әлeумeттік, экoнoмикaлық дaмуын жaһaнғa тaнытaтын
бұқapaлық aқпapaт құpaлдapы.
Тәуeлсіздік aлғaлы мeмлeкeтіміздe БAҚ қaлыптaсуы мeн дaмуының aлғaшқы
уaқыттapындa біpшaмa қиындықтapғa тaп кeлді. 1991 жылы «Бaспaсөз жәнe бaсқa бұқapaлық
aқпapaт құpaлдapы туpaлы» Зaңды Қaзaқстaнның тәуeлсіз Қaзaқстaнның aлғaшқы зaңнaмaлық
aктісі peтіндe қaбылдaнуынaн бaстaу aлaды.
Зaңның біpінші бaбындa бaспaсөз бoстaндығы мeн сөз бoстaндығы жapиялaнды.
Зaңнaмaлық дeңгeйдeaлғaш peт цeнзуpaғa жoл бepілмeуін қaмтaмaсыз eту үшін нopмaлap
жaсaлды. Жуpнaлистepдің кәсіби қызмeтінe кeдepгі кeлтіpeтін peдaкциялapдың қызмeтінe
мeмлeкeттік жәнe қoғaмдық ұйымдapдың лaуaзымды тұлғaлapының apaлaсуынa тыйым
сaлaтын нopмa зaңды түpдe бeкітілді.
Бұдaн бaсқa, Қaзaқстaн Peспубликaсының бaспaсөз туpaлы зaңы aқпapaтты іздeу
жәнeaлу үшін жуpнaлистepдің құқықтapын кeңeйтугe мүмкіндік бepді. Aйтa кeту кepeк, бұл
зaң сaяси пapтиялapғa, қoғaмдық біpлeстіктepгe, жeкe тұлғaлapғa бұқapaлық aқпapaт құpуғa
құқық бepді. Бұл бұқapaлық aқпapaт құpaлдapының жұмыс істeуінің дeмoкpaтиялық

пpинциптepін қaлыптaстыpуғa сepпін бepді. «Бұқapaлық aқпapaт құpaлдapы туpaлы» біpінші
зaңның жaңaлығы мeн дeмoкpaтиялық сипaты қaзaқ бaспaсөзінің қapқынды дaмуы үшін күшті
фaктop бoлды. Біpaқ, бұл зaң Қaзaқстaнның тәуeлсіздігін құpудың бaсындa
қaбылдaнғaндықтaн, oның көптeгeн epeжeлepі жaңa дәуіpдің тaлaптapын apттa қaлдыpып,
eскіpді.
Бұқapaлық aқпapaт құpaлдapының зaңнaмaлық нeгізі бұқapaлық aқпapaт құpaлдapының
дaмуын ынтaлaндыpды, aлaйдa бұқapaлық aқпapaт құpaлдapының нapықтық экoнoмикaдaғы
сaпaлы өсуі үшін жeткіліксіз. Нapыққa көшу қaғaз, бaспa қызмeттepі мeн бaйлaныс бaғaсының
күpт өсуінe сeбeп бoлды. Бұл oтaндық БAҚ-тapдың дaмуынa кeдepгі кeлтіpді.Aқпapaт
құpaлдapы туpaлы зaңғa өзгepулep мeн жaңapтулapдың кepeк eкeндігі бaйқaлды. Oсындaй
қиын тұстaeл Пpeзидeнті БAҚ-қa бepік дeмeу кepeк eкeндігін сeзініп,1997 жылы 3жeлтoқсaндa «Қaзaқстaн Peспубликaсының біpтұтaс aқпapaт кeңістігін қaлыптaстыpу туpaлы»
Жapлыққa,1998 жылдың 3-шілдeсіндe БAҚ-ты өндіpістік жәнe тapaту кeзіндeгі қoсымшa құн
сaлығынaн бoсaту туpaлы Жapлыққa қoл қoйды [2].Мұндaй зaңдaғы өзгepістep БAҚ-тaғы сөз
бoстaндығынa, әлeмдік тaлaптapғa сaй жeтілдіpуі мeн дaмуынa кeпілдік бepді.
Oтaндық БAҚ-тapды дaмытудың мaңызды pөлі 2001 жылы тиісті зaңнaмaғa біpқaтap
түзeтулepeнгізілулepдeн бaстaлды. Сoнымeн біpгe қaбылдaнғaн нopмaғa Қaзaқстaндық БAҚтapдың шeтeлдік тeлeвизия өндіpісін peтpaнсляциялaу көлeмін кeзeң-кeзeңмeн шeктeуінe
үлкeн мән бepілді. Бұл түзeтулepдің мaқсaты oтaндық тeлeдидapды қopғaу бoлды, oл дaмығaн
жәнe күшті шeтeлдік тeлeapнaлapмeн бәсeкeлeсу үшін eлeулі қиындықтapғa тaп бoлды.
Aйтa кeту кepeк, бұл шeшім өтe жaғымсыз бoлды. Oсы нopмaның қaбылдaнуынa
кeліскeннeн кeйін мeмлeкeт бaсшысы Қaзaқстaндa жұмыс істeйтін кeйбіp хaлықapaлық
ұйымдapғa бaспaсөз өкілдepінің құқықтapын бұзу туpaлы aйыптap мeн сын-пікіpлepдің
aйтылуынa мүмкіндік бepді. Біpaқ aлты жылдaн кeйін, бұқapaлық aқпapaт құpaлдapын хaбap
тapaту өндіpісін кeңeйтугe міндeттeйтін зaңнaмaғa түзeтулepoтaндық тeлepaдиoкoмпaниялap
өндіpісінің сaпaлы өсуінe ықпaл eтті дeп сeніммeн aйтуғa бoлaды. Бұл шeшім aзaмaттapдың
aқпapaт aлу құқығын қoзғaмaйды.
Бұл кeзeңнің нeгізгі сипaттaмaлapының біpі - сaяси жәнe экoнoмикaлық қaтынaстap
жүйeсіндeгі бұқapaлық aқпapaт құpaлдapының pөлініңapтуы, сoның сaлдapынaн aқпapaттық
жүйeдeoлapдың тәуeлсіздігінің біpтіндeп жoғaлуы бoлды. Aқпapaттық тeхнoлoгиялapдың
тиімділігінe әсepeткeн іpі экoнoмикaлық тoптap «aқпapaттық қapу-жapaқ жapысынa» кіpe
бaстaды: бұқapaлық aқпapaт құpaлдapынaaуқымды инвeстициялap туpaлы шeшім
қaбылдaнды, бұғaн дәстүpлі бұқapaлық aқпapaт құpaлдapы тapaтылaтын біpнeшe іpі мeдиaтoптapдың пaйдa бoлуынa сeбeп бoлды. Сoнымeн қaтap, бұл кeзeң бeлгілі біpдәpeжeдe
Қaзaқстaнның aқпapaттық сaлaсының дaмуын ынтaлaндыpды, бұл біpінші кeзeктe бұқapaлық
aқпapaт құpaлдapы нapығының динaмикaлық сaндық жәнe сaпaлық өсуі бoлып
тaбылaды.Eкіншідeн, eлдeгі қoғaмдық-сaяси кeңістіктe қaзaқстaндық БAҚ pөлін apттыpу.
Сoнымeн қaтap, Қaзaқстaндaoсы кeзeңдeoл біpінші БAҚ-экoнoмикaлық peттeу
тeтіктepін іскeaсыpылды. Мәсeлeн, 2001 жылы бұқapaлық aқпapaт құpaлдapының сepпінді
дaмуы үшін экoнoмикaлық жaғдaйлap жaсaу жөніндe біpқaтap нaқты шapaлap қaбылдaнды.
Aтaп aйтқaндa, ҚaзaқстaнPeспубликaсының пpeзидeнтібaспa мaтepиaлдapындaғы бeттepдің
3/2 бөлігініңapтық жaсaлынaтын жapнaмaны қoспaғaндa, бapлық мepзімді бaсылымдap ҚҚСдaн бoсaтылтын «Сaлық жәнe бюджeткe төлeнeтін бaсқa дa міндeтті төлeмдep туpaлы»
«Қaзaқстaн Peспубликaсының Зaңынa өзгepістep мeн тoлықтыpулapeнгізу туpaлы» зaңғa қoл
қoйғaн бoлaтын.
Элeктpoнды бұқapaлық aқпapaт құpaлдapынa қaтысты oлapдың қызмeтін peттeйтін
біpқaтap шapaлap жүзeгeaсыpылды. Сoндықтaн, oл өндіpу жәнe бөлу мeншікті өндіpіс
өнімдepін, сoндaй-aқ жapнaмaлық қызмeттep үшін импульс тapaтушы кoмпaниялapы нөлдік
стaвкa бoйыншa сaлық сaлынaтын бoлaды дeп шeшім қaбылдaнды. Яғни, peспубликaлық
бюджeт тeлeвидeниe мeн paдиo өнімдepін өндіpугe жұмсaлaтын шығындapдың 16%-ын
тeлeдидapғa қaйтapaды.Бұл сaлықтық жeңілдіктepoтaндық aқпapaттық нapықтың жeкeлeгeн
сeгмeнттepінің дaмуынaeлeулі әсepeтті.

2002 жылы Қaзaқстaн Peспубликaсы Пpeзидeнтінің жaнындaғы бұқapaлық aқпapaт
құpaлдapы жөніндeгі қoғaмдық кeңeс құpылды. Кeңeс Мeмлeкeт бaсшысының жaнындaғы
кoнсультaтивтік-кeңeсші opгaн бoлып тaбылaды. Кeңeстің нeгізгі міндeттepі: БAҚ қызмeтін
жүйeлі түpдe жaн-жaқты тaлдaу жәнe мeмлeкeттік aқпapaттық сaясaтты қaлыптaстыpу жәнe
жeтілдіpу бoйыншa Пpeзидeнткe ұсыныстap әзіpлeу.
Кeңeстің өкілeттігінe мeмлeкeттік opгaндapдaн aқпapaт, құжaттap мeн мaтepиaлдapды
сұpaттыpу жәнeaлумeн қaтap, өздepініңoтыpыстapындa лaуaзымды тұлғaлapмeн бұқapaлық
aқпapaт құpaлдapының өкілдepінің бұқapaлық aқпapaт құpaлдapы туpaлы зaңның сaқтaлуы
бoйыншa мәсeлeлepді тыңдaу кіpeді.
Бүгінгі күні oсы Кeңeстің қызмeтінің нeгізгі нәтижeсі 2004 жылы «Бұқapaлық aқпapaт
құpaлдapы туpaлы» зaң жoбaсын қaбылдaудaн бaс тapту бoлды. Oсы зaң жoбaсының
тaлқылaудың бapлық сaтылapынaн өтті жәнe қoл қoюғa дaйын бoлғaнынa қapaмaстaн,
Пpeзидeнт Aқпapaттық сaясaт жөніндeгі қoғaмдық кeңeстің, үкімeттік eмeс ұйымдapдың
дәлeлдepін зepдeлeп, oсы зaң жoбaсынa пpeзидeнт вeтoсын eнгізу туpaлы шeшім қaбылдaды.
Пpeзидeнт Н.Нaзapбaeвтың бұл шeшімі әлeмдік қaуымдaстық тapaпынaн жoғapы бaғaлaнды.
2008 жылы, тaғы біp мaңызды oқиғa бoлды: Мeмлeкeт бaсшысы бұқapaлық aқпapaт
құpaлдapы туpaлы «Қaзaқстaн Peспубликaсының Зaңынa өзгepістep мeн тoлықтыpулapeнгізу
туpaлы» Қaзaқстaн Peспубликaсының Зaңынa қoл қoйды.Зaңнaмa бoйыншa жұмыс бapысындa
көптeгeн жуpнaлистік жәнe құқық қopғaу ұйымдapының, сapaпшылap қaуымдaстығының
пікіpлepі eскepілді. Oдaн біp жыл өткeнeн кeйін Қaзaқстaн Peспубликaсының Зaңы «БAҚ
туpaлы Қaзaқстaн Peспубликaсының кeйбіp зaңнaмaлық aктілepінe өзгepістep мeн
тoлықтыpулapeнгізу туpaлы» тaғы біp зaңғaҚaзaқстaн Peспубликaсының Пpeзидeнті қoл
қoйды. Сoл кeзeңдe, Қaзaқстaн Жуpнaлистep біpінші съeзіндeмaңызды құжaт қaбылдaнды, oл
«жуpнaлистepдің кәсіби этикa кoдeксі», құpу идeясы. Мұндaй жуpнaлистepдің қopғaу қopы
«ынтымaқтaстық» peтіндe БAҚ қызмeткepлepінің құқықтapын бapыншa қopғaу бoлып
тaбылaды [3].
2006 жыл жaздa қaбылдaнғaн «Бұқapaлық aқпapaт құpaлдapы туpaлы» Зaң eлдeгі БAҚ
сaлaсындaғы жaғдaйды peткe бaғыттaлғaн жүйeлі тeхникaлық түзeтулepeнгізілді: бұқapaлық
aқпapaт құpaлдapын тіpкeу туpaлы куәлікті бepгeн кeздe сыйaқы eнгізу жәнe т.б.. БAҚ eлeулі
бөлігі үшін жaуaпты жeкepeдaктopы, aнықтaу, oсы кeзeңдe нeгізгі epeкшeліктepі бoлып
тaбылaды: бұқapaлық aқпapaт құpaлдapы мeн билік apaсындaғы қapым-қaтынaстapдың жaңa
«oйын epeжeлepін» қaлыптaстыpу; сaяси пpoцeстepдeгі бұқapaлық aқпapaт құpaлдapының өсіп
кeлe жaтқaн pөлі; бұқapaлық aқпapaт құpaлдapының epкіндігі мeн қoғaм aлдындaғы
жaуaпкepшілігін қaмтaмaсыз eту мeхaнизмін іздeу. Бүгінгі күні, Қaзaқстaн мeдиa нapықтың
Opтaлық Aзиядaғы eң дaмығaн бoлып сaнaлaды. Қaзaқстaнның aқпapaт жәнeмәдeниeт
министpлігінің 2008 жылдың жeлтoқсaндaғы aқпapaттapынa сәйкeс, Қaзaқстaндa тұpaқты 2810
БAҚ жұмыс істeйді, oның 21% мeмeлeкeттік жәнe 79% жeкe мeншік. Элeктpoндық БAҚ
aйтaтын бoлсaқ, қaзіpгі уaқыттa тіpкeлгeндepі: 63 ТВ кoмпaниялap, 40 paдиoстaнциялap, 142
кaбeльдік тeлeдидapoпepaтopы жәнe 5 спутниктік хaбap тapaту oпepaтopлapы бap. Бұдaн бaсқa,
Қaзaқстaндa 11 aқпapaттық aгeнттік бap. Қaзaқстaнның Интepнeт-aудитopиясы Opтaлық
Aзиядaғы eң іpі жәнe 600 мыңнaн aстaм aдaм жәнeoл күн сaйын көбeюдe. Интepнeт әлeміндe
БAҚ жaтaтын блoгepлep сaны күн сaйын apтудa [4].
Қaзіpгі уaқытa хaлық тeлeapнaлap мeн paдиoлapдaн қapaғaндa, интepнeттeн күндeлікті
aқпapaттapды aлып oтыpaды. Бұл үлкeн біp қaуіп төндіpeді. Сeбeбі, интepнeтттeгі aқпapaтттap
нaқты бoлмaуы мүмкін жәнe кeйбіpaқпapaттap мeмлeкeт мәpтeбeсін түсіpу, хaлық
apaсындaaлaуыздық туғызумeн қaтapeлдің тыныштығын бұзу үшін жaлғaн aқпapaттapбepілуі
ықтимaл. Oсындaй мәсeлeлepдің туындaуынaopaй,2017 жылдың 21 жeлтoқсaнындaПapлaмeнт
Қaзaқстaнның aқпapaт жәнe кoммуникaция мәсeлeлepі бoйыншa кeйбіp зaңнaмaлық
aктілepінe өзгepтулep мeн тoлықтыpулapeнгізу туpaлы зaң жoбaсын қaбылдaды [5].Eл
бaсшысы 28 жeлтoқсaн күні бұл зaңғa қoл қoйды. Жaлпы oсы зaңғa 280 өзгepтулep мeн
тoлықтыpулap ұсынылғaн бoлaтын. Бұл зaңдaғы өзгepістepгe сәйкeс, интepнeттeгі кeз кeлгeн
әлeумeттік жeлігe тіpкeлep кeздeaдaм өзінің шын eсімін көpсeту қaжeт. Яғни, бұpындapы

бүpкeншік aтпeн кeз кeлгeн әлeумeттік жeлідe пікіp қaлдыpу мүміндігі бoлсa, oсы зaң
тұpғысaнaн oл тыйым сaлынaды. Aтaлмыш өзгepістің көптeгeн жaғымды жaқтapы бap.
Мәсeлeн, aлдыңғы уaқыттapдaaдaмдap өздepінің шын eсімдepін жaсыpып, әp
жapиялымдapдың aстындa пікіp қaлдыpу apқылы жeкeлeгeн aдaмдapғa түpлі бaлaғaт
сөздepaйтып, oлapғa мopaльдық зaлaл кeлтіpіп oтыpғaн. Тіпті, кeйбіpaзaмaттap өздepінің
пікіpлepі apқылы бaсқa ұлт өкілдepін кeмсіткeн жaғдaйлapдa бap. Бұл интepнeт
қoлдaнушылapapaсындa ұлт apaлығындaғы aлaуыздықтapғa дaaлып кeліп oтыpғaны жaсыpын
eмeс.Oлapдың бүpкeншік aтпeн пікіp қaлдыpулapы, өміpдeoлapдың тұлғaсын aнықтaу біpшaмa
қиындықтap туғызумeн қaтap, көп жaғдaйдa жaзaдaн құтылып кeтугe сeптігін тигізіп
oтыpғaн.Мінe, oсы жaңa зaң жoбaсы apқылы жoғapыдaaйтылғaн мәсeлe шeшілді. Aтaлмыш
зaңдa тaғы дa көптeгeн oң өзгepтулep дeқaбылдaнды.
Уaқыттың біpін opындa тұpмaйтыны бәpімізгe бeлгілі, күн сaйын жaңa тeхнoлoгиялap,
тың идeялap жүзeгeaсудa. Бұл жaңapу, дaму БAҚ дa бoлып жaтқaны aнық. Сoндықтaн дa зaмaн
тaлaбынa сaй aқпapaтттық қaуіпсіздікті қaмтaмaсыз eту үшін жaңa тeндeнциялapғa қapaй
зaңдapды дa жeтілдіpіп, oны кepeк жaғдaйдa өзгepтіп oтыpумыз кepeк.
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Медиатәуелділік (медиа жүйесіне тәуелділік теориясы ағылшынша Media-System
Dependency ) терминін ең алғаш рет 1976 жылы М. Л. Де Флер мен С. БоллРокешо енгізген.
Термин адам мен медиа арасындағы тәуелділікті анықтайды. Яғни «адамдар өздерінің
мақсаттарына жету үшін БАҚтың ақпараттық ресурстар жүйесіне тәуелді болады. Бұл
ақпараттық ресурстар ақпаратты жинауға, жасауға, өңдеуге және таратуға мүмкіндік береді».
Сарапшы Крис Стивен пікірінше, ақпаратты қолдану мен тұтыну – бұл екеуі екі бөлек
нәрсе. Бұлар әртүрлі құбылыстар. Кей жағдайда ғана олар қабысады, көбіне бөлек қарастыру
керек. Зерттеу бойынша, адам аптасына миллион екі жүз мың сөз қолданатын болса, онда оны
қорытуға уақыты да қалмайды. Ол ақпарат шеңберінде айналып жүрген тиін кейпіне енеді.
Шеңберде тек айналып, жаттыққанымен ойлануға мұршасы болмайды. Мұндай ақпараттық
шеңберде тек ақпаратты қолданады да, сараптау қызметі семіп қалады. Бұл өз кезегінде
ақпараттық инфаркқа әкеледі, яғни сараптама қызметі мүлде істен шығады. Бұл жерде екі
нұсқа бар: бірі – адам не істеу керектігінде өзге пікірге тәуелді болады, екіншісі – шешім
қабылдау үшін медиаға тәуелді болу. Басқа сөзбен айтқанда, бұл жағдайда адам тұлға ретінде
саналы түрде шешім қабылдау қабілетінен айырылады. Бұл ретте адам, компьютер, телефон
немесе Facebook құлына айналады [1].
Зерттеушілер Барано мен Дэвис 2009 жылы «Медиажүйеге тәуелділік теориясы
негізінде адам өз қалауын ақпарат көздерінен тапқан сайын, оның өміріндегі медианың да рөлі
арта түседі» деген тұжырым жасаған. Америкалық зерттеуші Элизабет Ноэль-Нойман өзінің
«Теории заговора и медиазависимости. Теории выстраивания приоритетов и \"спирали
молчания\"» еңбегінде медиатәуелділік жайлы қарастырып өтеді. Медиатәуелділік термині

негізінде қарастыратын болсақ, ең алдымен, адамның қажеттілігі БАҚ қолдану нәтижесіне
қаншалықты қанағаттанарлық болса, оның өміріндегі маңыздылығы да соншалықты, яғни
әсері мықты болмақ. Әлеуметтік көзқараспен қарастыратын болсақ, адамдар неғұрлым
медиаға тәуелді болған сайын медианың да соғұрлым әсері артып, қоғамдағы орны да
маңыздылыққа ие болады. Екіншіден, аудиторияның медиа таратып отырған ақпаратқа
тәуелділік деңгейі үлкен өзгерістерде медиахабарламалар арқылы аудитория сезімін және
қарым-қатынасын қалай және қашан өлшеуге болатындығы жайлы үлкен мүмкіндік береді.
Нәтижесінде осы хабарламалар мен БАҚ-тың қаншалықты қажет болғандығын аудитория
мүшелері арқылы анықтайтын болады. Үшіншіден қоғамда медиаға тәуелді болу себептеріне
мыналар жатады: 1) қоғамдық әлемді түсіну; 2) саналы және тиімді қадам жасау; 3) бар
жағдайға қатысу немесе одан бойын алшақ ұстау. Медиатәуелділіктің төртінші
сипаттамасы:қолданушылар көп болған сайын, тәуелділік те басым деген сөз. Яғни медиа мен
оның хабарламасының әсері мықты деуге әбден негіз бар. Медиа ықпалы әр адамға әртүрлі
әсер етеді. Яғни, кімнің талабы мықты, тәуелділігі басым, сол тұтынушы да медиа ықпалына
көп ілігеді.
Ресейлік зерттеуші, әлеуметтік коммуникация маманы Вероника Чекалю мынадай пікір
айтады. «Заманауи БАҚ жарияланымдарда көбіне адамгершілікті ысырып тастайды.
Адамгершілік ұғымы журналистер материалдарының адамгершілікті алға тартатын, әділ, адал
болу керек. Сенсация қуамын деп адамгершіліктен ауытқымау керек. БАҚ жылдан-жылға
аудитория алдындағы өз беделін жоғалтып отыр, олар «сары» басылымдарға айналып кетті.
Дәстүрлі журналистика жеделдік пен оқырманды тарту жолына түсемін деп өз келбетін
жоғалтып отыр».
«Егемен Қазақстан» басылымының журналисі Айнаш Есали 2017 жылы өткен Х
Медиа құрылтайды негізге ала отырып мынадай тұжырым жасайды. «Қалай десек те
соңғы жылдары медиа-нарықта үлкен өзгерістер жүріп жатқанын мойындауға тиістіміз. БАҚтың парқы да, нарқы да өзгерді. Әлмисақтан журналистика міндеті саналған ақпарат тарату
қызметінің шаужайына блогерлер жармасты. Мультимедиалық технологиялар телевизия
көрермендерінің толайым бір буынын өзіне қаратып отыр. Жарнама берушілер дәстүрлі БАҚтан гөрі сайттарға, әлеуметтік желілерге бет бұра бастады. Медиа-нарықтағы бұл жағдай
қанша уақытқа дейін жалғаспақ? Оқырман мен көрермен кәсіпқой журналистиканың сөзіне
сенетін кезеңдер енді орала ма?».
Медиатәуелділік ғылыми техникалық даму кезеңінде жолығып отырған ғаламдық
мәселелердің бірі. Ақпаратты қолдану мәдениетінің деңгейі медианың дамуы мен
қолданылуынан артта қалып келеді. Ол ақпаратты қолдануды әлсіретіп, ақпараттық қоғамда
оған деген тәуелділікке әкеліп отыр. «Ең алдымен, ақпараттық тасқынның қауіптілігі
айтылады, яғни басқарусыз ақпараттар санының артуы ақпараттық үдерісті басқару
мүмкіндігін шектейді. Бұл қауіп өткен ғасырда жүзеге асқан үш негізгі оқиғамен байланысты,
олар: ақпараттың жеткіліксіздігінен біз шамадан тыс ақпарат әлеміне аяқ бастық, үкімет пен
саудагерлер өздерінің ақпараттарын тарату үшін медиаға қажеттілігінен енді олар өз бетінше
ақпаратты тарата алатын әлемге жеттік, адамзаттың ақпаратқа қол жеткізуі үшін БАҚ-қа
сұранысынан енді кез-келген адамның ақпаратқа қол жетімділік әлеміне ендік әрі олар өздері
де ақпарат тарата алатын мүмкіндік туды.
Медиатәуелділіктің алдын алу үшін ресейлік зерттеуші А.В. Федоров медиабілім беру
мәселесін алға тартады. Бұл зерттеулер 80-ші және 90-жылдардан бастап зерттеліп келеді.
Медиатәуелділік мәселесін шешудің тағы бір жолы медиаэкология ұғымы. Бұл
түсінікті 1968 жылы ағылшын ғалымы Нейл Постман ұсынған. Алайда, бұл ғалым
медиаэкология терминін Маршал Маклюэн «Галактика гутенберга» (1962) және «Понимание
медиа» (1964) кітаптарында алғаш енгізгенін айтады. Ал Ресейде ақпарат экологиясы идеясын
алғаш рет 1993 жылы 20 наурызда РФ Президентінің «Ақпараттық тұрақтылық кепілдігі
жайлы және телерадио хабарларын таратуға талаптар» қаулысында айтылған. Осы қаулыда
«электронды экология» талаптары және ақпараттық «ластануды» азайту, мәдени деңгейді
көтеру талаптары айтылған [2]. Ал зерттеуші ғалым М.А. Федотов 1999 жылы жазған өзінің

«Ақпарат экологиясы» мақаласында жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологиялар
жаңа мүмкіндіктер мен бірге жаңа қауіптерді де туғызатынын айтып, олар «ақпараттық
ластануды» ушықтыра түсетінін көрсеткен [3].
«Коммуникация. СМИ. Общество» деген ресейлік журналдың 2014 жылы жарық
көрген санында айтылғандай, ол елде медиаэкологтар қауымдастығы, медиаэкология
институты құрылған [4]. Медиаэкологтар медиатехнологияның тұлғаға психикалық ықпалына
және қоғамдағы әлеуметтік мәдени үдерістерге көңіл аударады [5]. «Коммуникация. СМИ.
Общество» журналында (2014) ф.ғ.д., профессор И.М.Дзялошинский «Медиакеңістік
экологиясы: қауіпсіздік мәселелері және коммуникациялық құралдарды тиімді қолдану»
мақаласында медиаэкология кеңістігінің үш бағытын атап көрсетеді: зерттелуі, мәселелері,
қолданбалы бағыттары.
Медиағатәуелділік бүгінде интернет құралдарда көп байқалады. Әлеуметтік желілер
бұқаралық ақпарат құралдарын алмастырып отыр десек болады. Осы орайда әлеуметтік
желілердегі тәуелділік мәселесі өршіп тұр.
Зерттеушілер А.С. Галченков, Т.А. Кузьмич өздерінің «Медиаобразование в
современной школе» (Роль медиаобразования в формировании культуры современной
молодежи) атты еңбектерінде медиатәуелділік жайлы айтады. Бүгінгі таңда адамдар
медиатәуелділікті бастан кешіп отыр. Бұл орайда олар медиа кейіпкерлерінде айтылған
жағымсыз әрекеттерге, теріс қылықтарға еліктейтін де кездер бар дейді. Америкалық
зерттеуші Элизабет Ноэль-Нойман өзінің «Теории заговора и медиазависимости. Теории
выстраивания приоритетов и \"спирали молчания\"» еңбегінде медиатәуелділік жайлы
қарастырып өтеді. Медиатәуелділік термині негізінде қарастыратын болсақ, ең алдымен,
адамның қажеттілігі БАҚ қолдану нәтижесіне қаншалықты қанағаттанарлық болса, оның
өміріндегі маңыздылығы да соншалықты, яғни әсері мықты болмақ. Әлеуметтік көзқараспен
қарастыратын болсақ, адамдар неғұрлым медиаға тәуелді болған сайын медианың да
соғұрлым әсері артып, қоғамдағы орны да маңыздылыққа ие болады. Екіншіден,
аудиторияның медиа таратып отырған ақпаратқа тәуелділік деңгейі үлкен өзгерістерде
медиахабарламалар арқылы аудитория сезімін және қарым-қатынасын қалай және қашан
өлшеуге болатындығы жайлы үлкен мүмкіндік береді. Нәтижесінде осы хабарламалар мен
БАҚ-тың қаншалықты қажет болғандығын аудитория мүшелері арқылы анықтайтын болады.
Үшіншіден қоғамда медиаға тәуелді болу себептеріне мыналар жатады:1) қоғамдық әлемді
түсіну; 2) саналы және тиімді қадам жасау; 3) бар жағдайға қатысу немесе одан бойын алшақ
ұстау. Медиатәуелділіктің төртінші сипаттамасы:қолданушылар көп болған сайын, тәуелділік
те басым деген сөз. Яғни медиа мен оның хабарламасының әсері мықты деуге әбден негіз бар.
Медиа ықпалы әр адамға әртүрлі әсер еді. Яғни, кімнің талабы мықты, тәуелділігі басым, сол
тұтынушы да медиа ықпалына көп ілігеді. Ресейдің зерттеушісі К.А. Порохненко
«Культурные и медиакультурные ценности современных студентов» атты зерттеу еңбегінде
«Медиақұралдарының шамадан тыс ықпалы адамның танымын, көзқарасын тіпті өзін-өзі
ұстауын өзгертеді. Медиатәуелділіктің тағы бір салдары адамды шынайы өмірден алыстатып,
медиашындыққа алып келеді», деп көрсетілген. Бұл орайда адам шынайылықтан алыстап,
күнделікті мәселелерден, қамқорлықтан қашып, өзін-өзі телесериалдар, фильмдер арқылы
жұбатып, онлайн ойындар және әлеуметтік желілер арқылы алдандырады. Адам шынайы
өмірден алыстай бастайды.Медиатәуелділіктегі тағы бір мәселе ресейлік зерттеуші Н.А.
Шматконың «Предисловие. Блеск и нищета масс-медиа» атты еңбегінде көрсетілгендей,
капитал табу мақсатында жазылған материалдардың адамға әсері түрліше болуы мүмкін.
Сонымен қатар, бүгінде медиалардың түрлі бағыттарына қарай ақпараттардың таратылуы,
арнайы пиар материалдардың жазылуы, тапсырыс ақпараттардың жариялануы саяси
ұстанымға, діни нанымға, экономикалық көзқарасқа, адамгершілік қасиеттерге әсер ететіні
айқын.
Медиаға тәуелділіктің себептері мен салдарларын зерттей отырып, медианың қазіргі
даму қарқыны, оның қоғамға әсері мен ықпалы туралы жан-жақты қарастырылады. БАҚ
дегеніміз О. Де Бальзактың айтуынша «төртінші билік». Оған баспасөз, радио, теледидар,

бейнежазу, дыбыс жазу кіреді. Американың саясаттанушысы Г. Лассуэлл БАҚ-тың мынадай
негізгі төрт қызметін атап көрсетеді: әлемде болып жатқан жағдай туралы хабарлар жинап
тарату; хабарды «редакциялау», түсінік беру; қоғамдық пікір қалыптастыру; мәдениетті
тарату. Медианың да қызметі мен мағынасы БАҚ-тың қызметімен бірдей. Масс-медиа
термині ағылшын термині. Ол орыс қоғамында 1980 жылдан қолданыста жүрсе, қазақ
қоғамында 2009 жылдан бастап қолданысқа енген.
Еуропа Кеңесі құжаттарында «медиа білім беру» деген ұғым бар. Яғни, «медиа білім
беру» анықтамасы оқыту, тәрбиелеу деген түсініктерге сай келеді. Бұл тұтынушыға қажетті
ақпаратты қолдануға, оған талдау жасауға, ақпаратпен қатысты экономикалық, саяси,
әлеуметтік және мәдени қызығушылықтарды ажырата білуге үйретеді. Медиа білім беру ең
тиімді әрі дұрыс медианы таңдауға үйретеді. Ол өз кезегінде тұлғалық дамуға жол ашып,
демаократиялы азаматтылыққа және саяси түсіністікке дайындайды. Медиа білім беруді
адамды өмір бойы оқыту концепциясы ретінде қарастыру керек.
Шетелде медиатәуелділікпен күресудің бастамалары орын алып жатыр. 1995 жылы
әлем алғаш рет интернетке тәуелділік тақырыбын талқылай бастады. Бұл туралы америкалық
психиатр Айвен Голдберг баяндаған болатын. Бүгінгі таңда бұл мәселені зерттеумен
айналысатын психологтар саны лезде өсті, оған себеп – тәуелділер санының өсуі. Кейбір
елдерде нақты мәселе бойынша мамандандырылған кеңестік-диагностикалық қызметтер,
клиникалар мен емханалар жұмыс істейді. Бірқатар елдер интернетке тәуелділікке
байланысты нақты реформалар өткізеді, мысалы Финляндияда тәуелділікке шалдыққан
бозбалаларды әскерден қалдырады екен. Қытай билігі жастардың интернетке деген
тәуелділігіне медициналық ауру деген баға беріп, қауіптің алдын алуға кіріскен. Яғни, желіге
байланған жеткіншектерді кеселінен арылту үшін арнайы жаттығу лагерлерін ашқан. Аталған
орталықтарда Қытайдағы жастарды әскери тәртіппен емдейді. Онда әскердегі жаттығуларды
емделушілердің күнделікті режиміне енгізген. Идея авторлары «Мұндай әдісті жайдан-жай
қолданып отырғанымыз жоқ», - дейді. Өйткені, күні бойы монитор алдында отыратын
адамның денсаулығында міндетті түрде ақау болады. Біз де осы мәселені кеңінен
ойластыруымыз керек. Тек интернетке тәуелділік деп емес, медиаға тәуелділік деп
қарастырып, осы келеңсіздіктің орнын толтыруға ықпал етуіміз керек. Жоғарыдай айтып
өткеніміздей медианы қолданудың мәдениетін қалыптастырып, дамытқан жөн.
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Аннотация. Жарты ғасырдың тарихи дамуында қазақ кеңестік әдебиеті
идеологиялық және көркем биіктерге жетті, бұл бүкіл одақтық көркем әдебиеттің қазынасын
толықтырып, байытуға мүмкіндік берді. Батыс және шығыс тілдеріне аударылған кітаптарды
таңдау кездейсоқ емес. Халықаралық тілдердің біріне айналған орыс тілінің арқасында әртүрлі
халықтардың әдебиетімен байланыс саласы кеңейді. Қазақстан шетелде жарияланған

