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ІІ Халықаралық журналистика форумына қатысушы  
журналист-ғалымдар, студенттер,  
магистранттар мен докторанттар! 

 
«Журналистика» білім беру бағдарламалары модельдері: кәсіби стандарттар интеграциясы» 

тақырыбындағы ІІ халықаралық Журналистика форумына қош келдіңіздер!  
Бұл маңызды Форумның түркі әлемінің рухани астанасы – ТҮркістан шаһарындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінде өткізілуі біз үшін үлкен мәртебе. Форумға бауырлас Түркия, Өзбекстан, 
Қырғызстан елдерінен келген «Төртінші билік» өкілдерінің, журналист-ғалымдар мен студенттердің 
басқосуы біздің мәңгілік достығымыз бен бауырластығымыздың жарқын көрінісі болып табылады. 

Халықаралық журналистика форумында көтерілетін тақырыптың өзектілігі айрықша назар 
аударады. Форумда академиялық пікірталастың журналистика бойынша білім беру бағдарлама-
ларының ұлттық моделі, медианарыққа маман дайындаудағы практикалық құзыреттіліктер, 
журналистика кафедрасы оқытушыларының біліктілігін арттыру мәселесін ынталандыру мен күшейту, 
бағдарламаларды ілгерілету және профессорлық-оқытушылық құрамның ғылыми- педагогикалық 
құзыреттерін күшейту мәселелері бағыттары бойынша өтуі қазіргі таңдағы заманауи талаптарға толық 
сай келетіні сөзсіз. Сондай-ақ, бауырлас елдер университеттерінде білім алып жатқан студенттердің, 
магистранттар мен докторанттардың, студенттердің ой-өрісі мен мінезі, студенттердің ой-өрісін 
кеңейту, медиалық құралдар және студенттердің цифрлы өмір сүру стилі мен мәдениетаралық қарым-
қатынасы жайындағы пікірсайысы, құнды ұсыныстары мен ой-пікірлері өзара тәжірибе алмасудың 
негізі болады деп есептейміз. 

ІІ халықаралық Журналистика форумының қатысушыларына сәттілік тілеймін! 
 

Б.С. АБДРАСИЛОВ, 
 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінің президенті, профессор 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   
 

СУЛТАНБАЕВА Г.С.,  
доктор политических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби 

ЛОЖНИКОВА О.П.,  
старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби 

 
4 июля 2018 года вступил в силу Закон Республики Казахстан  «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты» Республики Казахстан по вопросам образования. 
Исходя из этого Закона вузы становятся более свободными в выборе образовательных программ. 

Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан 
2009 и Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием 
Республики Казахстан. Несомненно, в составлении ОП кафедры журналистики РК должны 
ориентироваться на востребованные зарубежные модели.  

Например, Университет Женевы выпускает Бакалавров искусств в цифровых медиа, которые могут 
работать   в рекламе, СМИ и журналистике в агентствах связи, транснациональных корпорациях, 
правительствах и международных организациях. Программа «Бакалавр искусств в цифровых медиа» 
охватывает все ключевые аспекты медиа и коммуникации: новые медиа, мультимедиа, теорию 
коммуникации, журналистику, связь с общественностью, корпоративные коммуникации, управление 
ими, вопросы и управление кризисом, рекламу и маркетинг. 

Интересна для нас программа этого университета «Концепции и анализ СМИ». Этот курс 
направлен на ознакомление с основными концепциями, моделями и теориями СМИ, в том числе с 
цифровыми медиа, и пониманием того, как медиа формируется и формируется культурой и обществом.  

В курсе представлены основные понятия, теории и принципы того, как компания функционирует 
сегодня. Студенты узнают о проблемах, с которыми сталкиваются современные менеджеры при 
управлении своими подразделениями и компанией в целом. Курс «Социальная психология» 
анализирует структуры и свойства групп людей, критически анализирует развитие и поддержание 
социальных предрассудков, убеждений и пропаганды, а также применение социальной психологии в 
различных областях управления, здравоохранения, окружающей среды и международного мира, и 
конфликтов. «Статистика» основывается на знаниях, полученных в математике, и расширяет их, вводя 
статистические методы, такие как вывод, интервалы доверия, тестирование гипотез и метод 
множественной регрессии. 

Курс «Разработка веб-сайта» предоставляет полный обзор дизайна веб-сайта. Студенты изучают 
преобладающую лексику, инструменты и стандарты, используемые в этой области, и узнают, как 
различные аспекты мультимедиа, объединяются в современной веб-среде. 

Предмет « Устойчивость и глобальная окружающая среда» предоставляет базовые знания для 
понимания сегодняшних ключевых экологических проблем, изучающих их связи с экономическим, 
социальным, технологическим и культурным развитием.  

Курс « Цифровые медиа: концепции, теории и тенденции»направлен на то, чтобы помочь учащимся 
лучше понять ключевые школы мыслей и исследовательских традиций в области коммуникации и 
цифровых средств массовой информации и изучить эволюцию теории СМИ из ее прошлого и 
настоящего.  

Курс «Цифровая коммуникация и маркетинг интегрированной коммуникации» направлен на 
предоставление студенту инструментов для анализа и развития инициатив в области коммуникаций с 
брендами. Курс рассмотрит эволюцию коммуникационной и рекламной техники, сосредоточив 
внимание на последних теориях и подходах в эпоху цифровых технологий. Ключевым результатом 
обучения является предоставление студентам возможности анализировать коммуникации, их 
эффективность и управлять процессом коммуникации. 

Целью курса «Предпринимательство в эпоху цифровых технологий» является разработка 
прагматической базы знаний для некоторых из основных факторов, в том числе роли цифровых 
технологий и инноваций, в создании успешного бизнеса. Значительное время уделяется пониманию 
многих ключевых аспектов успешного предпринимателя. 

Курс планирования, распространения и анализа цифровых медиа предназначен для того, чтобы 
дать студенту понимание перспективы цифровых медиа и инструментов для управления, 
распространения и анализа.  

В курсе «Стратегия и управление цифровыми медиа» студенты учатся структурировать и 
разрабатывать эффективный диалог с пользователями и потребителями, используя 
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междисциплинарное сочетание методов (от лингвистики до инженерии), чтобы создать цифровой опыт 
работы с клиентами. 

Однако, опираясь на международный опыт, мы должны разработать собственные образовательные 
программы по журналистике, учитывая особенности их продвижения и современные вызовы. 

Особенности образовательных программ казахстанских кафедр журналистики представлен 
на следующих схемах:   

КазНУимени аль-Фараби 
• Электронные медиа  
• Социальные медиа 
• Журналистское мастерство 
КГУ имени А.Байтурсынова 
• СМИ  
• PR - связи с общественностью 
КарГУ имени Е. Букетова 
• Региональные СМИ 
Универсиет Шакарима  
• Тележурналистика 
•  Периодическая печать 
• Информационные технологии и журналистика 
АтГУ им.Х.Досмухамедова 
• Тележурналистика  
• Спортивная журналистики 
КазУМОиМЯ им.Абылай хана 
• Международная журналистика 
• Телевизионная журналистики 
• Интернет - журналистика 
Туран 
• Цифровая журналистика 
• Бизнес-журналистика 
МУИТ 
• Цифровая журналистика 
• Медиа и информ. 
• безопасность 
• Бизнес -  журналистика 
СДУ 
• Аудиожурналистика 
• Видеожурналистика  
ВКГУ им.С.Аманжолова 
• Основы журналистики 
Северо-Казахстанский госуниверситет им. М. Козыбаева 
• Дата-журналистика 
Подразумевается внедрение образовательных программ Major-Мinor: основной и дополнительной 

образовательных программ.  
Должна быть проведена модернизация образовательных программ. Предполагается включить и 

них такие курсы как «Мультимедийная журналистика», «Журналистика данных», «Иммерсионная 
журналистика», «Смарт журналистика». 

В Междисциплинарное образование будут включены элементы Программы «Цифровой Казахстан» 
и Программы «Рухани жаңғыру». 

Предполагается дальнейшее развитие Открытого образования и Образовательных программ нового 
поколения. К ним относятся «Цифровые медиа.Коммуникация для развития» на базе 6М050400 – 
Журналистика. 

Траектория обучения по «Цифровым медиа» предполагает: 80% предметов личностно-
ориентированных; 70% предметов проектно-ориентированных;90% предметов – курсы, разработанные 
с работодателями; 75% дисциплин – читают партнеры и работодатели. 

Будет осуществляться интеграция с программами MDP, ЮНЕСКО и кафедрами университета по 
направлениям QS Subject ranking и Communication&Media Studies. 

Будет проведена Международная аккредитация AQA, FIBAA.  
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Цель программы: подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов в сфере медиа и 
коммуникации, соответствующих требованиям работодателей с учетом опыта зарубежных вузов ТОР 
100 QS, программы MDP. 

Впервые в Казахстане разработана Образовательная программа, интегрированная с практикой 
медиа корпорации и отечественных и международных партнеров и учитывающая опыт ведущих 
вузов,что несомненно делает ее чрезвычайно актуальной. 

Дисциплины, включенные в ОП «Digital Media» выглядят следующим образом: 
 

  Дисциплины Кол.кредитов Лек/Лаб/Произв Лектор 

1 Основы цифровых медиа-историй   3 1-2-0 Кафедра 
2 Цифровые медиа: концепции, теории и тенденции   3 1-2-0 Кафедра 

3 Управление технологиями для цифровых медиа   4 2-1-1 Казконтент 

4 Цифровые медиа: политика, право, практика и 
регулирование   

4 2-1-1 Кафедра /  
ЦСК МИК 

5 Цифровая коммуникация и маркетинг   4 1-2-1 Казконтент 

6 Медиа-концепция и анализ   4 1-2-1 Казконтент 

7 Предпринимательство в эпоху цифровых 
технологий 

3 1-2-0   

 
 

Вид практики Педагогическая практика 
Сроки Весенний семестр 2019-20 уч. года 
База Кафедра, ТРК КазНУ им. аль-Фараби 

Вид практики Исследовательская практика - 1 

Сроки Лето 2019 года 
Вид практики Время: после окончания цикла обучения 

База Казконтент 
Сроки Весенний семестр 2019-20 уч. года 

Вид практики Исследовательская практика  - 2 
Время После окончания цикла обучения 
База Кафедра / ЦСК МИК 

 
Образовательная программа «Цифровые медиа» разработана совместно с работодателями и 

партнерами на основе Меморандума о сотрудничестве между КазНУ и АО «Казконтент», 
Меморандума о сотрудничестве между КазНУ и ТОО УК «Қазмедиаорталық». 

Кадровое обеспечение Совместной образовательной программы   с работодателеями будет 
осуществляться за счет приглашенных представителей работодателей: Службы Центральных 
коммуникации МИК РК, ТОО «Казконтент», ТОО УК «Қазмедиа орталығы». 

Заинтересованность бакалавров и магистрантов в данной программе можно прогнозировать  в 
получении опыта работы до окончания обучения, в возможности реализовать себя в профессии, в  
применении знаний на практике, в возможности выбрать свою карьерную траекторию рынка 
«цифровых медиа». 

Траектория обучения предполагает: Minor. Communication for development; разработку МООК по 
материалам практиков; Модели и инструменты анализа медиа процессов; Прикладное обучение 
цифровым технологиям и коммуникационному менеджменту. 

Будет осуществляться непрерывный диалог с работодателями и распространение новых знаний в 
академической среде и на рынке труда. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ 
 

С. САДЫҚОВ 
филология ғылымдарының докторы, профессор 

 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
Университеті 

 Түркістан қаласы, Қазақстан  
 

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласы Мәңгілік елдің алтын арқауына айналды. Аталмыш дүниеде қазақ халқының ұлттық 
біртектілігі мен ұлттық бірегейлігін сақтай отырып, ұлт ретінде рухани жаңғырып түлеуінің, әлемдік 
өркениет көшіне ілесуінің негіздері жарқырай көрінеді.  

Елбасы мақаласының екінші бөлімінде таяу жылдардағы міндеттерді алға тарта отырып, қоғамдық 
сананың жаңғырудың негізгі қағидаларын қалыптастыруды ғана емес, сонымен бірге, біздің заман 
сынағына лайықты төтеп беруімізге қажетті нақты жобаларды жүзеге асыруымызды талап ететініне 
баса назар аударады. Осыған байланысты алдағы жылдарда мықтап қолға алу қажет болатын бірнеше 
жобаны ұсынады. Мемлекет басшысы тілге тиек етіп отырған бұл бағдарламалық жобалардың мән-
мағынасын терең зерделеп, ой елегінен өткізер болсақ, ұлттық сананы жаңғырту мен жаһандық 
бәсекеге қабілеттіліктің негізгі қағидалары айқындала түседі. Айталық, қазақ тілін біртіндеп латын 
әліпбиіне көшіру, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім, қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» және «Туған жер» бағдарламалық жобаларын дәйектілікпен жүзеге асыру 
Қазақ елінің мерейін өсіріп, абыройын асқақтатады, биіктерге сара жол ашады. Осы орайда Елбасы 
«Туған жер» бағдарламасына баса назар аудара келе, туған жерге, оның мәдениеті мен салт-
дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі 
ғана емес, сондай-ақ бұл кез келген халықты әншейін біріге салған қауымнан да жоғары тұратын, шын 
мәніндегі ұлт ететін мәдени-генетикалық кодының негізі екендігін ұғындырады. 

«Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық белдеуі, - деді Елбасы нақтылай түсіп, - 
неше ғасыр өтсе де бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық 
қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы.  

Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты элементтерінің бірі. Сондықтан, мыңжылдық 
тарихымызда біз алғаш рет осындай ауқымды жобаны жасап, жүзеге асыруға тиіспіз».  

Мемлекет басшысы бағдарламалық мақаласында еліміз бұқаралық ақпарат құралдарының 
ұлтымыздың рухани жаңғыруынан туындайтын ұлттық ақпараттық жобалармен жүйелі түрде 
айналысу міндетін айқындады. Осылайша, Тәуелсіз Қазақ елі журналистикасының алдында тұрған 
өзекті міндеттер нақтылана түсті. Бір жайт айқын, қоғамда жүзеге асырыла бастаған рухани жаңғыру 
ауқымы өзінің даму барысында Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары сүйенетін саяси, 
экономикалық және әлеуметтік іргетасқа айналып отыр. Сөз жоқ, жаңа әлеуметтік бағыттың пайда 
болуы, сондай-ақ қоғам дамуы беталысының сапалық өзгерістері ақпарат құралдары қызметіне 
айрықша маңыз береді. Олар мемлекет пен қоғам өмірінің барлық салаларында айрықша рөл атқаруы 
тиіс. 

Сөз орайы келгенде, шегініс жасап, өткенге ой жүгіртер болсақ, тәуелсіздік қарсаңында 
республиканың бұқаралық құралдарын – баспасөз, телерадио арналарды дендей бастаған нарықтық 
экономиканың от-жалыны шарпыды. Елдің жетекші басылымдарын айтпағанның өзінде аудандық, 
облыстық газеттер қиын-қыстау кезеңге тап болды.  

Қазақ газеттерінің қаржылық тапшылықтарының негізгі себептерінің бірі – олардың оқырмандары 
негізінен алғанда ауылдық жерлерде тұрады. Ауылдардағы ауыр экономикалық және әлеуметтік 
жағдай, мемлекет тарапынан рухани құңдылықтарды байытуға деген енжарлық халықтың 
басылымдарға деген ынта-ықыласын төмендете түсті. Қоғамда тез баю мен кедейлену процесі жүріп 
жатты. Көптеген жерлердегі өндіріс орындары мүлдем тоқтады. Жұмыссыз қалған халықтың негізгі 
бөлігі сауда-саттықты күнкөріс тірлігіне айналдырып, рухани жұттандыққа ұшырай бастады. Екінші 
жағынан, нарық жағдайында басылымдар құны қымбаттап кетті. Күнделікті нанын әрең ажыратып 
отырған бұқараны басылымдар қызықтырмайтын болды. 

Жариялылықтың кең қанат жаюына байланысты партия мен әміршілдік-әкімшілдік күшіне сүйеніп 
келген кеңестік баспасөздің үгітшілдік, насихатшылық және ұйымдастырушылық рөлінің 
төмендеуінің нәтижесінде оның механизмі істен шықты. Осы тұста еліміздің түпкір-түпкірінде 
партиялық өктемдіктен арылған түрлі саяси қозғалыстардың туын көтерген тәуелсіз басылымдар 
жауыннан соңғы санырауқұлақтай қаптай бастады.  
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Қазақстан Тәуелсіздігінің жария етілуі республика азаматтарының материалдық және рухани 
сұранымдарының қамтамасыз етілуіне, олардың экономикалық, әлеуметтік және рухани жағынан 
гүлденіп, жас мемлекеттің әлемдік қауымдастықта өзінің лайықты орнын алуына, ұлт ретінде өсіп-
өркендеуіне даңғыл жол ашты. Ұлттық айқындалу қазақ халқының өзін өзі біртұтас ұлт ретінде терең 
сезінуіне, қазақ этносының қалыптасуының дамуы мен өзіндік ерекшелігін сезінуінің негізгі 
кезеңдерін айқындап берген өзіндік тарихын байсалдылықпен ой елегінен өткізуіне маңызды қадам 
болды.  

Сонымен қатар, Тәуелсіздік қоғамның ұлттық әлеуметтік институттарының дамуына, олардың 
демократиялық жаңғырулар мен реформаларға белсенді қатысуларына, адам бостандығы мен негізгі 
құқықтарының сақталуына кепілдік беретін құқықтық мемлекет құруға өз үлесін қосуына мүмкіндік 
берді. Осы институттардың арасында Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары 
маңызды орын алады. Қазақ баспасөзі алғашқы пайда болуынан бастап, ел Тәуелсіздігіне дейінгі 
кезеңдерінде патшалық Ресей әкімшілігі, кеңестік тоталитарлық мемлекеттің билік режимі тарапынан 
езгі мен қысым көрген қазақ ұлтымен бірге болып, аса күрделі жолдан өтті, бірқатар шарықтау-
құлдырау кезеңдерін бастан кешті. Қалай десек те қазақ халқының ұлттық сана-сезімінің дамуына өз 
үлестерін қосқан тамаша журналистер мен публицистердің тұтас шоғырын тәрбиеледі. Олар қандай 
дәуірде болмасын қазақ этносының идентификациялық сипатының айқындалуына мүмкіндік туғызып, 
әлем алдына өз халқының бейнесін паш ете білді.  

Қазақ ұлттық журналистикасы өлкенің Ресей империясының құрамында болған кезімен 
байланысты пайда болды, ал бұқаралық ақпарат құралдары жүйе ретінде кеңес жылдарында 
қалыптасты. Алайда, оның ішкі дамуы ХІХ ғасырдағы Ресей демократиялық журналистикасы 
идеясының ықпалында, ал кеңес үкіметі жылдарында оның құрған ұлттық мемлекеттігі – Қазақ КСР 
шеңберінде жүрді. Қазақ халқының Ресей империясының құрамында болуы оған әлемнің прогрессивті 
мәдени жетістіктерімен терең танысуға, қазақ этносы туралы сөз қозғап, әлемге әйгілеген талантты 
публицистердің пайда болуына мүмкіндік берді. Кеңестік жүйеде жүзеге асқан мәдени революция 
сауаттылықты жалпыхалықтық құндылыққа айналдырды, қазақ халқының санасын гүлдендірді. 
Баспасөз бұқаралық құбылысқа айналды, бұл қоғам мүшелеріне болып жатқан оқиғалардан үнемі 
хабардар болып отыруларына, олардың өзіндік ой-пікірлерінің қалыптасуына жол ашты. Бірақ кеңестік 
насихаттың қалыпты механизмі қоғамдық пікірді әкімшілдік-әміршілдік жүйенің қажетті арнасына 
бағыттап отырды.   

Қазақ интеллигенциясының таңдаулы өкілдері баспасөздегі жарияланымдары арқылы қазақ 
халқының КСРО халықтарымен шын мәніндегі теңдігіне қол жеткізді, ұлттық ерекшеліктерді 
болдырмауға қарсы дауыс көтерді, жаңа интернационалдық қауымдастық – кеңес халқын жасанды 
қалыптастыру процесіне қарсы тұрды. Ұлт мүддесі жолындағы күрес әміршілдік-әкімшілдік жүйе 
жоспарына қарама-қайшы келді. Журналистерге, публицистерге, жазушылар мен ақындарға 
ұлтшылдық қамыты кигізіліп, олардың басым бөлігі қуғын-сүргінге ұшырады, ең арасы түрмелерге 
жабылды, ату жазасына кесілді.  

Қазақ ұлттық журналистикасы халықтар арасындағы шынайы достықты қадір тұтты, өз 
оқырмандарының бойында өзге ұлттарға құрмет сезімін ұялата білді, оларды Қазақстан аумағынан тыс 
жерлердегі халықтарға жан-жақты бауырмалдық көмек көрсетуге әрдайым әзір тұруға үндеп, 
тәрбиеледі. 

Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары ХХ ғасырдың сексенінші жылдарының екінші 
жартысында басталған горбачевтық қайта құру кезеңінде өз назарын ұлт мәселесіндегі қиғаштықтарды 
түзетуге және оларды баспасөз беттерінде жариялаудың әдістері мен тәсілдерін жетілдіруге аударып 
отырды. Осы тұста ұлттық өзекті проблемалар, ұлттың идентификациялану мәселелері шиеленісті 
шегіне жете бастаған болатын. Қазақстан баспасөзінде бұл тақырып 1986 жылғы Алматыдағы 
Желтоқсан көтерілісінен кейін ерекше сипат алды. Ұлтаралық қатынастардағы қордаланып қалған 
проблемалар айқын көрінетін саяси реңкке ие болды да кеңестік биліктің сандаған жылдар бойы 
жинақталған тәжірибесінің күл-талқаны шықты. Билік элитасы да, әміршілдік-әкімшілдік жүйе құрған 
баспасөз де қоғамға ұлттық саясат пен ұлтаралық қатынастарда тығырықтан шығудың теориялық 
тұрғыда негізделген бағдарламасын ұсынуда дәрменсіздік танытты. Сол жылдары пайда болған 
альтернативті баспасөз адамдар сезіміне үлкен әсер етті, КСРО-ның мемлекеттік құрылыс негіздерін 
сынға алды, ақыр соңында бұл кеңестік империяның біржолата күйреуіне әкеліп соқты.  

Тәуелсіздік жылдарында республикада тәуелсіз басылымдар кең қанат жая бастады, қазір ол басым 
бөлігін құрап отыр. Олардың арасында қазақ тілді аудиторияға, сонымен қатар орыстілді 
оқырмандарға арналған басылымдар бар. Олар ұлттық идентификациялану мәселелерінде әртүрлі ой-
пікірлерді көпшілік назарына ұсынып жатады. Қазір республика басылымдарының барлық түрлері – 
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мемлекеттік, мемлекеттік емес және тәуелсіз – егемендік позициясы тұрғысында қызмет етеді және 
оны қазақ халқы идентификациялануының сипатты белгісі ретінде бағалайды. Қазіргі таңда тек Қазақ 
елі Тәуелсіздігінің ғана қазақ халқының идентификациялану параметрлерінің өлшеуіші болып 
отырғанын нық сеніммен айту керек! Республикалық баспасөз беттерінде мемлекеттік құрылыс, 
экономикалық, әлеуметтік, мәдени және өзге де салалардағы даму мәселелерінің өткір қойылуы қоғам 
мүшелерінің «Біз кімбіз?» деген басты сауалға жауап іздеудің қажеттілігін терең сезінуіне, сөз жоқ 
ықпал етуде және бұл істе баспасөз ғалымдардың, саясаткерлердің, мәдениет қайраткерлерінің, 
жазушылардың, публицистердің тұрақты мінберіне айналып отыр. Олардың ой-пікірлері мен 
талқылаулары қоғамның барлық саласын қамтиды: экономикалық модельді таңдау, табиғи 
ресурстарды тиімді пайдалану, ақша және қаржы-несие саясат мәселелері, тұрғындардың жұмыспен 
қамтылуы, шаруашылықтың жаңа формаларын енгізу, ұлттық мемлекеттілікті нығайту, ТМД 
елдерімен және әлемдік қауымдастықпен қатынас және т.б. Қазақ баспасөзі ұлттық бәсекелестік, 
ұлттық пара-парлыққа ұмтылыс мәселелерінде бай тәжірибе жинақтады. Осы аса өзекті тақырып 
аясында публицистика жанрларының барлық мүмкіндіктерін пайдаланды, әртүрлі шаралар өткізді: 
«дөңгелек столдар», «көшпелі редакциялар», оқырмандар конференцияларын ұйымдастырды, газет-
журналдардың тұтас нөмірлерін, арнаулы беттер, т.б. ұйымдастырды. Осындай жұмыстың барысында 
журналистиканың өзі де, оның теориясы да өркен жайып, жан- жақты дамыды. Социологиялық очерк, 
типологиялық очерк, әлеуметтік портрет секілді жаңа жанрлар пайда болды, жанрлардың синтезделу 
процесі белсенді жүруде, айталық, сұхбаттарда кеңейтілген сауал-комментарий, ал талдамалы 
материалдарда репортаж, суреттеме, әңгімелесу, эпистолярлық жанр ретінде хат т.б. қолданылуда. 

Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдарының заңнамалық базасы құрылған. Ол ақпараттық 
нарықтың аясын кеңейтіп, ретке келтіруде, оның үздіксіз өсуін қамтамасыз етуде. Ашығын айту керек, 
еліміз шетелдік БАҚ өнімдерінің ірі тұтынушысына айналды. Олар Қазақстан азаматтарының ұлттық 
сана-сезімінің дамуына көбіне-көп теріс ықпал етуде, ұлттық БАҚ-тың сипаты мен мазмұнына кері 
әсерін тигізуде. Соңғы жылдары республика бұқаралық ақпарт құралдарының сандық өсуімен қатар 
нарықтық тақырыптық дифференциациялылығы байқалуда. Жарнамалық, діни, саяси партиялық 
баспасөз пайда болды, республикада тұратын өзге ұлттардың мемлекеттік емес басылымдары қанат 
жаюда. Интернет, спутниктік телевизия дамуда. Мемлекет БАҚ-қа экономикалық тәуелсіздікке жол 
ашатын бірқатар жеңілдіктер берді. Республикада Қазақстан Президентінің жанынан БАҚ жөніндегі 
Қоғамдық кеңес құрылды, ол БАҚ-тың мемлекеттік билік тармақтарымен арақатынасы мәселелерімен 
айналысады.  