шығармалардың саны жағынан Кеңес Одағы елдерінің арасында алғашқылардың бірі болып
саналады. Шынында, Абайдың өлеңдері, М.Әуезовтың романдары, С. Мұқанов, Г.Мүсрепов,
Г.Мұстафин, Т.Ахтанов, А.Нұрпейісов, Б.Момышұлы, А.Әлімжановтың шығармалары
көптеген шетел тілдеріне аударылып, жарық көре бастады. Батыс Еуропаның Андре Стиль,
Регион Бержерон, Альфред Курелла, Херберт Кремпьен, Эрхер Хекселшнейдер, Имре
Тренчен-Вальдапфель, Людек Грзебичек, Франтисек Сукуп және т.б. сияқты жазушылар мен
ақындардың пікірінше қазақ әдебиетінің идеологиялық және көркемдік құндылықтары
шығармаларда айқын көрініс тапқанын айтады. Шетелдік тарихшылар үшін қазақ әдебиетінің
қоржыны, өзінің ерекше тарихымен, бірегей рухани өмірімен, таңғажайып эстетикалық
әлемімен таңданыс туғызды. Мақалада авторлар, қазақ әдебиетіне, дәстүріне, мәдениетіне
қызығушылық танытқан шетелдіктердің еңбектеріне сілтеме жасап, елімізді әлемге танытқан
ірі тұлғалар жайлы сөз етеді. Сонымен қатар, олардың әлем әдебиетіне қосқан үлесі жайлы
жазылады.
Түйін сөздер: қазақ әдебиеті, ақын, жазушы, шығармашылық жолы, шетелдіктер
пікірі,мәдениет, дәстүр
«Әдебиет арқылы тұтастай болмаса да, көптеген дүниелерді танып, білуге болады.
Қазақ кітаптарында даналықты, қонақжайлылыққа деген сүйіспеншілік қасиетін сезінесіз.
Қашықтағы адамдардың өзіндік мәдениетін анықтау үшін бір ғана әңгімелесу жеткіліксіз
екені мәлім»Э. Хексельншейдер (Э. Хексельншнейдер,1967).
Қазақ әдебиеті ғасырлар тереңдігінде тамырланған эпикалық және лирикалық
дәстүрлермен сипатталады. XIX ғасырдың ортасына дейін барлық жанрларды (әсіресе ерлік
әндерін, лириканы, әндерді, ертегілер мен аңыздарды) қамтитын бай халықтық поэзия қазақ
халқының бұрынғы және қазіргі өмір туралы өз көзқарастарын, әдемі болашағының
армандарын жалғыз паш етті.
«...Мен Мұхтар Әуезовтің мұражайында болдым, содан кейін ғана мен қазақ және
қырғыз халқының алдында қарыздар екенімді түсіндім. Әуезовті әйгілі жазушы ретінде
танитынмын. Енді мен осы тұлғаның басқа қыры: әлем халықтарына көптеген еңбек жазғанын,
шешен, ғалым, қоғам қайраткерлігімен таныстым. Бәлкім, өткен ғасырларда мұндай
адамдарды пайғамбарға теңеуге болар ме еді (Э. Хексельншнейдер,1967, 101 б.» деп,
Хексельншейдер Әуезовтің мұражайынан кейін алған әсерін осылай жеткізген.
Өздеріңізге белгілі, XX ғасырдың тарихи дамуында қазақ кеңестік әдебиеті
идеологиялық және көркем биіктерге жетті, бұл бүкіл одақтық көркем әдебиеттің қазынасын
толықтырып, байытуға мүмкіндік берді. Жас қазақ кеңестік әдебиеті, ұлттық өмірдің барлық
салаларындағы тың мәселелерді көтерді, соның арқасында оның бүкіл одаққа танылуына
әкелген осындай көркемдік құндылықтар пайда болды. Нәтижесінде ол біздің елімізге деген
тыс жерліктердің қызығушылығын туғызды.
Қазақстандық авторлардың шығармалары Батыс пен Шығыс халықтарының көптеген
тілдеріне аударыла бастады. Қазақстан шетелде жарияланған шығармалардың саны жағынан
Кеңес Одағы елдерінің арасында алғашқылардың бірі болып саналады. Шынында, Абайдың
өлеңдері, М.Әуезовтың романдары, С. Мұқанов, Г.Мүсрепов, Г.Мұстафин, Т.Ахтанов,
А.Нұрпейісов, Б.Момышұлы, А.Әлімжановтың шығармалары көптеген шетел тілдеріне
аударылып, жарық көре бастады (Ш.Сатпаева, А. Мусинов, 1971, 7 б).
Германия демократиялық республикасында «Алтын киіз үй» атты үлкен кітапта
жиналған қазақ батырлық өлеңдер мен ертегілерінің үлгілері жарық көрді. Болгарияда «Қазақ
халқының ертегілері» пайда болды, Абай Құнанбаевтың шығармашылығы мен Жамбылдың
поэзиялық жинағы («Сүйіспеншілік пен ашудың әндері») Чехословакияда жарық көрді.
М.Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» романдары ағылшын, болгар, венгер, въетнам, неміс, грек,
корей, поляк, румын, словак, түрік, француз, чех, хинди тілдеріне аударылды. М.Әуезовтың
«Қараш, қараш оқиғасы» повесі неміс және француз тілдерінде, «Сұлулық кезіндегі күйзеліс»,
болгар, түрік, румын, чех, С.Мұқановтың «Ботагөз» романы поляк және чех тілдерінде,

Ғ.Мұстафиннің «Миллионері» болгар, неміс, поляк, румын, чех тілдеріне аударылды, оның
«Қарағанды» романы, румын, словак тілдерінде жарық көрді (Ш.Сатпаева, А. Мусинов, 1971,
8 б).
ГДР-да Т. Ахтановтың «Даладағы конфессиялар» және Ә.Әлімжановтың
«Махамбеттің жебесі» романы жарияланды. Ә. Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романы француз
тілінде жарық көрді (Ш.Сатпаева, А. Мусинов, 1971, 9 б). Сонымен қатар, шет елдердегі
газеттер мен журналдарда сол заманғы ақындардың жекелеген өлеңдері үнемі жарияланып
отырды. Шетелдік тарихшылар үшін қазақ әдебиетінің қоржыны, өзінің ерекше тарихымен,
бірегей рухани өмірімен, таңғажайып эстетикалық әлемімен таңданыс туғызды.
Батыс және шығыс тілдеріне аударылған кітаптарды таңдау кездейсоқ емес.
Халықаралық тілдердің біріне айналған орыс тілінің арқасында әртүрлі халықтардың
әдебиетімен байланыс саласы кеңейді. Қазақ өнерінің әдебиеті әлемнің көптеген елдерінде
ұлы ұлттық элемент ретінде қабылданады, ол өзін-өзі тану және халық мәдениетімен
байланысы бар бай мәдениет ретінде ең бай социалистік өнердің органикалық бөлігі болып
табылады. Бұл көптеген елдердегі ең үздік қазақ шығармаларын басып шығарумен қатар,
олардың журналдар мен газет беттеріне, ғылыми кітаптарға және танымал оқулықтарға
жоғары баға берген жетекші шетелдік жазушылар, сыншылар мен оқырмандардың көптеген
мәлімдемелерімен де дәлелденді. Батыс Еуропаның Андре Стиль, Регион Бержерон, Альфред
Курелла, Херберт Кремпьен, Эрхер Хекселшнейдер, Имре Тренчен-Вальдапфель, Людек
Гржебичек, Франтисек Сукуп және т.б. сияқты жазушылар мен ақындардың пікірінше қазақ
әдебиетінің идеологиялық және көркемдік құндылықтары шығармаларда айқын көрініс
тапқанын айтады (Ш. Сатпаева,1969).
Вернер Браум Әуезовтің «Абай жолы» романын, «... социалистік әлем әдебиетінің ең
ұлы туындыларына жатқызылуы керек» деген қорытындыға келеді. Австрияның «Weg und
Ziel» газеті өзінің романға берген пікірінде, «тілдің көркемдік сұлулығын, танымал
кейіпкерлермен, әдемі боялған сюжеттер және шын мәнінде гуманистік идеялар арқылы
жеткізе білген, роман әлем әдебиеті қатарынан орын алуы тиіс (Ш.Сатпаева, А. Мусинов,
1971, 14 б) деп жазады. Неміс ғалымы Альфред Курелла, «Абай – тарихи батырдың, ұлы
ойшыл мен саясаткердің, қазақтың бас ақынының есімі. Ұлы тұлға, XIX ғасырда қазақ
халқының тарихында өшпес із қалдырды», деп Абайға жоғары баға берген (А.Курелла, 1954).
Қазақ авторларының еңбектерінің әлем халықтарының көптеген тілдеріне
аударылуы, олар туралы жетекші жазушылар мен сыншылардың шолулары, шетелдік
оқулықтар мен зерттеулердегі қазақ әдебиетінің дамуының объективті сипаттамасы қазақ
әдебиетінің жаңа деңгейге көтерілуінің белгісі. Осыларды оқып білген халық, Англиядан
келген Дж. Уилер мен , АҚШ-тың Т. Виннердің жазғанына сенуге бола ма? 1958 жылы қазақ
әдебиетінің тарихи дамуының қасақана бұрмаланған «Орыс Орта Азия қазақтарының ауызша
шығармашылығы мен әдебиеті» атты кітабы жарық көрді (Т. Виннер, 1958). Әрине, жақтаушы
бар жерде даттаушы да қатар жүретініні бәрімізге мәлім. Бұл кітапта автор, қазақ және орыс
халықтарының арасындағы достықтың пайда болуына түрткі болуға тырысады және заманауи
қазақ ұлттық әдебиетінің гүлденуін көрмейді. Қазақ әдебиетінің тарихын бұрмалау және
бұрмалаушылықпен күресу кезінде авторлар шығармаларын шет елде жариялау және олар
туралы белгілі батыс мәдениет қайраткерлерінің мәлімдемесі сөзсіз орындалады және
болашақта шынайы жағдайды айқындайтын ізгі функцияларды орындайды.
Шетелдіктер қазақ халқының әдебиетіне ғана емес, дәстүрі мен мәдениетіне де аса
зор қызығушылық танытты. Оған дәлел Жамбылдың 75 жылдығына байланысты
шетелдіктердің жіберген құттықтау хаттары. Бұл хаттардан Жамбылдың қазақ даласының
шекарасын кесіп өтіп, бүкілодақтық және әлемге танымал болғандығын білеміз. Танымал
шетел жазушылары Роман Роллан былай деп жазды: «Батыс Альпінің жүрегінен
Қазақстанның даласына, Жамбылға құттықтауында - қазақ халқының әншісі және бірегей
азаматы»(Ю.Зенюк, 1961) десе, белгілі дат ақыны Мартин Андерсен Нексе: «Сіз, ең бақытты

жансыз, сіз көшпелі өмір салтынан жоғары совет мәдениетіне дейінгі аралықта қызықты да
еркін өмір сүрдіңіз, сүріп келесіз де» (В.Неустроев, 1951) деген құттықтау лебізін жіберген
Ұлы Отан соғысы кезінде Батыста Жамбылдың танымалдығы арта түсті. Прогрессивті
шетелдік жазушылар ақынды Кеңестік отанына деген терең сүйіспеншіліктен туған әндерінен
танып білді. 1943 жылы Нью-Йоркте жарияланған Біріккен Ұлттар Ұйымы шығарған соғыс
тақырыбындағы поэзия жинағына «Біздің туған жеріміз үшін» өлеңінің енуі кездейсоқ емес.
Чехословакияда жарияланған Жамбылдың еркін стиліндегі өлеңдер кітабы
«Сүйіспеншілік пен ашулану әндері» деп аталады, сондай-ақ ол туралы мерзімді баспасөз
(«Людова культуры», «Пратсе») шолуларында мазмұнның, поэзия мен ұлт байлығының
әртүрлілігінен басқа, әншінің туындыларының білім беру құндылығы ерекше аталып өтті.
Венгер жазушысы, мемлекеттік сыйлығының лауреаты Кошуто Андор Габор (18841953) ұлттық әншінің шығармашылығын аударуға және зерттеуге көп көңіл бөлді. Румындық
мүсінші К.Бараски Бухарестте Херестрау саябағында орналасқан Жамбылдың мүсінін
орнатты.
Венгриялық ғылым академиясының академигі, Имре Тренчени-Вальдапфель (18911970), қазақ совет жазушылары шығармашылығын кеңінен тарату мәселесінде көп еңбек
етті(И. Тренчени, 1941). Венгриялық ғалымның ғылыми жұмысында қазақ әдебиетін зерттеу
маңызды орынға ие болды. Қазақ ақындары мен жазушыларының ең жақсы шығармаларын
түпнұсқадан аударып, қазақ әдебиеті туралы бірнеше қызықты мақала жазды.
1955 жылы Будапештте Жамбыл туралы кітап жарық көрді. Жамбылдың өмірлік
және шығармашылық жұмыстарының негізгі кезеңдері туралы егжей-тегжейлі айтылып,
Валпарфель «әрқашан өз халқының жолымен сәйкес келетін ақындық шығармашылығы
тарихи оқиғалар кезінде ең үлкен биіктікке дейін көтерілді» деп баса назар аударды. Зерттеу
соңында венгриялық академик былай деп жазады: «... Қазақ поэзиясының ғасырлық
дәстүрлері Жамбылдың домбырасы арқылы кеңінен таралды» деген, пікір қалдырады.
1951 жылы, Болгарияның «Халық мәдениеті» баспасынан «Қазақ халық ертегілер»
жинағы жарық көрді. 1956 жылы Германия Демократиялық Республикасында қазақтың халық
эпосы жайында «Алтын киіз үй» ертегілер жинағы жарық көрді. Оны Берлиндегі «Мәдениет
және даму» атты ең ірі баспа үйінің бірі жариялады. Жинақ екі бөліктен тұрады, алғашқы
бөлімінде «Қозы-Көрпеш және Баян Сұлу», «Ер Тарғын», «Қыз Жібек» эпостары енгізілген,
екінші бөлімінде, «Балтеке би», «Жақсы мен жаман», «Ермек бала», «Қырық өтірік»,
«Жиренше шешен және Қарашаш сұлу», «Бала мен қасқыр» сияқты ертегілер енді. Бұл
жинақтың құрастырушысы белгілі жазушы және қоғам қайраткері Бела Балаш (1884-1949)
болып табылады(Ш.Сатпаева, А. Мусинов, 1971, 15б). Есмағамбетовтың шығармаларында
Кеңестік тарихнамада ұсынылған (Есмағамбетов, 1979). Сондай ақ, Л.Крадер (Крадер Л, 1963)
қазақтың этносының қалыптасуын зерттеді, қазақ жерінің географиялық сипаттамасын берді
және 1917 жылға дейінгі Қазақстан тарихының кейбір мәселелерін жазды.
Б. Балаш қазақ батырлық эпосы мен ертегілерін «гүлдердің таңқаларлық толықтығы,
формалардың тұтастығы бар өнер туындылары» деп санайды. Ол әлі күнге дейін белгісіз қазақ
халық шығармаларының әлемдік әдебиеттің биік сатысында пайда болуының тарихи оқиғаға
теңестірілетініне сенімді болды. Балаш өзінің асыл ісінің жемісін көре алмады, ол осы бай
материалды жүйелеп, басып шығаруға үлгерместен дүнеден өтті. Қазақтың халық
шығармашылығын іріктеу және өңдеуді белгілі неміс ақыны және аудармашысы Эрик
Мюллер жүргізді.
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Мәдениет... Жалпы мәдениет ұғымы, адамның ішкі және сыртқы әлемі, өзіндік көрінісі.
Мәдениет адамдық сана, игілік, адамдық парасат пен білімнен құралады. Сондай-ақ, адамның
өзін-өзі тану мен тұлға ретінде қалыптастыратын фактор. Әр кезең адамның мәдени дамуының
куәсі, тарихы көрінісі. Адам және мәдениет мәселесін тереңдете түсетін тағы бір жайт
адамның қабілеттілігіне, жан-жақтылығына, шексіздігіне байланысты. Мәдениет – адамның
физикалық, психологиялық және биологиялық ортаға бейімдеу тәсілі. Өмір сүру және даму
үшін ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан салт-дәстүр, тәрбиенің жалпы нормалары. Мәдениет өз
нормаларының арқасында адам өмірін жеңілдетеді, қорғайды. Кез-келген мәдениеттің өзегі
ретінде дәстүрлер арқылы берілетін идея мен оның құндылықтары маңызды. Ғылыми
тұрғыдан алғанда, мәдениет материалдық және әлеуметтік құбылыстарды қамтитын күрделі
құбылыс, сондай-ақ жеке мінез-құлықтың әртүрлі нысандарымен ұйымдастырылған ісәрекеттері. Мәдениетті түрлі құндылықтарда, рәсімдерде, дәстүрлерде, тілдік қарымқатынастар байқауға болады. Дегенмен, мәдениетті толықтай көру мүмкін емес, жеке феномен
ретінде айқындалады. Бір аумақта адамдар тобының ұзақ өмір сүруі, олардың шаруашылық
құзыреттіліктері, аумақты қорғауға ортақ көзқарас қалыптастыру, өмір стилі, қатынас тәсілі,
аспаздық тәсілдер және т.б. қамтиды. Нәтижесінде халықтың этникалық мәдениеті
қалыптасады, ол халықтың ұжымдық өмір сүру процесінде қабылданған белгілі бір
ережелердің жиынтығына негізделеді. Адам мәдениеті әртүрлі жергілікті мәдениеттерден
тұрады, тасымалдаушылары – халық. Кез-келген мәдениеттің өзіндік ерекшелігі әлемнің
мәдени көрінісінде сипатталады. Әлемнің мәдени бейнесі әлем туралы білім мен идеялар
жиынтығы (құндылықтар, нормалар, әдет-ғұрыптар, өз менталитет мәдениеті және басқа
ұлттар мәдениеті). Әлемдік мәдениет картинасының арқасында бір мәдениетті екінші бір
мәдениеттен айырмашылығын көруге болады. Әлемнің мәдени бейнесі түрлі мәдени
құбылыстарға қатысты әртүрлі көзқарастарда көрініс табады.
Біз өмір сүріп жатқан уақытты зерттеушілер түрлі ұғыммен сипаттайды. Біреулер үшін
«сандық технология ғасыры», басқаларға «ақпараттық уақыт», үшінші «жаһандану кезеңі»
десе, ендігі ұғым «ақпараттық ағым» ретінде айқындалады. Канадалық әлеуметтанушы
Маршалл Маклюэн «ақпараттық жарылыс» кезеңінде екенімізді талқылайды [1]. Бірақ
ғалымдар қолданатын кез-келген терминдері – әлемдегі ақпараттық құрылымды құру арқылы,
сондай-ақ әртүрлі ақпараттық технологиялардың белсенді дамуы арқылы сипатталатын
прогрессивті бұқаралық байланыс жүйелерінің әлемінде қалыптасып жатқанымызбен келіседі.
Медиа (“media”, “medium”) латын тілінен аударғанда «құрал, делдал» мағынасына ие, бүгінде
дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарынан басқа барлық ақпарат тасымалдаушы, ақпаратты
иемденген құралдарды атауға болады. Дегенмен, қазіргі кезде медианы тек делдал ретінде
қарастыруға болмайтын шығар, бұл тұтас орта. Өзге салалар сияқты мәдениетте қоғамға
ақпараттық қарым-қатынас, коммуникация арқылы жүзеге асады. Әрине, мәдениет өзінің жеке
функциялары арқылы қатынас орнатады. Мәдениет пен коммуникацияның ықпалдасуынан
«мәдениетаралық коммуникация», «медиа коммуникация», «медиамәдениет» терминдері
пайда болады. Мәдиамәдениет құрамына мәдениетті ақпарат арқылы беру және оны тұтыну
мәдениетін қамтиды; бұқаралық ақпарат құралдарын қабылдау, талдауға, медиамәтіндерді
бағалауға, медиа шығармашылықпен айналысуға және бұқаралық ақпарат құралдарындағы
жаңа білімді игеруге, тұлғаның қабілеттін дамыту бағытына қарай қызмет атқарады [2].
Бүгінде медиамәдениет тек белсенді түрде қоғамның санасына ықпал ету функциясын
атқармайды, сонымен қатар адамдарға мәдени және білім қатынасын қамтамасыз етіп,
шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Заманауи компьютерлік техниканың

өзінің ерекше функцияларның арқасында медиаөнімдерді адам санасына сіңіру ғана емес,
сондай-ақ өздігінен құрылған ақпаратты құруға және таратуға мүмкіндік береді. В.И.
Михайлкович өзінің «Бұқаралық коммуникация құралдарының көрнекті тілі» атты кітабында
«өзіндік әлем мықты ақпараттық ағымдарсыз мүмкін емес», - деп тұжырым береді [3].
Мәдениет пен өнердің белсенді түрде тоғысуы бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты.
Ақпаратты белсенді түрде жаппай енгізу, компьютерлік және медиа технологияларға
байланысты тек оңтайлы фактор туғызбайды, сондай-ақ теріс аспектілерді де арттырады.
Жүйелілік және адалдық медиамәдениетінің негізгі қасиеттері ретінде қарастырылады,
бірыңғай медиа кеңістігі жағдайында қоғамның барлық мүшелеріне тұтастық сипатта болады.
Дегенмен, оның тұтастығын бұзатын кейбір факторлар – қоғамның рухани өміріне адамның
медиамәдениет арқылы үлес қосуының шектелуі. Бұқаралық медиамәдениет қатынасының
(жалпыұлттық, аймақаралық, ішкі аймақтық және т.б) жоғалуы нәтижесінде
медиамәдениеттің құрамдас бөліктері әлеуметтік дамудың негізгі міндеттерін шешуде
қоғамды біріктіруді қамтамасыз етпейді [4]. Әр дәуір мәдениеттің жаңа жетекші нысандарын
қалыптастырады. Ғылыми-техникалық жаңалықтар мен өзгерістерге байланысты
ақпараттандыру және медиатизация біздің уақытымызды дамытудың негізгі бағыттары болып
табылады. Сондай-ақ мәдениеттің жаңа түрі – мәдениеттің ақпараттануы және медиамәдениет
енгізілді. Медиамәдениет ақпараттық және коммуникациялық құралдар жиынтығы,
материалдық және зияткерлік құндылықтар, мәдени және тарихи даму процесінде адамзат
әзірлеген көріністер, адамның әлеуметтік сана-сезімін қалыптастыруға және әлеуметтенуіне
ықпал ететін фактор ретінде анықталуы мүмкін [5].
Мәдиамәдениеттегі ақпарат – бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ақпаратты беру,
адам өмірінің алуан түрлілігін көрсету. Мәдениет мәдени нормалар, құндылықтар мен білімді
таратып, жүзеге асыратын рухани өндірістің нәтижесі ретінде қарастырылады. Ақпараттану
кезеңінде ақпарат және мәдениет екі әлеуметтік жаңа функционалды-құрылымдық конструкт
ретінде «ақпараттық мәдениет» немесе медиамәдениет сипатталады. Жалпы бұған, халықтың
пікірі мен мінез-құлқымен қатар, қоғамның құндылықтарына әртүрлі әлеуметтік-мәдени
топтардың әлемдік көзқарастармен ықпалдасуын жатқызуға болады. Медиамәдениеттің әсері
мен рөлі күннен-күнге артып келеді. Қазіргі уақытта медиамәдениет жеке адамның, топтың
және қоғамның дамуы үшін барған сайын маңызды болып келеді. Қазіргі қоғамның әлеуметтік
процестердегі ірі күш болып табылады.
Медиамәдениет бағытындағы заманауи зерттеулер келесі бағыттарды қамтиды:
медиаорта, БАҚ мазмұны және форматын, медиасаясат және медиаменеджмент, медиабілім
берудегі теориясы мен тәжірибесін, сондай-ақ медиасауаттылықтың даму жолдарын игерсе
(немесе медиакомпоненттілік), қоғамның қабылдауға, зерттеуге, бағалауға, медиамәтін мен
медиа шығармашылықпен айналысуға, өмірдің жаңа құндылықтары мен білімдерін иегеруге
ықпал етеді. Жаһанданған ақпараттық дәуірде әлеуметтік және мәдени құбылыстар
қалыптасқан, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар негізделген, мәдениеттің
ғылыми жүйесін қалыптастыру тұрғысынан зерттеу маңызды. Осыған байланысты теориялық
негіздерін және сипаттамаларын талдауға және салыстыруға болады, олардың қазіргі заманғы
қоғамдағы рөлі және қоғамдық сананы қалыптастыруға және жеке тұлғаны әлеуметтендіруге
әсер етеді. Әлемнің ақпараттық картинасында медиамәдениет және БАҚ-тағы мәдени
құбылыс немесе ғылыми концепция ретінде – ақпараттық кезең өнімі, олардың теориялық
генезисі, жаңа ақпараттық технологиялардың ықпалымен әлеуметтік құндылықтардың
өзгерісін, адамның өзін-өзі тану мен қалыптастырудан қарастырылады. Ақпараттық үдерісте
мәдени құбылыстар белсенді түрде қоғамдық пікірге, түрлі әлеуметтік топтардың
дүниетанымына ықпал етеді. Әлемнің ақпараттық картинасы – ақпараттық шындық туралы
білімді жүйелендіру. Бұл әлемнің арнайы ғылыми бейнесі ғана емес, сонымен бірге әлемдік
ақпарат банкіндегі барлық білім мен мәдениет. Осыған байланысты оның мазмұны ақпаратқа
қатысты барлық аспектілерді қамтиды; медиамәдениет қоғамның материалдық және
интеллектуалдық құндылықтарына, шығармашылық пен қоғамды әлеуметтендіруге
бағытталған. БАҚ тіліне тек бұқаралық ақпарат құралдарының мәтіні ғана емес, сондай-ақ

сөйлеудегі мәдениетті білдіреді. Қоғамның жаһандану жағдайында әлемнің және медиа
мәдениеттің ақпараттық бейнесі әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде қалыптасады. Субъект –
ақпарат және ақпараттық технологиялар болса, объект – ақпараттық үдеріс, сондай-ақ
ақпараттық мәдениет пен өркениеттің көмегімен бейнеленген заманауи адамның әлеуметтікмәдени шынайылығы. Мұның бәрі қоғамның құндылықтарына, түрлі әлеуметтік-мәдени
топтардың дүниетанымына әсер етеді. Әлемнің ақпараттық бейнесі – бұқаралық ақпарат
құралдарының негізі болып табылатын медиа мәтіндерден басқа, жарнама, көркем және
деректі фильмдер, музыкалық шоулар қамтиды. Осылайша, бұқаралық ақпарат құралдары
мәдениет әлемнің ақпараттық көрінісінің маңызды бөлігі болып табылады. Белгілі бір ақпарат
түрлерін (мәтіндік, көркем, графикалық) ғана емес, сонымен қатар жалпы соңғы өнімге ие –
жаңа сананың моделі. Әрине, тіл мен мәдениет коммуникативтік үдерістерде өзара
байланысты. Әлемдік ақпараттық кеңістіктің жаһандануы мәдениеттердің өзара әрекеттесуі
және өзара ықпалдастығын арттырады. Ақпараттық қоғамда бұқаралық коммуникация
арналары арқылы мәдениет пен лингвистикалық ықпал ең белсенді түрде жүзеге асырылады.
Мәдениет саласындағы медиа тілін талдау қазіргі заманғы мәдениеттің құрамдас бөлігі
ретінде қарастырылады, мәдениеттердің өзара әрекеттестігі аясында бұқаралық ақпарат
құралдарының мәтіндерін зерттеуді қамтиды.
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Барлыбаева С.Х.
д.и.н., профессор, факультет журналистики
КазНУ им.аль-Фараби
Введение
Трудовая миграция населения выступает как явление социально-экономической жизни.
Для отдельных стран – трудовая миграция собственного населения –один из важных
источников дохода. Для развитых стран характерна трудовая миграция из развивающихся
стран, здесь она характеризуется не только экономическими, но и историческими, и
политическими аспектами.
Основными причинами трудовой миграции служат:
- всемирная глобализация – расширение и углубление хозяйственных и культурных связей
между государствами,
- безработица в странах с избыточным населением или низким уровнем социальноэкономического развития,
- низкий уровень доходов трудящихся-мигрантов в своей стране.
Международная трудовая миграция является распространенным явлением. По данным
МОТ, ежегодно в поисках работы в мире перемещается около 20 млн. легальных мигрантов, а
в процессе международной миграции участвует более 100 стран мира. В настоящее время во
всем мире насчитывается более 80 млн. экономически активных мигрантов, из которых около
30 млн. человек работают в развивающихся странах [1].

Казахстан является более развитой страной в Центральной Азии, есть перспективы для
хорошей жизни, стремление к развитию. Приведенные факторы и привлекают в республику
трудовых мигрантов из соседних стран, и, в первую очередь из государств Центральной Азии.
Содержание
В настоящее время наблюдаются динамичные миграционные потоки в Центральной Азии.
После распада СССР во всех странах Центральной Азии заметно усилилась деурбанизация,
особенно значительные масштабы она приняла в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. В
Таджикистане проживает около 1/4, в Узбекистане и Киргизстане -1/3 всего населения.
Деурбанизация затронула и сами города в этих странах, которые под влиянием оттока
некоренного населения и притока коренного сельского населения все более приобретают
аграрный облик.
Исторически сложилось так, что Казахстан является стабильным регионом в Центральной
Азии, что привело к масштабной иммиграции со стороны соседних стран, в частности,
Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Афганистана. По данным Всемирного банка,
Казахстан занимал 9-е место среди ведущих стран, принимающих мигрантов. [2]. Трудовой
миграции в Казахстане не присущи черты одного пола: мужского или женского, это зависит
от фактора занятости, в частности, в странах Центральной Азии. Например, из Узбекистана и
Таджикистана едут в основном мужчины, если женщины, то в составе семей, из Кыргызстана
в числе трудовых мигрантов превалируют женщины.
За двадцать с лишним лет Казахстан восстановил эмиграционные потери после распада
СССР. Из года в год уменьшается число безработных в стране, однако рост числа занятых еще
не свидетельствует о кардинальном улучшении дел на рынке труда. Проблема миграции,
трудовой миграции поднимаются на страницах печатной и электронной прессы республики.
Из межгосударственных миграционных связей самыми тесными остаются связи
Казахстана с Россией, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Из этих стран в
республику, по данным Агентства по статистике РК, в 2006 году легально въехало свыше 64
тысяч человек. В настоящее время основная часть трудовой миграции в Казахстан носит
преимущественно нелегальный характер (полностью легализованы в республике лишь
высокооплачиваемые иностранные специалисты в ведущих отраслях экономики).
Главная причина роста нелегальной трудовой миграции из Центрально-Азиатских стран в
Казахстан – заключается во все увеличивающемся разрыве в экономическом развитии между
Казахстаном и остальными республиками региона. Рынок труда Казахстана по ряду
объективных причин стал привлекательным для граждан Кыргызстана, Узбекистана,
Таджикистана, отчасти Туркменистана, а также Китая. Данные о количестве нелегальных
мигрантов из стран Центральной Азии в Казахстане – неоднозначные.
Легальные мигранты расселяются в Южно-Казахстанской, Алматинской и
Мангистауской областях. На области южного региона (Алматинская, Жамбыльская,
Кызылординская, Южно-Казахстанская) приходится наибольшее количество экономически
активного населения республики – более 30% от общего количества.
Для решения проблемы миграции, трудовой миграции в стране была разработана
«Программа миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы». Ее целью
было формирование миграционной политики, направленной на создание необходимых
условий устойчивого демографического и социально-демографического развития, создания
всех необходимых условий по реализации прав мигрантов, а также укрепление
государственной безопасности страны.
Новые реалии выдвинули на рассмотрение вопросы миграции, и в частности, вопросы
трудовой миграции, которые регулируются государством. Этому доказательство
Постановление Правительства РК от 21 июня 2012 года № 817 «Об установлении квот на
привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам на 2012 год и
утверждении условий выдачи разрешений на привлечение рабочей силы по приоритетным
проектам». В мае 2014 года была представлена новая концепция, где отмечается, что будут
сокращены сроки принятия гражданства.

В закон Республики Казахстан «О миграции населения» в 2014 году были внесены
изменения (Закон РК от 04.07.2014г. № 233-V), которые вступили в действие с 1 января 2015
года. Теперь трудовые мигранты платят налог в размере двух МРП (1 МРП = 2262 тенге) за
каждый месяц пребывания в республике, а физическое лицо не может привлекать к труду
более пяти мигрантов. Уточненное миграционное законодательство и улучшение
регулирования миграционными потоками приведет не только к решению трудоустройства
граждан страны, но также укрепит государственную безопасность в борьбе с терроризмом,
социальной напряженностью и даст толчок к формированию собственных специалистов для
страны. Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области миграции
населения, определяет правовые, экономические и социальные основы миграционных
процессов.
Причиной проведения новой миграционной политики, по мнению
юриста
Д.К.Тургумбаева, являются:
- мировой кризис,
- нестабильная обстановка в странах ближнего зарубежья,
- угроза терроризма.
В казахстанских СМИ шло разъяснение новой концепции миграционного
законодательства. Миграционная реформа, как отмечает журнал «Adambol», облегчила
условия возвращения на Родину этнических казахов. По планам правительства, она
заинтересует 4 млн. соотечественников, проживающих за рубежом [3].
Новая миграционная концепция открывает ворота страны для квалифицированных
иностранных специалистов, им выдают временные разрешения на работу сроком на 3 года. В
2013 году показатель иностранной рабочей силы составлял 108 тысяч человек. По подсчетам
демографов, критическая масса мигрантов составляет 10-12% от общего количества в
регионе. Основными целями миграционной политики Республики Казахстан являются:
- управление миграционными процессами,
- обеспечение устойчивого демографического развития,
- укрепление государственной безопасности страны,
- создание условий для реализации прав мигрантов.
Неравномерность в экономическом развитии регионов способствует росту внутренней
миграции. В последнее время изменились демографические и социально-экономические
показатели, определяющие развитие миграционных потоков в стране. Численность населения
Казахстана составляет свыше 18,3 млн. человек. Как отмечает новостной Интернет-портал
«tengrinews.kz», за рассматриваемый период численность внутренних мигрантов
(переезжающих в пределах страны), увеличилась почти на 27.000 человек (31%) и составила
свыше 114.000 человек. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо
миграции населения наблюдается в городах Астана (7.416 человек), Алматы (4.620 человек),
Актюбинской (2201 человек), Мангыстауской (296 человек) и Атырауской (83 человека)
областях. Как передает «tengrinews.kz» (от 21.05.2014г.), с момента обретения Казахстаном
независимости гражданство нашей страны получили более 948 тысяч человек, большая часть
которых приходится на последние годы [4]. Как далее отмечает исследователь
Р.Ю.Тогмагамбетова, число участников внутриреспубликанской миграции за эти годы
увеличилось на 16,7%, в их числе межобластные мигранты – на 20%, внутриобластные – на
14%. Наибольший приток мигрантов в Мангистауской области, что объясняется наличием
рабочих мест, потоком вахтовиков, в связи с разработками нефтегазовых месторождений.
Самая низкая интенсивность миграции отмечена в Костанайской области. Более 50% объема
общей внутренней миграции приходится на города Алматы и Астану, на ВосточноКазахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области [5].
В Казахстане, в среднем, за 1999-2013 годы количество межрегиональных мигрантов
составило 141.700 человек, количество региональных мигрантов -170.371 человек. Ежегодный
рост региональной миграции составляет – 3,2% [6]. Как отмечает исследовательница
М.А.Жоламанова, внутренняя миграция в Казахстане характеризуется интенсивным

переселением экономически активного населения из сел и экологически неблагополучных
регионов в регионы с более благоприятной экономической ситуацией, увеличивая тем самым
долю трудоспособного населения в принимающих регионах. Главными центрами притяжения
являются два города республиканского значения – Алматы и Астана, а также западный регион
страны.
Средства массовой информации постоянно освещают актуальные темы интеграции,
миграции, миграционных процессов, трудовой миграции в Казахстане, об этом говорят
многочисленные публикации в печатной и электронной прессе, а также в Интернет-изданиях
и социальных сетях. Весь спектр жанров современной журналистики представлен в этих
статьях: от информационной заметки до аналитических и проблемных материалов
казахстанских СМИ.
В средствах массовой информации появляются дискуссионные рубрики, площадки для
обсуждения актуальных проблем миграции. Так, Интернет-сайт газеты «Караван» освещал на
своих страницах диалоговую площадку клуба «Эксперт» при ФНБ «Самрук-Казына во время
заседания на тему «Трудовая миграция в Казахстане: проблемы и пути решения», где
отмечалось, что неуправляемые волны миграции могут серьезно изменить ситуацию на рынке
труда страны [7].
Заключение
Казахстан инициировал организованное переселение соотечественников, проживающих за
рубежом, что способствовало восполнению потери населения в сложные 1990 годы, а также в
изменении пропорций казахского населения. За более 20 лет активного действия программы в
страну переселилось около 300 тысяч семей – это более 1 млн. человек.
Республике понадобилось 10 лет, чтобы изменить направление миграционного потока,
начиная с 2004 года число прибывших в страну из года в год стало превышать количество
уезжающих из страны. Своего пика эта волна достигла в 2006 году, когда сальдо миграции
(разница между выбывшими и прибывшими гражданами) на 33 тысячи превысила число
переселенцев из Казахстана.
По прогнозам Министерства труда и социальной защиты потребность в рабочей силе
ежегодно будет увеличиваться в среднем на 60 тысяч человек. Демографические перекосы в
структуре общества в связи с активной трудовой миграцией будут не на национальной основе,
как отмечает автор статьи «Казахстан и миграция» Д.Ашимбаев, а на профессиональнообразовательной основе [8].
В КазНУ им.аль-Фараби на факультете журналистики создан курс для магистрантов по
«Освещению вопросов трудовой миграции в СМИ», он введен с 2015года, который дает
возможность студентам изучить место и роль СМИ в освещении вопросов трудовой
миграции. Особое внимание обращено на проблемы, связанные с ролью прессы в развитии
социально-политической трансформации; участии средств массовой информации в
организации информационного обмена между субъектами миграционного процесса.
Неравномерность в экономическом развитии регионов способствует росту внутренней
миграции. Для разработки стратегии экономического развития регионов необходимо изучение
современных тенденций внутренней миграции населения страны. Внутренняя миграция,
которые мы видим в настоящее время в нашей стране, превращается в массовое явление,
которое существенно влияет на развитие регионов и крупных городов Казахстана.
Внутренняя миграция – это не столько территориальное перемещение населения, сколько
социальное явление в комплексе с экономическими, культурными, политическими,
экологическими факторами, влияющими на изменение социальной структуры населения,
регионов и государства в целом.
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ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН ЭТНОБАСЫЛЫМДАР МЕН
ОЛАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Данаева Н.Т.,
Баспасөз және электронды БАҚ
кафедрасының 3-курс PhD докторанты,
Түйіндеме: Мақалада тәуелсіздік алған 1991 жылдардан бастап елімізде жарық көре
бастаған өзге ұлт өкілдерінің басылымдары туралы баяндалады. Қазақстан аумағында
таралатын этнобасылымдардың көтеретін мәселелері мен тақырыптық ерекшеліктері
талданады. «Коре ильбо» республикалық газеті, «Українські новини», «Уйғур авази»
газетінен басқа, «Ахыска», «Давар», «Deutsche Allgemeine Zeitung», "Интизар", "Наири",
«Vәtәn», «Ассамблея Жаршысы - Вестник Ассамблеи», "Жамият ва маърифат", «ДостыкДружба», «Türkel» газеті, Еуразиялық «Altin köprü» журналдары туралы қысқаша ақпараттар
берілген.
Еліміз Тәуелсіздігін алғаннан кейін, Елбасының Қазақстан халықтары Ассамблеясын
құру қажеттілігі туралы идеясы 1990 жылдардан бастау алғанымен, алғаш рет 1992 жылдың
14 желтоқсанында Қазақстан халықтарының форумында нақты айтылды [1, 8].
Қазақстан республикасы – көп ұлтты мемлекет. Ал Ассамблеяны құру туралы жарлық
1995 жылдың наурызында шығып, алғашқы сессия отырысы сол жылдардың 24 наурызына
шақырылды. Жалпы Ережесі бекітіліп, Ассамблеяның атқаратын қызметі мен негізгі
міндеттері анықталды. Соның ішіндегі ең негізгі міндеттердің бірі – елдегі ұлтаралық татулық
пен тұрақтылықтың сақталуы. Қазақстан аумағында тұрып жатқан басқа ұлт өкілдерінің
арасында достық қарым-қатынастың дамуына ықпал ететін мемлекеттік саясатты жүргізу. Тең
құқылық принципін сақтау негізінде олардың рухани-мәдени түлеуі мен дамуына жол ашу.
Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың ол туралы былай дегені бар: «Ұлттық идея идеология
жәдігөйлерінің ашқан жаңалығы емес, миллиондаған адамдардың өздерінің ұлттық
міндеттерін түсінуінің жемісі болып табылады» [2, 99]. Сондай-ақ, Ассамблеяның алғашқы
отырысында айтқан Н. Назарбаевтың мына сөздеріне басымдық берсек: «Бізде Қазақстанда,
газеттер сегіз тілде шығатын, телерадио хабарлары жеті тілде жүргізілетін, Қазақстан
халықтарының бірнеше тілдерінде мектептер істейтін, оларға арналған педагогикалық
кадрлар ЖОО шетелдерде дайындалатын болса, соған қарамастан бұл жұмысқа жаңа сапа
беруіміз керек. Кезі келгенде ассамблея жанынан біздің еліміздің барлық халықтарының
өмірін көрсететін жалпы республикалық газет ашу жөн болар деп есептеймін. Дүниежүзінде
Қазақстандағыдай өнеге жоқ. Мысалы, біздің «Украіньскі новини» уркаинадан шет жердегі
украйндық емес үкімет қаржыландырып отырған осы тілдегі жалғыз газет. Сондай-ақ, біздің
байырғы «Коре ильбо» туралы да осыны айтуға болады. Алматыдағы Корей театры
корейлердің тарихи отанынан тысқары жерлерде орналасқан дүниежүзіндегі жалғыз театр. Біз
ассамблеядан, ұлттық мәдени орталықтардан, ардагерлер кеңестерінен тарап жататын кезкелген ізгі бастаманың мемлекеттік деңгейінде қолдау табатынына кепілдік береміз»- деді [1,
27].
Әр халықтың мүдделерін де ескеретін, бастысы, бүкіл Қазақстан қоғамының одан әрі
нығаюы үшін, оның құрамындағы барлық халықтың бірдей өркендеуі үшін ұтымды
мүмкіндіктермен қамтамасыз ететін тиімді позициялардан көзқарас жасағанда, әр ұлттың
идеалының сырын ашу мәселесі кезек күттірмейтін міндет. Мәселе ұлтаралық қарымқатынастар ұлттық құндылықтарды ұғындырумен, олардың жалпықазақстандық социумдағы
орнымен, яғни тым субъективтік фактормен айтарлықтай дәрежеде байланысты.

Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың жоғарыда атап өткен саяси ұлтаралық қатынасты нығайту
жолындағы тапсырмасы ел ішінде оң шешімін тапқаннан кейін, мемлекеттік деңгейде қолдау
тапқан этно басылымдар елбасының осы жарлығынан кейін елімізде біртіндеп бас көтере
бастады. Атап айтқанда, «Коре ильбо» республикалық газеті, «Українські новини, «Уйғур
авази» газетінен басқа, «Ахыска», «Давар», «Deutsche Allgemeine Zeitung», «Интизар»,
«Наири», «Vәtәn» газеті, «Ассамблея Жаршысы – Вестник Ассамблеи» газеті, «Жамият ва
маърифат» газеті, «Достык-Дружба» журналы, «Türkel» газеті, Еуразиялық «Altin köprü»
секілді газет-журналдардың жарық көріп, елімізде күні бүгінге дейін өз жұмысын
жалғастыруда. Нәтижесінде, Қазақстан өңірінде жарық көре бастаған осындай
басылымдардың болуы еліміздегі этносаралық көсемсөздің, ұлттық, этникалық
мәселенаманың өзектілігі - оны ғылыми ұғынуға, зерттеуге деген талапты арттырды. Ендеше,
Қазақстандағы негізгі деген этнобасылымдарға тоқталайық:
Қазақстандағы еврейлер қауымдастығының ақпараттық хабаршысы болып табылатын
«Давар» газеті – «Сөз» дегенді білдіреді. Республикамыздағы еврейлердің «Мицва» ұлттық
ұйымдарының қолдауымен, 1999 жылдың мамыр айынан бері жарық көріп келеді. А3
форматында 16 бет боп шығатын басылымның таралымы 4000 дана, ел аумағына тегін
тарайды. Негізгі тақырыптық айдарлары: «Қауымның тыныс-тіршілігі», «Біздің дәстүрлеріміз
бен мұрамыз», «Біздің қауымның адамдары», «Жастарға арналған қосымша», «Тарихтар мен
тағдырлар», «Біз – қазақстандықтармыз», «Жақында әрі алыста». Хабаршы, сондай-ақ
Қазақстанда іске асырылатын халықаралық жобалардың жұмыстарын жазып,
көрсетеді. Олар: балалар мен жастар шығармашылығына арналған "Freilehe кinder"
халықаралық фестивалі, «Тарих. Жады. Адамдар» халықаралық тарихи конференциясы және
тағы басқалар. Алғашқы бас редакторы Юрий Каштелюк, одан кейін Виктор Гольдмахер,
Наталья Пеньковская, Людмила Енисеева-Варшаская басшылық жасаған. 2006 жылдан бастап
бас редактор - Исаак Яковлевич Дворкин.
«Deutschе Allgemeine Zeitung» (DAZ) республикалық газеті 1966 жылдан бастап шыға
бастаған және ол қазіргі кезде тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл Орталық Азия аумағында неміс
тілінде шығатын жалғыз газет болып табылады. 12 беттік газет орыс және неміс тілдерінде
аптасына бір рет, 2200 дана таралыммен шығады. DAZ-ды республикамыздағы бейбітшілік
пен этносаралық келісімді нығайту, диалог пен түсіністік мәдениетін арттыруға бағытталған
мемлекеттік, ұлттық саясатты іске асыру жөніндегі маңызды функцияны орындай отырып,
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс
шеңберінде Қазақстан Республикасының үкіметі
қаржыландырады. Байырғы серіктес IFA-институтының (Шетелдегі мәдени байланыстар
институты) қолдауының арқасында, газетте қазақстандық әріптестерімен бірге Германиядан
келген кәсіби редакторлар мен тәжірибе жинақтаушы журналистер еңбек етеді. Бұл газеттің
немісше шығатын бөлігін айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. Газетте 100-ден астам
этнос өкілдері бейбітшілік пен татулықта өмір сүріп жатқан Қазақстан Республикасындағы
этносаралық келісімге ерекше мән беріледі. Газет Қазақстан халқы Ассамблеясымен және
басқа да ұлттық газеттермен тұрақты байланыс жасап, Қазақстандағы және Германиядағы
саяси және экономикалық жағдай туралы талдамалық материалдар жариялап тұрады.
Қазақстандағы және басқа республикалардағы немістердің мәдени және қоғамдық өміріне
үлкен мән беріледі. Немістердің «Возрождение» қоғамдық бірлестіктері қауымдастығының,
сондай-ақ республикадағы басқа да этномәдени бірлестіктердің қызметін, жастар
ұйымдарының мәдени және ағартушылық іс-шараларын, неміс авторларының Қазақстан мен
Германияда шығарған жаңа кітаптары туралы ақпараттарды жиі жариялап тұрады. Газет
ТМД аумағында тұратын немістерді өзара ғана емес, оларды тарихи отандарымен
байланыстыратын ақпараттық көпір десек те болады. Электрондық www.deutsche-allgemeinezeitung.de нұсқасының арқасында оқырмандар саны әжептәуір артты. Германияға қоныс
аударғандармен рухани байланыстың үзілмеуіне интернет-парақша бүгінде өз септігін
тигізуде. Газетке Қазақстанда тұратын, Орталық Азияда болып жатқан мәдени және саяси
оқиғалардан хабардар болғысы келетін шетелдіктер тарапынан қызығушылық өте көп.

«TÜRKEL» газеті. Орталық Азия республикаларының аумағында, атап айтқанда
Әзербайжан, Түркия, Ресей және басқа елдердің аумағында таралады. Газет орыс, түрік,
ағылшын және басқа да тілдерде жарық көреді. Көлемі 24 бет, форматы А3, жалпы таралымы
шамамен 14 000 дана, айына екі рет шығады. Бұл басылымның мақсаты мен міндеттері тек
Қазақстан мен Орталық Азиядағы ғана емес, бүкіл әлемде өмір сүріп жатқан түрлі ұлттар
арасындағы достықты нығайту. Газет беттерінде республика өмірі туралы, ел Президентінің
ішкі және сыртқы саясаты, ұлттық салттар мен дәстүрлер, өмір сүру салттары, тарихы, тілі,
мәдениеті туралы, сондай-ақ Қазақстан мен басқа елдердің көрікті жерлері туралы танымдық
материалдар жарияланады. Түрлі ұлттардан шыққан атақты адамдар туралы мақалалар да жиі
жарияланып тұрады. Газеттер беттерінде 10 жылдан астам уақыт елдің қоғамдық-саяси,
экономикалық өмірі, республикада болып жатқан оқиғалар туралы материалдар молынан
беріліп келеді.
"Интизар" журналы. "Интизар" журналы 2002 жылғы қазан айынан бастап, екі айда
бір рет ұйғыр тілінде шығады, таралымы 1000 дана. Журналдың құрылтайшысы - "Мир" баспа
үйі, президенті - Алишер Халилов. Бас редакторы - Пайзолла Ахметов. Редакторы - Азнат
Талипов. Журналдың негізгі көтеретін тақырыбы - отбасының әлеуметтік
ауқаттылығы. Республикалық әйелдер журналы "Интизар" бала тәрбиесі мен өзін-өзі дамыту
құралы ретінде шығарылады. Журнал атауының сөзбе-сөз аудармасы «Kүту» дегенді
білдіреді.
"Наири" газеті. Қазақстан Республикасындағы армян мәдени орталықтары
қауымдастығының айына 1 рет шығаратын газеті. Таралымы 3000 дана. Газет алғаш рет 2006
жылы шыққан. Одан кейін арада үзілістер болып, тек 2014 жылы ғана Р.П.Микаелянның
басшылығымен "Наири" газеті қайтадан жарық көре бастады. Газеттің демеушісі
А.М.Карапетян. Газет ҚР Президенті Н.Назарбаевтың саясатын белсенді түрде қолдайды.
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен "Жарасым" ұйымының іс-шаралары жазылып,
жарияланады. Сол сияқты Қазақстан армяндарының барлық 11 филиалының және
Қазақстандағы армян жастары қауымдастығының қызметтері туралы ақпарат беріледі. Қазақ
және армян тілдерін үйрету сабақтары жарияланады. Газеттің «Тұлғалар», «Тарих», «Ұлттық
тағамдар», «Ұлттық саз аспаптары» дейтін негізгі айдарлары көптің көңілінен шығады.
«Коре ильбо» республикалық газеті. «Коре ильбо» республикалық газеті
Қазақстандағы және Корей түбегінен тыс жерлерде корей тілінде шығатын ең алғашқы
басылымдардың бірі болып табылады. 2015 жылы газеттің шыққанына 92 жыл толды.
Таралымы – 1500 дана. Апта сайын орыс және корей тілдерінде шығады. «Коре ильбо»-ның
басты міндеттері қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, ұлтаралық бірлікті, тұрақтылықты,
бейбітшілік пен келісімді насихаттау. Корейлерді күштеп депортациялау кезінде «Сенбон»
ұлттық газетінің бір бөлігі Қазалыға, біраздан кейін Қызылордаға көшірілген. 30-шы
жылдардың аяғында атау «Ленин кичи» (Ленинское знамя) деп өзгертілген, 1978 жылы
«Ленин кичи» газеті Алматы қаласына көшіріледі. Газет 1988 жылы Халықтар достығы
орденімен наградталады. Ал 1991 жылы халықаралық «Коре ильбо» корей газеті болып қайта
құрылады. Бүгінде Қазақстанда салиқалы, дәйекті ұлтаралық саясат жүргізіледі. Этностық
БАҚтарды қолдау осы мақсатты жұмыстың ажырағысыз бөлігі болып табылады. Мемлекеттің
көмегінің арқасында мерзімдік ұлттық басылымдар, солардың ішінде «Коре ильбо» газеті де
Қазақстанда тұратын этностар өкілдері үшін рухани арқау болуда.
«Украінські новини» газеті. (1994 жылғы 14 шілдеден бастап шығады). Қазақстанда
тұратын украиндықтардың «Украінські новини» республикалық газетін Астана қаласындағы
«Ватра» украина мәдениет орталығы» қоғамдық бірлестігі шығарады. Жұма күндері, А-3
форматында, ақпараттық толуына қарай 8, 12 және 16 бет болып, 1000-нан 1500-ға дейінгі
таралыммен шығады. Басылымның тілі – украин, орыс, қазақ тілдері. Негізгі тақырыптық
бағыты: қазақстандағы украиндықтардың мәдениеті, білім алуы, өмірі туралы; Қазақстан
халқы Ассамблеясының қызметі, басқа этномәдени орталықтардың бейбітшілікті,
қазақстандықтардың арасындағы тату көршілікті және өзара түсіністікті нығайту бойынша
жүргізген жұмысы туралы ақпараттық сипаттағы материалдар жариялау. Газет айдарлары -

«Украина мен Қазақстанның жаңалықтары», «Қазақстандағы этномәдени орталықтардың
қызметі», «Украин халқының тарихы мен мәдениеті», «Өзекті сұхбат», «Балаларға арналған
бет», «Ұлттық тағамдар». Қазақстан Республикасының аумағы мен таяу және алыс шетелдегі
елдерге тарайды.
«Уйғур авази» газеті. «Уйғур авази» республикалық қоғамдық-саяси газеті 1957
жылдан бастап, Алматы қаласында шыға бастады (1991 жылға дейін «Коммунизм туғи» деген
атаумен шыққан). Басылым әрқашан да Қазақстан халқының бірлігі мен достығының
нығаюына өз үлесін қосып келеді. Қоғамдық ұйымдар мен жеке басылымдар көбейген бүгінгі
таңда да қазақстандық ұйғырлардың қоғамдық ой-пікірінің қалыптасуында газеттің рөлі
ерекше. «Уйғур авази» газеті бірнеше рет республикалық конкурстардың жеңімпазы атанды:
Қазақстан Журналистер одағының Кемел Тоқаев атындағы жүлдесінің иегері (2001), ҚР
Журналистика академиясының «Алтын жұлдыз» жүлдесінің иегері (2005). Қазақстан халқы
Ассамблеясы ұйымдастырған «Азаматтық, бейбітшілік және ұлтаралық келісім мәселелері
бойынша ең үздік мақалалар» конкурсының жеңімпазы (2005). Редакциядағы талантты
журналистер заман талабына сай қызмет атқарып келеді. Олардың ішінде Қазақстан
Республикасының «Мәдениет қайраткері», Журналистер одағы және Жазушылар одағы
сыйлықтарының иегерлері бар. Жалпы «Уйғур авази» газеті республика тынысымен өмір
сүріп, бұқара назарын өзіне қаратқан беделді басылымдардың бірі. Бүгінгі таңда газет
таралымы 13 мыңнан асты. Бұл еліміздегі басқа ұлттық басылымдар арасында ең жоғары
көрсеткіш. Ұйғыр оқырмандары елімізде болып жатқан өзгеріс-жаңалықтармен, ресми
хабарлармен, сондай-ақ, шетел жаңалықтарымен осы газет арқылы танысады.
«VӘTӘN» газеті. Қазақ, әзірбайжан және орыс тілдерінде жарық көретін «VӘTӘN»
газеті 2007 жылдан бастап шығады. А3 форматындағы 16 бетпен шығатын апталықтың
таралымы 2000 дана. Газетте - республика өмірі, ел Президентінің ішкі және сыртқы саясаты,
ҚХА туралы жаңалықтар, Қазақстан мен Әзербайжан халықтарының ұлттық салттары мен
дәстүрлері, тілі, мәдениеті туралы, сондай-ақ екі елдің көрікті жерлері туралы материалдар
жарияланады. Басылым достық және ақпараттық сипатта, елдің мемлекеттік және ұлттық
саясатын қолдауды көздейді және Қазақстан аумағында тұратын әртүрлі этностардың арасына
достық дәнін себуді мақсат тұтады.
«Жаршы Ассамблея – Вестник Ассамблеи» газеті. «Ассамблея Жаршысы - Вестник
Ассамблеи» газеті –Шығыс Қазақстан облысы ҚХА мен облыстық Достық үйі – Қоғамдық
келісім орталығының бірлескен жобасы. Бірінші саны 2009 жылдың тамыз айында жарық
көрді. Таралымы - 500 дана, қазақ және орыс тілдерінде шығады. Газеттің көлемі – А3
форматында, 8 беттен тұрады. Газеттің редакторы – кәсіби журналист Андрей Кратенко.
Редакциялық топқа ҚХА мүшесі Лео Шик, Шығыс Қазақстан облысы ҚХА хатшылығының
басшысы Еркінбек Аязбаев, Достық үйінің директоры Эльдар Төлеубеков, Әзербайджан ЭМБ
мүшесі Гюнель Алыева, Семей қаласындағы татар орталығының мүшесі Виктория Купцова
кіреді. Шаңырақ сияқты, «Ассамблея Жаршысы - Вестник Ассамблеи» өз беттерінде түрлі
тақырыптарды, түрлі этностарды көтеріп, тілдер мен дәстүрлерді біріктіруге тырысады.
Басылым бұдан әрі де достықты орнықтырушы, әрі шежірешісі болуға ұмтылады.
"Жамият ва маърифат" газеті. "Жамият ва маърифат" газеті апта сайын қазақ, орыс
және өзбек тілдерінде шығады, таралымы - 2000 дана. Өңіріміздегі әлеуметтік, экономикалық
ақпараттар газеттің негізгі тақырыбы. "Жамият ва маърифат" жобасының негізін қалаушы
және жетекшісі - Абдумалик Сарманов. Құрылтайшының және басылым оқырмандарының
қаражаты есебінен қаржыландырылады. "Жамият ва маърифат" басылымдары арқылы өзбек
тілінде жазатын көптеген қаламгерлер өсіп шықты. "Жамият ва маърифат" басылымдары
жасы кіші оқырмандардың мерзімді баспасөз оқу мәдениетін қалыптастыруда маңызды рөл
атқарады. Әлеуметтік және мәдени даму мәселелерін уақтылы және жан-жақты талқылап,
жариялап отырады. "Жамият ва маърифат"тың 2003 жылы жарық көрген алты газеті
қолымызға тиді. Олар: №25-4 шілде, №27-18 шілде, №29-8 тамыз, №30- 15 тамыз, №31-22
тамыз, №32-29 тамыз айларындағы нөмірлер. Газет таза өзбек тілінде жазылған. Газеттің
алғашқы беті әртүрлі саладағы бизнес өкілдерінің жарнамасына берілген. «Жаһан

жаңалықтары» айдарымен интернет көзінен алынған ақпарат, поэзия мен қысқа әңгімелер,
сканворд берілген.
«ДОСТЫК-ДРУЖБА» журналы. Бұл журнал Қазақстан халқы Ассамблеясына
тиесілі болғандықтан, онда атқарылған алуан түрлі қызметтердің нәтижесі оқырмандарға осы
журнал арқылы жеткізіліп отырды. 2003 жылы жарық көрген бұл журналдың негізгі миссиясы
- қазақ тілін оқыту және дамыту, халықтың көші-қоны, шетелдерде жүрген қандастардың
атамекенге оралуы туралы мәселерді көтеру, халықтың бойында патриотизм сезімін
орнықтыру, тарихи тегіміз туралы жиі айтып, оны дер кезінде жариялау болды. Негізгі
айдарлары – «Бір ел – бір тағдыр», «Дәстүрлерді сақтаушы», «Қазақстандықтар», «Алуан
сырлы әлем». 3000 таралыммен 2 айда 1 рет шығарылды. 2006 жылы аталмыш журнал
«Этносаралық және конфессияаралық келісім» тақырыбын ең жақсы жазып, көрсеткен
басылым ретінде «Алтын жұлдыз» жүлдесін алды. Өзінің 10 жылдығында журнал
«dostykmag.kz» сайтын ашты, ондағы материалдар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде
орналастырылды. Редакцияның 2011 жылы ЕҚЫҰ саммитіне дайындаған «Қазақстан және
Әлем» кітабы - ТМД-ға қатысушы елдердің “Кітап өнері” халықаралық конкурсының
«Содружество» дипломына ие болды. Осы уақытқа дейін бұл редакция Қазақстан Халқы
Ассамблеясының қызметі туралы 10 шақты кітап пен фотоальбомдар шығарды.
«Türkel» газеті. Айына екі рет шығады. Газет орыс, түрік және ағылшын тілдерінде
шығады. Елдер бойынша жалпы таралымы 14000 дана. Орталық Азия өңірі мемлекеттерінің,
Әзербайжан, Түркия, Ресей және т.б. елдердің ірі компанияларына, отельдеріне, сауда
орталықтарына, Түрік авиа желісінің борттарына, сондай-ақ мемлекеттік мекемелерге,
жоғары оқу орындарына тарайды.
«Altin köprü» еуразиялық журналы. «Аltin köprü» еуразиялық журналы
медианарықта он жылдан бері бар. 124-беттік «Аltin köprü» журналы тоқсан сайын шығады,
иллюстрация жасалған. Жалпы таралымы 7000 дана. Бұл басылымдарда ақпараттық
материалдар, түрлі оқиғалар туралы репортаждар, түрлі мемлекет қайраткерлері берген
сұхбаттар, әлем халықтарының дәстүрлері мен ұлттық салттары туралы әңгімелер
жарияланады. Сондай-ақ, оларда танымдық сипатта ірі компаниялар мен фирмалар туралы
ақпараттар мен мақалалар басылады. Негізгі ұстанымдары, мақсаттары мен міндеттері –
халықтардың мүдделерін білдіру, ұлттар арасындағы достықты нығайтып, бекіту болып
табылады.
«Ахыска». Түрік этномәдени орталығының халықаралық газеті. 2000 жылы 5000
таралыммен шығарылды. Бас редакторы Зиятдин Касанов. Алғашқы редакциялық алқаның
құрамында Тамаз Аскаров, Мейрибан Алиева, жауапты редактор Станислав Набоков,
координаторы Ансар Эюбов, орыс бөлімінің редакторы Надежда Фоминская, иллюстрация
бөлімінің бастығы - Муса Пашаоглы болды. Қоғамдық бөлімнің редакторы, білім бөлімі
бойынша Алибек Каримов, мәдениет бөлімі бойынша Қазақбай Қасымов жауапты
болған. 2007 жылы ҚХА Республикалық қоры азаматтық әлем мен ұлтаралық келісім
мәселелерін жазып көрсету бойынша БАҚ арасында өткізген конкурста I орынға ие болған.
Бүгінде газет қазақ, түрік және орыс тілдерінде шығарылады. “Қазақстан халқы
Ассамблеясы”, «Спорт», «Тарих», «Поэзия», «Шоу-бизнес», «Балаларға», «Тұлға»,
«Мемлекеттік және түрік тілі сабақтары», «Дін», «Дөңгелек үстел», «Қонақ», «Ресми бөлім»
(Мемлекет басшысының кездесулері, сөйлеген сөздері, Жолдаулары жарияланады), сондай-ақ
«Қазақстан жаңалықтары», «Түркия жаңалықтары», «Түркі әлемінің жаңалықтары» және
«Әлемдік жаңалықтар» деген айдарларымен жарық көруде. «Ахыска» ҚХА этномәдени
орталықтарының басылымдарымен («Коре ильбо», «Уйгур авази», «Украиньски новини»
және т.б.), “Достық» журналымен және Қазақстанда шығарылатын басқа да газеттермен
және журналдармен ынтымақтастық қатынас орнатқан.
«Ахыска» газеті Қазақстандық
этностар арасында этносаралық қатынастарды нығайту бойынша үлкен жұмыс жүргізіп,
әртүрлі ұлт өкілдерінен шыққан көрнекті тұлғалар туралы материалдарды үзбей жариялап
тұрады. «Ахысканың» бүгінгі кездегі бас редакторы - Ровшан Мамедоглы неғұрлым жақын

танысу, этнобірлестіктердің қызметтері туралы ақпарат алмасу үшін барлық этноБАҚтарды
біріктіруді ұсынды [3].
Этнос - халық, көсемсөз- дәуір үні. Яғни жасампаз халық пен оның жазба көсемсөзі
тұрғанда, әр халықтың өз дәуірінде қосатын үні, шығармашылығы бар. Демек, көпұлтты
мемлекеттегі этнобасылым жарияланымдарының тақырыптық, мазмұндық негіздеріне
ғылыми тұрғыда баға беру бүгінгі күннің талабы.
1.
2.
3.
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The important role of television is to find up to date information on topics that are interest to
the audience and also promptly transmit it. And efficiency, in turn includes a way of reflecting reality
as well as functional features of TV production its thematic originality and technical conditions of
creation. Efficiency which determines the sign of the news. It underlies the classification of genres
that are used in information programs.
The main type of information transfer on TV is the news release. Within the framework of
such a transfer, various information genres can alternate which will be considered in the second
paragraph of the first chapter.
Information program - this is a regular message to viewers about what is happening.1The
news set can be specialized or universal. At the end of the day or week, information and analytical
programs are broadcast where there are not only some facts but opinions as well as generalizations
of experts and the presenter. Information news releases about what happened in the last hours in the
world, the country, the region, and in the locality are the main topics of the daily network of
broadcasting of almost all local, regional, public or world TV channels.
On each channel the news is aired at a certain time. If there is a shift in the release of programs
on the air - then this means that there has been some extraordinary event. Basically the remaining TV
shows are located in between the news releases. [1]
The information program includes the following goals and objectives:
-actively, objectively and professionally cover important events in the spheres of politics,
economy, culture and in public life;
- to reflect the main and important events that occur in the world, in the country, in the region,
and also to find the interconnection of the changes taking place with the interests of people; [2]
- inform the public about important decisions taken by government bodies, public
organizations or political parties, etc .;
- reflect the life of all strata of society;
- to form public opinion on the prospects for the development of the city, region or country;
- not to be a threat to social mores;
Do not invade the privacy of people, without sufficient grounds;
The content of the television information program
The main themes of the program:
1. Policy
2. Economics

3. Social sphere (pensions, benefits, benefits, etc.)
4. Healthcare
5. Education
6. Culture
7. The situation on the roads
8. The criminal chronicle
9. Sports
10. The weather
11. Advertising
Each release of the program should contain a maximum of the list of the above topics. The
duration of the information program depends on the scale of the channel, as well as the availability
of airtime - 10, 15, 20, 30 minutes[3]
In the program, time is divided between different genres as follows (example for the program
lasting 30 minutes):
- oral information up to 30 seconds;
- video up to 1.30 seconds;
-special report up to 2.30 seconds.
Total in one issue:
- oral information and program management - 10 minutes;
- The number of video materials - 10 (total time 20 minutes).
The program includes: video clips, video reports, reports from the scene, special reports,
interviews, comments, review, speeches in the frame, direct inclusions, video archives, photographs.
The language of the information program should be as close to oral as possible, and not written
speech, the style should be colloquial: unofficial. In general, the texts should be stylistically neutral,
easily perceived by ear. Pattern images, estimated words, and vernacular should be avoided. [4]
The television text on the air should be: accurate, clear, concise.
- Interest is the fourth most important requirement. An interesting message attracts and at the
same time keeps the viewer's attention. The text broadcasted on the air must be pronounced
confidently, in this case it will arouse the confidence of the viewer.
- Event-the overwhelming majority of the information program messages must begin with the
words "today ...".
- Objectivity - the author should not influence the image of a fact or event.
In his information should not be - the lack of an important information for the understanding
of information, also the availability of information not on the topic, and the replacement of specific
events with generalized phenomena, issuing a point of view for the truth, imposing an author's
assessment, etc. [5]
News program layout is the layout of the news of the day in a certain order. This is the highest
manifestation of journalistic skill, which requires a lot of experience, political and civic maturity, as
well as professionalism. Before the start of the layout are determined:
1. Sensation of the day
2. Main event
3. Main theme
4. The most important statement
Any of these items can claim to be the number one news place. Further, the layout of the
program is determined by the logic, relevance, significance of the materials prepared for the
broadcast.
Thus, the layout of the information program is: "Main" news → its development → other
event stories → topical thematic reports → special report on the level of "second" news, etc.
From the plots, laid out in the program, selected 3-4 of the material – the most sensational,
ostrosotsialnyh or curious to create the announcement.
The announcement of the program is mounted in a clip manner-diverse, bright. His task – to
attract the attention of the viewers to the news. The duration of the announcement - up to 30 seconds.

Rating of news programs mainly depends on the variety of news, the more event information
in the issue, the more interesting it is to the viewer. One of the main criteria to ensure the success of
the news program, is the speed-reports about what is happening not only at this hour, but at this
moment. Viewers also appreciate such qualities of information as reliability, novelty, completeness
of messages, brevity and originality. The rating of the program is influenced by the format of the
program (duration, time of airing, the number of leaders, headings, etc.), technical quality,
professionalism of employees, especially leading. Most importantly, the information program of
television should win the trust of viewers; only in this case, the information contained therein will
work to shape public opinion.
The involvement of viewers is achieved through modern methods for the development of
television information programs. Many TV companies try:
- increase the number of esters. Frequent news releases maintain the rhythm, attract additional
attention, and allow you to continuously and quickly find out the situation in the country and in the
world;
- to use interactive television technologies (direct communication with viewers). This allows
you to adjust the subject of news, which allows you to meet the needs of the audience, as well as to
determine the effectiveness of the materials;
- inform by analyzing. This channels creates a weekly information and analytical program
("Week", "Janakiram") which set forth not only facts, but their interpretation (i.e., review, analysis).
These programs display the most important political, economic and other events.
- informing, entertaining. The destruction of the usual official type of news, free in the "live"
conversation about events, serious and entertaining, curious, sometimes random and optional.i
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атындағы
ШҚМУ-да
2001
жылы«5В050400-Журналистика»
мамандығының қазақ бөлімі ашылды.2006 жыл - баспасөз, радио, теледидар бағытындағы
«Жас журналист» үйірмесі өз жұмысын бастады.2007 жыл - журналистиканың телерадио
зертханасы ашылды.2010 жыл – «Жастар» атты ақпараттық-танымдық журналдың
жарнамалық саны жарық көрді.2011 жыл - “Жас журналист үйірмесінің” блогы
zhaszhurnalist.wordpress.com ашылды.2013 жыл – «Жас жігер» атты ақпараттық-танымдық
айлық газеті жарық көрді.
5В050400 - «Журналистика» оқу түрі іштей 4 жыл, жоғары білім негізінде сырттай 2 жыл.
Кафедра студенттерге сапалы бiлiм берiп қана қоймай, ғылыми-зерттеу жұмыстарын да
жүйелі жүргiзедi. Ғылыми жұмыстар факультет, университет деңгейінде және Республика
көлемiнде орындалуда.
«Жастар» журналының жарнамалық санын және «Жас жігер» ақпараттық-танымдық
газетін шығарады, радиодан «Жаңалықтар топтамасы», «Ақ тілек» құттықтау-сазды
бағдарламасы, «Ұлылар ұлағаты», «Поэзия әлемі» авторлық бағдарламасын және «Сіз білесіз
бе?», «Селт еткізер» теле ток-думанын шығарып тұрады. Студенттер жыл сайын ШҚО-тық
Жамбыл театрында қойылымдар қойып жүр. Үйірме мүшелері кәсіби актер болмаса да, «киелі
саханаға» шығып, халықтың ыстық ықыласына бөленіп, өз көрермендерін тауып та үлгерді.
Түрлі тақырыпта фотосессия ұйымдастыру да фотожурналистиканы меңгеруге негіз болып
отыр.
Студенттер университеттің қоғамдық өміріне белсене араласады. Біздің студенттеріміз
аймақтық, республикалық ақындар айтысының, «Шабыт» фестивалінің бірнеше мәрте
жүлдегерлері.