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан журналистикасы мемлекеттік құрылыс мәселелерімен қатар 
ұлттық бәсекелестіктің, ұлттық бірегейлікке ұмтылыстың жаңа формаларын іздестіруге баса көңіл 
бөліп келеді. Осы орайда қазіргі қазақ публицистикасы тамыры терең тарихқа, оның даңқты батырлары 
мен билеріне айрықша ден қоюда. Ұлттық, мәдени және мемлекеттік ұлттық бәсекелестікті байытып, 
нығайта түсуге бағытталған қадамдар қоғамның сұранымын қанағаттандыруда үлкен рөл атқаруда. 
Журналистика ұлттың шынайы бәсекелестікке, біртектілігі мен бірегейлікке ұмтылысын танытатын 
жаңа символдарын жасау мен қалыптастырудың инициаторы ретінде жарқырай көрінеді. Қазақ 
публицистері ұлттық бәсекелестікке қабілеттілік пен бірегейліктің айрықша назар аудару қажет өзекті 
проблема екенін айқын сезінеді. Қоғамда өздерін «мемлекет құраушы» жергілікті ұлттармен және 
мемлекетпен біте қайнауға бағыттаған жандардың орасан зор сұранымы белең алған. Ұлттық және 
мемлекеттік сана маңызды форма ретінде сезімге, жекеше санаға және қоғамдық-саяси процеске әсер 
етеді. 

Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары қоғам мүшелерінің бойында қазақ халқы мен оның 
мемлекетіне деген мақтаныш сезімін тәрбиелеуді ұдайы назарда ұстайды. Баспасөз қоғамдағы 
позитивті ұлттық бәсекелестілікке қабілеттіліктің мұндай мақтанышқа негіз боларлық табиғи ұмтылыс 
екенін басшылыққа алады. Адамзат туғаннан-ақ өзінің ұлттық бірегейлікке ұмтылысын сезіне 
алмайды. Мұны олардың қалай түсінетіндігі көптеген факторларға байланысты болады, олардың 
арасында баспасөздің қоғамдық идеалдар мен құндылықтарды қалай дәріптейтіндігі, олардың 
аудиторияны қалай тәрбиелейтіндігі айрықша маңызға ие. Конституция мен өзге де Заңдарда кепілдік 
берілген бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы өздерінің тағдырын өздері шешуге, өз 
күштеріне сенуге, жаңа қоғам құрауда белсенділік танытуға мүмкіндік береді. Алайда, баспасөз 
демократиялық мемлекет құру барысында, кей-кейде, бостандықты қалқан етіп, асыра пайдаланады, 
оның кейбір жарияланымдары қоғамдық мораль тұрғысынан келгенде этикаға сай болмай жатады, 
жекелеген журналистер мен публицистерге пайда болған проблемаларға, өздері келіспейтін адамдарға 
толеранттық қатынас жетіспейді. Кейбір жарияланымдарда белгілі-бір топтардың мүддесі ғана 
көзделетіндігі, қоғам мүшелерінің ашу-ызасын туғызатын материалдардың некен-саяқ болса да жарық 
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көріп қалатындағы құпия емес. Міне, бұлардың барлығы да ұлтаралық қатынастар мәселелерін шешуде 
теріс ықпал етеді. Барлық қиындықтар мен күрделі жағдайларға қарамастан қазақстандық 
журналистиканың «Төртінші билік» ретінде қалыптасу процесі жүріп жатыр. Бұл қазіргі қазақ ұлттық 
мемлекеттілігінің қалыптасу процесінің де жалғасын тауып отырғанының жарқын дәлелі болып 
табылады, мұның өзі, сондай-ақ, қазақ этносының идентификациялық сипатынан толық хабардар етеді. 

Ел Тәуелсіздігінің алғашқы жылдары нарықтық қатынастармен сипатталатын қат-қабат ұлттық 
проблемаларды көлденен тартты. Қаптаған тәуелсіз басылымдар қаржылық тапшылықтың қыспағынан 
шығу жолында мазмұн мен сапа мәселесін сырып тастап, өз тауарын өткізудің тиімді жолдарын 
іздестірді. Осы тұрғыдан келгенде ұлттық бұқаралық ақпарат құралдары тақырыптық, жанрлық 
бағыттарда түбірлі өзгерістерге ұшырады.  

Қазақ елі өз Тәуелсіздігін жариялағанда экономикалық ауыр жағдай, қарапайым халықтың күнкөріс 
қалінің төмендеп кетуі болашаққа деген сенімсіздік пен қорқыныш-үрейді көлденең тартты. «Біз 
қайтсек ел боламыз?» деген сауал зиялы қауымды терең ойларға жетеледі. Ұлттық менталитет пен 
мәдени-рухани ерекшеліктерді аман сақтап қалу жайы алдыңғы орынға шықты. Міне, осындай қиын 
сұраққа жауап іздегенде ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарына үлкен сенім артылды. 

Қазақ елі Тәуелсіздігінің алғашқы жылдары жас мемлекетіміздің болашағы, ұлт мүддесі 
тұрғысында көтеріңкі көңіл-күймен, тың серпінмен болжам айтушылар аз болған жоқ. Журналист-
публицистер, саясаттанушылар, философтар, тарихшылар ұлттық ой-пікірдің ұйытқысы болды. Ұзақ 
жылдар бойы отарлық езгіде кіріптарлық күй кешіп, құлдық психология дендеген қазақ халқының 
болашағы толғаныс-тебіреністің басты нысанына айналды. Егемен елге айналған жас республиканың 
енді қандай бағыт ұстайтыны, өз бетінше өсіп-өркендеу мүмкіндігінің деңгей-дәрежесі ой-пікір 
жарыстырудың негізгі өзегі болды. Осы тұрғыда ұлт зиялылары ғана емес, шетел сарапшылары да ой 
қозғап отырды. Сол жылдардағы өзекті де күрделі міндетті еліне, жеріне жан-жүрегімен берілген, ұлт 
мүддесін алаулатқан публицист-жазушылар атқаруы тиіс еді. Солай болды да. Қазақ қаламгерлері 
мерзімді басылымдарда ұлт мүддесі тұрғысындағы терең ойлы, салиқалы да өткір материалдар 
жариялап жатты. Осылайша, олар Қазақ елінің өзін-өзі билеуге деген ұмтылысына, ел егемендігі 
жолындағы ұлттық құлшынысқа кедергі келтіруге тырысып, отарлық озбыр саясатты көксеушілермен 
бітіспес күрес алаңына шықты. Олардың алдыңғы сапында Камал Смайылов, Шерхан Мұртаза, 
Әзілхан Нұршайықов, Мұхтар Шаханов, Әкім Тарази, Рахманқұл Бердібаев, Өмірзақ Айтбаев, Ақселеу 
Сейдімбеков, Сапабек Әсіпов, Марат Қабанбаев, Қабдеш Жұмаділов, Бексұлтан Нұржекеев, Смағұл 
Елубаев, Алдан Айымбетов, Михаил Есенәлиев, Амангелді Айталиев, Сауытбек Әбдірахманов, 
Қуанбек Боқаев, Жүсіпбек Қорғасбеков, Мейірхан Ақдәулетұлы, Аманхан Әлім, т.б. жүрді.  

Қашанда қоғамдық ой-пікірдің көш басында қалам иелері жүріп, әділ сарашы болған, кесімді 
сөздерін айтып отырған. Тәуелсіздіктің таңсәрісінде өз дәуіріне жедел үн қосып отыруға тиісті 
журналистің саяси ойлау мәдениетінің жоғары болуы қоғам дамуына өз ықпал-әсерін тигізері 
айқындала бастады. 

Баспасөзге ежелден тән қасиет - оның қалың бұқарамен тікелей және кері байланысының 
екіжақтылығы мен конфункциялылығы. Біріншіден, бұқаралық ақпарат құралдары халық пен 
үкіметтің жоғары эшалоны арасындағы байланысты ұйымдастырушы. Екіншіден, баспасөз қоғамның 
әлеуметтік өміріндегі өзгерістерге жедел үн қосып отырады. Осы арқылы заң шығарушы, атқарушы 
және сот биліктеріндегі ішінара құбылмалық жөнінде халықты хабардар етеді. Журналист қызметінің 
негізіне болып өткен, болып жатқан және алдағы уақытта болатын әлеуметтік өзгерістер жөніндегі 
концептуальды түсінік алынады, баспасөз негізінен адамдар бойына моральдық, адамгершілік және 
эстетикалық танымды қалыптастыруды басты мұрат санайды. Еркін сөздің әсер ету күші кез-келген 
билік ықпалынан кем түспейді. Журналистің әлеуметтік әділеттілік проблемаларын шешу, тарихи 
шындықты қалпына келтіру, т.б. жөніндегі өткір сөздері, қалыптасып отырған әлеуметтік-саяси 
жағдайға орнықты талдау жасауға, қалың бұқараның қым-қиғаш қайшылықты жайларды байыппен 
саралауына, олардың қоғамдағы өзгерістерге нақты көзқарастарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Саяси қайраткер, ғалым мен экономист оқырман – көрермен аудиториясында істің шынайы жай-күйін 
өз беттерінше жеткізе алмайды. Осы орайда, оларға ақпарат құралдарының көмегі ауадай қажет. Бұл 
жағдайда халық журналистердің мұқият өндеуінен, ой-елегінен өткен дүниені оқиды. Журналистін 
саяси ойлау мәдениетінің деңгей-дәрежесі айқын көрінетін тұс та осы. Қалай дегенмен де журналистін 
қаламынан туған байыпты сөздің, ой-пікірдің адамдарға ықпал ету күші орасан зор екеніне ешкім де 
шек келтіре алмайды. Шынайы демократиялық принциптер бұқаралық ақпарат құралдары жинайтын 
және халық арасында кеңінен тарататын хабарлардың әлеуметтік жауапкершілігін қамтамасыз етуі 
тиіс. Демократия хабарлардың санымен емес, ақпараттық теңсіздікке қарсы қажымас күреспен ғана 
қамтамасыз етілмек.  
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Нарықтық қатыныстармен сипатталатын экономикалық дамудың ауыр кезеңін бастан кешкен қазақ 
қоғамы әміршілдік-әкімшілдік басқару жойылған, орталықтың империялық үстемдігінен арылған 
кезеңге батыл қадам басты. Басты бағымыз сол, ұлт ретінде біртектілігіміз бен бірегейлігімізді сақтап 
қалдық. Республикалық бұқаралық ақпарат құралдары өзекті мәселелер төңірегінде байсалды ой 
қозғауға бағыт бұра бастады. Басылымдарда ұлт мүддесін көздеген материалдар бұрынғы қай 
кездегіден болсын, салиқалылығымен назар аударатын болды. 

Кеңес одағы ыдырап, коммунистік идеология шырмауынан босаған қазақ журналистикасы 
түбірімен терең өзгерістерге ұшырады, мүлдем жаңа әлеуметтік институт ретінде қалыптаса бастады. 
БАҚ-тың мазмұны мен сипатына түбегейлі әсер еткен құрылымдық және типологиялық өзгерістер 
жүрді. Баспасөз, телерадио арналар сананың жаппай өсуі құрылтайшылар құрамының да сандық 
жағынан өсе түсуіне жол ашты. Кеңестік дәуірде партиялық немесе мемлекеттік органдар жауапты 
болса, тәуелсіздік аясындағы демократияландыру мен қоғамдық либерализациялау жағдайында 
баспасөзге, аудиовизуалды БАҚ-ға құрылтайшылар, редакция ұжымдары, акционерлік қоғамдар мен 
компаниялар иелік ететін болды.  

Баспасөз жүйесі мен құрылымдарындағы реформалар, функциясы мен принципіндегі түбегейлі 
өзгерістер оның сандық және сапалық жағынан тұрақты өсуіне алып келді. Айталық, Қазақстан 
Тәуелсіздігінің алғашқы онжылдығы ішінде Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің 
мәліметі бойынша газет саны 1991-ге дейін, журнал – 366-ға, электрондық БАҚ-125-ке, ақпарат 
агенттіктері -14-ке дейін өсті. Мерзімді басылымдар типологиялық жағынан төмендегіше жіктеледі: 
743 – ақпараттық, 165 – жарнамалық, 91 – ғылыми, 21 – әйелдерге арналған, 19 – жастарға арналған, 
35 – балаларға арналған, 29 – діни, 246 басқа да бағыттарда. Мемлекеттік емес БАҚ үлесі 80 пайызды 
құрады.  

БАҚ қазақ, орыс, ұйғыр, өзбек, украин, поляк, неміс, корей, ағылшын, дұнған, түрік және басқа 
тілдерде хабар таратты.  

Республикалық БАҚ сандық-сапалық жағынан XXI ғасырдың алғашқы онжылдығында да үлкен 
өзгерістерге ұшырады. Айталық, 2010 жылдың маусымында елімізде 2695 БАҚ, оның ішінде 1619 
газет, 808 журнал, 257 телерадио компаниялар және 11 ақпараттық агенттік қызмет жасады.  

Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы процестердің ерекшелігі сол, мемлекеттік 
басылымдардың басым бөлігінің тәуелсіз әріптестеріне сандық өсімі жағынан орын бергенінде ғана 
емес, республикада жүргізіліп отырған реформаларды насихаттауда тиімділікке қол жеткізе алмай 
отырғанда, үкімет пен президенттік және оппозициялық баспасөз сынына қарсы тұруда жеткілікті 
дәрежеде қабілеттілік таныта алмауында. Мемлекеттік газеттер, әлі де болса негізінен кеңес 
дәуіріндегідей ресми материалдар берумен, жарнамалар тасқынын үндетумен және баспасөзге жазылу 
науқаны кезінде әкімшілік ресурстардың пайдалану арқылы оқырманның қатарын көбейтуге күш 
салумен айналысып келеді.  

Осы орайда кезінде «Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамының президенті 
С.Абдрахмановтың Мемлекеттік хатшы Мұхтар Құл-Мұхамедтің, Мәдениет және ақпарат министрі 
Дархан Мыңбайдың редакция ұжымымен кездесуде айтқан сөздерінің қазіргі қазақ баспасөзінде орын 
алып отырған проблемаларға да тікелей қатысы болғандықтан мәтінді толығырақ беруді жөн көрдік.  

«Біз «Егемен Қазақстан» ел газеті дегенге бәрінен бұрын елдікті айтатын, еңселі ел болудың қамын 
көздейтін басылым сипатын сақтауды мақсат тұтамыз, - деді қоғам президенті. – Сондықтан да біз 
қалайда танымал болуды, қалайда жұрттың аузында жүруді, қалайда ат шығаруды әуезе етпейміз. Өмір 
көрген, адам психологиясын білетін қаламгерлер ретінде қандай тақырыптарды қаузасақ басылымның 
рейтингісін қазіргіден әлдеқайда көтере алатынымызды жақсы сеземіз. Бірақ ол біз жүрер жол – 
қоғамдағы тұрақтылықтың, достықтың, келісімнің сақталуына қызмет ететін жол, елдің еңсесін 
көтеріп, ертеңгі күнге сенімін арттыруға септесетін жол, Елбасының төңірегіне халықты топтастыру 
жолы. Бұл жолда бізді сынаушылар, мінеушілер жетіп жататынын, биліктің сөзін сөйлеушілер, 
сойылын соғушылар дейтінін біз жақсы білеміз. Менің адам ретіндегі алпыстан асқан жасым да, 
министр қызметінде болған басым да қазақ халқының, Қазақстанның кемел келешегінің кепілі 
Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясаты екендігіне толық сендіреді».  

Бұдан әрі «Егемен Қазақстанның» әмбебап газет екеніне тоқталған С.Абдрахманов оның 
артықшылығы да осында, кемшілігі де осында жатқанына ой жүгіртті. Артықшылығы өмірдің қай 
саласында да емін-еркін араласуға, қай тақырыпты болмасын қозғауға да бейім. Кемшілігі – осының 
бәрін жазуға тиіс екендігінде. Бітпейтін де қоймайтын жиын-жиналысты көрсетуге, сол саланың 
адамдарынан басқалар оқымайтын заңдарды, қаулыларды, нормативтік-құқықтық актілерді түгін 
қалдырмай жариялауға тиісті екендігінде. Газет шығарудағы басты қиындықтың бірі осы артықшылық 
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пен осы кемшіліктің ара салмағын ажырата алуда, от пен судай керағар жайларды амалдың жоғынан 
болса да қабыстыра білуде.  

«Біз жарияламасақ, басқа еш жерде жарияланбайтын ресми материалдар болатындығы сіздерге 
жақсы мәлім. Ол материалдардың газеттің оқылымдылығын азайтатындығы тағы мәлім. Бірақ біз сол 
жүкті мойынға алуға тиіспіз, - деді Сауытбек Абдрахманұлы. – Қай құбылысқа да талдау жасағанда, 
қай жұмысқа да баға бергенде, бәрінен бұрын тенденцияға қарау керек».  

Жасырыны жоқ, мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының тәуелсіз БАҚ қызметінің 
формасын, стилі мен әдісін қолдана алмайтыны ақиқат. Міне, осының салдарынан басылымға 
жазушылар мен оқырмандар саны да төмен болады. Оның өзге де себептері бар. Бұл негізінен алғанда, 
мерзімді басылымдар құнының қымбат болуы, ең бастысы, мемлекеттік газеттердің басым бөлігінің 
«ортастатистикалық» қазақстандық оқырман үшін қызықсыз ресми материалдардың көп берілуіне 
немесе кейбір БАҚ-тардағы «бульварлық» парақшалардың болмауы.» 

Қазақстанда жаңа журналистиканың қалыптасуы оның даму тенденциясындағы төмендегідей 
жайларды айқын көрсетеді: ол уақыт өткен сайын бұқаралық үнқатысуларды ұйымдастырушы әрі 
арағайын бола түсуде. Басылымдардың басты мақсаты – қоғамда болып жатқан оқиғалардан хабардар 
етіп, жедел талдау ғана емес, сонымен қатар саяси процестердің мониторингін, заң шығарушы және 
атқарушы биліктердің айқын көрінісін жүзеге асыратын бұқаралық комуникацияға айналу. Қазір 
Тәуелсіз Қазақстанның медианарығында мақсаты мен міндеті, концепциялары, саяси ұстанымдары 
әртүрлі БАҚ-тар белең алуда. Формальды түрде болса да олар тең құқықтар мен мүмкіндіктерді 
пайдаланады. Баспасөз өз дамуы мен қалыптасуында, барлық социумдар секілді, ортақ проблемалар 
ықпалында қалып отыр.  

Міне, бұл республика БАҚ-тары қызметінің негізі болып табылады. Газеттер, журналдар,телерадио 
арналары ауқымды ақпараттар жинап, талдау арқылы қалың бұқараға жеткізуде, осылайша ел мен 
оның тұрғындарының күнделікті тыныс-тіршілігін көрсетіп, бейнесін жасауда. Осындай шаралардың 
нәтижесінде қазақ журналистикасы өз кезегінде, жоғары талап деңгейіне көтеріліп келеді. Сондықтан 
да қазіргі таңда республикалық БАҚ-тың институализациялану процесі белсенді жүргізілуде. 
Осылайша, қазіргі Қазақстан басылымдары дамыған елдер журналистикасына тән белгілерге ие болды. 
Оларда сөз бостандығы, плюрализм, экономикалық дербестік пен еркіндік нормалары берік орнығуда. 
«Түбегейлі өзгерістер ақпараттық салада да болды, - деді Президент Н.Назарбаев «1995 жылғы 
Конституция » атты еңбегінде. – Қазақстанның медиа нарығында өзін-өзі көрсету бостандығы, өз 
пікірін еркін айту және өкіметті сынау бостандығы қалыптасты, азаматтардың баламалы дерек 
көздерінен ақпарат алу құқығы іске асты. Бүгіндері елімізде 2 мыңнан астам әр түрлі саяси бағдардағы 
бұқаралық ақпарат құралдары шығады, олардың ішінде радикалды оппозициянікі де бар. Сіздер 
білетіндей, бұқаралық ақпарат құралдарының 80 % -ы мемлекеттік емес». 

Республикада жаңа журналистиканың дербес әлеуметтік институт ретінде қалыптасып, кең қанат 
жаюының кепілі Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Бұқаралық ақпарат құралдары 
туралы» 1999 жылғы қабылданған Заң, Президент Н.Назарбаевтың «Нарықтық қатынастарға өту 
кезеңінде бұқаралық ақпарат құралдарын қорғау туралы» 1992 жылғы сәуірдегі Жарлығы, т.б құжаттар 
болып табылады.  

Міне, бұлардың бәрі де журналистика институтының сапалық өзгерістерінің негізі ретінде қызмет 
етеді. Бір немесе бірнеше саяси партиялар тарапынан идеологиялық қысымның жоқтығы жағдайында 
журналистика функцияларының бірі аудиторияның әлеуметтік бағыттылық функциясы болып 
табылады. Ол қоғамдық пікірді қалыптастыру процесіне ықпал ету немесе мүмкіндік беру мақсатымен 
қоғамды ақпараттандырып отыруға бағытталған біртұтас функциональді кешеннен тұрады.  

Қазіргі жағдайда БАҚ-тың қоғамдық мінбер ретіндегі рөлі арта түсуде. Ақпараттық арналар 
арқылы саяси партиялар, қоғамдық қозғалыстар, этноәлеуметтік топтардың үкіметтік емес ұйымдар 
өкілдері өз пікірлерін білдіре алады. Баспасөз демократиялық идеялардың ұраншысына айналып, 
қоғамда демократиялық принциптердің орнығуына мүмкіндік туғызуда. БАҚ ықпалымен төзімділік, 
әр түрлі мәселелерді жариялауда көпқырлылық, өзекті әлеуметтік мәселелерді шешудегі 
өркениетшілік нормалары нығая түсуде. 

Журналистиканың орны мен рөліндегі өзгеріс оны типологиялық өзгерістерге алып келді. Бұл, 
бірінші кезекте, нарықтық қатынастардың орныға бастауымен түсіндіріледі. Бәсекелестік, 
экономикалық проблемалар БАҚ алдына жаңа типті газеттер мен журналдардың пайда болуына 
бастайтын қатаң талаптар қояды. Егер кеңестік дәуірде республикада негізінен алғанда, тек қоғамдық-
саяси басылымдар болса, ал қазір іскерлік те, ақпараттық та, ақпараттық-талдау да, діни де, 
жарнамалық та, глазурлы да, бульварлы да, т.б басылымдар пайда болды. 
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Осыған сәйкес журналистер отрядының өзі де өзгерді. Журналист мемлекет пен қоғам өмірінің 
барлық мәселелері бойынша өзіндік пікірі бар адамға айналды. Ол қазір өзінің кәсіптік деңгейіне қарай 
өмірлік көзқарасының сай келуімен ғана емес, сонымен бірге еңбегіне материалдық ынталандыруға да 
байланысты кез-келген бұқаралық ақпарат арнасында қызмет ете алады.  

Бірқатар мемлекеттік БАҚ-дың беделі төмен екенін жасыруға болмайды. Қазақстан жағдайында 
аудандық, облыстық әкімдіктерге қарасты бұқаралық ақпарат құралдары жөнінде айтылады. Бұл жерде 
тек моральдық қана емес, материалдық ахуал да рөл атқарады. Беделді тәуелсіз басылымдар 
журналистің шығармашылық еркіндігін қамтамасыз етіп ғана қоймайды, сонымен қатар оның еңбегін 
материалдық жағынан ынталандырып отырады. Сондықтан да қабілетті, белсенді журналистер 
тәуелсіз газеттерде, журналдарда, радиотелеарналарда қызмет еткенді дұрыс көреді.  

Тәуелсіз БАҚ-тар аудиториямен арақатынастарын еркін түрде жаңаша реттеп отыруға бейім келеді. 
Олар тарату мәселелерімен өздері тікелей айналысады, оқырмандар санын арттыра түсуге барынша 
күш салады, бар мүмкіндікті пайдаланып қалуға тырысады. 

Республика бұқаралық ақпарат құралдары редакцияларының аудиторияға ықпал ету және 
ақпараттандыру обьектісі ретінде ғана емес, қоғамның көптеген проблемаларын бірлесе отырып шешу 
төңірегінде ашық әңгіме жүргізуге қабілетті, тең дәрежедегі ниеттестер ретінде де таныла бастады.  

Қазіргі журналистика әртүрлі бағытты, түрлі сипатты және терең мазмұнды қоғамдық әлеуметтік 
институтқа айналып отыр. Оның ішкі мазмұнында медиалық капиталды монополизициялау мен 
шоғырландыру, билік құрылымдары мен аудиторияға ықпалдылық процестеріне, т.б. байланысты сан 
алуан процестер жүріп жатыр. 

Қазір елдегі қазақтардың саны 60 пайыздан асты. Егер жергілікті ұлт өкілдерінің барлығы бірдей 
қазақ тілін өзінің негізгі коммуникация тілі деп есептемейтінін, оның нарықтық сұраным-ұсыныспен 
реттеліп отыратынын ескерсек, істін жай-күйі айқындала түседі. Дегенмен де егемен елдің қазіргі 
дамуының барысы болашақта жағдайдың қазақ тілді баспасөздің пайдасына қарай өзгеретінінен 
үміттендіреді. Ендігі мәселе оның қанша уақыт алатындығында болып отыр. 

Республика бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік институт ретінде заңдылық базасының 
маңызын түсіне отырып, өздерінің билік институттарымен өзара қатынасында халықаралық 
стандарттарды практикаға енгізуді басты назарда ұстайды. Осылай еткенде жағдай күрделене түседі. 
Айталық, «Свобода слова» газеті Жаңаөзен мұнайшылырының жағдайы жөнінде аудиторияны 
хабардар етуге қадам жасағанда газет журналисі Игорь Лара соққыға жығылды .  

Ал «Алма-Ата Инфо» газетінің бас редакторы Рамазан Есергенов Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
қызметкерлері ісіндегі «Құпияны» ашқан материалы үшін түрмеге жабылды.  

Осы және өзге де фактілер мемлекеттік билік тармақтарының баспасөз атаулыны өзіндік ой- 
пікірлерін еркін айта алатын, шындықты жайып салатын тәуелсіз күйінде емес, мемлекеттік 
құрылымға тәуелді, қолайсыздықтар туғызбайтын қалыпта ұстағысы келетінін анғартады. 

Еркіндіктің қатарына ақпаратты алу, жинау және тарату құқығы кіреді, мұның белортасында БАҚ 
тұрады. Билік өкілдері мұнымен таласпайды. Олардың кейбіреулері оны қалай түсінеді, әңгіме осында. 
2011 жылы сөз бостандығын қорғайтын «Әділ сөз» қоғамдық қорының мәліметі бойынша мемлекеттік 
жоғары лауазым иелерінен 13 арыз-шағым түскен, олар БАҚ-на қатынас жөніндегі заңдылықты 
жұмсартуды талап етеді. Осы ретте Атырау облысының әкімі С.Дәукеев журналистерді сыйлайтынын, 
олардың еңбегін бағалайтынын айта келіп, ашық түрде былай дейді: «Егер менің ар-намысыма тиісетін 
болсаңдар, онда абайландар! Мені тек менің анам мен менің Президентім ғана тоқтата алады. Өз тегім 
үшін аянып қалмаймын!».  

Әрине, атқарушы билік өкілдерінің бәрі бірдей осыншалықты келісімді де қатаң емес. Олардың 
арасында төртінші билік өкілдерімен арақатынасты жолға қоюдың маңызы мен қажеттілігін 
түсінетіндер де бар. 

Бұқаралық ақпарат құралдары мен билік тармақтары арасындағы қатынаста біршама шиеленісті 
жағдайлар болды. Сондықтан да 2002 жылы Президент жанынан БАҚ жөніндегі қоғамдық кеңес 
құралды. Бұл орган мемлекет пен журналистік қауымдастық арасындағы тікелей байланыс 
механизмінің рөлін атқарады. Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының позитивтік даму 
тенденциясы қоғамдық журналистік институттар - Журналистер одағы мен Конгрестің, 
телерадиохабарлама Ассоциациясының, БАҚ пен журналистерді қолдау қорының қызмет аясын 
кеңейте түсуге де байланысты.   

Дамыған Батыс елдерінде теоретиктер тәуелсіз баспасөздің басты екі функциясын атап көрсетеді: 
оның біріншісі – қоғамды ақпараттандыру, екіншісі – билікке оппозиция болу. Бұл оңай міндет емес, 
жанқиярлықты, адами және азаматтық ерлікті талап етеді. Мұны Түркияның тәуелсіз баспасөзінің 
мысалынан аңғаруға болады. Айталық, елдің жетекші басылымдарының бірі – «Milliyet» газеті 2008-
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2009 жылдар көлемінде үкімет қызметіне баға беруде өзіндік көзқарас тұрғысында бірқатар сын 
мақалалар берді, бұл үкімет тарапынан күшті қысым жасалуына әкеліп соқты. Үкімет үстемелеп салық 
салу арқылы газетті жөнге салуға тырысты, осы жағдай Евроодақтың да алаңдаушылығын туғызды. 
Газет шолушысы Роза Тюрмен өзінің тұрақты бағанында жарияланған «Тәуелсіздікке салық» атты 
материалында осы тақырыпты қаузай келе, қоғамның еркін баспасөзсіз демократиялық болып 
естілмейтінін, демек, еркіндік шеңберін тарылтуға күш салып отырған биліктің де демократиялық 
қасиеттен жұрдай болатынын баса айтады. «Ерікті, еркін баспасөз ғана демократияның қорғаушысы 
бола алады» дейді автор. 

Республика оппозициялық баспасөзі түрлі деңгейдегі заң шығарушы, атқарушы және сот 
биліктерінің іс-әрекеті жөнінде үзбей жазып келеді. Бұл жарияланымдар сұхбат, корреспонденция, 
мақала, журналистік зеттеу жанрларында жарық көріп жатады. Олар түрлі тақырыптарға арналады: 
коррупциялық айғай-шу, жекелеген әлде бір депутаттың сиықсыз бейнесі, журналистика мен сот 
билігінің текетіресері,т.б. Әдетте мұндай материалдар нақты фактілермен, бұлтартпас дәлелдермен, 
ойлы тұжымдармен өрнектеліп жатады, оның астарынан ымырасыздық аңғарылады. Осылайша, 
журналистер билік оппоненті, теңдес азаматтар ретінде бой көтереді. Біздің пікірімізше, олар өз 
істерінің ақ-адал екеніне толық сенеді, қоғамдық пікірдің қолдауына арқа сүйейді. Оның күші де 
осында. 

Қазіргі тарихи кезенде елімізде ұлттық, мемлекеттік, қоғамдық көзқарастар қалыптаса бастады, 
күрделі мемлекеттік құжаттар қабылдануда. Ұлттық тарихқа, мәдениетке, салт-дәстүрге, жаңа ұлттық 
сипаттағы ой-пікірлерге бағыт ашылды. Баспасөздің тәрбиешілік, ағартушылық, білім таратушылық 
қызметі туындады. Бұл халқымыздың ой-сана, мәдени, білім дәрежесіне үйлес келіп жатыр. Қазіргі 
қазақ оқырманы ең алдымен баспасөздің озық ой жаршысы ретіндегі сан қырлы қызметіне ауадай зәру. 
Халықтық идеяның жаршысы – бұқаралық ақпарат құралдары десек, қазақ публицист-журналистерінің 
алдында ұлан-ғайыр міндеттер тұр. Республикамызда экономикалық өрлеуге, әлеуметтік әділетікті 
орнықтыруға батыл бетбұрыс бар.Үкіметтің, әр түрлі партиялар мен қозғалыстардың іс-әрекеттері 
қаншама қайшылықты болғанымен де бәрінің де көздеп отырған мақсат-мүддесі бір. Ол -қазақ қоғамын 
рухани жаңғыруға бастау, өркениетті елдер сапынан орын алу. Қазақ топырағында шынайы 
тәуелсіздіктің берік іргетасы қаланды.Елімізде шындыққа негізделген ғылыми зерттеулерге бағыт 
ашылды. Қазір республика бұқаралық ақпарат құралдарының алдында жауапты міндеттер тұр. Олар, 
негізінен алғанда, ең алдымен Қазақстанның Тәуелсіздігін баянды етуге, ел ішіндегі саяси 
тұрақтылықты сақтауға, ұлттық келісімді нығайта түсуге, қазақ халқының ұзақ уақыт империялық 
астамшылдық саясаты астында жаншылып келген рухани мәдениетін қалпына келтіруге, нарықтық 
қатынастардың талаптарын халықтың санасына терең сіңіруге келіп саяды.  

Ұлттық санадағы терең өзгерістер республикада ұлттық идеяны жаңғыртудың тұтас бір жүйесін 
қозғалысқа келтірді. Осы процесті қамтамасыз етуде баспасөз қызметкерлеріне күрделі міндеттер 
жүктеліп отыр.  

Республиканың ішкі және сыртқы өмірінің қат-қабат проблемалары бұқаралық ақпарат 
құралдарының қызметін түбірімен өзгертуді талап етеді. Шынайы демократия туын желбірете отырып, 
жариялылықты барынша өрістету, ақ-адал сөйлей білу маңызды сипатқа ие. Бұл орайда журналистің 
баспасөз айбындылығын танытатын жаңаша саяси ойлау машығының концепциясы ауадай қажет. 

Егемен Қазақстан Тәуелсіздігі, жүріп жатқан экономикалық және саяси реформалар, ұлтаралық 
татулық пен өзара келісім, қазақ халқының ауызбірлігін нығайту мәселелері, қоғам өмірінің басқа да 
күрделі әрі өзекті проблемалары ұлттық мемлекеттік идея негізінде ғана онды шешімін табады. Осы 
игі істің жемісті болуы оның басы-қасына жүрген журналист-публицистердің пайымына, адал 
еңбегіне, азаматтығына тікелей байланысты. Алда тұрған рухани жаңғыру аясындағы міндеттердің 
күрделілігі, кең ауқымдылығы мен жауапкершілігі қалам иелерін халықтың рухани сұранымына 
жоғары мәдениетпен, елгезектікпен қызмет етуді талап етеді. Осылай десек, журналистің жеке 
жауапкершілігін арттыру мәселесі бұрынғы қай кездегіден болмасын өткір қойылып отыр. Өкінішке 
орай, республика газет-журналдарындағы көптеген материалдар жаңа қоғам құрлысының баспасөзге 
қойып отырған талаптарына сай емес. Негізінен алғанда облыстық және аудандық газеттер беттерінде 
көпшілікке мәлім жағдаяттарды қайталап жататын бөлімдерге, материалдарға орын беріліп жатады. 
Жаңа қоғамдық құбылыстардың қазіргі ерекшілігіне жете мән бермеу, жан-жақты талданбау бұқара 
санасын көмескілендіреді. Баспасөз беттерінде халық көкейіндегі көптеген сауалдарға шындыққа 
негізделген нақты жауаптың болмауы орынды кумән туғызады, болашаққа деген сенімге селкеу 
түсіреді. Жасыратыны жоқ, әсіресе аудандық газет редакцияларында қазіргі қоғамдағы түбегейлі 
өзгерістерді жете сезінбейтін саяси ойлау өрісі тар, ескі жаттандылықтан арылмаған журналистер аз 
кездеспейді. Көптеген аудандық газеттің редакторларын кеңес дәуіріндегі партиялық өктемдік 
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кезіндегідей жергілікті әкімшіліктердің ішкі саясат бөлімдері ауыздықтап алған. Редакция ұжымдары 
үшін жоғарыдан берілген нұсқауларды орындау заңға, тіпті қалыпты іске айналып кеткен. 

Қаптаған ұлттық тәуелсіз газеттер беттерінде экономика, мәдениет салаларындағы жағдайды 
түзетуғе бағытталған проблемалық материалдар аз. Барының өзі қарнағаттандырмайды. Терең талдау, 
мәселенің байыбына бару тұрғысында журналистердің идеялық-саяси ой-өрісі жетпей жатады .  

Өзіміз негізге алып отырған Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында еліміз бұқаралық ақпарат құралдарының алдында тұрған міндеттер ауқымы нақты 
сараланған. Ұлтымыздың рухани жаңғыруы бағытындағы журналист қауымның атқаруы тиіс ізгілікті 
істерінің бағыт-бағдары асқан жауапкершілікті талап етеді. Бұл дегеніңіз, әлеуметтік институт 
саналатын журналистика жаңғыру кезеңіне қадам басты деген сөз. Бағдарламалық мақаладағы 
Президент ұсынған жобалардың қай-қайсысы болмасын Ұлы Далаға қожалық етіп отырған Мәңгілік 
елдің жарқын болашаққа бастап, халқымыздың әлемдік өркениет көшінің белортасынан орын аларына 
арқау болары ешқандай да күмән келтірмейді. Осы орайда Елбасының «Біз ХХІ ғасырдың жаһандық 
картасында ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек, «Жаһандағы заманауи 
«қазақстандық мәдениет» жобасын іске асыруға тиіспіз» деген сөздері журналистер қауымын бей-жай 
қалдырмаса керек. 

Елбасы жазғандай, «Жаныңда жүр жақсы адам» деген сөздің байыбына бара бермейміз. Шын 
мәнінде, Тәуелсіздік дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, өнерімен озып шыққан қаншама 
замандастарымыз бар. Олардың жүріп өткен жолдары - кез-келген статистикадан артық көрсеткіш. 
Тәуелсіз елдің журналистері олар туралы шалқар шабытпен жазуы керек. Жастар өмірге шынайы 
көзбен қарап, өз тағдырларына өздері иелік ете алатын азаматтар болуы үшін оларға үлгі ұсынуымыз 
керек. Қазақ еліне түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің 
теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр. 

Қазақ халқының рухани жаңғыру аясында идентификациялық параметрлерін айқындауда, ұлттық 
құндылықтарды сарабдалдықпен ой елегінен өткізуде журналистиканың алдында тұрған міндет 
ауқымы кең, жауапкершілік жүгі ауыр. Жоғарыдағы жазбаларымызды қорытындылай келе, бірқатар 
ұсыныстар беруді жөн санаймыз. 

1. Жаһандану процестері ұлттық салт-дәстүр аясындағы бұрыннан қалыптасқан ұғым–түсіктердің 
орнына жаһандық сана мен жаһандық мәдениеттің белең алуына әкеліп соғуда. Алайда, сонымен бірге 
өзінің этномәдени ерекшелігін сақтауға бағытталған ұлттық идентификациялану процесі жалғасуда. 
Осыған орай журналистика мен публицистика ұлттық бәсекелестікке қабілеттілік және ұлттық 
біртектілік пен бірегейлік мәселелерін ұдайы басты назарда ұстай отырып, интеграцияланған ұлттық 
идеалдардың рухани жаңғыру жағдайында қоғамның мызғымас бірлігін сақтау позициясын берік 
ұстанымға айналдыруы тиіс. Бұл өзіндік ерекшелігі мен қайталанбас қасиетін сақтау үшін, қазақ 
халқының экономикалық, әлеуметтік, мәдени, рухани және саяси дамуы үшін аса қажет. 