Олар өздерiнiң ынта-жiгерiмен түрлi мәдени шаралар ұйымдастырып, кездесулер мен
кештер, ток-шоулар өткiзедi. Студенттер мен оқушылар арасында «Жас журналист»
зияткерлік сайысын өткізу дәстүрге айналған.
Түрлі жанр мен пішіндегі ақпарат мәтінін жазу, дыбыс жазу, экран тілінің
элементтерімен жұмыс жүргізуге қол жеткізіп
қана қоймай, «Қазақстан-Өскемен»
телеарнасы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық мемлекеттік университетінің «Журналистика»
факультетімен, Облыстық «Дидар» газеті ұжымымен, Алматы қаласындағы «MediaNet»
халықаралық журналистика орталығы, журналистердің сөз бостандығын қорғаудағы «Әділ
сөз» қоғамдық қорымен, «Мінбер» журналистерді қолдаудағы қоғамдық қормен
шығармашылық байланысты ұстанады.
Қоғам қажеттілігін өтеуде кез келген мамандықтың маңызы зор. Сондай халықтың
ақпараттық сауаттылығын қалыптастыруға үлес қосатын мамандар - бұқаралық ақпарат
құралдарының өкілдері немесе жуналистер. Білікті, сұранысқа ие маман даярлау – қай уақытта
да ең өзекті мәселелер қатарына кіретіні белгілі жайт. Олай болатыны, қоғамның міндеттері
заманына сай өзгерістерге ұшырап, өскелең ұрпақты соған лайықтап, өмірге бейімдеудің жаңа
талаптары туындап отырады. Соның ішінде журналистиканың қоғам өміріндегі орны,
тиімділігі мен пәрменділігін арттыру, уақыт талабына сай, халықтың қажеттілігін өтеуге
барынша қабілетті білікті маман даярлау - күн тәртібіндегі басты мәселе. Журналистерді
дұрыс дайындамасақ, оларға дұрыс бағыт – бағдар бермесек, нақтылы өндіріске маман
даярлай алмасақ, оның елге тигізер пайдасы зор болады деп айта алмаймыз. Нарық
жағдайында біз бәсекеге қабілетті бола алмасақ, білім алушының қажеттілігін
қанағаттандырып, сұранысын өтей білуіміз қажет.
Журналистика мамандығының өз ерекшелігіне байланысты теориялық білімді
тәжірибемен ұштастырудың маңызы зор. Бүгін де, университет қабырғасында маман
даярлаудың тиімділігін арттырудағы ізденістер аз емес. Шығыс Қазақстан соның ішінде,
Өскемен қаласында да 2001 жылдан бастап, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ – дың Қазақ тілі
және әдебиеті кафедрасы қазақ тілді журналист мамандарды даярлай бастады. Мамандар
даярлауда білікті кадрлардың тапшылығы, ақпараттық-техникалық базаның әлсіздігі сияқты
қиыншылықтарды толық еңсермесе де, кафедра осы уақыт ішінде бірқатар мамандардың
қолына өмірлік жолдама беріп үлгерді. Сол түлектер қалалық, облыстық, республикалық БАҚтың түрлі саласында баспасөз, радио, теледидарда абыроймен қызмет етуде.
Қолға алған істің ары қарай жалғасын тауып, аяғынан тік тұруында мәселелер де жоқ
емес. Оқытуды ұйымдастыруда техникалық мүмкіндіктердің шектеулі болуы қиындық
туғызып отыр, телерадио зертхана қажетті техникалық құралдармен толық жабдықталмаған.
Радиоқабылдағыштар, дыбыс зорайтқыштар, микрофондар заманауи талаптарға сай емес.
Журналистік ақпаратты даярлау, макеттеу, дизайн оның барлығы студенттердің күшімен
жасалады, бірақ басып шығару мәселесі шешілмей тұр. Жалпы әрбір ақпарат өнімінің мәтіні
жазылып жарияланған соң оқырманы, тыңдарманы, көрермені болмаса сәтті шықты деп айта
алмаймыз. Журналист жұмысының нәтижелігі, журналистиканың пәрменділігі тікелей
аудиториямен кері байланыс орнатылғанда ғана іске асады. Газет негізінен саны студенттердің
өз қаражатымен жарық көруде.
Маман даярлауда туындаған, шешімі кезек күттірмейтін бірқатар мәселелер бар:
Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
кеңесінің 2014 жылғы 22 қазанындағы шешімімен бекітілген және жоғары оқу орнынан кейінгі
білім және халықаралық ынтымақтастық департаментінің 2014 жылғы №03-3/529
хаттамасымен іске қосылған 5B050400 - «Журналистика» мамандығы бойынша пәндердің
типтік оқу бағдарламалар мазмұнына қатысты бірқатар мәселелер бар. Мәселен:
1. Осы жинақтағы Қазақ журналистикасының тарихы пәні бағдарламасының мазмұнын
қайта қарастыру қажет деп есептейміз себебі, осы бағдарламада 1870-1930 жылдар аралығы
ғана кірген. Ал, ВОУД тест сұрақтарында қазақ журналистикасы тарихының 1870 жылдан күні
бүгінгі дейінгі келбеті қамтылған.

Интернет журналистикасы және жаңа медиа пәніне келетін болсақ, жаңа медиа туралы
бағдарлама мазмұнында бір ауыз сөз жоқ. Ал, интернет журналистикасының өзі заман
талабына сай қайта қаралу керек, себебі, пошта ашу оның мүмкіндіктері сияқты тақырыптар
тұтас қоғамға жаңалық емес. Журналистика мамандығының ерекшелігіне сай теория мен
тәжірибені ұштастыру маңызды. Қазіргі қоғамның нақтылы, басты сұранысы - өндіріске
қабілетті сапалы маман даярлау сондықтан, бағдарлама мазмұны да оған сай болу керек.
Сондай-ақ, ВОУД-қа алынған Интернет журналистика және жаңа медиа,
телерадиожурналистика пәндері бойынша базалық сұрақтар қамтылған көпке ортақ оқу
құралы жоқ. Сондықтан да тестке дайындық жүргізу қиындық туғызуда.
Ең бастысы, өңірлерде журналистер даярлау аса қажетті, керек шара болып табылады.
Аймақтарға орталықтан келіп істейтін журналистерді тарту қиын. Алматы мен Астанадан
сабақ беруге маман шақыра алмай отырғанда, шығыс өңірге келіп жұмыс істейтін
журналистер табыла қоюы екіталай. Сондықтан журналист мамандарды даярлауда теория
мен практиканы ұштастыру және материалдық-техникалық базаның әлеуетінің жоғары болуы
маңызды орынға ие болуға тиіс. Өңірлердің өз журналистері болуға тиіс. Біз осы мақсатта
бірқатар қиыншылықтарды толық еңсермесек те өз жұмысымызды жүргізіп келеміз.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ КЕЛІСІМІ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ
БАСПАСӨЗДЕ НАСИХАТТАЛУЫ
Жақсылықбаева Р.С.,
Баспасөз және электронды БАҚ
кафедрасының доценті
Қазақстан – көп конфессиялы ел. Бұл халқымыздың мақсаты мен мүддесінің ортақ
болуына, еліміздің гүлдеп – көркеюіне ешқандай бөгет болып отырған жоқ. Оған таңдана да,
қызғана да қарайтындар, оның сырын түсінгісі келетіндер де аз емес. Әрине, біздің
пайымдауымызша, бұл бір дінді бір діннен артық, төмен санамайтын, түрлі экстремистік
қылмыстарды басқа діннен көрмейтін елде ғана мұндай оң ахуал қалыптасады, ол сол
мемлекеттің дінаралық, ұлтаралық татулықты берік орнықтыруының нәтижесінде одан әрі
дамып, нығаяды.
Елімізде негізінен басты: ислам және христиандық екі дін бар десек болады. Ислам
дінін ұстанушы 24 этникалық топ халық санының шамамен 67-70 пайызын құрайды.
Республика халқының 58 пайызы қазақтар және оларға қоса ұйғыр, татар, өзбек, түрік, курд,
дүнген, шешен, әзірбайжан, башқұрт, ингуш, балкар қатарлы бауырлас халықтар түгелдей
ислам дінін және оның ішіндегі суннит жолын ұстанады. Тек, әзірбайжан және курд
халықтарының бір бөлігі мен шағын ирандық топ ғана шиит жолын ұстанады. 2004 жылдың
басындағы деректерге қарағанда елімізде 1648 мұсылман діни бірлестігі, 1534 мешіт жұмыс
істейді. Осы арада ислам діні Қазақстанның негізгі діні екенін және халқымыздың тарихында
үйлестіруші, ұйымдастырушы әрі біріктіруші күш ретінде ең маңызды орын алады.
Қазақстанда мұсылмандар мен христиандар жалпы халықтың шамамен 97 пайызын
құрайды. Бұларға қоса елімізде көптәңірлі (политеистік) және атеистік бағыттағы нанымдарды

ұстанатын шағын топтармен қатар біртәңірлі (монотеист) йаһұдилік (иудаизм) дінінің
уәкілдері де бар. Әсіресе, йаһұдилер (еврейлер) мен олардың діни бірлестіктерінің саны
тәуелсіздік жылдарында шектен тыс артқан. Тәуелсіздікке дейін бірде бір діни ұйымы
болмаған йаһұдилердің бүгінгі күні 25 діни бірлестігі жұмыс істеп жатыр. Қазақстан
йаһұдилері құрылтайы «Шалом» деп аталатын газет шығарады.
Дін, кең мағынасында – адамзат мәдениетінің ажырамас бөлігі, қоғамдық сананың
көрінісі. Қазақстандағы қазіргі діни ахуал күрделі әрі сан-салалы. Кейбір деректер бойынша,
1989 жылғы 1 қаңтарда 30 конфессияға тиесілі 700-ге жуық діни бірлестіктер болса, 2003
жылдың 1 қаңтарында 3206 діни бірлестіктер жұмыс істеген. Олардың арасында 1652
исламдық, соның ішінде 1642 суниттік, 2 шииттік, 2 сопылық, 4 ахмадия ағымдары бар. Бұған
қоса Қазақстанның аумағында православиелік шіркеуге жататын 241 – діни бірлестік (олардың
230-ы орыс православие шіркеуіне қарайды), 7– старообрядтық шіркеу, римдік-католиктік
шіркеуінің 77 – бірлестігі, бірқатар протестанттық бірлестік жұмыс істейді. Қазіргі
Қазақстандағы дәстүрлі емес діни қауымдарға: 5 – буддистік қауым, 24 – индуистік, 12 –
кришнаиттік, 23– бахаи, 2 – трансценденталдық медитация қауымы, ұлы ақ бауырластықтың
2–қауымы, 6 – саентология шіркеуі қауымы және т.б. енеді.
Тәуелсіздік жылдары азаматтық қоғамның және нарықтық экономиканың құрылуымен
ғана емес, сондай-ақ, діни серпілістің жүруімен де сипатталады. Дәстүрлі діни бірлестіктер
ұстанымдарының күшеюімен бірге қазіргі Қазақстан үшін беймәлім, жаңа «дәстүрлі емес»
діни ұйымдар пайда болды. Атап айтар болсақ, пресветериандық және методизм,
протестанттық конфессиялар, сондай-ақ, «Агапе», «Жаңа аспан» сияқты протестанттық
шіркеулер, «Бахаи» «Сайтан шіркеуі», «Саентология шіркеуі» сияқты діни бірлестіктер көріне
бастады.
Қазақстан мұсылмандарының діни істерін ұйымдастырып, діни бірлестіктер, мешіттер
және шетелдердегі мұсылман ұйымдарымен халықаралық қатынастарды реттейтін дербес
мекеме «Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы» діни бірлестігі деген атпен 1990 жылы
құрылды. Бұл ұйым – бүгінгі күні еліміз мұсылмандарының ең басты ислами ұйымы.
Республикасының Пезиденті Н.Ә. Назарбаев еліміздің «Қазақстан-2030»
стратегиясында: «Егер әртүрлі топтар оларды қандай мүдделердің – саяси, идеологиялық,
діни, этникалық немесе таптық мүдделердің біріктіретініне қарамастан, қарама-қарсылық
күйде болса, бұл халықты ортақ игілікке қол жеткізу мен өзінің ұлттық мүдделерін іске асыру
мақсатынан жаңалыстыратын қауіпті жағдайға әкеп соғады», - атап көрсетті. Мемлекет
басшысы өзінің осы Жолдауында мұндай жағдайларды болдырмаудың нақты стратегиясын
көрсетіп беріп, «әр түрлі конфессиялар арасындағы өзара құрмет, төзімділік пен сенімді
қарым-қатынастарды нығайтуды» оның құрамдас бөлігі санаған болатын[1]. Осыған орай
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, оған қарасты мешіт, діни оқу орындары еліміздегі
түрлі конфессиялар арасында тату, іскерлік қарым-қатынастың орнығуына, ислам дінінің
Қазақстанда қоғамды топтастыруда ұйытқы болуына барлық күш-қайратын жұмсауда.
Қай ұлттардың да азаматтарын саяси, экономикалық және әлеуметтік салалардың
жаңаруына жұмылдыратын қоғамдық ынтымақ ұйымы – Қазақстан халықтары Ассамблеясын
құру туралы шешім 1992 жылғы желтоқсанда өткен Қазақстан халықтары құрылтайында
қабылданды. 1995 жылдың 1 наурызында Қазақстан халықтары Ассамблеясын құру туралы
Қазақстан Республикасы Президенттерінің Жарлығы шықты. Ал 1995 жылғы 24 наурызда
Ассамблеяның бірінші сессиясы өтті. Мемлекет басшысының Жарлығына сәйкес
Ассамблеяның құрамына 33 ұлттық өкілдері саналатын 320 адам еді. Ассамлеяның
бастауымен Қазақстанда 40-тан аса ұлттық – мәдени ұйымдар, оның ішінде республикалық
«Қазақ тілі», Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, «Русская община», «Русский союз»,
«Согласия» орыс ұлттық мәдени орталығы, «Истоки» мәдени – ағарту, республикалық татар
мәдени орталығы, Қазақстан немістерінің кеңесі, өзбек, қырғыз, украин, армян, грек, поляк,
чех, венгр, ассири, күрд, қытай ұлттық мәдени орталықтары жұмыс істеуде.
Еліміздегі әртүрлі конфессиялар арасындағы диалогты жолға қою тәжірибесінен басқа
елдер үлгі ала бастады. Қоғамда дінаралық түсіністік пен төзімділіктің сақталуына БАҚ-ның

қосып отырған рөлі зор деуге болады. Конфессияаралық татулық пен келісімді насихаттап,
еліміздегі осы бағытта өткізіліп келе жатқан шараларды оқырмандарға таныстыруда қазақ
баспасөздерінің орны ерекше. Қазір Діни басқарма «Ислам және өркениет» газетін айына үш
рет 47 мың таралыммен, айына бір рет он мыңға жуық данамен «Иман» журналын шығаруда.
Әуелі өз ішімізде келісім мен тұрақтылық орнату үшін республикадағы ұлт пен
ұлыстың өкілдері, сенім-наным өкілдері тату-тәтті өмір сүруін насихаттауда – «Егемен
Қазақстан» газеті оқырманды жаңа ғасырдың тың талаптарына сай болатындай етіп ширатуды
мақсат тұтады. Қазақ баспасөзінің дәл бүгінгі таңда халықтың рухын көтеру, елдің еңсесін
биіктету жөнінде атқаратын рөлі өте зор. Мына өмірдегі жақсылық, ізгілік, игілік атаулыны,
жылт еткен өзгерісті қалт жібермей, жұртшылыққа жеткізу, озықтан бәрінен үлгі алуға
шақыру – газеттің басты ұстанымы.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында, біз қазіргі діни
дүрбелең жүріп жатқан кезеңде, күллі дін өкілдерін бір орталыққа жинап, үнқатысуға,
татулыққа шақырдық. Бұл оқиға бұқаралық ақпарат құралдарында үлкен насихатқа ие болды.
Сол күндері «Егемен Қазақстан» газеті «Диалог арқылы түсіністікке», «Толеранттылық,
келісім және үнқатысу», «Қазақстан – діни қатынастар орталығы», «Дінаралық татулық
бейбітшілікті сақтаудың кепілі», «Қазақ елі – ортақ тіл табысудың орнықты мекені», «Діннің
ізгілік жолы өзара түсіністікке жетелейді», «Дін бейбітшілік тірегі» тағы да басқа көптеген
тақырыптармен мақалалар жариялады. Осы тақырыптарды ашу үшін елдің айтулы азаматтары
сөз алады, ой айтып, пікірлерімен бөліседі. Мақалалардың тақырыптары өзектес, мәндес
болғанымен де, әрқайсысы өзіндік ой мен идеяны алға тартады. Елбасы алға тартып отырған
мәселені бірлесе шешуге, оқырманмен ақылдасуға шақырады.
«Егемен Қазақстан» газетінің 2007 жылғы 15 желтоқсандағы санында жазушы Сәбит
Досановтың «Осындай қоғам құру үшін Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен ілімінен үлгі
алуымыз керек. Біссімілаһир рахмани-рахим!» атты мақаласы жарық көрді. Мақалада жазушы
Мұхаммед пайғамбардың шапағаты әлемдегі екі миллиардқа жуық мұсылман қауымына ғана
емес, бүкіл адамзатқа тиесілі. Олай дейтініміз, ол негізін салған ислам дінінің қасиетті
қағидалары адамзат қауымын адалдыққа, достыққа, мейірімділікке, бейбіт өмірге,
қайырымдылыққа шақырып, ізгілік атаулымен үндесіп тұратындығын оқырманға ой тамызық
ретінде бере кетеді.
Ислам сөзінің баламасы – бейбітшілік. Оның ұлы мұраты – ибалы адам, иманды қоғам.
Ислам туының түсі – жасыл. Жасыл түс – Аспан-Атаның тазарған, Жер-Ананың жасарған
шағындағы реңк. Көңілге нұр, өмірге сәуле құятын қасиетті Құран аяттарының бірінде: «Алла
жалғыздықты сүймейді», - деп жазылған. Осыдан-ақ исламның имандылыққа бастайтын ұлы
мұратын аңғару қиын емес. Ислам дінінің ерекшелігі ол ізгілікке, мейірімділікке,
бейбітшілікке негізделген. Өзге діндердегідей көп рәсімі жоқ ислам басқа діндерді жоққа
шығармайды. Аллаға сеніп, Мұхаммед пайғамбарды мойындаған адам мұсылман болады.
Адамзат тарихындағы мәңгілік ұлы тұлға имандылыққа шақырған сөзін халыққа жеткізуші
Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен оның ілімін зерттеп білу – ибалы адам тәрбиелеп, иманды
қоғам құруымызға септесетін қуатты қару.
Мақалада жазушы бүгінгі қоғам мен кешегі кеңес дәуірі кезеңіндегі қазақи тәрбиенің
көрінісін салыстырмалы түрде былай көрсетеді: «Біздің бала кезімізде ауыл, аудан халқы
есікке құлып салу дегенді білмейтін. Үй иелері бір жаққа жолаушылап кетсе үйге ит, құс
кірмес үшін есікті жіппен орап бекіте салатын. Ол заманда ел аузында «обал болады», «ұят
болады» дейтін сөздер жиі айтылатын. Бүгінде мұның бәрі ертегіге айналды. Қазір үлкендер
ұйымдасқан қылмыс пен ұялас жемқорлықтың темір құрсауында, ал жастар өз болашағын
байлықпен байланыстырады, бақыттың басты тірегі ақша деп біледі. Ақша болса бәрін де
сатып алуға болады деп сенеді. Бұл қате ұғымның қатерлілігі бүгінгінің жастары байлыққа
қандай лас жолмен жетуден тайынбайды. Ал ибалы адам, иманды қоғам тәрбиелейтін
зиялылар әлеуметтік экономикалық жағынан қорғалмаған. Жазушылар көрінгенге қол жайған
сұраншақ, ғалымдары базар жағалап, өнер адамдары байшікештердің тойында ән салып асаба,
қыздары тәнін сатып жезөкше болып кеткен заманда ибалы адам, иманды қоғам болу қиын-

ақ. Бас уайымы – баспана мен ішер ас, киер киім болған жастарды түзу жолға салып, адал
еңбек етуге үндеу де оңай емес». Автор ойының түйіні мынадай пікірлерге келіп саяды: «Міне,
осындай қилы заман, қиын кезеңде ислам діні – адамның тәні мен жанын тазартатын қуатты
қару. Осы тұста Мұхаммед пайғамбардың өмірі жайлы кітапты қайта басып шығарудың, оны
қалың көпшілікке жеткізіп, тәрбие құралына айналдырудың маңызы аса зор».
Жазушы Сәбит Досановтың мақаласынан кейін исламның басты мұраты – ибалы адам,
иманды қоғам екендігін тереңірек ұғына түсесің. Егер адам өзі үшін ғана өмір сүрсе, ол
қоғаммен байланысын жоғалтады. Кім қоғамға, жеке адамға қаншалықты көп берсе,
соншалықты оған жақсылық болып оралады, оның өзі де рухани жағынан баии түседі. Осы
тұста Мұхаммед пайғамбардың: «Дүние ахиреттің егіні, мұнда не шашсаң, онда соны
орасың»,-деген сөзін еске салудың орайы келіп тұр. Пайғамбарымыздың: «Кімнің ұяты жоқ
болса, соның иманы жоқ», - деген сөзі тағы бар. Ибалы қоғам, иманды адамның сырты нұрлы,
іші сырлы. Олар рухани да бай. Содан да ибалы қоғамның болашағы айқын, иманды адамның
жүзі екі дүниеде де жарқын.
«Егемен Қазақстан» газетінің 2006 жылдың 6 қаңтарында журналист Ерғазы
Әсембекұлының «Қанағат» атты мақаласы бүгінгі жастарға көп ой салып, ислам дініне деген
сенімді нығайта түсетініне көз жеткізуге болады. Автор: «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» деп
толғанған Абай хакім: «Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой – бес асыл іс
көнсеңіз» деп исі қазақ баласының санасын серпілтсем деп ғақлия айтады. Осынау
өсиеттерден ғибрат алсам деген әрбір жан адамдықтың ең асыл қасиеттерінің бірі – барға
қанағат, жоққа шүкіршілік ету екендігіне ден қойса керек», - деген ұлағатты ойларды назарға
ілігізе отырып, мынадай нақты мысалды тілге тиек етеді: «Бұл өзі ертеректе болған оқиға.
Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың кіндік қаны тамған Қарасаз ауылында өткен ғасырдағы
сұрапыл соғыс қарсаңында «Құдай жақсы» атанған бір ана өмір сүрген. Шын атын білетіндер
қазір жоқ десе де болады. Әдеті қызық екен жарықтықтың. Оның отырса да, тұрса да аузынан
«Құдай жақсы» деген сөз түспейтін көрінеді. Жұрттың бәрі атеист болған, «Құдайсыздар
қоғамына» мүше болып, өңіріне сол қоғамның тасбелгілерін таққан шақ. Қуақы қайнылары
сан саққа жүгіртіп, әжуалайтын да көрінеді. Бірақ әлгі кейуана оларға құлақ ілмей, «Құдай
жақсы» деуінен танбапты.
Соғыс басталып та кетеді. «Құдай жақсы» апаның алпамсадай бес ұлы бар екен. Сол
бесеуі бірдей қанды қырғынның ортасына аттанып кете барады. Бес бірдей боздағын
аттандырған ана әдетінен айнымайды. Екі сөзінің бірі «Құдай жақсы» болып, ұлдарына
амандық тілеп жүре берген. Ауыл-аймаққа алғашқы «қара қағаздар» да келе бастайды. Хабарошарсыз кетіп жатқан боздақтар қаншама. Алланың құдіретіне қалай тәуба демейсің, «Құдай
жақсы» апаның ұлдарынан үзбей хат келіп тұрған. Бәрі де қып-қызыл оттың ортасында, алғы
шепте соғысқан. Күркіреген соғыс та өткен. Бірінен соң бірі аттанған бес ұл енді бірінен соң
бірі дін аман оралып, аяулы анасымен, туған-туысқанымен, ел-жұртымен қауышқан. Және
бірде біреуі жарақат алмағанын қайтерсіз. Бұл аңыз емес, шындық».
«Құдайдан қорықпағаннан қорық» дейді қазақ. Расында да, Құдайдан қорықпаса қандай
қанағат туралы ойлайды ол. Біреудің қанағатсыздығы бірнеше пенденің несібесін кесетіні бар.
Өйткені, байлық деген шіркініңіз көктен түспейді. Ол қарапайым жұмысшы мен қызметшінің
табан ақы, маңдай терімен тапқан табысынан, салықтың тайқазанына қасықтап құйған
үлесінен құралады», - деп көпшілік жастардың санасына ойланар ортақ ой айтады.
Қазақстанның бейбіт саясаты баршаға мәлім. Елімізде тату өмір сүріп жатқан жүздеген
ұлт пен ұлыс, сан алуан конфессия өкілдері де осыны дәлелдей түседі. Әлемнің көптеген
елдері, толеранттылықтың қазақстандық үлгісін үйренуге асық. Тарихтың жазуымен елімізге
қоныс аударылған көптеген халық, бүгінде Қазақстанды өзінің құтты мекені санайды. Татулық
пен бірлік – біздің басты құндылығымыз.
«Қазір мемлекет 15 республикалық және аймақтық ұлттық газеттерге қаржылық
жағынан көмектеседі. Сондай-ақ 7 тілде хабарларын жүргізетін 7 радиостудия мен 6 ұлттық
театр мемлекет есебінен қаржыландырылады. Жалпы бұл жұмыстарға республикалық
бюджеттен 77 млн. 488 мың теңге бөлінді» [2].Ар-ождан бостандығы баспасөз бостандығынан

айырғысыз. Әрбір дінге сенуші өз сенімін еркін уағыздауға және таратуға, оның ішінде
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға мүмкіндігі бар. БАҚ дін тақырыбына байсалды
қарап, фактілерді өз пікірін білдірмей, хабарлайды. Бірақ үнемі ақпарат қана емес, талдамалы
мәселелер де кездеседі. Сондықтан болған оқиғаға баға берумен де айналысады. Алайда
журналистің дінге көзқарасы оның жазған материалына ықпал етпеуі тиіс. Журналистік
әдепке байланысты ол қашанда объективті тұрғыдан келуі керек.
2002 жылғы 4 сәуірінде «Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне діни сенім
бостандығы және діни бірлестіктердің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының конституциялылығын
тексеру туралы, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Қаулысы жарияланды.
«Айқын» газетінің 2008 жылғы 6 мамырдағы санында Қарлығаш Зарыққанқызының
«Дінге қатысты мығым заң керек» деген мақаласында «Сонымен жыл сайын «жаңартып»
отыратын Заң жобасы нені көздейді? Діни мәселелерді шешуге байланысты алға қойған оймақсат қандай?» деген сауал қоя отырып, «Бұл заң жобасының алдында үш мақсат тұр. Ол –
Қазақстандағы адам құқын қорғау; діни бірлестіктер қызметін реттеу; діни мәселелерге
байланысты орын алған кемшіліктердің орнын толтыру», - деген Мәжіліс депутаты Серік
Қонақбаевтың пікіріне сүйенеді [3].
Қорыта келгенде, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2006 жылғы наурыз айындағы
Қазақстан халқына өзінің дәстүрлі Жолдауында: «...біз барлық діндердің тең құқылығына
кепілдік береміз. Және Қазақстанда конфессиялық келісімді қамтамасыз етеміз. Біз исламның,
басқа да әлемнің дәстүрлі діндерінің озық үрдістерін құрметтеп, әрі дамыта отырып, осы
заманғы зайырлы мемлекет орнатамыз», - деп атап өтті.Дін – әлемдік мәдениеттің бөлінбес бір
бөлігі. Адамға ауа, от пен су қандай қажет болса, мәдениет те сондай керек. Жеке адамның да,
қоғамның да даму деңгейі ең алдымен мәдениетпен өлшенеді. Мәдениеттің ең басты критерийі
– имандылық. Гомер өзінің даңқты дастандарын жазарда Құдайға сыйынып құлшылық жасаса,
Л.Толстой бастаған талай тарландардың мұсылман дінін өз еркімен қабылдауы тегін емес.
Оның терең сырын Мұхаммед пайғамбар негізін салған мұсылман дінінің бүкіл адамзатқа
ортақ гуманизмінен іздеу керек.
Пайдаланған әдебиеттер:
1.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030 барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының
артуы». –Алматы: Жеті жарғы, -2005.
2.Самрат Ж. Этносаралық келісім еліміздің басты мақсаттарының бірі //Егемен Қазақстан, 26 тамыз 2006.
3.Зарыққанқызы Қ. Дінге қатысты мығым заң керек//Айқын газеті, 6 мамыр 2008.

ЖУРНАЛИСТІК МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ БАРЫСЫНДА АҚПАРАТТЫҚКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ
Маркабаева Г.Т.
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті журналистика
мамандығының 1-курс PhD докторанты
Егемен елдің ұлттық идеологиясына сырттан қол сұғуға жол беруге болмайды. Бұл тәуелсіздік талабы. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы тіл мәселесі тек журналистердің
үлесінде ғана емес, бұған Елбасы Н.Ә.Назарбаевтан бастап барлық үкімет мүшелері
жауапкершілікпен қарайды. Президент өз сөзінде былай деген болатын “Мемлекеттік тілде
радио хабарлары мен телебағдарламаларды дайындау үшін мемлекеттік тапсырыстың белгілі
бір бөлігін мақсатты түрде көздеу керек деп ойлаймын. Мұның өзі отандық медиаөндірісті
дамыту сынды аса маңызды міндетті шешуге жақсы экономикалық тірек болып шығар еді. Бұл
үшін іс-шаралардың тұтас кешенін жүзеге асыру керек. Үкімет бұл бағытта байыпты жұмыс
жүргізуге тиіс”[1].

Бүгінгі ғылыми техниканың дамыған заманында студенттерге тиімді білім берудің жанжақты салалалары қарастырылған. Солардың бірі компьютерлік немесе жаңа ақпараттық
технологияның көмегімен білім беру. Осы бағытта білім беруді өз тәжірибемде қолданысқа
енгіздім. Журналистика мамандығында жүргізілетін «Бұқаралық коммуникацияның тілі мен
стилі » пәнінің дәріс сабағы мысалға алына отырылып, «Бұқаралық коммуникация жүйесінде
телевизияның орны» атты тақырыпта жүргізілетін сабақты талдасақ. Аталмыш сабақта
компьютер, интернет технологиялардың көмегімен жасалған презентация, сайттар
қолданылады. Облыстық БАҚ логотиптерінің көрінісімен жүзеге асатын тікелей эфир
бағдарламаларындағы тіл шеберлігі, стильдік шеберліктер талданып, болашақ студенттерге
үлгі ретінде көрсетіледі.
«Коммуникация» латынның-«ортақ» деген мағынаны білдіретін сөзінен шыққан [2].
Коммуникация қарым-қатынас жасау, ой-мағлұматтар алмасу, танымдық еңбек қызметінде
адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын танытатын ерекше форма. Зерттеушілер
коммуникация сөзінің 130-дан астам анықтамасын есептеген. Олардың айтуынша барлық
анықтамалар коммуникацияны қарым-қатынас процесі деп қарастырады. Коммуникация
саласындағы тың өзгерістерді сараптай келе қазіргі қоғам өмірінде ақпараттың мәні ерекше
екенін түсінеміз. Кейбір зерттеушілердің болжауы бойынша, ақпараттың адам санасына,
әлеуметтік стратефикациясы және мобильдігінің пішініне, өмір және тұрмыс саласына әсер
етуінің қорытындысы адамның жаңа типінің пайда болуына әкеліп соғады.
Коммуникация саласының белгілі теоретигі американдық Уилбур Шрамм келесі
анықтама берген: «Коммуникация – бұл адамдармен жасалынатын іс. Адамдар әрекетінсіз
коммуникация жүзеге аспайды. Сонымен, коммуникацияны зерттеуші бір-бірімен, өздерінің
топтарымен, ұйымдарымен және жалпы қоғаммен қатынасқа түскен адамдарды зерттейді.
Әрқайсына тәуелсіз белгілер арқылы адамдар бір-біріне ықпал етеді. Басқа адамдарды
хабарландырады. Өз кезегінде өзі олардан ақпарат алып отырады. Адами коммуникацияның
процесін түсіну үшін, адамдар өзара қалай тіл табысатынын түсіну қажет» [3].
Коммуникация құралдары күрделене келе, тек адамды, қоршаған ортаны ғана өзгертіп
қоймайды, сонымен бірге адамның өзінің де ойлау жүйесіне, дүниетанымына, іс-әрекетіне,
менталитетіне өзгерістер енгізеді. 15-ші ғасырдың 2-ші жартысында Гуттенберг өзінің ойлап
тапқан баспа станогын іске қосуының арқасында - басылып шыққан кітап дүниеге келді.
Адамдар кітапты оқу арқылы өзінің жеке тұлға екендігін түсіне бастады. Соңғы 3-ші кезең
немесе аудио-визуалды кеңістік кезеңі жаңа қарым-қатынас құралдарын – телеграфты,
радионы, телефонды, телевизияны, компьютерді және тағы басқа ғылыми техникалық
жетістіктерді ала келді. 40-шы жылдардың соңында ақпарат саласындағы ғалымдар К.
Шеннон және У.Вейвер ұсынған коммуникацияның ең алғашқы үлгісі негізделді. Олардың
пікірінше коммуникация процесі келесі элементтерді қамтиды:
1. Ақпарат көзін
2. Хабарландыруды
3. Хабар таратушы құралдарды
4. Байланыс жасау каналын. Бұл тәсіл көбінде телефонмен жұмыс істеуінің принципіне
негізделген. Бұл үлгі бүгінгі таңда коммуникацияның қарапайым моделі деп аталады [4].
БАҚ жүйесіндегі кері байланыс процесі аудиториямен түсіністік байланыс орнатудың
бірден-бір тиімді жолы болып табылады. Кибрнетикадан БАҚ-қа келген «кері байланыс»
ұғымы бүгінде көпшілік-ақпарат өндірісінің тәжірибесінде ұйымдастырудағы орталық
элементтердің біріне айналды. Бұқарамен байланыста кері байланыс, белгіге жауап ретіндеаудитория реакциясын білу немесе халықпен БАҚ арасындағы байланысты жандандырушы
ролін атқарады.
Журналистикада аудиториямен тікелей байланыс аса маңызды. Ұзақ уақыт бойы
газеттегі мақала немесе теледидардағы бағдарлама бір жақты қатынаста болып келді, себебі
автор оқырман немесе тыңдарманның кері байланыс реакциясын біле алмады. Бүгінде
көрермен бір мезетте студиядағы жүргізушімен бірлікте сұхбатқа араласып, өз пікірін білдіріп
немесе қойылған сұраққа жауап беріп жататын мүмкіндікке толықтай ие болып отыр.