2. Ұлт пен ұлттық мемлекеттің өмір сүруі оның тәуелсіздігі мен бостандығына қауіп төндіретін, 
оларға өктемдік жасауға ұмтылатын, олардың ұлттық байлығын өз мүдделеріне пайдалануға 
тырысатын сыртқы қара күштерді туындатады. Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары Тәуелсіз 
еліміздің одан арғы дамуын қамтамасыз ету мақсатында қазақ этносының Тәуелсіздіктің қадір-қасиетін 
жете ұғыну аясындағы ерік-жігерін тәрбиелеу жолындағы рухани жаңғыру жұмысын барынша 
жандандыра түсулері қажет. 

3. Қазақстан қоғамының көпұлтты құрамы этникааралық қайшылықтардың пайда болу мүмкіндігін 
теріске шығармайды. Сондықтан да бұқаралық ақпарат құралдары ұлтаралық қатынастар мәселесіне 
байыптылықпен назар аударып, оны тұрақты даму мен өсіп-өркендеудің аса маңызды факторларының 
бірі ретінде қарастыру қажет.  

4. Қоғамның кез-келген әлеуметтік институтының тиімділігі оның құқықтық сауаттылығы мен 
мәдени деңгейіне тікелей байланысты. Осы тұрғыдан келгенде Қазақстан БАҚ өкілдерінің құқықтық 
санасын арттыра түсу керек. 

5. Журналистиканы «төртінші билік» ретінде орнықтыру көп ретте оның мемлекеттік биліктің 
басқа да тармақтарымен қарым-қатынасына тікелей байланысты. Осы мақсатпен Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы БАҚ бойынша Қоғамдық Кеңестің жұмысын тұрақты 
жүргізіп отыру қажет. 

6. Ұлттық сана мен ұлттық бәсекелестікке, ұлттық бірегейлік пен біртектілікке ұмтылыста ұлт тілі 
үлкен маңызға ие. Тәуелсіз мемлекеттің дамуы тілдің өркен жая түсуіне барлық жағдай туғызып отыр. 
Бұл процеске баспасөз белсене қатысуда. Қазіргі таңда қазақ тілді баспасөздің сапасын арттырып, оның 
тақырыптық аясын кеңейте түсу, оның Ресей мен орыс тілді Қазақстан баспасөзімен тең бәсекелесе алу 
мүмкіндігінің деңгейін арттыру қажет. 
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7. Қазақстан журналистикасы «Біздің мәдени, әлеуметтік және саяси өмірімізде ұлттық және 
мемлекеттік бәсекелестікке, ұлттық бірегейлікке ұмтылыста, қоғамдастық сезімін нығайтуда қандай 
кедергілер бар?» деген сауалға ұдайы жауап іздеп отыруға тиіс. Осыған жауап бере отырып, адамдарды 
біріктіретін, Қазақстан Республикасында өмір сүретін барлық халықтардың мақсат-мүдделерінің 
ортақтығы сезімін қалыптастыратын ең тиімді жолдары іздестіргені дұрыс. 

8. Мемлекеттік бәсекелестіктің, ұлттық бірегейлік пен біртектіліктің ұлттық сана-сезімді 
дамытудың маңызды факторы әрі дем берушісі екенін жете түсіну айрықша мән-мағынаға ие екенін 
естен шығармау қажет. Сонымен бірге ұлттық өзге халықтардың да ұлттық сана-сезіміне құрметпен 
қарауды парыз санауы керек. 

Сөз өнерінің үлкен саласы – журналистика қай дәуірде, қай қоғамда болмасын ақиқаттың 
жаршысы, жылнамашысы, шежірешісі, әділдіктің әділ төрешісі. Ұлан-байтақ Ұлы Далаға иелік етіп 
отырған Қазақ елінің жаңа тарихи дамуында, ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандаған егемендіктің 
тұғырында ұлттық журналистиканың алар орны да ерекше сипатқа ие. Республика Тәуелсіздігі ұлттық 
сана-сезімге негізделген ұлттық мәселелерді, ұлттық бәсекелестікке қабілеттілік пен ұлттық бірегейлік 
проблемалаларын шынайы шындық тұрғысында ой елегінен өткізіп отыруды талап етеді.  

Ғасырлар бойы азаттық аңсап келген қазақ халқының бағы жанды. Тәуелсіз ел болдық! Осынау 
ұлан-ғайыр Ұлы Даланың бүгінгі ұрпақтары өздерін дербес мемлекеттің нағыз иесі ретінде сезінуде. 
Әлемдік өркениет көшіне ілескен еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары өздерінің бағыт-бағдарын 
нақты айқындады: шынайы демократия, сөз бостандығы, жариялылық, рухани жаңғыру республика 
баспасөзінің, радиосы мен телевизиясының күнделікті тыныс-тіршілігінің өзегіне айналды. Қазақ 
журналист-публицистері алты алаштың арман-мұңын жырлауға, күллі әлемге ұлтымыздың айбынын 
танытуға бағытталған ұлы үрдістің алғы шебіне шықты!  
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Современный мир трудно представить без медиа - средств массовой коммуникации (традиционно 
сюда принято включать печать, прессу, телевидение, кинематограф, радио, звукозапись и систему 
Интернет). Особую значимость в жизни человечества медиа приобрели за последние полвека. Медиа 
сегодня проникает во все сферы деятельности человека, в том числе и в журналистику.  Становясь 
участницей медиа индустрии, журналистика приобретает некую трансформацию и становится 
мультимедийной.  Мультимедийная журналистика — это определенный способ представления 
журналистского материала. Это медиапродукт, который посвящен одной теме и сочетает в себе 
несколько форматов — фото, видео, текст, инфографика, интерактив. Комбинации форматов могут 
быть разные, но у этого материала всегда есть общий смысл, цель, тема, идея, проблема. 
Мультимедийная журналистика в этом понимании встает в один ряд с телевизионной, радио, газетной 
журналистикой. В мультимедийной журналистике есть разные специализации, в том числе и та, 
которая стала популярным образом — мобильный журналист или как принято по-другому называть 
«Новый журналист»  с мультимедийным рюкзаком. Человек, владеющий и словом, и картинкой, и 
интерактивом.  Универсальному журналисту бесспорно необходимы навыки использования  
современных технических средств. В этой связи в данном исследовании проводится анализ 
современных методик обучения журналистской профессии, в котором информационные технологии 
играют ключевую роль. [1,157]. 

Как мы уже говорили, сегодня «средства массовой информации переживают переход  к новым 
формам технологического процесса. Это вызвано революционными изменениями в технике СМИ и 
связанных с ними методов и форм управления. Компьютеризация сбора, обработки, хранения и 
распространения информации, внедрение новых материалов, изменение схем управления 
редакционными коллективами и многое другое ведет к новому качеству СМИ и усилению их роли в 
обществе. Изменился медиапродукт, сами средства массовой информации становятся интерактивными 
и мультимедийными».  
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Анализируя конвергенцию в  средствах массовой коммуникации, Е.Л. Вартанова выделяет 
технологическую конвергенцию СМИ как слияние технологий распространения и производства 
информации, получившую импульс для развития в результате перевода содержания в цифровую 
форму. Цифровой формат содержания позволяет осуществлять его распространение в различных 
формах вне зависимости от конкретной индустрии СМИ и технологических платформ. Практически 
любой информационный продукт может принимать любую «медиаупаковку». Таким образом, 
происходит изменение форм СМИ, где наряду с традиционными формами возникают «гибридные» 
формы (онлайновые и офлайновые).  

На профессиональном журналистском уровне конвергенция изменяет требования к самому 
журналисту. Современные профессиональные требования к журналистам предполагают наличие у них 
мультимедийных навыков – умения производить материалы для любого СМИ. [1,160]. 

В этих условиях технологический подход в образовании открывает новые возможности для 
освоения различных областей образовательной деятельности, расширения активности в социальной 
деятельности. А это, в свою очередь, позволяет в рамках системы журналистского образования решать 
следующие важные задачи: 

обеспечивать благоприятные условия для развития личности прежде всего в рамках получения 
образования и специальности; 

оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы всех видов и типов; 
комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы; 
выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели для решения 

возникающих проблем. 
Полная техническая обеспеченность  аудиторий (компьютерами, проекторами и т.д.). 
Наличие учебных  радиолабораторий и учебных ТВ студий в образовательном учреждении. 
Мы понимаем технологию в целом как систему передачи знаний, умений и навыков, 

обеспечивающую усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его качества, а на 
развивающем уровне – стимулирование рефлексии учащегося, т.е. осознание и осмысление им 
собственных действий. Методика в этом случае трактуется нами как совокупность приемов, способов, 
средств целесообразного проведения работы, как тактика познания и действия, в то время как понятие 
«технология» олицетворяет стратегию. В конечном счете, все они направлены на повышение 
эффективности процесса получения обучающимися профессионального образования по конкретной 
специальности. [3,71]. 

В современной науке считается научно корректным различать понятия «технология 
образовательная» (т.е. технология в сфере образования), «технология педагогическая» (т.е. технология 
в сфере педагогики) и «информационные образовательные технологии».  

Соответственно, мы характеризуем образовательную технологию как системное научное 
проектирование, при котором задаются цели и задачи обучения, применяются технические средства 
обучения, обеспечивается контроль. 

Технология педагогическая в таком случае представляет собой часть образовательных технологий 
и предполагает последовательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленную на 
успешное решение педагогических задач.  

Информационные образовательные технологии позволяют использовать в процессе обучения 
компьютеры, современные способы получения, обработки, хранения и передачи информации, сети 
интернет. Таким образом, совокупность образовательных, педагогических, информационных 
технологий,  основанную на личностно - деятельностном и компетентностном подходах и 
функционирующую как основной механизм образования и воспитания личности профессионала   
медийной сферы, мы определяем как «технологию современного журналистского  образования». 
[4,20].  

Все технологии, безусловно ориентированы на развитие человеческой личности, на создание 
соответствующих для этого условий. Они содержат в себе способы совершенствования, развития 
интеллектуального и профессионального потенциала студента-журналиста, то есть по природе своей 
относятся к виду гуманитарных технологий, а следовательно, усиливают процессы гуманизации и 
гуманитаризации журналистского образования и способствуют подготовке всесторонне образованного 
и высокопрофессионального специалиста СМИ. 

 
Литературы 

1. Вартанова Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? // Развитие информационного общества в России. Т. 1. Теория и 
практика. СПб, 2001. С. 157–164. 



19 
 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991; Выготский Л.С. Психология развития человека. М., 2005; 
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического 
исследования. М., 1986; Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М., 1990. 

3. Толочек В.Г. Современная психология труда. Глоссарий. СПб, 2005. С. 71. 
4. Шестеркина  Л. П. Современное журналистское образование: актуализация технологического компонента.  

Электронный научный журнал Факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. М., 2011. 
 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ КАК ФАКТОР МЕДИАУСТОЙЧИВОСТИ 

 
 Я. МАМАТОВА  

доктор филологических наук, 
Национальный Университет Узбекистана (НУУз) имени Мирзо Улугбека 

 
Динамичные процессы цифровизации информации создали качественно новую профессиональную 

среду для журналистов. В связи с чем, как верно подчеркнули исследователи Санкт-Петербургского 
госуниверситета, образовательные и профессиональные стандарты неизбежно будут 
трансформированы[1,95]. Цифровая реальность требует от студентов освоение профессиональных 
умений и навыков не только для работы в конкретных каналах СМИ, но и оперативной подготовки 
медиапродуктов завершенного цикла - от новостного печатного текста для газеты до лонгрида с 
использованием элементов дата, видео и инфографики в интернет-СМИ. Миссия же журналистского 
образования в новую эпоху, скорее, будет заключаться в подготовке специалистов, способных 
утверждать в быстроменяющемся медиапространстве стандарты «высокой», «качественной» 
журналистики, во-первых, быть трансляторами медиаграмотности и критического мышления для 
массовой аудитории, во-вторых, поддерживающих свою конкурентспособность посредством 
непрерывного самообразования.  

Иными словами, речь идет о подготовке специалистов, способных обеспечить медиаустойчивость 
- устойчивость деятельности традиционных и новых СМИ конкретной территории, страны, региона, 
на транснациональном и глобальном уровне. 

Медиаустойчивость, базируясь на концепции Целей Устойчивого развития, в целом, и ЦУР 4(4.7), 
в частности, предусматривает обеспечение журналистам обучения на протяжении всей жизни как 
важнейшего принципа и компонента комплексной общесекторальной реформы образования, а также 
реагирование на возникающие в сфере масс-медиа социально-экономические и иные вызовы. Из чего 
следует, что учебный процесс должен быть организован с учетом как практической подготовки 
специалиста, так и междисциплинарного подхода к преподаванию базовых специальных дисциплин и 
спецкурсов.  

В этом смысле действующие в Национальном Университете Узбекистана учебные планы и 
программы по журналистике в своей основе предусматривают эти два важных аспекта. Так, в 
структуру учебного плана бакалавриата по направлению обучения 5220100- Журналистика (по видам 
деятельности) введены пять блоков дисциплин: гуманитарные и социально-экономические, 
математические иестественно-научные, общепрофессиональ- 

ные, по выбору и специальные. В первые два блока наряду с такими обязательными для 
общегуманитарной и естественно-научной подготовки специалиста, как «Социология», 
«Экономическая теория», «Культурология», «Правоведение», «Иностранный язык» включены курсы 
«География», «Экология», «Демография». Последние нацелены на формирование у будущего 
журналиста-бакалавра системных представлений о масштабе экологических и демографических угроз 
как на общепланетарном, так и на региональном уровне. Более того, они нацелены в дальнейшем на 
выработку практических навыков профессионального освещения в СМИ актуальных для страны и 
региона вопросов охраны окружающей среды, сохранения экосистем, биоразнообразия и т.д. 

Наряду с обновлением содержания дисциплин гуманитарно-мировоззренческого и обще-
профессионального характера, активная работа ведется по интеграции в учебные планы/программы 
курсов и тем, нацеленных на выработку компетенций по грамотному освещению вопросов биоэтики, 
прав человека, толерантности к этническому, культурному, религиозному многообразию(а через это 
актуальных аспектов глобальной гражданственности), медиаустойчивости, гендерной культуры, 
других гуманитарных вопросов. На междисциплинарном подходе читается дисциплина «Медиаэтика 
и законы о СМИ». В её структуру введены темы и вопросы связанные с этическими аспектами 
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освещения жизнедеятельности людей с особыми запросами(людей с инвалидностью), прав ребенка и 
т.д.  

На протяжении последних пятнадцати лет читается отдельный курс по журналистскому 
расследованию, семь лет – по безопасности жизнедеятельности журналиста. А с учетом того, что в 
текущем году высшим образовательным учреждениям по журналистике были предложены 
адаптированные учебные программы и модули ЮНЕСКО[2], в структуру таких 
общепрофессиональных дисциплин бакалавриата, как «Теория и методика журналистского 
творчества», «Интернет-журналистика», «Медиэтика и законы о СМИ», «Основы экономики и 
менеджмента СМИ», «Новые интернет-технологии и современные угрозы» внесены соответственно 
темы и разделы «Инструменты дата-журналистики», «Социальные векторы медиаэтики», «Создание 
инфографики на основе веб-ресурсов», «Бизнес-модели функционирования СМИ и финансовые 
источники», «Цифровая безопасность».  

В перечень курсов специализации и по выбору входят такие дисциплины, как «Информационные 
службы», «Стилистика специализированной печати», «Освещение политических процессов в 
Интернет- и других СМИ», «Новые информационные технологии и современные угрозы», «Творчество 
журналиста в условиях глобального информационного пространства» и другие. Все они предполагают 
рассмотрение современных проблем журналистики, массовых коммуникаций и паблик рилейшнз на 
стыке различных знаниевых отраслей, выступающего базисом междисциплинарности. 

В учебных планах специальностей магистратуры междисциплинарный и практико-
ориентированный подходы выражены более цельно. Так, в структуре учебного плана магистратуры 
5А220101-Журналистика(по видам деятельности) в качестве дисциплин специальности(2-й блок) 
читаются курсы «Теория информационного общества», «Современный дизайн печатных изданий», 
«Вопросы экологии в прессе» и «Правовая журналистика». В содержание данных курсов введены 
темы, связанные соответственно с вопросами сравнительного анализа медиасистем, межкультурной 
коммуникации, дизайна печатной периодики с учетом новых информационно-коммуникационных 
технологий, дата-журнализма, биоэтики, взаимоотношений ученой среды и СМИ, сохранения 
экосистем, здоровья человека, глобальной безопасности, освещения в прессе гендерных отношений, 
реализации в стране концепции прав человека, гуманитарного права, противодействия коррупции и 
торговле людьми.  

Программа магистратуры по специальности 5А220104- Издательское дело и редактирование 
предлягая такие дисциплины специальности, как «Введение в книговедение», «Редактирование 
отдельных видов литературы», «Стилистика заголовков», «Основные этапы издательского процесса», 
«Основы анализа и редактирования текста», предусмотривает освоение навыков и умений, 
необходимых для работы в самых различных направлениях издательского процесса.  

Программа магистратуры по специальности 5А220103- Телевидение и радиовещание наряду с 
другими дисциплинами предлагает курсы «Телерадиожурналистика чрезвычайных ситуаций», 
«Расследование в структуре телерадиожурналистики», «Освещение экономической проблематики на 
телевидении Узбекистана». Фактически, в данной программе обучение построено так, что 
специализация по видам СМИ «углубляется» в смысле более развернутого изучения отдельных 
тематических аспектов их функционирования. 

Следует отметить и то, что содержание курсов и дисциплин, входящих в учебные планы, 
систематически обновляются. А ныне они максимально охватывают приоритетные векторы развития 
Узбекистана, отраженные в Стратегии действий по обновлению и модернизации cтраны в ближайшие 
пять лет[3], содержание которой, полностью соответствует Целям устойчивого развития, принятых 
мировым сообществом в сентябре 2015 года. 

Между тем дискуссии, связанные с совершенствованием образовательных стандартов и 
квалификационных требований по различным направлениям обучения бакалавриата и специальностям 
магистратуры по отрасли «Журналистика и информация» в республике выходят на новый уровень. 
Поскольку в учебном пространстве появляются новые «игроки», заметно влияющие на 
конкурентоспособность высших образовательных центров. Так, открытие в текущем году 
университета журналистики и массовых коммуникаций, в учебной сетке которого предусмотрено 
обучение по 10-ти направлениям бакалавриата и 10-ти специальностям магистратуры, поставили перед 
старейшим факультетом журналистики НУУз (имеющим более чем 60-летнюю историю), 
относительно молодым факультетом международной журналистики УзГУМЯ(открыт в 1999 году) и 
отделением журналистики Каракалпакского госуниверситета задачи не только по «выживанию», но и 
разработке программ обучения, нацеленных на удовлетворение современных вызовов в ракурсе 
развития национальных масс-медиа и информационного пространства, в целом. Кроме того, впервые 
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на национальном уровне возникла ситуация, когда молодые люди, решившие связать свою жизнь с 
журналистикой, со сферой массовых коммуникаций, связей с общественностью, медиаиндустрией, в 
целом, имеют реальную возможность выбирать то, что наиболее подходит к их индивидуальным 
образовательным запросам. В силу этого специалисты журналистских образовательных центров 
республики призваны ныне основательно изучать передовой международный опыт в сфере 
медиаобразования с тем, чтобы при разработке новых учебных планов/программ/курсов учитывать 
самые последние достижения теории и практики журналистики, массовых коммуникаций, 
медиобразования, учитывать векторы глобального коммуникационного развития, а также спрос на 
медиарынке на специалиста особого профиля и формата. 
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Будущий журналист или PR специалист, задумываясь о цели получения профессиональных 

навыков в информационно-коммуникативной деятельности, представляет о том, какие изменения 
должны с ним произойти, в данном случае они связаны с журналистской деятельностью. Для 
выпускника это значит гарантированное трудоустройство и конкурентный уровень заработной платы. 
Соответственно, на выходе из университета он должен обладать определенными компетенциями. В 
частности, 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]. 
Адаптационные компетенции в виде профессиональных навыков и знаний формируются практика 
ориентированными компонентами журналистского образования.  

Подготовку журналистов КГУ имени Байтурсынова ведет с 1996 года, в 2001 году был осуществлен 
первый выпуск молодых специалистов, журналистов. Статистика выпускников за эти годы уже 
превосходит 500 специалистов с квалификацией «журналист». В большинстве, все они работают по 
той специальности, которой обучались в стенах костанайского университета. 

За последние три года в КГУ имени А.Байтурсынова обучались 102 выпускника бакалавриата 
специальности «Журналистика», 75 из которых трудоустроены в средствах массовой информации 
Костайской области, гг. Астаны, Алматы и приграничных областей России: (выпуск 2015г. – 26 
выпускников /19 трудоустроены по специальности; 2016 – 30/23; 2017 – 46/33). Из этого числа 
трудоустроеннных по специальности добрая половина это выпускники с государственным языком 
обучения.  

В университете продвигаются как классические представления о журналистском образовании, так 
и апробируются современные приемы подготовки журналистов к профессиональной деятельности. 
Практика ориентированное обучение изначально было заложено в подготовку будущих журналистов, 
т.е. с первых дней нахождения в вузе студенты привлечены в производство университетской 
студенческой газеты «Білім жарысы», информационных и тематических телерадиовыпусков «Жастар», 
размещение материалов в сетях Интернет. Так они познают основы журналистики и редакционной 
деятельности.  
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Одна из форм практикоориентированного образования - это разработка и внедрение модуля 
«Творческая мастерская». 

В целях усиления практической направленности обучения студентов и связи обучения с 
производством на специальности 5В050400-Журналистика на 3 курсе по специализациям «СМИ» и 
«Связи с общественностью» 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-творческого практикума» (5 кредитов) в 5 и 6 семестрах.  

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.  

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. Студенты к каждой аттестации представляют 
папку по «Профессионально-творческому практикуму», где в течение семестра накапливаются все его 
творческие работы. 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.  

Анализ эффективности обучения свидетельствует о том, что выбор студентов для прохождения 
профессионально-творческого практикума сконцентрирован на одних и тех же СМИ, в которых они 
предполагают специализироваться. Не секрет, что в последние оды больший интерес вызывают новые 
медиа, т.е. Интернет СМИ или Интернет версии традиционных изданий. Для многих выпускников 
специальности организации проведения Профессионально-творческого практикума стали в 
последующем местом их работы. 

Внедрение «Профессионально-творческого практикума» позволило не только усилить 
практическую составляющую журналистского образования, но и скорректировать в соответствии с 
современными веяниями учебный план и учебные программы специальности. В данное время, с учетом 
высказанных ранее предложений работодателей, изучается необходимость расширения спектра 
дисциплин, вовлеченных в программу Профессионально-творческого практикума.  

Придерживаясь традиционных представлений об основных компетенциях студентов 
специальности «Журналистика»: общегуманитарные; универсально-журналистские; 
профилизация [1], мы стараемся привить студентам элементарные навыки универсального характера: 
написать хороший текст под заданный формат; быстро сделать неплохой фоторепортаж; записать 
подручными средствами аудио или видео; быстро ориентироваться в обстановке; подбирать и 
интервьюировать источники; составлять базу контактов. 

Практико-ориентированное обучение направлено на то, чтобы формировать обще журналистские 
и узкопрофильные компетенции: формирование универсальных навыков (1-2 курс, работа в 
студенческих СМИ вуза); 3-4 курс: формирование узкопрофессиональных навыков (Рисунок 1).  

Учёба на младших 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: 
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от «сырого текста» к конвергентному продукту и добротному новостному содержанию. Профилизация 
формируется на старших курсах и 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.  

 

 
Рисунок 1. 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 в процессе изучения 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.  

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»..  

Взаимодействие с работодателями содействует повышению качества в системе журналистского 
образования. Рождение новых медиа требует изменений учебных планов, совершенствование учебных 
программ. Радикальные перемены, которые происходят в медиа индустрии, мультимедийность 
современной журналистики усиливают технологический компонент подготовки молодых 
журналистов. Преподаватели кафедры заинтересованы в том, чтобы поддерживать баланс теории и 
практики, обновлять учебные планы с тем, чтобы они отражали растущее значение мультимедийных 
СМИ. По рекомендации работодателей в каталоги элективных дисциплин введены дисциплины 
практического цикла: «Практикум по выпуску газет, журналов, телерадиопередач», «Практикум по 
Языку и стилю СМИ», «Специфика редактирования журналистских текстов», «Технология создание 
телерадиопередач», «Интернет технологии в PR», «Редактирование и издание Интернет СМИ». В 
целях совершенствования профессионально журналистской подготовки 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 «Білім жарысы», журнала «Жас өркен» 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. Студенты самостоятельно работают над 
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информационным выпуском «ТВ Жастар» на казахском и русском языках с демонстрацией программ 
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 помогает 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 журналистское образование и 
журналистика это открытая социальная система [2]. Следовательно, это та сфера, в которой должны 
быть задействованы специалисты с соответствующей теоретической и практической подготовкой, хотя 
бы способные доносить до своей аудитории грамотно написанные тексты, четко обработанные и 
достоверные факты, компетентные комментарии, подтверждающие его интеллектуальную 
подкованность и образованность. Это все то, что невозможно сформировать без теоретической 
подготовки.  

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. 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]. К сожалению, критики системы высшего журналистского образования не 
хотят признавать факта: что задача вуза – дать первоначальные профессиональные навыки и багаж 
разносторонних знаний, который позволит человеку социализироваться в обществе, а задача 
работодателя – создать условия, которые позволят выпускнику вуза шлифовать свое умение и 
творчество, доводить свои профессиональные навыки до мастерства. По сути, в КГУ имени 
А.Байтурсынова сформированы основные подходы к практико- ориентированному образованию, 
соответствующие современным требованиям к молодому журналисту. 
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Халықаралық қазақ-түрік университетінің профессор,  

социология ғылымдарының докторы 
А. ҚАХАРМАН 

магистрант 
 
Жастардың саяси өмірге қатысуы әртүрлі нысандарда өтеді: үкіметтік органдардағы сайлаулар 

бойынша науқандарда (тікелей электоралдық мінез- құлық), бұқаралық іс-қимылдарда, митингілер, 
демонстрацияларда ереуілдерде, пикетке шығуларда, белгілі бір саяси желінің жақтаушыларының 
немесе қарсыластарының қолдауын жинау бойынша науқандар нысандарында өтеді. Ағылшын 
ғалымы А.Марш өзінің саяси қатысу жіктеуінде оның негізгі екі түрін: ортодоксалдық жэне 
ортодоксалдық емес деп көрсетті. 