Тікелей эфирде сөйлеу кезінде жүргізушілер тарапынан көп кемшіліктер кетіп жатады.
Кемшіліктің бірі — тілді шұбарлау, екіншісі - сөйлемді дұрыс құрмау. Кез-келген жүргізуші
журналистің сөздің толық мағынасындағы суырып салма шешен болуын ешкім де талап
етпейді, өйткені, шешендік өнер таланттың ғана қолынан келетін іс. Ал ойланып, салмақтап
қате жібермеуге тырысып сөйлеу — мәдениетті жүргізушінің міндетті борышы. Ең бастысы,
ол күнделікті тіршілікте тіліміздің қалай дамып бара жатқанын, қандай сөздермен байып,
көркею үстінде екенін, әр сөзді айтар ойымен астастырып құру қажеттігін біліп отыруға тиіс.
Тіл сөйлеген сайын жетіледі, жазған сайын қалыптасады. Ал бұл — бүгінгі
журналистердің өздерінің қолында. Олай болатын болса, телеарналардағы, әсіресе, тәуелсіз
арналардағы мемлекеттік тілді жетілдіру үшін микрофон алдында отырған журналист
қауымына Қазақ тілін білуді міндеттеу керек.
Мұндай талапты орындай білу, әсіресе, тікелей эфир жүргізушісіне оңай емес. Олар
нағыз таза Қазақ тілінің тұнығын сүзіп алып сөйлеуі керек. Тіл мәдениеті шұбарланған
шалажансар тілді мойындамайды. Соңғы уақыттарда жалпылама қазақшалау процесі
басталып, кез-келген сөзді, ол шет тілінен кірген сөз бе, әлде орыс сөзі ме, анық-қанығына
жетпестен жаппай аудару науқанына көшіп кеттік. “Тисе — терекке, тимесе — бұтаққа” деп
аудара беру - тіл мәдениетіне өте кері әсерін тигізетін құбылыс. Сондықтан, жүргізуші
журналист мағынасы дүдәмал аудармаларға абай болғаны дұрыс. Тікелей эфирде мұның бәрін
ескеру де оңай емес. Сол себептен, жүргізуші журналистің ұлттық болмыс-бітімді,
патриотизмді, алтын тамырымыз түркі дүниесінің бірлігін, ұлы даланың ұлы тұлғаларын, ана
тіліміздің айбарын, ұлттық тәуелсіздік тұғырымызды насихаттайтындай ой-өріс бедері, сөйлеу
мәнері келісті болуы керек.
Тікелей эфирдегі тіл мәдениеті – күрделі процесс. Онда сөйленген әрбір сөзді ғана емес,
өзгелердің де сөзін қадағалап, тізгінді ұстап отыруға тура келеді. Тікелей эфирдің бір
ерекшелігі оның тыңдарманмен тікелей байланыста болуында. Телефон арқылы хабарға үн
қосқысы, пікір айтқысы келетіндер саны аз емес. Мәселе, олардың санында емес, сапасында.
Дәлірек айтқанда, телефонмен байланысқа түсушілердің таным деңгейі, түсінігі, сөйлеу
мәдениеті, сөз саптауы әр алуан. Сондықтан да, бір жағынан тыңдаушылармен ой бөлісу
қызық болса, екінші жағынан қиын да.
Журналистикада аудиториямен тікелей байланыс аса маңызды. Ұзақ уақыт бойы
газеттегі мақала немесе теледидардағы бағдарлама бір жақты қатынаста болып келді, себебі
автор оқырман немесе тыңдарманның кері байланыс реакциясын біле алмады. Бүгінде
көрермен бір мезетте студиядағы жүргізушімен бірлікте сұхбатқа араласып, өз пікірін білдіріп
немесе қойылған сұраққа жауап беріп жататын мүмкіндікке толықтай ие болып отыр.Сөзіміз
дәлірек болу үшін Қостанай облыстық «Қазақстан-Қостанай» телерадиокешеніндегі бірнеше
бағдарламаларды мысал ретінде қарастырайық. Журналист Д.Тұрсынбектің «Бірінші студия»,
А.Папанинаның «Дамафон», «Час на канале»,«Тобыл таңы» бағдарламалары
тележурналистиканы БАҚ саласы ретінде ғана емес, сонымен қатар коммуникациялық
функцияны атқарушы сала ретінде дамытуда. Аталмыш бағдарламалардың спецификалық
ерекшелігі олардың барлығы тікелей эфирде жүзеге асады. Тікелей эфирдегі уақытты табысты
өткізу - айрықша қабілеттіліктің, тамаша тапқырлықтың, кәсіби шеберліктің нәтижесі, уақыт
аясындағы журналистиканың шарықтау шегі. Тікелей эфир қамтыған аудиторияның аумағы
да, жүргізуші-журналист сөйлеген сөздің салмағы да уақыт таразысымен өлшенеді.Тікелей
эфир дегеніміз – теледидардағы интерактивтілік. Бұл кәдімгі тікелей эфирдегі кері байланыс,
тыңдарманнан келіп түсетін телефон қоңырауы, сұрақ-жауап, тұтастай алғанда эфирдің
мазмұны мен құрылымы. Өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарындағы телехабар тек
технологиялық төңкеріспен ғана сипатталмайды, сонымен қатар эфир билігін бөлісумен де
ерекшеленеді. Өйткені кез-келген телеарнаның болашағы, табысы, жетістігі оның өз
тыңдармандарын тарта білуінде, оларды жоғалтып алмай, керісінше қатарын көбейтіп, санын
арттыра түсуінде екені белгілі. Адамдар өзі өмір сүріп отырған ортадан, қоғамнан сырт қала
алмайды. Сол қоғамға, оның процестеріне өзінің көзқарастарын білдіру тек арнайы бір топтың
ғана немесе жекелеген тұлғалардың ғана меншікті кәсібі емес, көпшіліктің еркі.

Қоғамның дамуы, өзгеруі сол қоғамда өмір сүріп, сол қоғамның ең басты өзгертуші күші
болып отырған – сол қоғамға қауымдасқан адамдардың ой-санасымен, болмысымен, олардың
қуат-күшімен, қабілет мүмкіндігімен тікелей байланысты құбылыс. Адамның ой-санасы,
қоғамға, дүниеге көзқарасы сол қоғамның өзгеруіне де ықпал ете отырып, қоғаммен бірге
өзгеретін айқын құбылыс. Ақпарат қазіргі заманғы басқару функциясы болып табылады.
Ақпаратты жинақтаудың, қорыту мен талдаудың, арнайы арналар арқылы таратудың
технологиялық желісі қалыптасқан. Ақпарат және ақпараттық процестер бұқаралық сананың
қоғамдық пікір идеологиясы сияқты ерекше түрлерін құрады.
Ендігі жерде осы ақпарат тарату күші кімнің қолында тұр, әлемді сол билемек.
Ал
ақпарат майданында әлсіздік танытқандар еріксіз сол күштінің ықпалында кетеді. Жылдам
ақпарат тарату қазір электронды ақпарат құралдары (радио, телеарна) арқылы жүзеге асып
отыр. Сондықтан ақпарат әлемінде шаң қауып қалмауға тырысқандардың бәрі осы саланы
дамытуға күш салады. Сондықтан болашақ «төртінші билік» иелерін дайындау барысында
жақсы білім беру бүгінгі күн талабында бірінші орында тұру керек.
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МЕДИАГРАМОТНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Негизбаева М.О.
к.ф.н., доцент факультета журналистики
КазНУ им. аль-Фараби
Медийная и информационная грамотность в молодежной среде в контексте
обеспечения национальной безопасности один из стратегических вопросов развития
государства. Медиа и информационная грамотность проводится в Казахстане согласно
стандартам ЮНЕСКО. Кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе
факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби активно сотрудничает с Кластерным Бюро
ЮНЕСКО в Алматы, вместе проводят мероприятия, как научного уровня, так и общественнополитического, публицистического, информационного, обучающего, просветительского. Так,
два года подряд проводится международная научно-практическая конференция «Модели
обучения международной журналистике в целях устойчивого развития». Конференция стала
качественной платформой для применения высоких стандартов образования, организации
диалога и взаимодействия между академическим сообществом разных стран и
международными организациями. Также действует семинар «Обучение ППС международным
стандартам ЮНЕСКО по предметам коммуникации» для будущих журналистов, PRспециалистов и преподавателей факультета журналистики.
Важен сегодня анализ процессов становления информационного общества в
Казахстане с использованием преимуществ междисциплинарной методологии, и выявление на
основе методов социального проектирования особенностей и перспектив формирования
медиаграмотности и медиаобразования в Казахстане.
В этой связи необходимы:
- анализ функций медиаобразования и дидактических возможностей использования
медиасредств для формирования интеллектуального потенциала страны;
- раскрытие содержания основных понятий, характеризующих процесс становления
глобального информационного общества и описание структуры современного
информационно-коммуникативного пространства Казахстана.
В Послании народу Казахстана 10 января 2018 года Президент Республики Казахстан
Н. Назарбаев отметил, что ключевым приоритетом образовательных программ должно стать

развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний [1].
Это возможно при реализации целого ряда факторов, важнейшим из которых является
модернизация сознания молодежи. В этой связи от системы образования ждут реальных
шагов и действий. Схему и стратегию данного процесса необходимо проработать и
рассчитать.
Современная казахстанская система образования уверенно интегрируется в мировое
научно-образовательное пространство. В процессе модернизации образовательной системы в
рамках Государственной программы развития образования на 2011-2020 годы, перед высшим
учебным заведением встают новые задачи подготовки инновационно-ориентированных
кадров.
Современное высшее образование ориентировано не столько на передачу знаний,
которые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями,
позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать знания самостоятельно. Оно
предполагает обучение в процессе создания новых знаний за счет интеграции
фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и производства. То есть,
инновации в образовании – это изменения в содержании образования, методиках
преподавания и формах контроля качества обучения.
Образование и воспитание журналистских кадров, умеющих грамотно и объективно
донести долгосрочные цели государства, остается актуальной во все времена. Сложный,
комплексный характер задач, постоянно решаемых государством, требует построения
моделей грамотного информационного сопровождения государственных решений.
Эффективность государственного решения будет определяться степенью мобилизации
социальных ресурсов общества, которая будет включать в себя моральное одобрение и
активное соучастие граждан в процессе принятия и реализации решений. Общественная
поддержка является одним из главных условий результативности преобразований. Поэтому
чрезвычайно важно постоянно поддерживать связь с населением, которое ценит в первую
очередь не четкое выполнение всех поставленных задач, а то обстоятельство, что к его мнению
прислушиваются, и он активно вовлечен в процесс изменения и улучшения социального
климата в своей стране.
СМИ и социальные медиа сегодня не только выполняют посредническую функцию
между государством и общественностью, но и формируют новые отношения в
информационном пространстве. Роль журналиста в структуре социологического сознания
особенна, поскольку он этически ответственен за свою деятельность и содержание
публикации. Когда журналистский текст коррелирует с жизненными ценностями в обществе,
создает панораму действительности, он становится средством социальной ориентации и
формирует общественное мнение.
На факультете работает Студенческий пресс-клуб, который освещает события,
проводимые в университете по информационному сопровождению «Стратегии Казахстан
2050». Пресс-клуб - признанная площадка взаимодействия и обмена молодежной
информацией, и хорошим началом реализации творческого потенциала студентов. Кроме того,
это прекрасная возможность прохождения профессиональной практики.
Также на факультете работает Центр повышения квалификации и сертификации кадров
связей с общественностью и пресс-служб PR, который обучает представителей СМИ, PRдепартаментов и пресс-служб практическим принципам реализации государственных задач.
Информационное сопровождение государственных решений должно носить
продуманный и многоплановый характер. В случае системного воздействия на умы молодых
казахстанцев, важно искать новые формы подачи официальной информации, так как молодежь
не будет слушать трансляцию с заседаний Советов или Ассамблей, не станет читать длинные
статьи. А вот крикливые и агрессивные комментарии в социальных сетях – прочтет. В итоге –
запутается, пойдет по ложному пути понимания сути государственной политики и реформ. И
это опасно. Например, очень интересный вариант донесения до молодежи и подростков
основных идей государственных идеи нашли специалисты Фонда Первого Президента. Они

снимают ролики, мультфильмы, посвященные нашим реалиям. Все это позволяет расширить
аудиторию. И, главное, достучатся до молодежи, которая сегодня очень мало читает
традиционные СМИ, ушла в интернет. Остался только кинематограф, легкие формы,
добровольно пересылаемые в интернете – мемы, демотиваторы, смешные картинки и фото.
Это делается в целях развлечения. Надо это учитывать и использовать для влияния на
молодежь.
На факультете работает студенческий научно-практический кружок «PR-клуб», цель
которого помочь студентам и магистрантам в самостоятельном научном поиске и
организационное обеспечение их исследовательской работы. Студенты применяют
теоретические знания в практике проведения научного исследования, процесс и результаты
которого обсуждаются на кружковых занятиях и публикуются.Так опубликованы статьи
студентов и магистрантов в сборниках материалов ежегодных Международных фарабиевских
чтений «Фараби әлемі» и сборниках кафедры «PR и СМИ». Силами студентов организован
Международный конкурс мультимедийных страноведческих PR-Проектов «Знакомьтесь, мой
Казахстан!», приуроченный к Международной специализированной Выставке «ЭКСПО –
2017» и Зимней Универсиаде 2017.
Таким образом, на сегодняшний день, одной из критично важных стратегий развития
Казахстана является трансформация системы образования, так как только при ее успешном
развитии, можно говорить о возможностях для нового рывка и повышения стандартов жизни
населения. Ключом к успеху будут служить энергичные, последовательные, но в то же время
расчетливые преобразования. Те решения, которые принимаются сегодня в сфере
образования, будут определять возможности Казахстана войти в число наиболее развитых
стран мира.
Для успешного функционирования всей образовательной системы необходимо решить
множество задач. Обеспечение всех учреждений высоквалифицированными кадрами,
внедрение новых механизмов финансовой поддержки системы образования и его
мониторинга, разработка партнерской системы в сфере образования между государством и
частным сектором, полная переработка сети дошкольных организаций, а также национальной
образовательной статистики.
В современных условиях глобализации необходима модернизация и трансформация
казахстанской системы образования, которая будет ключевым показателем, как
политического, так и экономического роста страны. Школьные и вузовские стандарты
обучения социально-гуманитарным, естественнонаучным и
техническим дисциплинам
должны соответствовать европейскому уровню. Необходимо стимулировать и
совершенствовать творчество молодежи в науке, при активном участии средств массовой
информации и частного бизнеса развертывать образовательные учреждения начального
профессионального образования. Основная роль СМИ – подавать конкретный пример, как
создаются и воплощаются в реальность различные открытия и изобретения; активно
содействовать тому, чтобы научное и техническое творчество высоко оценивалось обществом,
было доступно для талантливых людей, приносило им успех и процветание.
Для формирования и развития человеческого капитала, а также повышения
конкурентоспособности Казахстана, путем обеспечения доступного и качественного
образования – была разработана Государственная Программа развития образования РК.
Основой этой программы послужил Указ Президента Республики Казахстан «О
Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года». Перед страной были
поставлены масштабные цели: необходимо усовершенствовать систему государственного
финансирования, с целью равного доступа к образованию, вернуть популярность и былой
престиж профессии педагога, полная интеграция 12-летней модели обучения, а также
обеспечить качественное дошкольное воспитание и обучение [2]. В конечном итоге, все это
должно сформировать у нынешней молодежи активную гражданскую позицию, чувство
патриотизма, а также способствовать выработке высоких лидерских и нравственных качеств.

Для Казахстана важным аспектом совершенствования системы образования является
генерирование талантливых специалистов и ученых посредством формирования
специализированных национальных центров по подготовке научно-технических кадров.
Модернизация образовательной системы в этом направлении идет высокими темпами.
Стоит отметить, что очень многое сделано и, конечно же, предстоит сделать. Но самое
важное – курс определен, курс на образованную страну с сильной экономикой и
высококвалифицированной рабочей силой.
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ИНТЕРНЕТ БАҚ-тың МОДЕРНИЗАЦИЯЛАНУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
Алимжанова А.Б.
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XXI ғасырда ақпараттық-коммуникативті технологиялар қоғам мен БАҚ-тың дамуына
әсер ететін маңызды факторлардың біріне айналды. Соңғы жылдары ҚР БАҚ жүйесі
айтарлықтай өзгеріске ұшырауда. Компьютерлік технология саласындағы жылдам ілгерілеу,
ғаламтордың пайда болуы мен дамуы, заманауи ақпараттық-коммуникативтік ортаға үлкен
өзгерістер әкелді. Ғаламтор ҚР қоғамдық өмірінің белгілі деңгейін қамтитын қуатты
ақпараттық ортаға айналды. Жаңа ортада ғаламторлық БАҚ белсенді дамып, айтарлықтай
орынға ие болды. Елімізде интернет-медианың пайда болуы және дамуымен бірге, бұқаралық
коммуникация саласында еңбек ететін адамдарға, журналистерге, қоғаммен байланыс
маманарына талап күшейді. Бүгінде компьютерлік және ғаламторлық технологияларды білу –
БАҚ саласында нәтижелі еңбек етудің шартына айналды.
Қазіргі заманда ақпараттық ілгерілеудің жаһандануы, ақпараттық технологиялардың
қарқынды дамуы мен басымдығының арқасында ақпараттың маңызы бұрынғыға қарағанда
арта түсті. Жаһандану процесі мен ақпараттық төңкеріс нәтижесінде «бүкіл планетаның
бірыңғай жаһандық ақпараттық кеңістігі» қалыптасты және «жаңа технологиялар қашықтық
ұғымын жоққа шығарып жатыр». Қоғамның дамуындағы осы кезең қазіргі замандағы ғылымда
«ақпараттық заман» деген атауға ие болып отыр.
Дамыған елдерде ақпараттық қажеттіліктің үнемі өсуін және ақпараттық өнімдер мен
қызметке төлем жүргізе алатын сұранысты қамтамасыз етіп отыратын нәтижелі қызмет
атқарып тұрған экономикасы, ақпараттық қызметтің негізгі тұтынушысы болып табылатын
қуатты орта тобы бар. Біздің елде де ірі өндіріс орындары мен тұрғындарға ақпараттық
өнімдер бойынша қызмет көрсете алатын инфрақұрылым, компьютерлік білім қалыптасты
және ғаламтор ұсынатын қызмет түрлері де қарқынды дамып келеді. Әлі де дамытатын тұстар
жетерлік. Оның ішінде ең маңыздылары:
– Заманауи мультимедиалық құралдарды дамыту саласындағы қатынасты құқықтық
реттеуді жетілдіру;
– Азаматтық қоғам үшін мемлекеттің ақпараттық айшықтығы, мультимедиалық
құралдарды кеңінен қолдану негізіндегі мемлекет пен азаматтар арасындағы өзара нәтижелі
қатынасы үшін алғышарттар жасау;
– Мультимедиалық құралдарды БАҚ-қа ендіру арқылы билік органдарын, мемлекеттік
және қалалық басқарманы модернизациялау;

– Білім беруді, ғылымдағы кадрлық әлеуетті дамыту, жалпыға қолжетімді мәлімет қоры
мен электронды кітапханаларды демеу, мультимедиалық орталықтар, веб-редакциялар құру;
– Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, мультимедиалық құралдарды ендіру
арқылы тәуелсіз БАҚ-тың дамуына қолдау көрсету.
Ақпараттық технологияларды контент өңдейтін және ақпараттық ресурс жасайтын
сервистер деп бөлуге болады (1-сурет).

Ғаламтор қоғамдық пікірді қалыптастырудағы, адамдар арасында байланыс орнауға мүмкіндік
беретін құрал. Алайда, оның төңірегінде туындап жататын даулы мәселелер мен ұлттық
қауіпсіздікке зияны тиетін тұстары да жеткілікті.
Біріншіден, сандық-ақпараттық кеңістікте ұлт қауіпсіздігіне, ел тұтастығына қатер
келтіретін ақпараттар таратылуда. Мәселен, сайттардағы діни экстремистік бағыттағы
ақпараттарға еріп, шетел асып, Таяу Шығыстағы соғыс қимылдарына қатысу белең алуда.
Сонымен бірге, Ата заңымызда тыйым салынған ұлтаралық, дінаралық араздықты тудыратын
және арандатуға апаратын кейбір дүниелер кейде интернет арқылы тарап кетуде. Сондықтан,
мұндай ұлтаралық, дінаралық қатынастарға байланысты айтылған ойлардың таралуына жол
бермеуіміз керек.
Екіншіден, бағыт-бағдарын айқындап келе жатқан жаңа медиа туралы түсінік әлі толық
қалыптасқан жоқ. Шет eлдердe тез дамып кeлe жатқaн мультимедиалық журналистика қазір
cаясатқа, қоғамдық өзгерістерге, aдамдардың oй-cанасына ықпал eте aлатын күшке ие. Ал
біздің елдегі мультимедиалық журналистиканың даму кезеңі алда деуге болады. Өйткені,
мультимедиалық журналистика ешқандай қоғамды жатсынбай тез дамитын сала. Ол үшін
медиология ғылымын жан-жақты зерттеу маңызды болмақ.
Медиалогия – медианың даму бағыттарын зерттейтін ғылым. Сонымен қатар
медианың коммуникативистика, коммуникология салаларына сараптама жасайды.
Коммуникативистика – жүйелік ресурстар мен өркениеттің әр түрлі кезеңдерінде орын
алатын бұқаралық ақпарат құралдарының функцияларын анықтаса, коммуникология –
біртұтас жаңа білім алу мен синтездеу бағыттарын анықтайтын сала [1].
Ал бұл ғылым салаларының басын қосатын байланыс теориясы. Бұл теорияның
қалыптасуы әлеуметтік-гуманитарлық, нақты ғылымдар мен ғылыми-техникалық білім
саласының дамуымен тікелей байланысты [2].
Мультимедиалық журналистика – заманауи технологиялар мен ғаламтордың даму
нәтижесінде пайда болды. Компьютерлік бағдарламалардың жетістігі арқылы
мультимедиалық журналистика ақпарат таратудың тың, жылдам және тиімді тәсілдерін
ұсынуда. Елімізде мультимедиалық журналистиканы «Qazcontent» АҚ дамытып отырғаны
нақты мысал бола алады. «Қазконтент» АҚ-ның негізі 2009 жылы ұлттық контент
қалыптастыру және Интернет желісінің қазақстандық сегментін дамыту мақсатында құрылды.
Қазнетті дамытудың бастапқы кезеңінде «Qazcontent» АҚ-ның атқарған рөлі зор. Холдингтің
барлық жобасы қазақстандықтарға пайдасын тигізер ұлттық контент қалыптастыруға

бағытталды. «Qazcontent» АҚ-ның «Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасы
аясында жүзеге асырған жобаларының бірі – «Баспа БАҚ-тың Интернетке көшуі» өз жемісін
берді. Бүгінгі таңда 2213 басылымның 50%-дан астамы жобаға қатысты, ал 1200 баспа
басылымы толығымен Интернетке ауысуға немесе онлайн-нұсқамен толығуға мүмкіндік
алды.
Қазіргі таңда «Qazcontent» акционерлiк қоғамы сапалы мультмедиалық контент
жасаумен айналысып отыр. Мемлекеттік ресурстарды жаңғыртып, олардың тиімділігін
арттырып, мемлекеттік БАҚ-тың бәсекелі ортада жұмыс істеуіне мүмкіндіктер туғызып отыр.
«Qazcontent» АҚ ресурстарының трансформациясы олардың өз сегментінде көшбасшы
орындардан көрінуіне бағытталып отыр. Бүгiнгi күнi «Qazcontent» АҚ құрамындағы ірі
жобалар: Bnews.kz, Baq.kz, Kaztube.kz, El.kz, Adebiportal.kz, E-history.kz, Pm.kz,
Strategy2050.kz.
Bnews.kz бүгінде елімізде екі мемлекеттік ақпарат агенттігі бар – олар «Қазақпарат»
ХАА және «Bnews.kz» АА. Бірақ бұлар бір-біріне бәсекелес емес. Bnews жаңалықты жай ғана
жарияламай, шолу, сұхбат, сауалнама, сараптама және мультимедиа арқылы жеткізуімен
ерекшеленеді.
Baq.kz концепциясы – мемлекеттік ақпарат агенттігі. Ерекшелігі өңірлерден
сараптамалық эксклюзивті жаңалықтар тарататын нөмір бірінші ақпараттық портал деуге
болады. Сайтта 2010 жылдың 24 қарашасынан бастап қазіргі уақытқа дейін 200 мыңнан аса
жаңалықтар жарияланған.
Kaztube.kz жобасы алғашқы ұлттық видео-портал ретінде баршаға белгілі. Kaztube
алтын медиақормен күнделікті жаңартылатын бірегей ұлттық видео-контент орталығы.
El.kz алғашқы қазақстандық әлеуметтік желі. ВКонтакте және facebook-пен бәскелесу
қиын, тіпті, оның қажеті де шамалы. Интернет сайт Қазақстанда көп жағдайда ақпараттық
ресурс, кітапхана, анықтама ретінде қабылданатыны анықталып отыр. Инфографикамен
берілетін ақпараттардың қаралым саны артып отыр.
Adebiportal.кz мақсаты елімізде гуманитарлық білімді дамыту және дәріптеу. Портал
арқылы кітап оқуға және аудиокітаптарды тыңдауға мүмкіндік бар. Сайт мәдениетті,
мемлекеттік тілді дамытуға арналған платформаға айналып отыр.
E-History.кz қазақ тіліндегі интерактивті тарихи контенттерді орналастыруда ең
алғашқы сайт ретінде көпшіліктін назарын аударғаны белгілі. Интернет-жоба ұлттық тарих
пен мәдениетті популяризациялау үшін құрылған. Бүгінде бұл жоба National Digital History
деген атаумен материалдарды қызықты ғылыми-танымдық формада ұсынып келеді.
Strategy2050.kz ақпараттық агенттігі 2013 жылы құрылды. Портал «Қазақстан –2050:
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» президенттік бағдарламасының жүзеге
асырылуын ақпараттық қамтамасыз етумен айналысады. Порталда Қазақстан дамуының түрлі
өзекті тақырыптарына арналған ақпараттық хабарламалар, сараптамалық шолулар, сұхбат,
сараптамалық пікірлер ұсынылады. Негізгі тақырыптары: G-Global, халықаралық рейтингтегі
Қазақстан, «100 нақты қадам ұлт жоспары» т.б. Порталда интерактивтік карта бар.
Қазақстанның белгілі бір саласында түрлі жобалардың жүзеге асырылуы жөнінде ақпараттар
жинақталған. Портал қазақстандық және шетел аудиториясына арналған барлық мемлекеттік
бағдарламалардың жүзеге асырылу жөніндегі ресми ақпараттық алаң болып табылады [3].
Жалпы «Qazcontent» АҚ елімізде сапалы контент жасаудағы атқарып отырған
жобаларының маңызы зор. Жаңа заманға сай ақпаратты таратып, барлық өңірлердегі БАҚ-тың
басын бір арнаға тоғысытырып, интернет парақшаларын әзірлеп, оларға техникалық,
ақпараттық қолдау көрсетуі еліміздегі интернет БАҚ дамуына қосқан еңбектің нәтижесін
көрсетеді.
«Қазақ торап ақпарат орталығының» мәліметтеріне сүйенсек, бүгінде KZ дoмeндiк
caйттap caны – 139 432. Ең көп домен тіркелген аймақ Алматы облысы – 57.5, екінші орында
Ақмола облысы – 18.94, үшінші орында Қарағанды облысы – 6.62 пайызды көрсетеді [5].

1-Кесте.
.KZ Доменіндегі домендік есімдердің динамикалық өсуі (05.2017 - 04.2018)

Ақпараттық технологиялардың дамуы арқасында интернет жүйесінің қалай түрленіп,
көркейгендігін байқаймыз. Қазнеттің аяққа тұру кезеңінде сайт санының тапшылығы, контент
сапасыздығы, сайт құрылымының ыңғайсыздығы сынды мәселелер орын алса, бүгінде оң
өзгерістерді байқауға болады. Салалық сайттар дамып, бағытына қарай бірнеше балама, бірбіріне бәсекелес ресурстар бар. Әсіресе, интернет БАҚ пен блог-платформалардың дамуы
қарқындылығы артып келеді. Бейнеролик, сурет, графика, аудио т.б. иллюстрацияны
қамтитын сайттар тұтынушыға үлкен мөлшердегі ақпаратты жеткізу мүмкіндігіне ие болып
отыр. Бұның бәрі сандық медианың өркендеуіне байланысты. Елімізде 2012 жылдан бері
енгізіліп келе жатқан сандық медианың нәтижесі бүгінгі күнде анық байқалуда. 2017 жылдың
келгеніне ұзақ уақыт өтпеді, дегенмен, интернет кеңістігінде байқалатын өзгерістерді сөз етсе
болады (2-сурет).

Әлемге танымал веб-аналитик М.Микер бүгінгі интернет БАҚ-тың даму
тенденциялары жөніндегі ой-пікірін білдіре келе, төмендегідей тұжырымдар жасайды.
Интернет аудитория өсуі қарқындылығының бәсеңдеуі. Аналитиктің айтуынша,
интернет өзінің неғұрлым тұрақты деңгейіне жетті. Сондықтан енді ол қатты сезілмейтіндей,
динамикалық емес өсімге көшті.
Android заманының келуі. Мобильді құрылғыларды қолдану кең өріс алып, iPhone
сатылымы 2003 жылдан бері көрсеткіштермен салыстырғанда алғашқы рет төмендей бастаған.
Қаңтар мен наурыз айының аралығында Apple компаниясы алдыңғы жылмен салыстырғанда
өз құрылғыларын 16%-ға азырақ сатқан.
Интернет жарнаманың мобильді құрылғыларға бағытталуы. Мобильді
құрылғыларда жарнаманың көбеюі AdBlock бағдарламасына деген сұранысты өсірді. Ал бұл
бағдарлама өз кезегінде жаңа форматтағы, аудитория үшін қызық, әрі тың жарнама түрлерінің
пайда болуына әкелуі мүмкін.

Визуалды әлеуметтік желілер мәтіндік желілерді басып озды. Осыған қарапайм
мысал ретінде еліміздегі Snapchat пен Instagram-ды келтірсе болады. М.Микер Snapchat-ты бұл
бағытта «фотобум» көшбасшысы деп атап, түрлі суреттер мен стикерлерді жіберуге
мүмкіндігі бар Facebook Messenger және WhatsApp-ты да визуалды әлеуметтік желілер
қатарына қосады. М.Микердің айтуынша соңғы екі жылда визуалды әлеуметтік желілер
арқылы фотосуреттерді алмасу күніне 3,3 млрд-қа жеткен.
«Тірілген» видео. Соңғы жылдары әлеуметтік желілерде «тікелей эфир»ұғымының
қарқынды таралуы байқалуда. Facebook Live және Periscope-тан басталған бейнетүсірілімнің
реалды уақыттағы трансляциясы бүгінде Instagram және VKontakte әлеуметтік желілерінде де
бар. Үш айда орташа есеппен 10 млрд. бейнекөрсетілімді қамтиды екен.
Мессенджерлер негізгі экожүйеге айналды. Мессенджерлердегі пайдалунышалар
қатарының динамикалық өсуімен қатар түрлі функциялар мен мүмкіндіктердің көбеюін атап
өткен М.Микер соңғы екі жылда WhatsApp аудиториясының 1 млрд. тұтынушыға дейін,
Facebook Messenger аудиториясынының 800 млн. пайдаланушыға дейін өскенін баяндады.
Сонымен қатар, аналитик Facebook компаниясына Facebook Messenger, WhatsApp сынды үш
көшбасшы тиесілі екенін айтып, нарыққа жаңа ойыншылардың келуі қиын деп бағалады.
Сондай-ақ, мессенджерлердің соңғы жылдары неғұрлым эмоционалды көрініс алғаны
байқалады. Қарапайм мәтіндік алмасуға визуалды образдар, түрлі смайлдар мен стикерлер,
маска-фильтрлер пайда болды [4].
Интернет нарығының көшбасшылары – жаңа компаниялар өз жол салушыларынан
жылдам дамуда. Apple, Google, Amazon мен Facebook капитализация тұрғысынан қол жетпес
болып көрінсе де, Uber, JD.com, Slack т.с.с. жаңа флагмандар жол салушы бәсекелестерін
басып озуда. Алдыңғы ұрпақ компанияларына көшбасшы орынын сақтап қалу үшін
стартаптарды жаппай сатып алу ғана қажет.
Қорыта айтқанда, ақпарат ағынына ілесу, жаңа технологияларды меңгеру – заман
талабы. Зерттеулер нәтижесі көрсеткендей, қарапайм тұтынушының мобильді құрылғасында
33 қосымша болса, күніне кем дегенде 12-сін пайдаланады екен. Бірақ, 80% уақытын адамдар
тек үш мобильді сервисте өткізеді. Оларға Facebook әлеуметтік желісі, Chrome браузері және
YouTube видеохостингі кіреді. Ғалымдардың пікірінше, дауыс интерфейсі – адам мен
компьютер арасындағы қарым-қатынас орнатудың келесі кезеңі болмақ.
Пайдаланылған әдебиеттер:
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Вместе с развитием связей с общественностью в Казахстане и международного
сотрудничества в разных секторах экономики и бизнеса, в стране успешно функционируют
зарубежные организации, реализующие свои проекты на казахстанских площадках совместно
с отечественными партнерами и инвесторами. Большую роль в привлечении иностранных PRспециалистов сыграла проведенная в 2017 году в Астане международная специализированная
выставка EXPO, когда компаниям было необходимо представить и зарекомендовать себя
потенциальным партнерам на казахстанской площадке. Среди них: GeneralElectric, Porsche,
БашНефть и другие. Однако если на Выставке активная PR-деятельность компаний

ограничивалась презентацией в павильоне и участием в Национальных днях летом 2017 года,
то сами зарубежные PR-компании работают в Казахстане уже не первый десяток лет.
Как известно, становление сферы связей с общественностью в Казахстане начинается с
проекта ЮСАИД, оператором которого была компания Burson — Marsteller, основатели
которой являются одними из основоположников американской и международной PR
индустрии.
После обретения Независимости Казахстаном эта компания выиграла тендер по
приватизации и первой из PR гигантов начала свою работу в Казахстане. Как вспоминает
президент Казахстанского пресс-клуба А.Караулова, весь проект ЮСАИД был
сосредоточенна развитии приватизации и рынка ценных бумаг в Казахстане, а Burson отвечал
за его коммуникационное сопровождение [1]. Для развития проекта в Казахстане были
проведены первые пресс-конференции, семинары для СМИ, создавались имиджевыеролики и
телепередачи, листовки и брошюры.
Несмотря на то, что после реализации проекта по приватизации компания ушла с
казахстанского рынка, следом за ней свою деятельность начали развивать и другие
зарубежные PR-агентства и компании. Можно сказать, что в какой-то степени западный
бизнес задавал тон развитию этого рынка: PR службы таких компаний как Эксон, Шеврон,
Тексако, Филипп Моррис привносили в Казахстан новые стандарты работы.
По данным агентства LS, на 1 августа 2017 года количество действующих компаний с
иностранным участием в Казахстане составило 22,6 тысячи.В сравнении с аналогичным
показателем августа 2016 года число иностранных компаний выросло на 17%. По данным
комитета по статистике, в Казахстане действуют 7,7 тысячи компаний с участием
юридических лиц из России, 1,8 тысячи из Турции, 1,1 тысячи из Китая, 1 тысяча из
Узбекистана. Кроме того, в стране работают компании из Голландии, Германии, Украины,
Кыргызстана и т.д. [2].
Для того, чтобы деятельность той или иной организации на рынке была успешной, ей
необходимо развивать коммуникационные связи с партнерами, формировать свой образ в
сознании клиентов посредством PR-мероприятий и освещения в средствах массовой
информации и социальных сетях.
В
качестве
примера
можно
рассмотреть
деятельность
и
проекты
BritishCouncil(Британский Совет) в Казахстане.BritishCouncil – это ведущая международная
организация, открывающая доступ к образованию и культурным связям.На своем сайте
www.britishcouncil.kz компания позиционирует себя как площадку для развития и реализации
человека и компаний в области образования и искусства. «Наша цель заключается в том, чтобы
установить доверие и понимание между людьми по всему миру. Посредством наших программ
мы даем возможность сотням миллионов людей больше узнать о британской культуре», говорится на сайте организации.
BritishCouncil создает возможности для развития международных связей и укрепления
доверия между гражданами Соединенного Королевства и других стран. В своей деятельности
организация сотрудничает с людьми разного происхождения и культуры.
Политика равных возможностей – это справедливое и непредвзятое отношение к
людям, создание на рабочих местах и в обществе в целом таких условий, при которых бы
поощрялось и ценилось культурное многообразие и человеческое достоинство. Эта также
попытка исправить проявления дискриминации в прошлом и обеспечить, чтобы отношения с
клиентами, заказчиками и поставщиками строились на конструктивной основе, не
допускающей несправедливой дискриминации.
Сотрудничество с BritishCouncil может означать как спонсорство отдельного
мероприятия, так и долгосрочные партнерские отношения. Партнерам организация
предоставляет следующие преимущества: расширение целевой аудитории компании
посредством использования маркетинговой инфраструктуры, опыта и знаний BritishCouncil в
сфере онлайн и оффлайн маркетинга; организация совместных мероприятий от стадии
разработки до реализации; изучение английского языка; повышение узнаваемости бренда[3].

Для того, чтобы зарекомендовать себя на казахстанском рынке и быть
привлекательными для казахстанских партнеров, организации необходимо транслировать
свои ценности в массы. Здесь необходимы классические инструменты медиарилейшнз,
позволяющие создать и укрепить образ в сознании общества.
Медиарилейшнз - связи с медиа являются важнейшей частью связей с
общественностью. Зачастую под понятием «связь с общественностью» подразумевают
исключительно связи с прессой, что является в корне неправильным.
В современных условиях информационного рынка Казахстана под связями с прессой
подразумевают исключительно пресс-релизы и рекламу в СМИ. В связи с этим необходимо
четко определить понятие «медиарилейшнз» и структурировать основные формы
взаимодействия организации/персоны со средствами массовой информации.
Медиарилейшнз – это профессиональное и регулярное взаимодействие субъекта PR с
различными средствами массовой информации (медиа), точнее – с журналистами,
редакторами, руководителями и владельцами СМИ, которые составляют важнейший сегмент
социальной среды базисного субъекта PR[4].
Медиарилейшнз имеет ярко выраженную информационную специфику, акцент
делается на создании и рассылке в СМИ различных материалов, в том числе PR-текстов
(пресс-релизов, бэкграундеров, отчетов и т.д.),предоставлении журналистам проблемных и
аналитических тем, эксклюзивных материалов, организации для них специальных
мероприятий (событий) и т.п. Задачи медиарилейшнз состоят в налаживании и оптимизации
взаимодействия субъекта PR со СМИ, в обеспечении эффективного и регулярного паблисити.
Целевым же результатом является положительный имидж субъекта PR и прирост его
паблицитного капитала.Существует немало разнообразных средств и форм медиарилейшнз,
среди которых в качестве традиционных и даже обязательных специалисты выделяют:
- часть информирование СМИ о субъекте PR;
- мероприятия для журналистов;
- мониторинг СМИ;
- подготовка выступлений представителей субъекта PR;
- подготовка и выпуск корпоративных СМИ;
- организация и поддержание корпоративного сайта [4].
Российский ученый Л.А. Коханова предлагает учитывать две ипостаси средств
массовой информации, а именно:
1.
В качестве «промежуточного механизма» - службы по связям с
общественностью и отвечающие за это подструктуры медиарилейшнз используют СМИ для
удовлетворения своих интересов;
2.
В качестве «равных среди равных» - PR-структуры и подструктуры
медиарилейшнз вступают со СМИ в партнерские отношения на компромиссных началах и с
учетом состояния, тенденций развития и реальных возможностей[5].
Мощность, эффективность СМИ сегодня понятна всем, но это информационное оружие
не так просто использовать. Нужно уметь применять его. Поэтому и существует на рынке
Паблик рилейшнз – отдельная область медиарилейшнз – связи с прессой [6].
Можно рассмотреть деятельность BritishCouncilпо всем направлениям медиарилейшнз.
1. Информирование о деятельности в СМИ.
BritishCouncilведет свой собственный сайт, а также аккаунты в социальных сетях
Facebookи ВКонтакте, где публикуется вся информация о текущей деятельности организации,
ее новости, пресс-релизы и отчеты и проведенных мероприятиях. Здесь также представлены
все проекты, реализуемые BritishCouncilсовместно с казахстанскими партнерами.
По запросу BritishCouncilKazakhstanв новостном агрегаторе «Яндекс» за 2017 году
показано 10 новостей. Источники: 1 публикация – кинопортал «Бродвей» (материал
«Кинопоказ спектакля «Комедиант» от Кеннета Браны»); 1 публикация – «Московский
Комсомолец – Казахстан» (материал «Алматинцы познали «Институт» жизни в исполнении
британского театра Gecko»); 3 публикации – DailyNewsKazakhstan(материалы «Британский

театр Gecko оставил в недоумении публику Алматы», «В метро Алматы появились баннеры,
призывающие ходить в театр», «Фестиваль «Откровение» сделает театр доступным круглые
сутки»), 1 публикация – «Деловой Казахстан», 1 публикация – Zakon.kz, 1 публикация –
«Радио Азаттык», 2 публикации – МИА «Казинформ».
Кроме работы с традиционными СМИ, BritishCouncilтакже ведет активную
деятельность в социальных сетях. Охват в Facebook– 1 932 505 человек. Средняя оценка – 4,4.
Охват ВКонтакте – 6 946 человек. На страницах появляются не только новости организации и
ее проектов, но и видеоролики, фотоотчеты.
2. Ньюсмейкерство.
BritishCouncilреализует проекты в сферах образования и искусства. Организация
сотрудничает с представителями британской творческой индустрии при создании и
проведении культурных мероприятий, а также продвижении инновационных аспектов
британского искусства: изобразительное искусство, архитектура, дизайн, танцы, театральное
искусство, музыка, кино, литература и креативная индустрия.
Так, с 29 октября 2017 года по 8 января 2018 года в Алматы проходит выставка музея
Виктории и Альберта. Ранее прошли Дни британского дизайна в Казахстане. Кроме этого,
BritishCouncil в Казахстане является членом EUNIC – сообщества культурных организаций
стран-членов Европейского Союза.
Одним из самых узнаваемых международных мероприятий в Казахстане, проведенных
при поддержке BritishCouncilявляется форум «Креативная Центральная Азия», состоявшийся
24-25 ноября 2017 года в Астане на площадке отеля WyndhamGardenAstana.
Мероприятие организовано совместно с HMGovernment, акиматом города Астаны при
поддержке государственной программы «Рухани Жаңғыру».
Форум «Креативная Центральная Азия» прошел в Астане в рамках трехлетней
программы по развитию лидерства в сфере креативной и культурной экономики, которая
направлена на развитие дискуссии и установления контактов между представителями
государственных органов, частного сектора и гражданского общества в Великобритании и
Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан).
На мероприятие были приглашены 80 представителей культурного и креативного
сектора из Великобритании и Центральной Азии, которые были отобраны Британским
Советом совместно со Стратегической группой по организации конференции.
Концепция форума была разработана в сотрудничестве со Стратегической группой,
которая выступает в качестве консультационного совета. Стратегическая группа помогает
определить темы, участников и спикеров конференции, стратегию оценки форума и
распространения его выводов.
В группу входят шесть человек: три из Великобритании и три из Казахстана. Члены
Стратегической группы – ведущие представители сектора креативной экономики в своих
странах. Среди них: специальный консультант Ingenious – британской инвестиционной
компании, специализирующейся в сферах медиа и энергетики и наиболее известной своими
инвестициями в производство кино- и телепродукции в Великобритании доктор Мартин Смит;
вице-министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова; генеральный директор автономного
кластерного фонда Almaty Tech Garden Санжар Кеттебеков.
Рабочие языки конференции – английский и русский. Для участников, не имеющих
возможности лично присутствовать на мероприятии была организована онлайн-трансляция
Форума.
Новости «Креативной Центральной Азии» и фото участников размещались в
социальных сетях под хештегом#ccaastana. Всего по «ключу» найдено 102 публикации.
Информационное партнерство налажено с тремя казахстанскими СМИ. Среди них –
телеканал «Хабар», МИА Казинформ и «Деловой Казахстан». Для журналистов были
разосланы пресс-релиз с программой мероприятия, а также аккредитационная форма.
3. Подготовка корпоративных изданий.

Одним из проектов BritishCouncilв сфере образования является интернет-журнал
«VocationalEducationExchange»
для учителей и руководителей, заинтересованных в
профессионально-техническом образовании и развитии навыков. Первый выпуск журнала
вышел в октябре 2016 года.
Журнал является площадкой для публикации новостей в сфере профессионального
образования и развития навыков. Периодичность издания – раз в месяц. Каждый новый выпуск
посвящен новым проблемам и вызовам современного образования, а также возможностям для
обучения казахстанцев в Великобритании и сотрудничества казахстанских и британских
преподавателей.
Партнерами журнала являются Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и
холдинг «Кәсіпқор».
Таким образом, международная организация BritishCouncilработает во всех сферах
медиарилейшнз для укрепления своего бренда и его позиций на казахстанском рынке.Каждая
казахстанская компания стремится создать качественный продукт/услугу и обострение
конкуренции, являющееся естественным следствием развития рыночной экономики, диктует
необходимость поиска инструментов повышения конкурентоспособности, формирования
благоприятного общественного мнения. Поэтому весьма актуальна необходимость
эффективных коммуникативных PR-технологий. Медиарилейшнз, как перспективное
направление связей с общественностью, играет особую роль в продвижении и развитии
компании. Организация спланированного информационного потока – медиарилейшнз,
позволяет усилить эффект воздействия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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МЕДИАМӘДЕНИЕТ - ӘЛЕУМЕТТІК ҮДРЕСТЕРДІҢ КАТАЛИЗАТОРЫ
Сұлтанбаева Э.С.,
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің аға оқытушысы
Нұрманова М.,
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің оқытушысы
Адамзат қоғамының қазіргі жағдайы, жаңашылдыққа толы ХХ ғасыр адам баласының
және оның мәдениетінің түпкілікті негіздеріне көз жүгірту қажеттілігін туғызып отыр.
Адамның да және оның саналы іс-әрекетінің нәтижесі ретіндегі мәдениеттің де болмыстық
сипаттамасы олардың о баста қарым-қатынасында болатын. Мәдениет негізінде диалогты,
яғни қарым-қатынасы арқылы ғана өз тіршілігіне ие бола алады.
Мәдениет стилі белгілі бір қажеттілікпен «стиль» ұғымының зерттелу деңгейін
қарастыруға
итермелейді.
Стильге
деген
лингвистикалық,
әдебиеттанушылық,
психологиялық, семиотикалық және өзге де көзқарастар қалыптасқан. Адам әлемі –
коммуникация әлемі. Л. Виттенштейн айтпақшы, адам өзін-өзі адам ретінде тек қана басқа
адамдармен коммуникациялық байланыс жүйесіне енгеннен соң сезінеді екен. Біз өзімізге
үйреншікті туған-туыс, дос-жаран арасында отырғанда коммуникацияның көптеген вербалды
(сөйлеуге негізделген) және бейвербалды (сөзге негізделмеген) тұратын компененттерден
тұратын кешенді әрі үзіліссіз үрдіс екендігіне мән бермейміз. Бәлкім, біз өзімізден тілі, діні,
мәдениеті бөтен шетелге сапарға аттанғанда ақпараттың тек қана тіл арқылы ғана емес,
сонымен қатар, көптеген басқа өз арнамен жететіндігін түсінеміз. Коммуникация мен адамдар
арасындағы аралас-құраластық қарым-қатынасы – мәдениеттің маңызды бөлігі. Олардың

маңыздылығы сонша, көп жағдайда мәдениетті коммуникациямен теңестіру сарыны да жиі
кездеседі. Мәдени қарым-қатынастарды зертеуде танымал маман Э.Холл мәдениет дегеніміз
коммуникация, ал коммуникация дегеніміз мәдениет деп теңдестіре қарастырады.
Ақпарат – тек коммуникативтік құрал емес, сонымен бірге адам болмысының өзі
таңбалық, тілдік болмыс. Адам бір мезгілде таңбаны тудырушы да, оны талдаушы да. Міне,
қыcқаша тоқтала кететін болсақ, қазіргі замандағы тіл, таңба мәселесіне және оның
мәдениеттегі орнына деген көзқарастар осындай. Тіл – тек денотативті (белгілі, сигналдық)
коммуникация құралы ғана емес, сонымен бірге коннотативті (белгілі әлеуметтік-мәдени,
идеоглогиялық мәні бар құрал). Тілде әр халықтың тарихы, оның өмірі, тіршілігі,
шаруашылығы мен мәдениеті жатыр.
Структуралистер үшін мәдениеттің негізгі мәні оның тілдік-таңбалық құрылымында
жататын болса, соларға жақынырақ тұрған герменевтика бағыты үшін мәдениеттің мәтіндерін
түсіну, ұғыну жолы ашылды.
Ал сонау М. Буберден, М. Бахтиннен келе жатқан сұхбаттық (диалогтық) бағыт
мәдениеті қарым-қатынас тұрғысынан айқындауға тырысады. Сонымен, мәдениетке берілген
анықтама-түсініктерге қысқаша тоқталып, мәдениеттегі болашақ мүмкіндіктерге деген алуан
түрлі көзқарастарға тоқталып өттік. Адам іс-әрекетінің саналы жемісі болып есептелінетін
мәдениеттің тек анықтамалармен шектелмейтіндігі анық. Жеке адамның кісілік сипатының
шексіз мүмкіншілігінің болуы оның ешқашан жетілу шегіне шығып, тоқырап
қалмайтындығының кепілдемесі болатын болса, сол сияқты мәдениеттің де уақыт пен кеңістік
төрінде сансыз мазмұндық мүмкіншілігі бар. «Мәдениет» ұғымы өзінің көпмағыналығымен,
көпқырлығымен, көпсырлығымен құнды да бағалы. Көпмағыналық ұғым бейнелейтін
феноменнің жан-жақтылығын, маңыздылығын және әмбебаптығын көрсетеді.
«Мәдениет» ұғымының әмбебаптылығы, маңыздылығы оның тікелей адам мәселесімен
байланысында жатыр. Мәдениетті кең мағынада қарастыратын болсақ, ол адам әлемі,
адамдандырылған әлем, жалпы адамның қоршаған ортаны меңгеруінің нәтижесі. Мұндағы
меңгеру деп отырғанымыз тек қана табиғатты өзіне бағындыра білу немесе, керісінше, оған
тәуелді болу деген сөз емес. Адам өзі шыққан табиғат-анасын өзінің мұқтаждықтарына,
қажеттіктеріне жарата отырып, оны өзгертеді. Сол өзгеріс барысында адам өз болмысын да
өзгертпей тұра алмайды. Олай болатын болса, мәдениетке оның маңындағы көп мәселелерге
деген ынта-ықылас, жіті назар тікелей олардың адам мәселесімен байланысында деп ұғыну
керек. Осы орайда мәдениеттану адам болмысын зерттейді десек қателеспейміз.
«Мәдениет қандай түр алса да, адамдық мазмұнда болады. Мәдениеттің ерекшелігі сол
– ол тек объективті шындық қана емес, шығу тегі жағынан алғанда, оның мазмұны
субъективті» [1]. Мәдениеттудырушы субъект ретіндегі адамның позициясы әрдайым
белсенді. Ал енді ол белсенділік ақылға сыйымды болса мәдениеттің көркейіп, өркен жайғаны.
Мәдениет туралы, мәдениетке арналған сұрақтардың бәрі тікелей сол мәдениеттің діңгегі –
адамға қойылған сұрақтар болып табылады. Бұл сұрақтарға ешкім ешқашан толық, жан жақты
жауап бере алмайды, өйткені мәдениет мәндік кеңістікте шексіздікке ұмтылған. Мәдениеттің
өзі қашанда толығымен жауабын ала алмаған ашық сұрақ.
Мәдениет – көп тармақты, көп салалы, күрделі құрылым екендігі мәлім. Оның
элементтері механикалық түрде қосыла салмай, бір бірімен өзара динамикалық тығыз
байланыста тіршілік етеді. Мәдениет өз «ішкі территориясында» қарым-қатынастан,
коммуникациядан тұрады, әрі «сыртқы әлемге де өзіндік коммуникация құралы тіл ретінде
танылады.
Мәдени коммуникация тікелей коммуникациялық құрал – тіл мәселесімен байланысты.
Мәдениеттің семиотикалық теориясында мәдени коммуникация оның өзіндік белгілер
жүйесінен құралған тілі арқылы жүзеге асырылады деп қарастырылады. Яғни, мәдениеттің
тілі ретінде оның әртүрлі салаларын – көркем суретті, әуенді, поэзияны, әдебиетті,
философияны, сәулет өнерін алуға болады [2]. Мәдени шығармашылық коммуникация
барысында, әсіресе көркем өнерге, эстетикалық коммуникацияға үлкен маңыз берілетіндігі
туралы айтылып келген болатын.

Мәдениет, біріншіден, адамды қалыптастыру қызметін атқарады. Бұл – мәдениеттің
қоғамдағы басқа қызметтерін бойына жинақтайтын және оның негізгі мазмұнымен тікелей
байланысты нышан. Екіншіден, мәдениет жалғастық, мәдени-мұрагерлік қызметін атқарады.
Мәдени ақпарат құралдарына салт-дәстүрді, әдеп-ғұрыпты, рәсім-рәмізді, діл мен тілді және
өнер-білімді жатқызуға болады. Үшіншіден, мәдениеттің танымдық-эвристикалық рөлі де зор.
Төртіншіден, мәдениетте ұйымдастырушы-реттеуші қасиеттер де жоқ емес. Бесіншіден,
коммуникативтік, қарым-қатынастық қызмет мәдениеттің анықтаушы қызметтерінің бірі [3].
Бүкіл әлемдік көштен қалмай Қазақстанның да жоғары технологиялық деңгейге,
ақпараттық-компьютерлік технологияларға қарай секіріс жасау қажеттілігі рас. Ал бұл секіріс
қоғамның экономикалық негізін, оның әлеуметтік-мәдени ортасының сипатын, руханипсихологиялық атмосферасын өзгертуге себеп болып отыр. Ескі идеологияның стереотиптері
құлдырап, демократияландырудың ықпалымен жаңа әлеуметтік қатынастардың қалыптасуы
басталды, азаматтық құқықтар мен еркіндіктерді жүзеге асыру мүмкіндігі туындады.
Қазақстандық жаңғырудың маңызды факторы медиамәдениет – бұқаралық коммуникация
құралдарын, оның ішінде баспа және электрондық құралдарды қарқынды дамыту болды.
Ақпараттық ғасырдың дамуын капитализмнен бөлініп шыққан тұстан басталғандығы
айта келіп, Кастельс жаһанданудың да бұл қоғамда маңызды рөл ойнайтындығын жазады.
Желілік таралуға негізделген жаһандық бірігуге байланысты ұйымдастыру формалары да
өзгерді, бұл өз кезегінде бюрократизмге шек қоятындығын айтады [4].
ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры екендігі және осы пікір өзінің қаншалықты нақтылығын
бұл күнде әбден дәлелдеді. Еліміздің де ақпарат ағымында бірге қалқып бара жатқанына көп
уақыт өтпесе де бұл күнде әр үйдің төрінен компьютердің қоныс тебуі, көңіл қуантарлық жай.
Ақпараттық қоғамды құру, жаһанданудың әсерлерін басқару мәселелері оларды сезіну,
түсіндіру және тиімді түрде шешу мүмкіндіктері үшін дәстүрлі емес ұстанымдарды белсенді
іздеуді талап етеді. Осы ғасырдағы басты мәселелердің қатарында мойындалғандары: жердегі
ауа-райының өзгеруі, дәстүрлі этикалық бастаулардың жоғалуы, халықаралық жүйенің
тиімсіздігі. Жаһанданудың теріс жақтарына қоғамның ашықтығы мен коммуникациялардың
озық технологиялары жатады. Жер шарының тұрғындарын терроризм, нашақорлық, қылмыс,
індеттер, этникалық және нәсілшілдік жанжалдардың таралуы алдында қорғаусыз қалдыруы
да жатады.
Мысалы, әлемдегі миллиондаған адам үшін бірнеше ондаған жылдар бойы аяқ-қолы
керілген Иса пайғамбар бейнесі секілді қасиетті болған қызыл ту астындағы Ленин бейнесі;
қара қалпақты, қолында таяқшасы бар Чаплин және халықты қаһарлы соғысқа шақырған
Гитлер, Американың сұлулық символына айналған Мэрилин Монро ХХ ғасырдың
медиасимволдары болды.
Ақпараттандырудың мақсаты – интеллектуалды іс-әрекет қызметінің әлемді
оңтайландыруы. Бұл оқу-білімнің барлық формалары мен түрлеріне еркін қолжетімділік
есебінен, әрбір индивидтің танып-білу процесінің автономиясын, пәндік облыстардың
автоформализациясын қамтамасыз етеді.
Кастельстің информационализмі мәдениет пен институттардың сан алуандылығына
қарай әр түрлі формада көрініс табатын жаңа әмбебап әлеуметтік құрsлымының пайда болуын
білдіреді. Бұл жаңа әлеуметтік құрылым немесе өз кезегінде ХХ ғасырдың соңындағы
өңдірістің капиталистік әдісінің қайта құрылуы нәтижесінде қалыптасқан информационализм.
Сонғы жиырма жылда бір мезгілде қалыптасқан экономиканы Кастельс ақпараттық және
жаһандық деп түсінеді [5].
Медиамәдениет ақпараттық кезеңнің құбылысы ретінде қоғамның саяси және
экономикалық дамуына ықпал ететін көптеген әлеуметтік үдерістердің қуатты
катализаторына айналды. Осыған байланысты, медиамәдениеттің қызмет етуінің негізгі
бағыттары ғана емес, оның қоғамға ықпал ету ауқымы да өзекті болып табылады. Ғылыми
категория ретінде «медиамәдениет» термині «бұқаралық мәдениет» немесе «массмедиа»
секілді анықтамаларды қамти отырып, әлеуметтік-мәдени терминдердің сатысында өзіндік
орын алады.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Забих Ш.А.,
доктор юридических наук
Вопросы, связанные с правовым государством, во все времена представляли интерес
и остаются актуальными в современных условиях. Первые представления о правовом
государстве как об определенном государственном устройстве, осуществляющем свою
деятельность на основе закона, стали формироваться еще в Древнем мире. Политико-правовые
идеи и институты Древней Греции и Рима оказали значительное влияние на формирование
теоретических представлений, а затем и практики правовой государственности. Античные
философы отстаивали мысль о том, что государственность возможна лишь там, где
господствуют справедливые законы. Такие мыслители античности, как Сократ, Демокрит,
Платон, Аристотель и другие в своих поисках стремились к более совершенным и
справедливым формам общественной жизни. Тем самым, они старались найти такое
взаимодействие между правом и государственной властью, которое бы обеспечивало
гармоничное функционирование общества и при котором закон общеобязателен как для
граждан, так и для самого государства.
Значительный вклад в теорию правового государства внесли такие видные мыслители
XVIII-XIX вв., как: Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро,
Вольтер, П. Гольбах, Т. Джефферсон и другие. Именно с их именами связана разработка
нескольких важных идей: естественных прав человека, народного суверенитета, разделения
властей.
В теории родоначальника классической немецкой философии Иммануила Канта (17241804гг.) на качественно новую ступень было поднято обоснование идеала правового
государства. И. Кант в "Метафизике нравов" сформулировал определение государство как
"объединение множества людей, подчиненных правовым законам". Однако он еще не
употреблял термин "правовое государство", а использовал близкие по смыслу понятия –
"правовое гражданское общество", "прочное в правовом отношении государственное
устройство", "гражданско-правовое состояние". Особенность его определения заключалась в
том, что конститутивным признаком государства было названо верховенство правового
закона.
Мыслитель считал, что народу принадлежит законодательная власть, а исполнительная
власть подчинена законодательной. Судебная власть назначается исполнительной. Таким
образом, по его мнению, должно обеспечиваться равновесие властей, а не просто их
разделение. А в первойтрети XIX века термин "правовое государство" (по-немецки Rechtstaat)
ввел в научный оборот Роберт фон Моль и тем самым прочно утвердился в немецкой
юридической литературе.
Тема правового государства в русской политико-правовой мысли поднималась Д.И.
Писаревым, А.И. Герценым, Н.Г. Чернышевским, А.И. Радищевым, П.И. Пестелем и другими
мыслителями. А уже в завершенном виде русская концепция правового государства
сложилась в трудах видных правоведов и философов XIX – начала XX вв.: Н.М. Коркунова,
С.А. Котляревского, П.И. Новгородцева, Г.Ф. Шершеневича, Б.Н. Чичерина, Н.А. Бердяева и

других. Большинство из них принадлежали к представителям русского либерализма.
Либерализм в России того периода стремился преобразовать государственный строй
Российской империи в соответствии с образцами европейского пути развития. Казахская
интеллигенция того периода – Алихан Букейханов, Жаханша Досмухамедов, Жакып Акпаев,
Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов и другие в своих трудах также обращались к теме
правового государства, разделяя идеи либерализма. Основными идеями либеральных доктрин
были права и свободы личности, светский характер общества, политический плюрализм,
всеобщее избирательное право, парламент, правовое государство и режим законности.
Известно, что одним их основополагающих принципов демократического государства
является сильное и развитое гражданское общество. Гражданское общество – сфера
автономной активности человека, преследующего свои частные цели. При этом все участники
социального общения выступают как свободные и формально равные субъекты, реализующие
и защищающие свои интересы. А правовое государство представляет собой институцию
гражданского общества. При его отсутствии государство неизбежно утрачивает правовое
качество, ибо правоотношения возникают только между автономными частными лицами –
свободными собственниками [1, С.720]. Формированию гражданского общества с автономной
личностью способствовали три эпохи культурного развития: Возрождения, Реформации,
Просвещения. Результатом этих идейно-политических движений стало провозглашение
принципов ограниченного правления, всеобщего равенства перед законом и судом,
необходимости ликвидации сословных различий и верховенства индивидуальных прав и
свобод. Реализация этих политических идеалов произошла в ходе буржуазных революций
XVII – XVIII вв., которые завершили процесс перехода к гражданскому обществу. Для XIX –
XX вв. характерно многообразие подходов к анализу государственно-правовых явлений в силу
усложнения отношений между государством и обществом, заметное возрастание роли права в
регулировании социальных процессов, формирование международных стандартов как во
взаимоотношениях между государствами, так и между личностью и властью. В значительной
степени это было связано с самоорганизацией гражданского общества, повышением его
самодостаточности благодаря появлению политических партий, общественных движений и
гражданских инициатив [2, С.30]. Данные изменения не обошли стороной и казахский край в
конце XIX – начале XX веков.
Понятие «гражданское общество» нашло отражение в Конституции Республики
Казахстан: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая
государственность на исконной казахской земле, осознавая себя миролюбивым гражданским
обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия…принимаем настоящую
Конституцию». Понятие гражданского общества в Основном законе нашей страны
представлено на первом месте, что еще раз подтверждает значимость данного понятия.
Сегодня под гражданским обществом считается: 1) отделенная от государства структура,
состоящая из множества ассоциаций, добровольных объединений; 2) сфера реализации
общественных интересов, находящихся вне непосредственной деятельности государства; 3)
совокупность людей, строящих определенные отношения без вмешательства государства, на
основе свободы выбора. Гражданское общество реализуется на основе трех его составляющих:
экономической, политической и духовной сферах общества. Основным звеном, базой
развития гражданского общества и идеологически и практически могут выступать в
различные периоды разные сферы. Тем самым, современное гражданское общество есть
результат длительного исторического развития. Понятие «гражданское общество» означает
такое состояние социума, при котором создаются условия для соблюдения прав и свобод,
развития гражданской и политической активности, реального участия граждан в политике.
Становление гражданского общества взаимосвязано с формированием правового государства.
Гражданское общество и правовое государство, взаимодействуя между собой, образуют сферу
публичной политики.
Интересы демократии диктуют необходимость плюрализации общественных сил
(партий, движений, объединений и формирований граждан) в процессе выработки норм

естественного права и в ходе взаимного их влияния на государство. Главными политическими
объединениями в борьбе за власть и удержание власти в современном обществе выступают
политические партии. Большая роль принадлежит профессиональным союзам, объединениям
по возрастному и половому признаку. Сформированные такие организации упрощают
выявление интересов разных групп населения, поиск лидеров, способных воплощать волю
граждан в жизнь. Однако такая множественная (плюралистическая) демократия возможна
только в свободном обществе свободных людей. Гражданское общество вырастает из чувства
социальной ответственности – стремления гражданина самостоятельно, либо в кооперации с
другими гражданами брать на себя решение своих и общих проблем, не перекладывая их на
государство.
Социальный прогресс в Казахстане невозможен без ответственного гражданского
общества, умеющего критиковать и контролировать власть, заставляющего работать ее в
своих интересах. Поэтому государство должно не «управлять» добровольными
объединениями граждан, а поддерживать их, расширяя возможности их участия в
государственных делах. Достойное существование человека – это его свобода, благополучие,
безопасность и возможность развивать свои способности. Государство является инструментом
для достижения этих целей. Основной принцип такого общества: государство для человека, а
не человек для государства. И только свободное государство может обеспечить
благосостояние и безопасность своих граждан, получить перспективу динамичного развития
в XXI веке.
Следует отметить, что в стране существуют и конструктивно работают объединения и
союзы. Возникают все новые профессиональные, молодежные, экологические, культурные и
иные объединения. В стране зарегистрировано свыше 25 тысяч некоммерческих организаций
(НКО), из них 11 тысяч сосредоточены в городе Алматы [3]. Мегаполис в плане подъема и
развития НПО объективно занимает лидирующие позиции. Это связано как с концентрацией
гражданских институтов в южной столице, так и с тем, что здесь находилась и продолжает
находиться львиная доля донорских организаций. К примеру, в Алматы существуют
объединения
неправительственных
организаций:
Алматинская
конфедерация
неправительственных организаций «Әріптес» (АКНО); Алматинский Союз профсоюзов;
Алматинское городское общество инвалидов (АГОИ); Ассоциация по развитию гражданского
общества в РК (АРГО); Союз Кризисных центров Казахстана; Ассоциация молодежных
общественных организаций г.Алматы и другие. Довольно широк круг затрагиваемых проблем
неправительственными организациями: проблемы дольщиков; социальное обеспечение
незащищенных слоев населения; обеспечение жильем населения; коррупция в
правоохранительных органах; повышение цен на основные продукты питания и
коммунальные услуги; снижение процента ипотечного кредитования; нарушение прав
человека; неудовлетворительное состояние медицинского обслуживания; развитие
государственного языка; преступность и другие.
Важно отметить, что за время независимости Казахстана некоммерческому сектору
были предоставлены всевозможные условия для развития. Однако во многих случаях
количественный рост НПО опережает качественный. К сожалению, далеко не все они
ориентированы на отстаивание реальных интересов людей.
К институтам гражданского общества относятся не только политические партии,
местные сообщества, профессиональные союзы, религиозные объединения, творческие,
общественные и научные союзы и объединения, но и средства массовой информации (СМИ).
Гарантирование развития свободных СМИ позволит обществу встать на путь демократии, так
как граждане смогут получать объективную информацию о происходящих в стране и за
рубежом процессах. Именно СМИ формируют общественное мнение. Таким образом, в
решении ключевых задач формирования гражданского общества и важнейших социальных
проблем все более значительную роль играют современные пресса, электронные средства
массовой информации и Интернет газеты.

Следует указать и на другой важный факт – свободное общество может быть построено
только в рамках стабильной политической системы, которая исключает любой произвол и
предполагает активную роль государства в создании экономического порядка, имеющего
целью благосостояние для всех. Гражданское общество невозможно без признания свободы в
качестве абсолютной ценности в жизни человека. Только свободное государство может
обеспечить благосостояние и безопасность своих граждан и получить перспективу для
дальнейшего динамичного развития. Характерной чертой развития Казахстана стало тесное
взаимодействие между гражданскими институтами и государством. Одно из центральных
мест здесь занимает проведение общереспубликанских гражданских форумов, которые
являются эффективной диалоговой площадкой для обсуждения имеющихся проблем и путей
их решения на принципах равноправного партнерства и сотрудничества обеих участвующих
сторон.
В гражданском обществе важное место отводится духовно-культурной жизни.
Конституционно-правовые основы духовно-культурных отношений заключаются в
регулировке общественной жизни. Для укрепления позиций гражданского общества
государство заинтересовано в создании условий для оптимального развития духовнокультурной сферы личности, тем самым, развивая гражданскую активность, сознание и
патриотизм. Важную роль в развитии духовно-культурных отношений играют наука и
культура. Гражданственность не отрицает национальных особенностей граждан. Именно
культура, обычаи, язык и традиции хранят в себе присущие той или иной нации, народности,
этнической группе особенности. Из поколения в поколение казахи на генетическом уровне
передавали такие качества, как: уважение к старшему поколению, оказание помощи родным и
близким, больным и нуждающимся, хорошее знание своей родословной, почитание семейных
и исторических традиций. Особое внимание в Казахстане уделяется развитию казахского
языка, что оказывает влияние на становление казахстанской гражданственности. Семья,
образовательные структуры рассматриваются как важнейшие социальные институты, где
формируются основы социально-нравственного, патриотического воспитания, а воспитание у
граждан уважительного отношения к государственным символам страны
Еще в 2006 году Указом Президента была утверждена Концепция развития
гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 гг. [4]. Данный документ
предусматривал развитие гражданского общества в три этапа: Первый этап (2006-2008гг.) –
создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества. В
частности, в этот период разработаны соответствующие законопроекты, укреплены
механизмы сотрудничества госорганов. Второй этап (2009-2010гг.) был направлен на
достижение качественного роста гражданского общества. В этот период рассматривались
вопросы по развитию в стране социального партнерства в области трудовых отношений, что
обеспечивает реализацию прав казахстанских работников. Провозглашены механизмы
гражданского контроля за деятельностью органов государственной власти и принимаемыми
ими решениями, связанными с защитой прав и интересов граждан. Властные структуры стали
нести ответственность перед общественностью, то есть можно говорить о развитии
самоуправления. Самоуправление – форма самоорганизации граждан по месту жительства в
пределах определенных поселений в целях самостоятельного решения ими вопросов местного
значения непосредственно или через создаваемые органы (институты) местного
самоуправления. Третий этап начался с 2011 года, который предполагал, что институт
гражданского общества обретет системный и необратимый характер. Были внесены
корректирующие изменения в отношения с бизнесом и государственными органами для
оптимизации их взаимодействия друг с другом. Публикуются ежегодные доклады и
проводятся ежегодные слушания по проблемам развития казахстанского общества. В целом,
целью данной Концепции является совершенствование законодательной, социальноэкономической и организационно-методической базы для всестороннего развития институтов
гражданского общества и их равноправного партнерства с государством и бизнес-сектором в

соответствии с международно-правовыми инструментами в рамках международных
договоров и пактов в области прав человека и человеческого измерения.
Гражданское общество завоевало свое право на физическое существование и
политическую значимость благодаря определенной системе гарантий со стороны государства.
В этом заключается взаимообусловленность и взаимозависимость гражданского общества и
правового государства. Постепенное развитие правового государства, являющееся условием
существования демократического строя, содержит в себе не только традиционное разделение
власти на три ветви, но и дополняющее их разделение между гражданским обществом и
государством. Для того, чтобы создать в Казахстане демократическое правовое государство,
достаточно обеспечить выполнение в полном объеме действующей Конституции. В целом,
развитие современных гражданских институтов (НПО, СМИ, политических партий,
профсоюзов и пр.) и поощрение социальной активности служат катализатором устойчивого
развития страны и создает гарантии экономических и политических прав и свобод граждан.
Развитие гражданского общества является важным условием для создания
демократического, светского, правового и социального государства. Общественный прогресс,
демократическое развитие, экономический подъем возможны только при активном участии
граждан во всех важных сферах жизнедеятельности общества.
1 Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под общ. ред. член-корр. РАН, доктора юрид.
наук, проф. В.С. Нерсесянца. –М.: Издательская группа НОРМА – ИНФА, 1999. – 832.
2 Мухаев Р.Т. История политических и правовых учений. Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «юриспруденция». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 591с.
3 Официальный сайт города Алматы. Информация о развитии гражданского общества в г.Алматы: проблемы и
перспективы www.almaty.kz/page.php?page_id=266&lang=1.
4 Указ Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года N 154 //Казахстанская правда. – 2006. -N 183 (25154).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-СМИ УЗБЕКИСТАНА
Муминова Ф.,
доктор филологических наук, профессор Университета мировой экономики и дипломатии,
г. Ташкент, Узбекистан
Понятие и категории онлайн-СМИ.Основным движущим фактором развития
журналистики, масс-медиа является технологический. История современной журналистики
начинается с изобретения печатного станка И.Гутенбергом в середине ХV века и выпуска им
повременных печатных изданий, календарей, брошюр, религиозных материалов. С
изобретением радио, стало появляться радиожурналистика, а такое техническое новшество
как телевидение, положило начало возникновению тележурналистики. Возникновение
понятия «средство массовой информации» (СМИ) связывают именно с включением в сферу
распространения информации телевидения. Компьютерная технология, кабель и
искусственные спутники земли стали предпосылкой развития интернет или онлайнжурналистики, онлайн-СМИ.
Виртуальные СМИ кардинально преобразовали журналистику, изменили традиции
взаимосвязи редакции с аудиторией, повлияли на возникновение глобальной инфосферы,
наполнили новым содержанием понятия «интерактивность»,«обратная связь», появились
блогеры, гражданская журналистика и межличностная коммуникация в онлайн-режиме.
Активно также стали развиваться медиамаркетинг, медиабизнес, медиауслуги и другие виды
деятельности журналистов, ставшие собственниками или совладельцами холдингов, крупных
медиапорталов.
Развитие в онлайн-журналистике социальных сетей, радио и телевещания, создание
традиционными масс-медиа электронных версий своих изданий, пресс-служб, виртуальные
взаимодействиягосорганов с широкой общественностью также явились плодом интенсивного

внедрения в общественную жизнь компьютерных коммуникационных технологий. Гайджеты,
айфоны, сотовые телефоны, планшеты стали серьезными конкурентами в распространении и
доставке оперативной информации многим виртуальным и традиционным СМИ.
Предпосылки развития онлайн-СМИ в Узбекистане. Следует заметить, что основным
реформатором и двигателем развития в Узбекистане интернет- журналистики стало
государство. По его инициативе в 1996г был создан Информационный центр, который обладал
широкой компьютерной сетью и регулярно снабжал традиционные СМИ новейшей
информацией, новостями, циркулировавшими в мировых онлайн-сетях. Развивалась и
правовая-нормативная база. Так, были приняты закон «Об информатизации», постановления
«О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационнокоммуникационных технологий», «О мерах по дальнейшему совершенствованию
правительственного портала Республики Узбекистан в сети интернет с учетом предоставления
государственных услуг». «Комплексная программа развития национальной информационнокоммуникационной системы Республики Узбекистан» на 2013-2020 годы» и др.
Правительство также приняло ряд постановлений и мер по развитию в республике
информационных
технологийв
образовательных
учреждениях,
культурных
и
информационных организациях, службах, производственных предприятиях. Также была
поставлена задача по широкому обучению молодежи и работающих лиц компьютерной
грамотности и повышению квалификации в сфере информационных технологий. В вузы,
средние специальные и общеобразовательные учреждения были введены специальные
предметы, курсы по информационным и коммуникационным технологиям. Были созданы
фонды, республиканские и региональные центры, курсы по получению дополнительного
образования по современным педагогическим, инновационным и интернет- технологиям.
На факультетах международной журналистики Узбекского государственного
университета мировых языков и Национального университета Узбекистана были открыты
кафедры «Массовых коммуникаций» и «Интернет-журналистики». Были защищены
несколько кандидатских диссертаций по этим направлениям.
Творческий союз журналистов Узбекистана совместно с Общественным фондом по
развитию независимых печатных СМИ и информационных агентств, Национальной
ассоциацией электронных СМИ Узбекистана и другими организациями стали учредителями
нескольких премий и конкурсов на лучшие журналистские работы, проекты в сфере
электронных СМИ. Все эти действия и внедрения дали свои результаты, повлияли на широкое
развитие онлайн- СМИ, интерактивных социальных сетей, веб-сайтов в интернетпространстве.
Функционирование онлайн-СМИ Узбекистана.
Общей тенденцией развития онлайн-СМИ в Узбекистане является рост числа соцсетей,
негосударственных независимых интернет-СМИ, мультимедийные преобразования,
трансформация масс-медиа, конвергенция. Меняется и роль получателя информации, нередко
он в активном коммуникационном процессе становится соавтором обсуждаемого материала
идаже создателем нового контента.
Узбекское агентство по печати и информации представило статистические данные о
СМИ Узбекистана на 1 июля 2015г. В них указано, что в Республике Узбекистан
государственную регистрацию прошли 1417 средств массовой информации. Из всех средств
массовой информации 58,6 % являются негосударственными. 1 Активно сотрудничают и
освещают события в нашей республики зарубежные корреспонденты, аккредитованные при
МИДе Узбекистана. Они представляют более 40 СМИ зарубежных стран, в их числе МИА
«Sputnik», Агентство «Синьхуа», газета «ЖеньминЖибао, Агентство «Франс-Пресс»,
Агентство «Рейтер», «Казинформ», Агентство «Хабар», КНИА «Кабар» и др. 1
Многие проблемы интернет-журналистики стали основной темой республиканских
научно-теоретических конференций, семинаров, круглых столов и дискуссий. Так, на
ташкентском научно- теоретическом семинаре «Актуальные вопросы развития национальной
интернет-журналистки», приводились такие данные: с момента регистрации домена «uz» 29

апреля 1995г ежегодно отмечалось увеличение числа размещенных на нем веб-сайтов. В
феврале 2010 г был зарегистрирован 10-тысячный веб-сайт в национальном интернет –
пространстве, а спустя два года этот показатель возрос более 18 тысяч. Ежемесячная
посещаемость веб-сайтов СМИ Узбекистана составляла в первое десятилетие 2000-х годов
более 820 тысяч пользователей, в среднем в месяц зарегистрировано было более 11 миллионов
просмотров веб-сайтов.
На конференции«Онлайн-журналистика: вчера и сегодня», состоявшаяся в начале 2018
г в Узбекском государственном университете мировых языков приняли участие ученые,
педагоги, практики, руководители электронных СМИ, молодые исследователи и студенты.
Выступившие отмечали, что в современном информационном пространстве доминируют
электронные масс-медиа, интернет-коммуникации, данные из социальных сетей. Традиционные периодические печатные издания, заметил декан факультета международной
журналистики УзГУМЯ Алишер Матъякубов, не имеющие веб-страниц или онлайн-версий,
становятся малоэффективными в продвижении своего имиджа и завоевании популярности
среди широкого круга читателей. Сегодня становится заметным, что практика сферы
опережает теорию.
аведующая кафедрой журналистики Каракалпакского государственного университета
ЗихаОразимбетова,
доцент
УзГУМЯ
Ирода
Исмаилова,
руководитель
сайта
«Qalampir.uz»КамарадинШайхов и другие рассказали об особенностях подготовки и подачи
информации в интернет-СМИ, о встречающихся фактах нарушений правовых и этических
норм. Погоня за «громкой» новостью, желание оперативно отреагировать на произошедшее
событие нередко оборачиваются причинами публикации недостоверных сведений,
ошибочных оценок, и мнений. В докладах участников также говорилось, что предпочтения
пользователей, рост спроса аудитории на краткую и визуальную информацию с интересным
заголовком диктуют изменения в методике журналистской работы. Вместе с тем это не
должно снижать требований к серьезной и скрупулезной работе по поиску истины, анализу
фактов и различного рода сведений. Лишь основательно оценив объективное положение дел,
сотрудник СМИ может переходить ко второму этапу - подбору наиболее яркой и
впечатляющей формы подачи статьи для массового читателя.1
Современные СМИ Узбекистана, как печатные, так и аудиовизуальные имеют свою
платформу, веб страницы в интернете, Они активно входят в глобальную информационную
сферу, представляют обширную информацию а событиях как внутри страны, так в за рубежом.
Виртуальный мир включает пользователей, читателей самых разных национальностей и сфер
интереса. Узбекистан как часть международного информационного пространства активно
участвует в нем и представляет многообразную палитру жизни своего народа.
ЖАҢА МЕДИАДАҒЫ КОНВЕРГЕНТТІ ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ
БҮГІНГІ ТЫНЫС-ТІРШІЛІГІ МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Кеңесбаева Ш.С.,
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университетінің доценті, ф.ғ.к.,
Конвергенция латынша «convergere» – жақындау, қосылу деген мағынаны білдіреді.
Конвергенция – бұл нарықтардың қосылуы, эволюциялық процесс деп айтар едік.
Демек, жаңа медиа – журналистиканың кезекті даму сатысы.
Бүгінгі «ауыздан түспей, құлаққа сіңген» мультимедианы, шындап келгенде, 20
ғасырдың соңында айта бастады.
Бүгіндері ғаламтор, электронды пошта, телевизиялық кабельді желі немесе қарапайым
компакт-дискі арқылы ешбір қиындықсыз мәтіндік, визуалды және дыбыстық ақпараттарға

қол жеткізе аламыз. Және бұл ақпарат таратудың кәдімгі тәсілі емес, бұл видео мәтіннің
жалғасы, ал дыбыс фотоларға сәйкес безендірілетін арнайы кеңістікке ұласты.
Мінеки, дәл осы тұста БАҚ-тың мультимедиатизациясы туралы сөз қозғағанда, бүгінгі
медиа журналистикадағы жаңа термин «конвергенцияны» да ескергеніміз жөн.
Мультимедиа дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының жалпы табиғаты мен
құрылысына қалай ықпал етуде? Әлбетте, мультимедиа бұл тек технологиялық құрылғылар
мен әдемі суреттер емес. Бұл ақпарат таратудың түбегейлі жаңа түрі. Нәтижесінде,
конвергентті журналист пен конвергенттік редакциялар пайда болды. Жаңа медиа
технологиялар дәстүрлі БАҚ ұстанымдарына үш бағытта әсер етеді:
– журналистер бұдан былай контент жасау мүмкіндігіне ие болды;
– ақпаратты таратудың алып кеңістігі пайда болды;
– ақпаратты таратуда жаңа технологиялар қалыптасты.
Дәстүрлі БАҚ дегенді біз қалай түсінеміз? Әрине, оны теориялық тұрғыдан
қарастыратын жүздеген оқулық-еңбектер бар. Дәстүрлі БАҚ-та газеттік ақпарат газеттің
форматында, радиодағы ақпарат радио талаптарына сай беріледі.
Дегенмен де, қазіргі таңда қазақ медиа кеңістігінде жаңа медиа технологияларды
пайдалана отырып, сәтті конвергенцияның үлгісі болатын бірнеше ақпарат агенттіктері бар.
Олардың қатарына: «Тенгри ньюс», «Б-ньюс», «ҚазАқпаратты» және т.б. енгізе аламыз.
«Журналистік кәсіби білімі жоқ адамдар жаңа технологияларды БАҚ-ты қалыптастыру,
дамыту, жақсарту және тексеру үшін пайдаланатын болады» немесе «Азаматтық
журналистика, бұл – бұрынғы аудитория» дейді шетелдік журналистер. Расында да, бүгінгі
жаңа медиа ұсынып отырған технологиялар кәсіби журналистік білімді қажетсінбейтін
деңгейге жетті.
ХХІ ғасыр БАҚ үшін шешуші ғасыр болғаны анық. Себебі, ғаламтор көптеген жаңа
мүмкіндік ашып, жыл өткен сайын дәстүрлі БАҚ тарататын ақпаратты дүниежүзілік ғаламтор
желісіне тасымалдады. Уақыт зымырап өтіп жатыр, бірақ газет оқуды халық әлі де
тоқтатпайды. Тіпті, ғаламтордағы кез келген ақпаратқа иланбайды керісінше, сенімсіздікпен
қарайды. Сол себептен, үйреншікті телевизия, радио мен газет сынды дәстүрлі бұқаралық
ақпарат құралдарының ғаламтор кесірінен жұмысы тоқтатылады деу астамшылдық. Осы ретте
дәстүрлі БАҚ-тың конвергенция үдерісін бастан кешіруі заңды. Конвергенциялық үдерістің
дәстүрлі БАҚ кеңістігінде пайда болуына не себеп? Тарих тәжірибесі дәлелдегендей,
инновация себептен себепсіз пайда болмайды. Айталық, ақпаратты сақтау кітап басып
шығаруға, қашықтықтан байланысу – телеграфқа, кейін сымды телефонға, ұялы телефонға, ал
қозғалыстағы көріністі түсіріп алу – телевизияның дамуына алып келді.
Журналистикадағы конвергенция үдерісі алдымен, халықтың –көрерменнің,
тыңдарманның, оқырманның соңғы 20 жылдағы жаңа талаптарынан туды. Себебі, тұтынушы
тарапы ақпаратты басқаша қабылдап, басқаша тұтынатын болды. Бүгін нағыз ақпараттар
тасқыны заманында өмір сүргендіктен, қарапайым адам күнделікті медиахабарламалардың
сан алуан түріне тап болады.
Бүгіндері ауылды-аймақ тұрғындары өзі қалаған газет-журналдарға жазылып,
спутниктік антенналардың арқасында 80-ге жуық телеарналарды тамашалап, әлемдік ғаламтор
желісіне қосылып отыр. Қала тұрғындары кез келген уақытта, кез келген жерде (ұялы телефон,
планшет арқылы автобуста, көшеде, дербес компьютерінің арқасында жұмыс барысында
ақпарат оқи алады) ақпараттанып, ғаламтор белсендісі болып жүр. Әлбетте, мұның барлығы
тұтынушылардың ақпаратты жаңа ой-түсінікпен қабылдауына алып келді. Шындығында,
адамдар әлеуметтік жаңа кеңістіктің қалыптасуынан аз жұмыс істеп, керісінше, барынша
көбірек тұтынуға көшті.
Біз сандық технологиялар дәуірінде өмір сүреміз. Конвергенция ақпараттық өнімді
жасау, жинау және таратуға зор ықпал етеді. Конвергенция БАҚ құрылымын қайта құрып,
ақпараттарды басқару тәсілін түбегейлі өзгертіп қана қоймай, мәтіндік, визуалды, аудио,
аудиовизуалды, графикалық және т.б. элементтерден тұратын жаңа бизнестің негізін салып

отыр. Ақпарат құралдарының бір түрінің екінші түрге өзара ықпал етуі қазіргі медиа дамудың
мультимедиялығын анықтайды.
Конвергентті журналистика – медиа холдингтің (интернет, радио, телевидение, пресса)
құрамындағы ақпарат құралдарының барлық түрі үшін хабар тарататын редакция.
Конвергентті редакция – журналистер қызметінің жаңа моделі іспеттес. Ол
журналистердің жұмысын барынша жедел, жақсы ұйымдастырылған әрі өнімді етуге
мүмкіндік береді. Конвергентті редакция өз ішінде газеттегі мақала мазмұнының тереңдігін,
бейне материалдардың эмоциялық әсерін жеткізетін толыққанды материал ұсынады.
Бұқаралық ақпарат құралдарының арасында жаңадан тәуелсіз БАҚ пен медиа ұйымдардың
пайда болуымен ақпараттар ағымының көбеюіне алып келген үрдістер орын алуда.
Қазақстандық нарық үшін «журналистиканың конвергенциясы» әлі тың тақырып
болып қалып отыр. Десек те, отандық ақпарат құралдары мультимедиялық редакцияларға
көшуді белсенді қолға алып жатыр. Ірі медиа холдингтердің барлығы дерлік өз ішінде
мультимедиялық кеңістіктерді құруда. Ендігі мәселе олардың жұмысының қаншалықты
сапалы деңгейде ұйымдастырылуында.
Қазақтілді ақпарат кеңістігіндегі интернеттің рөлі қандай? Сөз жоқ, ғаламтор
қазақстандық жаңа масс-медианың келбетін қалыптастырып, электронды үкімет, порталдар
мен сайттар, блогосфералар, әлеуметтік желілер арқылы қазақтілді БАҚ интеграциясын
жасады. Бірақ, оның барлығы жаңа медианарық талаптарына сай келе ме?
Жаңа медианарықта өз өнімін өткізіп, бәсекеге қабілетті болу – қазіргі редакцияның
басты талабы. Кей деректер бойынша, Қазақстанда 2500-ден астам газет-журнал, 300-ге жуық
интернет-портал, 8 мыңға жуық интернет сайт қызмет етеді. Бірақ, осы ақпарат құралдарының
барлығы танымал дей алмаймыз. Сондықтан, күнделікті интернетке тәуелді мына заманда
БАҚ-тың да оқырман сұранысына лайық бейімделуі керек.
Медиа сарапшылардың пікірінше, соңғы бес-алты жыл аралығында көптеген елдерде
баспа басылымдары саны жағынан 20 пайызға дейін төмендеген. 50 пайызға дейін жарнамадан
қағылған әлемдік атақты басылымдар редакцияларын шұғыл реформалап, интернет нұсқаға
ауысуды қолға алған екен. Мысалға, Америкадағы әйгілі «Time» газетінен кейінгі екінші
орындағы «Newsweek» апталығы 2013 жылдың басынан бастап, газеттің баспа нұсқасынан бас
тартқан. Мұның себебін, басылымның бас редакторы Тина Браун: «жаңа медианарықтың
қарқынды дамуын ешкім тежей алмайды сондықтан, көштен қалмау керек» деп түсіндіріпті.
Ал «Time» газетінің өзі соңғы 7 жылда 19 пайыз оқырманын жоғалтып, 3,3 млн.ға тиражы
азайған екен.
Америкалық «Research Center» зерттеу орталығы АҚШ-тағы баспа БАҚ-тың соңғы 10
жылда 20-дан 40 пайызға дейін төмендегенін жазады. Дәл осындай жағдай Батыс Еуропада да
орын алып отыр. Англияның атақты «The Guardian» газетінің редакциясы жақында
басылымның Интернет-газетке көшкелі жатқанын хабарлады. Германияда 18-29 жас
аралығындағы жастар арасында жүргізілген сауалнамада жастардың бір пайызы ғана газетті
сатып алып оқитынын айтыпты. Францияның атақты «Liberation» апталығының тиражы соңғы
он жылда 129 мың-ға кеміп, 28 пайызға азайып кеткен. Ресейде 2013 жылы баспа БАҚ-қа
жарнама беру 5 пайызға кеміп, медиахолдингтер 8 млрд. рубль жоғалтыпты.
Мультимедиялық журналистиканың бірнеше анықтамасы болса да, біздің түсінігімізде
қазір редактордың жаңа медианы игеруіне байланысты анықталып отыр. Редактор
журналистерден ақпаратты жедел әрі сапалы, фото, видео нұсқасымен талап етіп қана қоймай,
оқырманға жетуі үшін әлеуметтік желіде барынша насихаттауды талап етуі қажет.
Батыста осы конвергентті журналистика коммерциялық талаптар үшін дамыған. Біздің
елімізде қоғамның сұранысына қарай бейімделіп отыр. Себебі, қазір интернетке қолы
жеткендердің көбісі әлеуметтік желілерге тіркелген. Мәселен, 2011 жылы Facebook-та 340
660 қазақстандық болса, 2012 жылы бұл сан 450 мыңға жеткен. 2013 жылы жарты
миллионннан асқаны анық. 2012 жылы Twitter-дің қазақстандық қолданушыларының саны бес
жүз мыңға жетіпті. Ресейлік коммуникациялық сервис mail.ru, «Мой мир» желісіне күн сайын
1 млн. 562 қазақстандық қолданушы кіреді екен. Ал әлеуметтік желілердің ішінде 2008 жылы

алматылық студенттер құрған Yvision.kz блог-тұғырнамасына бүгінде 238 900 қолданушы
тіркелген.
Демек, редакция тұщымды ақпарат ұсына білсе, мыңдаған оқырман «маңызды»
мақалаңызды, блог жазбаңызды «қабылдауға» әзір отыр. Бұл интернеттің қазақ баспасөзіндегі
рөлін тағы көрсетсе керек. Еліміздегі тиражды, танымал газеттердің редакциялары жаңа
медианарыққа бейімделіп, басылымның интернет сайттарын да оқырман назарына ұсынып
келеді. Соңғы 5-6 жылда сондай интернет-газеттердің өз аудиториясы қалыптасып,
басылымның қағаз нұсқасынан гөрі өтімдірек бола бастағаны айтылып жүр. Мұнымен қатар,
қоғамдық-саяси бағыттағы қазақтілді тәуелсіз сайттар мен порталдар интернет
қолданушылардың негізгі бөлігін өзіне қарата алды. Яғни, интернет қазақ оқырманын ақпарат
кеңістігінде тоғыстырды. Қоғамдық пікірдің қалыптасуына ықпал етіп, БАҚ пәрменділігін
арттырды.
Қазақтілді ақпарат кеңістігіндегі интернеттің рөлі туралы айтқанда қазақ
журналистикасының мазмұнын да естен шығармағанымыз абзал. Сауатты жазумен қатар,
жанрды, қызықты айдарларды дамыту – қазақ оқырманын тартудың бірден-бір құралы.
Сөз соңында айтарымыз, интернет қазақ баспасөзіне жаңа леп әкеліп қана қоймай,
талапты да күшейтті. Ендігі жерде интернет қолданушы қазақ аудиториясы қазақтілді БАҚтан сапалы дүниелер күтеді. Қазақ баспасөзі сапалы, қазақ журналисі өткір де сауатты болсын
деген ойдамыз.
Қорытындылай келе айтарымыз, журналистің ақпаратты шынайы, жылдам, түсінікті
жеткізуі керек деген құндылықтар әлі де маңызды. Бар болғаны журналистер әр алуан
медиадан ақпарат алып жатқан оқырмандарының талап үдесінен шығып, мультимедиалануы
керек.
«Қай елдің баспасөз күшті болса, сол елдің өзі де күшті» деп Алаш қайраткері
Міржақып Дулатов ХХ ғасырда айтса, ХХІ ғасырда бұл аталы сөздің де формасы өзгергендей.
Яғни, қай елдің ақпарат кеңістігі, ғаламторы күшті болса, сол ел ғана өзінің «ақпараттық
иммунитетін» қалыптастырып, басқаға мойындатпақ, танытпақ.
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ
В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ КАЗАХСТАНА
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Миграционные вопросы в современный период приобретают особую актуальность. С
одной стороны, современный мир становится более подвижным, благодаря технологическому
прогрессу расстояния между странами сокращаются во временном измерении. С другой
стороны, открываются границы между странами. Соответственно, сокращается время,
необходимое на то, чтобы оказаться в другой стране, прозрачность границ мотивирует
индивидов быть более мобильными и подвижными. Это обусловлено как целеполаганием
«увидеть мир», так и найти более комфортные условия для проживания и работы.
Центральная Азия со времен Великого Шелкового Пути находилась на рубеже между
Западом и Востоком и передвижении товаров и людей. Сегодня сотни тысяч человек
ежедневно пересекают международные границы в поисках работы и лучших возможностей.
Миллионы людей из Центральной Азии работают за пределами своих стран и обеспечивают
свои семьи. За последние десять лет, денежные переводы мигрантов стали важнейшим
источником для развития стран Центральной Азии.
По словам главы миссии МОМ в КазахстанеДеянаКесеровича, увеличивающаяся
миграция создает множество новых вызовов не только для мигрантов, но и для сообществ и
правительств. Эти вызовы включают следующие проблемы: увеличение нерегулируемой

миграции, контрабанда и торговля людьми; перемещение населения как результат
конфликтов, природных катастроф и экономического кризиса; проблемы безопасности,
правопорядка и общественного здоровья; а также сложности межгосударственного
сотрудничества по различным аспектам миграции [1].
Важную роль в урегулировании миграционных процессов играют Международная
организация по миграции в Казахстане и Центральной Азии, Международная организации
труда и Фонд «Миграция XXI век», в которой Казахстан имеет свое представительство.
Большое внимание миграционной тематике уделяет Организация Объединенных Наций.
Международная организация по миграции в Казахстане и Центральной Азии начала
свою деятельность в Центральной Азии в 1992 году. С этого периода МОМ предоставляет
помощь в определении устойчивых и совместных решений для управления миграционными
процессами. Через сеть своих офисов, партнерские НПО, региональные тренинги и обмен
информацией, МОМ оказывает помощь всем странам Центральноазиатского региона.
МОМ придерживается принципа, что «гуманная и упорядоченная миграция приносит
пользу мигрантам и обществу». В этой связи, МОМ играет большую роль в поддержке усилий
государств в управлении трудовой миграцией, особенно в управлении краткосрочными
передвижениями и циркулярной миграцией.
Международная организация труда является специализированным агентством ООН,
которое ставит своей целью продвижение принципов социальной справедливости,
международно-признанных прав человека и прав в сфере труда. Она была создана в 1919 году
и является единственным сохранившимся крупным результатом Версальского договора, в
рамках которого была создана Лига Наций. МОТ стала первым специализированным
агентством ООН в 1946 году.
В Казахстане МОТ оказывает поддержку в рамках национальной Программы
Достойного Труда (НПДТ), разработанной в сотрудничестве с правительством,
организациями работодателей и работников. Она определяет приоритеты в рамках
национальных программ развития и направлены на решение дефицита достойного труда через
консультации по вопросам политики и наращивания потенциала страны [2].
В качестве примеров включенности международных организации в решение проблем
миграции, можно рассказать о многих проектах Международной Организации по Миграции
(МОМ) в Казахстане:
1. Проект «Достоинство и права» при поддержке Агентства США по международному
развитию (USAID).Основной целью проекта является продвижение вопросов достоинства и
прав человека в государственной политике и общественной культуре стран Центральной Азии.
Проект направлен на повышение осведомленности и знаний населения, в том числе
мигрантов, об их правах. Также проект будет способствовать улучшению понимания
Международного миграционного права (ММП) при содействии как государственных
организаций, так и неправительственных структур. В целом, проект продолжит деятельность
по вопросам борьбы с торговлей людьми (БТЛ), вопросам трудовой миграции, а также
расширит свою деятельность охватив проблемы в области прав человека в Центральной
Азии.В связи с этим МОМ проводитконкурспроектных заявок от организации гражданского
сектора «Мониторинг соблюдения прав человека уязвимых групп, таких как трудящиесямигранты, ЖТЛ, жертвы насилия по гендерному признаку, женщины-мигранты, молодежь в
Казахстане».
2. Региональная программа в области трудовой миграции в Центральной Азии и России
(КАРМП), которая была реализована Международной организацией по миграции, Всемирным
банком и ООН Женщины, при поддержке Департамента международного развития
Правительства Великобритании Программа призвана содействовать более эффективной
защите прав и повышению социальных и экономических возможностей трудящихсямигрантов мужчин, женщин и их семей. Данная цель может быть достигнута путем
повышения потенциала государственных органов и других заинтересованных сторон,

принимающих участие в разработке политики и предоставлении услуг; улучшение доступа к
услугам для трудящихся-мигрантов и членов их семей; поддержка женщин и детей,
оставшихся в Таджикистане и Кыргызстане.
3. Программа по переселению обеспечивает процесс безопасного, упорядоченного и
экономически эффективного перемещения беженцев, мигрантов и других лиц,
представляющих интерес для организации, в страны их назначения. Перемещение лиц из
Узбекистана осуществляется под непосредственным руководством Миссии МОМ в
Казахстане. Основными странами переселения беженцев из Казахстана являются США,
Канада и Скандинавские страны, такие как Дания, Норвегия и Швеция. Миссия МОМ в
Казахстане работает в тесном сотрудничестве с принимающими государствами, Управлением
Верховного Комиссара по Делам Беженцев (УВКБ ООН) и неправительственными
организациями (НПО).
4. Программа «Здоровье мигрантов» – это оценка здоровья. Обследования служат для
обнаружения и диагностики серьезных состояний, таких как туберкулез, инфекции,
передающиеся половым путем (ИППП), ВИЧ/СПИД, психические расстройства и
расстройство развития, некоторые хронические заболевания. Перечисленные состояния могут
рассматриваться правительством страны-назначения как неприемлемые, в этом случае, МОМ
направляет на лечение. Благоприятно завершив лечение, мигранты могут продолжить процесс
переселения. Сервис по оценке здоровья доступен для следующих направлений: Канада,
Австралия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки
(беженская программа).
5. Программа оказания помощи в добровольном возвращении, задачей которой
является организованное, гуманное и экономически эффективное возвращение и реинтеграция
мигрантов, которые не в состоянии или не имеют желания находиться на территории страны
пребывания, и желают вернуться в страну происхождения.
Миссия МОМ в Казахстане оказывает содействие лицам, вернувшимся на Родину, данная
деятельность включает в себя: оказание помощи по прибытии в Аэропорту, а также помощь в
реинтеграции по программам возвращения, которые осуществляются Миссиями МОМ
из Бельгии, Канады, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии,
Турции и Великобритании.
6. Программа противодействия торговле людьми направлена на предотвращения
незаконного вывоза граждан за границу с целью сексуальной и трудовой эксплуатации. В
течение последних десяти лет, при поддержке международных доноров, МОМ было
реализовано значительное количество проектов, направленных на предотвращение торговли
людьми, защиту жертв торговли людьми, преследование вербовщиков и торговцев людьми, и
развитие регионального сотрудничества среди стран Центральной Азии. MOM также тесно
сотрудничает с международными и неправительственными организациями.
7. Проект фото-истории «Мигранты: невидимая сила в Центральной
Азии»,включающий два компонента: фотографии и рассказы, ставит своей целью:
привлечь граждан Центральной Азии, студентов вузов и художников/фотографов, к участию
в открытом конкурсе; содействовать диалогу между изображением и словом (текст,
описывающий
серию
фотографий
или
объясняющий
ее
концепцию);
подчеркнуть повествовательную силу образа. Проект предоставляет возможность народу
Центральной Азии рассказать через свои фотографии и истории, что для них означает
миграция. Проживая в регионе, где мобильность населения всегда была неотъемлемой частью
кочевой жизни, современные граждане Центральной Азии становятся гражданами всего мира
через миграцию внутри региона и за его пределами. Их истории о миграции складываются из
того, какой выбор они делают, с какими трудностями сталкиваются, как они включаются в
новые общества и как их там принимают, как они ищут лучшей жизни, стараясь сохранить
достоинство и уважение к своим правам.
Итогомдвух семинаров «Понимание уязвимости мигрантов: подход, основанный на
поиск решений к глобальному договору, направленный на снижение уязвимости и

расширению возможностей мигрантов» (Нью-Йорк 2016, Женева 2017) стала книга
«Международный Диалог по Вопросам Миграции 2017».
Также по результатам исследований, в том числе полевых за 2017 год издана
литература: «Возвратная миграция и вызовы в Центральной Азии: анализ рисков – 2017»,
«Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии»; «Право мигрантов
на здоровье в Центральной Азии: вызовы и возможности»; «Руководящие положения: по
защите мигрантов в странах, переживающих конфликт или стихийное бедствие» и др.
Таким образом, миграция населения - сложный процесс, в который вовлечены
государства (принимающая сторона и страна-донор, международные организации по
миграции, неправительственные организации, мигранты, население). И, безусловно, от
эффективности мероприятий, проводимых Международные организации по миграции в РК и
зависит как благоустройство мигранта, так и сохранение порядка, безопасности жителей
принимающей страны.
Список использованных источников:
1.http://www.iom.kz/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/264-kazakhtvru
2.http://www.iom.kz/?option=com_content&view=article&id=15

О ПРАКТИКО-ОРИНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ЖУРНАЛИСТОВ
Жусупова А.М.,
Кандидат филологических наук, зав.кафедрой журналистики и коммуникационного
менеджмента, Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова,
Резюме. В статье рассматривается один из аспектов казахстанского медиобразования,
актуализированный под воздействием потребностей информационного рынка. Современные
экономические и социальные условия диктуют новые требования к подготовке
квалифицированных кадров в стенах высших учебных заведений: спеицалистов, способных
успешно разрабатывать и внедрять не тошлько современнные наукоёмкие технологии,
реализовывать реальные бизнес-проекты, но и осуществлять профессиональную
информационно-публицистическую деятельность. В сложившейся ситуации высшая школа
ставит перед собой задачу изменения технологии обучения: переход от технологии передачи
знаний к технологии обучения с приобретением опыта. Идея не новая, но тем не менее
оладающая своебразными нюансами. Будущий журналист или PR специалист, задумываясь о
цели получения профессиональных навыков в информационно-коммуникативной
деятельности, создаёт у себя в голове представление о том, какие изменения должны с ним
произойти в ходе формирования гармоничной личности. Так известно нормативное
представление о гармоничной журналистской деятельности. Цели изменений за годы
обучения в вузе с точки зрения выпускника: развитие журналистской личности;
гарантированное трудоустройство и конкурентный уровень заработной платы.
На выходе из стен университета, уже имея на руках диплом с квалификацией
«журналист», молодой человек должен обладать определенными компетенциями. Будущий
журналист или PR специалист, задумываясь о цели получения профессиональных навыков в
информационно-коммуникативной деятельности, создаёт у себя в голове представление о том,
какие изменения должны с ним произойти в ходе формирования гармоничной личности. Так
известно нормативное представление о гармоничной журналистской деятельности. Цели
изменений за годы обучения в вузе с точки зрения выпускника: развитие журналистской
личности; гарантированное трудоустройство и конкурентный уровень заработной платы. На
выходе из университета как говорится он должен обладать определенными компетенциями. В
частности, в ходе развития журналистской личности формируются прогностические
компетенции, которые предполагают знание рынка СМИ и PR, понимание тенденций,

происходящих в практике информационно-коммуникативной деятельности. Другая группа
компетенций формируется в ходе решения проблем трудоустройства и конкурентного уровня
заработной платы. Это так называемые адаптационные компетенции, развивающие умение
предвидеть ситуации и перестроиться в зависимости от складывающихся обстоятельств [1].
Необходимость внедрения практико ориентированного обучения в официальных
источниках чаще упоминается по отношению к вузам, ориентированным на подготовку
инженеров, технологов, программистов, аграриев, т.е. специалистов производственной сферы.
Но образовательный процесс специальности «Журналистика» в КГУ имени А.Байтурсынова
убеждает, что и в социальной сфере, к коей мы относим и журналистику, молодому
специалисту важно уже в стенах университета приобрести необходимые знания, навыки и
умения, чтобы при поступлении на работу быть готовым к выполнению редакционных
заданий.
В КГУ имени А.Байтурсынова подготовка специальности «Журналистика» ведется
более 20 лет, т.е. уже в условиях рыночной экономики и внедрения информационнокоммуникативных технологий в деятельность журналиста. В университете продвигаются как
классические представления о журналистском образовании, так и апробируются современные
подходы к медиа образованию и подготовке журналистов к профессиональной деятельности.
Практика ориентированное обучение изначально было заложено в подготовку будущих
журналистов, т.е. с первых дней нахождения в вузе студентов привлекали в производство
университетской студенческой газеты «Былим жарысы», информационных и тематических
телерадиовыпусков «Жастар», замещение материалов в сетях Интернет. Таким образом, они
познают основы журналистики и редакционной деятельности.
Одна из форм практико-ориентированного образования – это разработка и внедрение
модуля «Творческая мастерская».
В целях усиления практической направленности обучения студентов и связи обучения
с производством на специальности 5В050400-Журналистика с 2011-2012 учебного года на 3
курсе по специализациями «СМИ» и «Связи с общественностью» экспериментально был
введен творческий день. Студенты 1 день в неделю в течение всего учебного года
практикуются в СМИ и PR структурах гг. Костанай и Рудный. Эксперимент удался и затем, с
целью реализации программы творческого дня, в учебные планы были внесены изменения и
дополнения. В частности, введен модуль «Творческая мастерская» с дисциплинами
«Профессионально-творческий практикум» (5 кредитов) в 5 и 6 семестрах, вместо дисциплин
компонента по выбору «Творческая мастерская журналиста» и «Мастер-класс по
журналистике».
Базой проведения данных дисциплин являются филиалы кафедры журналистики и
коммуникационного менеджмента, а именно КОФ АО РТРК «Казахстан-Костанай»,
региональная газета «Костанайские новости», областная газета «Қостанай таңы», городская
газета «Наш Костанай», «Тобол инфо», а также средства массовой информации, являющиеся
базами практик специальности. Это еженедельник «Наша газета», радио «Караван новостей»,
газета «Учительская плюс», затобольская районная газета «Арна», лисаковская газета
«Позитив», общественно-политическая газета «Костанай АГРО», пресс-служба ССГПО, ТВС
(г.Рудный), Медиастудия КГУ имени А.Байтурсынова, пресс-службы акиматов г.Костанай и
Костанайской области, Департамента внутренней политики Костанайской области.
Руководители всех названных СМИ являются членами Попечительского совета
специальности «Журналистика» КГУ имени А.Байтурсынова.
Дисциплины модуля обеспечены всеми методическими материалами: подготовлен
учебно-методический комплекс, разработаны силлабусы, темы практических и студийных
занятий, методические рекомендации по изучению дисциплины, материалы контроля,
тематика СРО. Для закрепления студентов разработана форма регистрации студента для
посещения СМИ в «Профессионально-творческий практикум». За каждым студентом
закреплен наставник из числа наиболее опытных сотрудников редакции. Каждую аттестацию
студенты получают оценку от журналиста-наставника, материалы дисциплины проходят

защиту в группе, и преподаватель кафедры выставляет суммарную итоговую оценку за
аттестацию. Каждый студент имеют папку по «Профессионально-творческому практикуму»,
где в течение семестра накапливаются материалы. Ответственный преподаватель регулярно
курирует посещение студентами данной дисциплины.
Результатом проведения занятий по модулю «Творческая мастерская» являются
конкретные сюжеты в ТВ и РВ, публикации в газетах. В качестве рубежного контроля они
представляют итоговый отчет о прохождении профессионально-творческого практикума с
анализом проблем и достижений. В отчёте студенты излагают и своё видение относительно
эффективной организации их занятости в редакциях газет, телевидения и радио, качества
привлечения их к творческому процессу.
Так, студенты 3 курса неоднократно были авторами оперативных репортажей в эфире
ежедневных новостных выпусков областных ТРК «Казахстан-Костанай» и «Алау»,
интересных публикаций в облатсных и городских газетах «Костанайские новости», «Наш
Костанай» и «Костанай АГРО».
Результаты обучения по данной дисциплине следующие. Общий результат оценок
обучающихся казахского и русского отделений в 5 семестре отмечается как 100 %
успеваемость, 100% качество знаний со средним баллом «4,5» из «5» по традиционной шкале
оценок, в 6 семестре при 100% успеваемости качество знаний 84 % со средним результатом
4,3 балла по традиционной шкале оценок.
Анализ эффективности обучения свидетельствует о том, что выбор студентов для
прохождения профессионально-творческого практикума сконцентрирован на одних и тех же
СМИ. В связи с этим актуализируется вопрос о равномерном закреплении и вовлечении их в
работу газет, телерадиокомпаний области и новых медиа, выявлении спроса работодателей и
возможностей приёма обучающихся в редакционные коллективы. Для многих выпускников
специальности место проведения занятий в СМИ стало в последующем местом их работы.
В данное время, с учетом высказанных ранее предложений Попечительского Совета и
потенциальных работодателей, изучается необходимость расширения спектра дисциплин,
вовлеченных в программу Профессионально-творческого практикума.
Известно, что эксперты выделяют три вида компетенций студентов специальности
«Журналистика», которыми они должны овладеть в период обучения в бакалавриате
университета:
 Общегуманитарные: от простого к сложному, от элементов к комплексам, от общего
к профессии (общеобразовательные дисциплины);
 Универсально-журналистские:
реальные
журналистские
компетенции
универсального характера
 Профилизация [1].
Реальные журналистские компетенции универсального характера:
 написать хороший текст под заданный формат
 быстро сделать неплохой фоторепортаж
 записать подручными средствами аудио или видео
 планировать работу – свою и команды
 быстро ориентироваться в обстановке
 подбирать и интервьюировать источники
 составлять базу контактов
 получать доступ и аккредитацию
 искать и проверять фоновую информацию
 читать документы
И писать, писать, писать под дедлайн! Дедлайн - крайний срок (дата и/или время), к
которому должна быть выполнена задача.
Практико-ориентированное обучение направлено на то, чтобы формировать обще
журналистские и узкопрофильные компетенции:

• 1-2 курс: формирование универсальных навыков (работа в студенческих СМИ вуза)
• 3-4 курс: формирование узкопрофессиональных навыков
Учёба на 1 и 2 курсах формирует у студента универсальные компетенции, т.е. они
изучают спец.дисциплины, ориентированные на подготовку универсальных журналистов,
вооруженных полупрофессиональной техникой. Студенты готовы работать только над
информационными жанрами: от «сырого текста» к конвергентному продукту и добротному
новостному содержанию.
Компетенция профилизации формируется на 3-4 курсах, предполагает установку на
знакомство с полным циклом медиапроизводства, реализуемое через работу в творческой
студии Медиастудии, а также профессионально-творческий практикум и производственную
практику в СМИ области. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос о закреплении
обучающихся в разных подразделениях редакций. Это поможет им глубже познакомиться со
спецификой деятельности редакции и подразделений, а также перенимать опыт работы своих
наставников.
План учебного процесса

Учебная и производственная практики, которыми сопровождается теоретическое обучение в
вузе, и есть формы практико-ориентированного образования будущих журналистов
направленные на формирование универсальных и узкопрофильных навыков.
Профессиональной практике предшествует изучение студентами специальных дисциплин:
«Жанровые формы и функции современной журналистики», «Выпуск газет, журналов, теле
радиопередач», «Язык и стиль СМИ», «Основы публицистического творчества», «Стилистика
и редактирование», «Практикум по языку СМИ» и др. Студенты приобретают общие знания
о будущей профессии, универсально профессиональные компетенции, которые требуются для
исполнения должностных обязанностей сотрудника редакций газет, радио, телевидения,
новых медиа.
В соответствии с рекомендациями и пожеланиями работодателей в КЭД с 2012-2013
учебного года специальности 6М050400 – Журналистика (направление научнопедагогическое) в компонент по выбору введены следующие элективные дисциплины:
«Современная медиасистема», «Медиаэкономика», «Риторика. Деловое общение».
Членами Попечительского Совета также предложено усилить практическую
направленность журналистского образования. Так в список баз прохождения
производственной практики и творческих дней включены пресс-службы УВД Костанайской
области и газета «Порядок и право». В связи с нехваткой специалистов работодатели
высказали предложение о подготовке студентов к работе в веб-изданиях, в связи с чем введена
дисциплина «Медиатехнологии».

Расширяется круг средств массовой информации готовых принять начинающих
журналистов для прохождения производственной практики, творческого дня, а затем и стать
местом трудоустройства выпускников КГУ. Так пресс-служба ДВД Костанайской области
предложила студентам практиковаться в сфере связей с общественностью и получать навыки
работы в специализированной газете «Право и порядок». Ежегодно в правоохранительную
структуру приглашают на работу молодых журналистов из числа выпускников КГУ.
Основное функциональное предназначение Попечительского Совета – содействовать
повышению качества в системе журналистского образования. Появление новых медиа требует
изменений учебных планов. Чтобы не отстать от тех радикальных перемен, которые
происходят в медиа индустрии, преподаватели кафедры понимают, что необходимо
поддерживать необходимый баланс теории и практики, своевременно обновлять учебные
планы с тем, чтобы они отражали растущее значение мультимедийных СМИ. Так по
рекомендации Попечительского Совета в каталоги элективных дисциплин введены
дисциплины практического цикла: «Практикум по выпуску газет, журналов,
телерадиопередач», «Практикум по Языку и стилю СМИ», «Специфика редактирования
журналистских текстов», «Создание телерадиопередач». В целях совершенствования
профессионально журналистской подготовки, а также с учётом рекомендаций
Попечительского Совета введена новая дисциплина «Риторическая культура журналиста».
Практические и студийные занятия по этим дисциплинам сопровождаются теоретическими и
практическими курсами, во время которых студенты готовят журналистские материалы для
университетской газеты «Былим жарысы», журнала «Жас оркен» и студенческого
телевидения «ТВ жастар».
Учебная телестудия университета, укомплектованная съёмочным и монтажным
оборудованием, стала составной частью материальной базы вуза для получения
журналистского
образования,
инструментом
познания
студентами
технологии
журналистского мастерства, приобретения навыков создания простейших форм
журналистских материалов. В учебном классе видеомонтажа установлена программа монтажа
ADOPE PREMIER, Avid Liguid и Pinacle. С февраля 2011 года студенты специальности
журналиста самостоятельно работают над информационным выпуском «ТВ Жастар» на
казахском и русском языках с демонстрацией в холлах университета. В перспективе надеемся
расширить вовлечение студентов в работу университетского телевидения. Новый учебный год
студенты-журналисты начали с реализации творческих идей по созданию программ для
студенческого радио эфира. Это также поможет студентам специальности быть более
подготовленными к прохождению производственных практик и трудоустройству в средствах
массовой информации области.
Не секрет, что современное журналистское образование опирается на современные
достижения
нескольких
смежных
областей
знания:
коммуникативистики,
журналистиковедения, политологии, педагогики, психологии, культурологии, социологии и
т.д. Тем не менее, в качестве концептуальной базы журналистского образования часто
рассматривается теория практического подхода. Ее предпочтительность перед другими
теориями обусловлена тем, что она «защищает» активный вид медиаобразования, в чем
особенно заинтересована журналистика как открытая социальная система [2].
Другой аспект современного журналистского образования также свидетельствует о
взаимопроникновении теории и практики. Относительно журналистики понятие
информационные технологии предполагает использование новых нестандартных
профессиональных приёмов и способов информационной деятельности, а также достижения
в коммуникациях, которые способствуют разнообразию творческих приёмов. Появление и
широкое распространение
мультимедиа и Интернета позволяет использовать
информационные технологии в качестве средства общения, воспитания, интеграции в мировое
сообщество, а также инструмента влияния на развитие личности, профессиональное
самоопределение и самостановление будущего журналиста. В современных условиях
информационные, часто подразумевают цифровые, технологии стали основными

инструментами информационной и публицистической деятельности. А в журналистском
образовании информационные технологии мотивируют учение, стимулируют познавательный
интерес студентов. Так возрастает эффективность самостоятельной работы, реализуется весь
потенциал
личности
–
познавательный,
морально-нравственный,
творческий,
коммуникативный и эстетический.
Использование современных средств информационных технологий позволяет
активизировать деятельность каждого студента в процессе обучения, создавать ситуации для
их творческой активности и включения в активный диалог. Такие занятия позволяют
студентам успешно развивать образное мышление, овладевать основами телевизионного
языка, сочетания аудио и визуальной информации, приобретать навыки работы с
электронными носителями информации, реализовывать свои творческие идеи.
Видеотворчество сегодня, равно как и владение компьютером для современного журналиста
из достояния отдельных профессионалов всё более становится необходимым инструментом
творчества. Вот несколько видов работ проделываемых со студентами в часы наших учебных
занятий и соответствие им определенных медиатехнологий.
Первый видеоматериал. Творческая работа по дисциплине «Телевизионная
журналистика»: зарисовка «Мой друг!». Формы и виды работ: написание журналистских
текстов, видеосъемки, просмотр съёмочного материала, составление монтажного листа,
аудиозапись и видеомонтаж. Информационные и медиа технологии: использование
компьютерной технологии аудиовидеомонтажа.
Второй видеоматериал. Задание по дисциплине «Выпуск газет, журналов, теле радио
передач». Задание: подготовить информационный сюжет на актуальную тему, провести сбор
и обработку фактов, интервьюирование, использовать архивные материалы, написать текст,
осуществить видеосъемку, записать аудио (текст, музыку, шумы), произвести видеомонтаж по
цифровой технологии. Также присутствуют такие медиатехнологии как написание
актуального информационного материала, использование ПК, видеотехники, видеоархивов,
технологии цифрового монтажа, аудио видео носители.
Третий видеоматериал - задание по дисциплине «Технология создания
телерадиопередач» - ролевая игра «Ток-шоу на телевидение». Формы и виды работ: обработка
информации, осмысление роли, аргументирование фактов, работа в кадре, с микрофоном,
участие в дискуссии, разработка вопросов. Провести запись и осуществить монтаж
программы.
Эти упражнения основаны на эффективности управления и организации учебного
процесса: индивидуализации обучения, коллективного способа обучения, развитие
критического мышления, использования групповых методов и компьютерных (новые
информационные)
технологий
обучения,
приобретение
и
совершенствование
профессиональных навыков и умений. В целях усиления практико ориентированности
обучения обучающихся специальности «Журналистика» и взаимодействия с работодателями,
базами учебных и производственных практик, в 2015-2016 году вуз в рамках базовых и
профильных дисциплин введены проблемные лекции. Для чтение которых привлечены
руководители СМИ области, соб.корр(ы) аккредитованных республиканских газет, радио и
телевидения, а также известные журналисты областных СМИ. Тематика проблемных лекций
определяется актуальностью для современной ситуации в СМИ и потребностью
работодателей в обсуждении важных вопросов в деятельности СМИ.
Сегодня профессиональной подготовкой журналистов занимаются во всем мире.
Развитие конвергентной журналистики возвращает нас к понятию «журналист-универсал».
Универсальный специалист должен быть готов к работе как в печатных, так и в
аудиовизуальных СМИ. Преподаватели журналистики считают такое направление является
наиболее перспективным. Работодатели считают, что сотрудникам СМИ надо владеть
техническими знаниями и общим высшим образованием, а преподаватели журналистики
настаивают на формировании широкого кругозора и мировоззрения у студентов-журналистов
[3].

По сути, в КГУ имени А.Байтурсынова сформированы основные подходы к практикоориентированному образованию, отражающие современные требования к молодому
журналисту: организация учебной, производственной и преддипломной практик студента с
целью приобретения реальных профессиональных компетенций по профилю подготовки;
внедрение инновационных технологий обучения, способствующих формированию у
студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств, а также знаний,
умений и навыков (опыта), обеспечивающих качественное выполнение профессиональных
обязанностей.
Литература:
1 http://slidesharo.com/ 27.03.2012 Методический семинар «Модель выпускника факультет журналистики Высшая
школа журналистки и массовых коммуникаций».
2 Фатеева И.А. Журналистское образование в России: теория, история, современная практика. Автореферат дисс. на
соискание ученой степени доктора филол.наук. Екатеринбург – 2008.
3 Владимирова Т.Н. Журналистское образование за рубежом: основные тенденции развития/
Mir_Obrazovaniya_02_2015.pdf

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ В.ПОЗНЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІГІ
Қалиасқар М.Б.,
ҚарМУ журналистика бөлімінің 2-курс магистранты,
Ғылыми жетекшісі: Асанов Қ.Д.
Филология ғылымдарының докторы, профессор
Шынайы журналист қоғамдық сананың қалыптасуына, ұйқыдағы ойдың оянуына,
ұлттық сана сезімнің сілкініске келуіне септігін тигізіп, өмірдегі өзекті мәселелерді қозғайды.
Атағы жер жаратын, аузын айға білеген ресейлік журналист-тележүргізуші Владимир
Познердің бойынан көрегендік, сабырлылық, парасаттылық, шыншылдық, жан жақтылық,
еңбексүйгіштік қасиеттерді байқаймыз. Бұл қасиеттер нағыз журналиске тән әрі журналист
шеберлігінің шыңына жетелейтін һәм темірқазық іспетті.
«ПОЗНЕР»- сұхбат жанрындағы бағдарлама. Владимир Познер саясат, қоғам,
мәдениет, өнер, ғылым мен спорт қайраткерлеріне өз сауалдарын қояды.Көбінесе бағдарлама
барысындағы әңгіме аптада болған елеулі оқиғаға байланысты болады. Бастапқыда автор әр
төртінші эфир ток-шоу түрінде, көрермен қатысуымен өтеді деп жоспарланған. Мұндай
форматта тек қана екі бағдарлама дайындалды: 2009 жылы – М. Горбачев; 2011 жылы - М.
Прохоров. Бағдарламаның тағы бір ерекшелігі «Vox populi» айдары. Мұнда келген қонаққа
қарапайым халық өкілдері сұрақ қояды. Сұрақ қою бірінші арна немесе автордың жеке
интернет сайтында және алдын-ала жүргізіледі.
Бағдарламаның тағы бір элементі Марсель Пруста сауалнамасы. Қонақ тез арада
бірнеше өмірлік сипаттағы сұрақтарға жауап беруі тиіс» [1].
Әдетте бағдарлама амандасу мен қонақты таныстырудан, одан соң журналист бірден
сұрақтарға көшеді. Алдымен автор жеңіл сұрақтарды қойып, қиын әрі оқиғаға байланысты
сұрақтарға көшеді. Познер көрермендерден келген сұрақтарды міндетті түрде қояды. Кейде
бағдарлама қонағы автордың парақшасындағы дауыс беру арқылы шешіледі. «Менің
бағдарламам басталғандағы заставкаға назар аударсаңыздар менің бірнеше жестикуляциямды
көруге болады, ең соңғысы мен теледидар алдындағы көрермен ретіндемін, бағдарламада да
дәл солай мен өзімді журналист ретінде емес, көрермен ретінде сезініп, аудиторияны
қызықтыратын сұрақтарын қоюға тырысамын, сол себептен де шығар Voxpopuli айдарының
болуы» дейді автор өзінің Павел Шереметке берген сұхбатында.Бағдарлама автордың арнайы
сөзімен аяқталады [2]. Познер бұл өнерін қысқаша-эссе деп атайды. Алғашында бағдарлама
Энди Рунидің «Вот такая История»- «Осындай әңгіме» сөзімен аяқтаса, екінші маусымнан
бастап автор қозғаған мәселе бойынша көрерменді ойландыратын сауалмен аяқтауда.

Жалпы автор екі мың сегізінші жалдан бастап 189 адамнан сұхбат алды. Олардың он
бесі ағылшын және француз тілінде. 2011 жылы бағдарлмаға келген Николай Цискаридземен
сұхбат ең үздік танылып, автор-жүргізуші «Үздік сұхбат алушы» атағын иемденеді.
«Менің сүйікті жанрым - интервью. Мен тек сұрақ қойып қана қоймаймын, сұраққа
жауап бергенді де жақсы көрем. Бұл жанрда адамдар бір-біріне зейін қойып, тыңдайды.
Өзгелерді тыңдай білетін адам - шын мәнінде ақылды адам. Өкінішке қарай, кез келген
журналист аталмыш жанрды бағындыра алмайды. Көптеген әріптестерім сұхбаттың басты
кейіпкері сұхбат беруші емес, тек өзі ғана деп ойлайды. Шынайы интервьюлер әлемде
саусақпен санарлық: АҚШ-та бірнеше білікті маман және Францияда біреуі ғана бар. Әңгіме
барысында күтпеген сұрақтың есігі ашылса, онда барлық дайындалған сұрақты ысырып
қойып, ашылған есікке қарай беттеген дұрыс. Кейіпкердің белгісіз территориясына енсеңіз,
бұл оның мінезін ашуға апарар жол болар еді. Адам табиғатының мүлдем өзгеше қырын ашу
сұхбатты одан әрі қызықты ете түседі. Сондықтан мен үнемі: тыңдай әрі қабылдай білу керек
деген кеңес айтамын. Тіпті сұхбат беруші кей ойды жасырып, тіке айтпаса да, үнсіздік пен
белгісіз сөздердің арасынан қажетті ақпаратты тыңдап, табуға болады. Тек ынтаңыз болса,
жеткілікті» - дейді Владимир Познер[3].
«Интервью -королева журналистики» - дейді автор[3]. Дүйсенбі сайын Ресейдің бірінші
арнасынан көрсетілетін авторлық бағдарламасында қонақтар тым ірі планмен алынады. Бұл –
операторлық “креатифф”, не режиссерлік шешім емес, – өйткені бұл тележурналистикасына
қайшы, бұл – познерлік техника. Адаммен бетпе-бет сөйлескенде де мимикалар мен
жестикуляцияны бұлай анық аңғармайтын боларсыз. Автордың айтуынша бұл бағдарламаның
қаншалықты шынайы екендігін дәлелдейтін тағы бір дәлел. Себебі сұхбат берушіні көрермен
сол арқылы толықтай көре алады, сырт келбетімен өмірде қандай адам болса, теледидарда да
сондай. Сонымен қатар адамның іс-қимылы арқылы оның қобалжу сезімін, сөзінің шын не
жалғанын көріп, баға бере аламыз.
Познер жүргізуші мен қонақ арасында тығыз байланыс орнату қажет дейді. Сұхбат
табысты өтудің бірнеше шарттары бар дейді:
– «Алғашқы қойылатын сұрақ көрермен назарын бірден өзіне қарату керек.
Аудиторияны көбінесе адамның жеке басының мәселесі қызықтырады: көлігі, жан-жары және
т.б. Мысалы, Николай Цизкариздеге алғаш қойылған сұрақ: Сізде көлік жоқ дейді. Ол рас па?
– Ең алдымен сұхбаттасып отырған тұлға сіз үшін қызықты болу керек;
– Екіншіден оны мұқият тыңдай білу. Бұл сөз сөйлегенге қарағанда қиындау;
– Сұхбат барысында сіз екінші сатыдасыз, біріншіде сұхбат беруші тұлға;
– Сіз бұл адамды қандай себептермен шақырғаныңыз, яғни мақсатыңыз айқын болу
керек» [4].
Бағдарлама бастамасы мен безендіруі ерекше. Бірден авторлық бағдарлама екенін
түсінуге болады. Бастамасында журналистің өзіндік іс-қимылдары көрсетіледі. Әсіресе
теледидар алдында отырған көрінісі есте қалады. Автор мұны өзін де көрермен деп
есептейтінінен деп айтады.
Безендіріуіне келетін болсақ, студияда өтетін бағдарлама рим ойындары өтетін алаңды
еске түсіреді. Бағдарламаны безендіруін де ойлап тапқан В.Познер былай деген: «кезінде
елеулі оқиғалар Грек елінде осындай алаңдарда шешіліп, бағасын басшы-Цезарь бергенін
айтады. Бүгінде баға беретін қауым ол - көрермен. Мен өз көрерменіме адал жанмын,
студияға келген қонақтың жетпіс пайызы көрермен сұранысы. Менің ойымша біздің
шығармашылық топ сапалы өнімді өндіруде. Әрине, өзіндік кемшіліктер де бар. Бізге «Прайм
тайм» уақыты берілмеген, бірақ бұған қарамастан қызықты тұлғалар мен тақырыптарды
көтеріп, көрермен ілтипатына бөленудеміз» [4].
Ол «Познер» бағдарламасында аса салмақты кейіпте танылса, «Бірқабатты Америка»,
«Тур де Франс» бағдарламаларында саяхатшы, ал «Балеро» бағдарламасында балет өнерінің
шынайы жанкүйері, «Ринг патшасы» бағдарламасында кәнігі спортшы ретінде танылған.
Владимир Познер америкалық эфирді бағындырған тұңғыш орыс журналисі. 1991
жылы Кеңес Одағы ыдырап, мемлекеттер тәуелсіздік алған тұста ол АҚШ-та CNBC

телеарнасында «Познер және Донахью» атты бағдарламаның жүргізушісі атанды. Шоубағдарламалардың негізін қалаушы Фил Донахьюмен жұмыс істеген Владимир Познер
бүгінде әлемге әйгілі үздік сұхбат алушы. Сұхбат алудың қыр-сырын терең меңгерген ресейлік
журналистің жалпы журналистика саласы жайлы айтары мол. Оның бағдарламасына кез
келген адам тыңғылықты дайындықпен келеді. Өйткені Познердің аяқастынан, тосыннан
қойылған сұрақтарына жауап беру қиынның қиыны. Ресейлік Ларри Кинг кей саясаткерлердің
телевизиялық бағдарламаға дайындықсыз келетініне өкпе артып, «Телевидение үкіметтің
қолындағы қару, бірақ олар осы қаруды дұрыс пайдалана алмайды» дейді қынжылып. Бүгінде
сексеннен асқан тележурналист әлі де тың қалпында. Көпшіліктің көзайымына айналған
Владимир Познер саяси маңызы бар бағдарламалардан бөлек, жеңіл бағыттағы, ойынсауықтық бағдарламаларды да еркін жүргізеді. Десек те, Познердің журналистикаға қатысты
пікірі де қызықты. Көбіне журналистика - бұл адамға қойылар диагноз деген пікір де бар, ал
баз біреу журналистиканың зейнетінен бейнеті көп дейді. Познердің пайымдауынша,
«Журналистиканың негізгі мәні орын алған мәселеге қарай қоғамның назарын аудару, ал
мақсаты адамдардың елде болып жатқан жайдан хабардар болуына қызмет ету. Журналистика
шынжырланған ит сияқты. Келеңсіз жағдайға назар аударту үшін үре бастайды. Нағыз
журналист өзіне жақсы болғандықтан үрмейді, керісінше, ол оның негізгі міндеті һәм қызметі.
Сол себепті журналистика баз біреулер ойлағандай романтикаға толы мамандық емес. Бұл аса
қиын, бірақ өте қызықты мамандық. Кеңес Одағының тұсында журналист «идеологиялық
соғыстың басты жауынгері» атанған. Горбачевтің заманында журналистер ұлттық
қаһармандармен теңестірілген еді. Осының барлығы журналисті негізгі атқарар міндетінен
алшақтатып жіберді. Біздің басты міндетіміз - айналада орын алған жағдай туралы сол
қалпында емес, белгілі бір деңгейде өзгеріске ұшыратып жеткізу. Сондықтан да,
журналистиканың қиындығы мен қоса қауіптілігі де басым» Посткеңестік елдерге ғана емес,
бүкіл
әлемге
аты
жайылған
тележурналистің
өзіндік
қағидасы
мынадай:
«Тележурналистиканың ешкімге беймәлім тағы бір қыры бар. Ол экранды жарып өтіп, өзіңді
көріп отырған адамның қасына жайғасу. Бұл телевизия маманының бойынан табылуы тиіс
басты талант. Мен суфлермен жұмыс істемеймін. Өйткені біреудің жазып берген мәтінін оқи
алмаймын. Мен оқушы емеспін ғой. Оның үстіне, кез келген жерде өз пікірімді айтқанды жөн
санаймын».
Владимир Познер мемлекеттер арасындағы ірі телекөпірлерді де жүргізген. Кеңес
Одағының кезінде Ленинград-Сиэтл, Ленинград-Бостон, сондай-ақ америкалық және ресейлік
журналистердің арасындағы телекөпірдің де жүргізушісі болған. Алайда әлемдік телеарналар
шоу-бағдарламаға мықтап ден қойған тұста Владимир Познер «ОРТ» телеарнасында «Ринг
патшасы», «Балеро» сияқты тележобалардың да жүргізушілік тізгінін қолына алды.
Познер шеберлігін көптеген журналистер жоғары деп бағалайды. Ол өзінің
бағдарламаларында өткір сұрақ қойып, келген қонақтың мысын өз мысымен бір деңгейде
ұстайды. Жалпы тақырыптан бастап, жалқыға көшетін әдісі ыңғайлы болып табылады.
Негізінен студияға келген қонақ сол аптадағы болған елеулі оқиғаға байланысты таңдалады.
Бағдарлама оқиғаға байланысты басты сұрақпен басталады, бірақ автор адами болмыс туралы
ұмытпайды. Әр бағдараламада қолданылатын Марсель Прустаның сауалнамасы оған рең
береді. Аса ойлануды қажет етпейтін сұрақтар тізбегі адамгершілік позицияларды
айқындайды. Сол арқылы келген қонақ тақырыпты ашып қана қоймай, көрерменге өзін де
танытады.
Сауалнамада мынадай сұрақтар кездеседі:
Сіздің мінезіңіздің басымдылығы неде?
Ер адамда құрметтейтін басты ерекшелік
Әйел адамда құрметтейтін басты ерекшелік
Достарыңызды не үшін құрметтейсіз?
Бойыңыздағы ең басты кемшілік
Бақыт деп нені бағалайсыз?

Бақытсыздық деп нені бағалайсыз?
Өмірдегі сүйікті кейіпкеріңіз
Тарихтағы құрметтейтін тұлға
Сіз ұнатпайтын кейіпкер
Қандай қасиетке ие болғыңыз келеді?
Өмірлік ұстанымыңыз
Құдай алдына барғанда сіз не дейсіз?
Әйгiлі тележүргізушінің жастарға айтар кеңесі де ерекше. «Еркіндік - бұл адамның ішкі
күйі. Адам үнемі бірнәрсеге сенімді болмауы керек. Мен кей кезде күмәнмен қарап: «неге?»
деген сұрақты жиі қою керек дер едім. Кішкентай кезімізде «неге?» деген сұрақ басты сөзіміз
болатын. Неге күн жарқырайды, неге жаңбыр жауады деген сұрақтар санада жиі орын алатын.
Бұл бірнәрсеге деген қызығушылық, дәл осы «неге?» бізді үнемі алға ұмтылдырады. Күдік те
маңызды нәрсе. Күдік пайда болса, басымыз тек бас киім киіп қана қоймайды, жұмыс істейді
де. Сондықтан «бірнәрсеге сенімді болмау керек» немесе «қорытынды шығарудың қажеті
жоқ» деген ұғымды түсінбеймін. Әрине, біз әрдайым оңай дүниеден бастап, қиын ойларға
дейін шешім шығарамыз. Алайда аса сенімді болудың қажеті жоқ» - дейді Владимир Познер
[5].
Қорыта келгенде, Владимир Познердің шеберлігінің арқасында өзгелердің ойына от
тастап, жан дүниесін тербеп, қиялына қанат бітіріп қана қоймай, көпшілік қажетіне жарайды
деп толықтай сеніммен айтуға болады.
1.
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5.

Пайдаланылған әдебиеттер:
Познер В.В. Прощание с иллюзиями. АСТ, 2012. с 325\
http://www.1tv.com/announce/6174
http://pozneronline.ru/2013/09/5142/
http://vladimirpozner.ru/
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-vladimir-pozner.html

МАЗМҰНЫ
Рекомендации
Пиккат К., Вступительная речь
Сұлтанбаева Г.С.
Ахметова Л.С. Повышение потенциала средств массовой информации - тренинг и
журналистское образование в центральной азии: 2011-2018 гг.
Асанбаева Г., Когда журналистское образование в стране обретет «второе дыхание»?
Есдаулетов А.О. Реформирование национальной системы образования и проблемы
подготовка журналистов
Шамахайұлы Қ. Журналист мамандарын сапалы даярлаудың жолдары
Құрманбаева А.Ә. «Экожурналистика» базалық білім беру бағдарламасындағы әдістемелік
рөлі
Мaлғaждap A.С., Aсaнoв Қ.Д. Ақпapaттық қaуіпсіздік туpaлы зaңның сaяси-әлeумeттік
мaңызы
Әлімбекова С. Қ., Мысаева Қ. Н. Медиатәуелділік: себептері мен салдары
Тілепберген А., Альжанова А.Б ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқы туралы шетелдік
жарияланымдар
Байгожина Д.О. Бұқаралық коммуникация мен мәдениеттің үйлесімділігі
Барлыбаева С.Х. Освещение темы трудовой миграции в казахстанских СМИ
Данаева Н.Т.Тәуелсіздік жылдарында жарық көрген этнобасылымдар мен олардың
тақырыптық ерекшеліктері
Dooronova А., Mussinova А.А.The ways of presenting information in the modern news programs
Картаева
А.М.
Өңірлерде
журналист
мамандығын
оқыту
мәселелері
Жақсылықбаева Р.С. Қазақстанның конфессияаралық келісімі мәселелерінің
баспасөзде насихатталуы
Маркабаева Г.Т. Журналистік мамандарды дайындау барысында ақпараттықкоммуникациялық құралдарды қолдану
Негизбаева М.О. Медиаграмотность и образование в условиях новых отношений в
информационном пространстве
Алимжанова А.Б., Исабек Н.Е. Интернет БАҚ-тың модернизациялану тенденциялары
Темиргалиева А. Медиарилейшнзн в примере British Council Kazakhstan
Сұлтанбаева Э.С., Нұрманова М., Медиамәдениет – әлеуметтік үдерсістер катализаторы
Забих Ш.А. Правовые основы формирования гражданского общества
Муминова Ф. Особенности развития онлайн-СМИ Узбекистана
Кеңесбаева Ш.С. Жаңа медиадағы конвергентті журналистиканың бүгінгі тыныс-тіршілігі
мен проблемалары
Жаксыбаева Ш. Роль международныхорганизации по миграции в миграционных процессах
Казахстана
Жусупова А.М. О практико-оринтированном обучении журналистов
Қалиасқар М.Б., Асанов Қ.Д. Тележурналист В.Познердің шығармашылық шеберлігі