Бірінші түріне ол (ортодоксалдыққа) түрақтылықты қамтамасыз ететін саяси қатысуды жэне саяси 
жүйенің жұмыс істеуін жатқызады. Ортодоксалдық емес деп ол талаптардың немесе саяси жүйеге 
қарсы бағытталған көріністерге байланысты санкцияланбаған іс-қимылдарды болжамдайтын саяси 

http://slidesharo.com/
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қатысуды атайды. Жекелеген үлгі «саяси қылмыстар, яғни күштеу қолданылған саяси қызмет» [1. 29б] 
болып бөлінеді. 

А.Маршпен ұқсас көзқарасты американ саясаткері У.Милбрайт та қолданады, конвенциалыққа 
жэне конвенциалық емеске арналған сілтеме, саяси қатысу бөлімшелері. Конвенциалық үлгі дауыс 
беруді, партиялар мен сайлау науқандарының жұмысына қатысу, қоғамның саяси өміріне қатысу, 
ресми желілермен байланыстарды болжамдайды. Зерттеуші саяси қатысудың конвенциялық емес 
үлгісіне бүліктерді, демонстрацияларды, биліктің қандай да бір саяси іс-қимылдарына қарсы 
бағытталған әртүрлі наразылықтарды жатқызады. Өз кезегінде, конвенциалық емес қатысуға, 
У.Милбрайт, күштеусіз белсенді нысандар (демонстрациялар, пикеттер, митингілер) және саяси іс-
қимылдарына қарсы бағытталған әртүрлі наразылықтарды жатқызады. Өз кезегінде, конвенциялық 
емес қатысуды У.Милбрайт күштеусіз белсенді нысандар (демонстрациялар, пикеттер, митингілер) 
жэне саяси қатысудың зорлық - зомбылық нысандары (терроршылдық, бүлікшіл және т.б.) деп бөлді. 

Ғалымдардың көпшілігі өздерінің зерттеулерінде саяси қатысудың конвенциалдық нысандарын 
зерделеуге назар аударды. Сидни Вербаның осы саладағы көптеген әзірлемелері осыған мысал бола 
алады. Бірақ уақыт өткен сайын жастар қозғалысының пайда болуымен және белсенділігімен Батыста 
саяси қатысудың жасырын нысандарына арналған жұмыстар пайда бола бастады. Бүгінгі күні, қоғам 
алдындағы (онда демократиялық нормалардың болуына қарамастан) терроршылдықтың нақты қаупі 
төнді, талдаушылар осы тақырыпта жұмыс істеуді жалғастырып келеді. 

Жастардың ерекшеліктерін электоралдық топтар ретінде зерделеген кезде, ол басқа әлеуметтік 
топтардан гөрі саяси мінез-құлықтың радикалдық нысандарын көрсетуге бейім тұратындығы 
байқалады. Осыған ұқсас жастардың стихиялық қатысуы бірнеше себептерге негізделуі мүмкін, 
олардың арасында бәрінен бұрын саяси дағдарыс және қоғамдағы тұрақсыздық, үкіметке сенімін 
жоғалтқан жағдайлар жиі аталады. Оның үстіне, азаматтардың саяси - мәдени элементтерінің бірі 
ретінде ауыспалы консолидацияда сенім маңыздылығының мәнділігі туралы ғалымдар баяғыда-ақ 
айтқан болатын. 

Сенімділікті үзе отырып, жастарды не иеліктен айыруға алып келуі мүмкін аполиттік мәнсіз 
массаға, не қар көшкініне, өз жолының барлығында (тарихи даму барысында көпшілік қарарларда 
жастардың өзі тірек екендігін еске түсіру жеткілікті) айналдыруы мүмкін. 

Сенімсіздік жас ұрпақты мемлекеттен, қоғамнан алшақтатудың себебі болуы мүмкін. Жастар (осы 
жағдайда) саяси институттарда және саясатта жалпы басым отыратын күшті сезінеді, оларға сенім 
жасайды, наразылыққа барады. 

Алшақтау процесі әртүрлі нысандарды қабылдауы мүмкін. Олай дейтініміз, кеңестік ғылыми 
әдебиетте нысандардың осындай түрінің осындай классификациясы қабылданған болатын. 

Бірінші, саяси қатынастардан бөлінетін - енгізілу, абсентеизм, төмен деңгейге негізделген 
қоғамдық даму. Жастарда бүл ерекшелік саяси хабардарлық болмаған жағдайда немесе керісінше 
жалған хабардарлықта, инфантилизмде, саяси мәдениеттің төмен деңгейінде көрінуі мүмкін. 

Саяси енгізудің басқа нысаны саяси жүйенің ұйымдастырушылығында, мүндай жүйе мен тұтастай 
азаматтық қоғам, саяси институттардағы көңіл қалдыру арасындағы кері байланыс тетіктерінің төмен 
тиімділігіне негізделеді. Мұндай жағдай саяси жүйеде «тескіштер» пайда болған жағдайда, 
қабылданған заңдар нақтылыққа сәйкес келмейтін және таза декларативтік сипат алса, үкімет қоғамнан 
алшақтаған кезде жэне халықтың сенімін жоғалтқан кезде туындайды. 

Жастардың арасында алшақтау нысанының мұндай түрі мемлекетке қажет еместік сезім кезінде 
пайда болады, оның тағдырға құлықсыздығы әлі де жас үрпақ екендігінде. Соңғы жағдай мемлекеттік 
жастар саясатының жеткіліксіз әзірлегендігінде, жастарды әлеуметтік қолдау бағдарламаларының 
болмауында немесе оларда жеткіліксіз қаржыландыруда көрініс табуы мүмкін. 

Саяси жүйені қабылдамаудың келесі бір нысаны саяси бейжайлық болып табылады, бөтен жерді 
жеңіп алу мен басып алудың нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Саяси бейімделудің мүндай түрі қазір 
Араб мемлекеттері тәжірибесінде көрініп отыр. Себебі елде тарихи қалыптасқан ғүрыптар мен 
дәстүрлерін ескермей күштеп таңылған нормалар мен құндылықтарды жергілікті халық қабылдай 
алмайды. 

Саяси шашыраудың соңғы нысаны - саяси қарсылық білдіру саяси жүйеге және оның 
институттарына белсенді өшпенділік көрінісі ретінде көрінеді. Қазіргі қоғамда жас сайлаушылардың 
сайлауға біле тұра қатыспауы, осылайша басқару билігіне қарсыласу практикасы, өздерінің құқықтары 
мен міндеттерін жүзеге асыруға құлықсыздық танытуы жиі кездеседі. Мұндай қарсыласу сындарлы 
нәтижені бере алмайтыны да айдан анық. 
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Жастар мінез-кұлықтарының осындай нақты көріністерінің әрқайсысының дамығандығы немесе 
дамымағандығы саяси жүйе туралы тұтастай жэне саяси мәдениет туралы жекелеп жорамалдауға 
болатын көрсеткіштер ретінде қарастырылады. 

Көптеген елдерде жастар қарсылық білдіруші электорат ретінде қабылданады. Жастардың 
қарсылық білдіретін электоралдық мінез- кұлықтары екі нұсқада көрініс табады: «бәріне қарсы» дауыс 
беру және сайлауға біле тұра қатыспау. Жастардың сайлауға қатыспау жағдайы саяси бәсеңдікті 
білдірмейтінін түсіну өте қажет, керісінше бұл белсенді саяси қарсылық білдіру нысандарының бірі 
болады. Ш.Эйзенштадт жазғандай: «Қандай да бір қоғамда қалыптасатын қарсылық білдіру 
тақырыптары неғұрлым толық институт болып кұрылған кодтарды немесе бағдарларды даулау үдерісі 
орын алады. Жастарға қатысты, сайлауға қатыспау - бұл билікке қарсылық білдіру немесе оппозиция 
жағында қарсылық білдіру ғана емес, жоқ, бұл қазіргі бар жүйеге қарсылық білдіру болып табылады». 

Жастардың қарсылық білдіру түсіндірмесін салыстырмалы депривация тұжырымдамасынан табуға 
болады. Т.Р.Гарр әлеуметтік фрустрацияны немесе наразылықты түсіндіру үшін салыстырмалы 
депривация тұжырымдамасын ұсынды. Ол салыстырмалы депривацияны «бір тараптан адамдардың 
кұқығы бар өмірдің игілігі мен жақсы жағдайларына қатысты олардың үміттерінің арасындағы 
алшақтық және өздерінің әлеуетті мүмкіндіктерінің бағалауы яғни осы игіліктер мен екінші тараптан 
жағдайларға қол жеткізуге өздерін қабілеттіміз деп есептейтін дәрежесінің арасындағы алшақтық» 
ретінде айқындаған.[237б-380б]. 

Қазіргі заманғы қоғамдарда үміттің деңгейі әлеуметтік топтың немесе жеке адамның іс-жүзіндегі 
әлеуметтік-экономикалық жағдайымен әрең үйлесетінін түсіну қажет. Индустрияға дейінгі қоғамда 
әрбір жеке адам өзінің дәстүрлік тобына тығыз байланысқан болатын, ал тектік аражіктер топ аралық 
салыстыруға және топаралық көре алмаушылықтың пайда болуына іс жүзінде кедергі жасайтын. 
Қазіргі заманғы қоғамдарда бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы, халықтың білім дегейінің 
көтерілуі, уақыт рөлінің өсу негізінде әлеуметтік топтар ақпаратпен белсенді алмасып, бір-бірінен 
мінез- кұлықтың эталондарын алып өмір сүре бастады. 

Саясат о бастан қоғамның әлеуметтік өмірінің маңызды саласы болған, қазіргі уақытта да маңызын 
жоғалтқан емес жэне қанша уақыт өтсе де маңызды болып қала бермек. Ал жастардың елдегі саяси 
үрдістерге ілесуі немесе одан қалып қоюы көп жағдайда елдегі жалпы саяси ахуалдың жай- күйін 
айқындап беріп отырады. Демократияның негізгі белгісі еркін сайлау болып есептеледі және осы 
сайлауға қатысудың деңгейі елдегі саяси ахуалдың жай-күйін айқындап отырады. Ал, мұның өзі 
халықтың билікке деген көзқарасының, әрі оған деген сенімінің қандай дәрежеде екендігін айғақтайды. 
Электоралдык мінез-кұлык саяси процестердің барысын өзгерте алатын әрі саяси тұлғалардың 
түбегейлі ауыс-түйісін жасай алатын, азаматтық қоғамның. мемлекеттік тетікке, яғни билік 
тармақтарына ықпалы күшті, аса тиімді құралдарының бірі болып саналады. 

Осыған байланысты жастардың саяси процестегі электоралдық мінез-құлқын қалыптастыру 
қүралдарының бірегейі ретінде Бұқаралық ақпарат қүралдарының орнын бағымдап өтелік. 

Бұқаралық ақпарат құралдары дегеніміз - әртүрлі хабар - ошарды көпшілікке арнайы техникалық 
қүралдар арқылы ашық әрі жария түрде жеткізу үшін құрылған мекемелер. Бұқаралық ақпарат 
құралдарына: баспасөз, радио, теледидар, кино, бейне - таспа және көпшілікке арналған анықтамалар 
жатса, соңғы кезде олардың қатарына ғылым және техникалық соңғы жаңалықтар - спутниктік 
байланыс, кабельді теледидар және түрлі компьютерлік интернет байланыс жүйелері қосылып отыр. 

БАҚ жастардың оқиғаларды қабылдауына, түсінуіне белсенді ықпал етеді, белгілі бір мәселе 
бойынша белсенділігін арттыруға жағдайлар тудырады. БАҚ-тың бұл қызметі жас азаматтарға БАҚ 
және басқа ақпарат алу көздерінен алынған мәлімдемелерді дұрыс бағалауға және жүйелеуге, күрделі 
қарама-қайшы ақпараттар ағымында дұрыс бағдар алуға мүмкіндік беретін білімдерден хабардар 
болуынан көрінеді. БАҚ-тың білім берушілік рөлінің маңыздылығы олардың әлеуметтендіруші 
қызметімен тікелей байланысты. Әлеуметтендіру адамдардың әлеуметтік нормаларды, мәдени 
құндылықтарды және мінез-құлық үлгілерін меңгеруін білдіреді жэне қоғамдағы әлеуметтік шындыққа 
бейімделуіне мүмкіндік береді. Қоғамның дамуы, түрлі ішкі және сыртқы міндеттер мен саяси-
экономикалык процестерді мақсатты түрде реттеп, шешіп отыруы, қоғам мүшелеріне басқа да 
қоғамдық институттармен ара-қатынасы, т.б.күнделікті ақпарат алмасуы БАҚ-ның коммуникативтік 
қызметі арқылы жүзеге асады. 

Сондықтан да болар қазақстандық саяси билік тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап-ақ БАҚ-
ты заман талаптарына сай жаңаша құруга күш салды. Мемлекеттік ақпарат көздерімен қатар пікірлер 
плюрализмі, әртүрлі көзқарастардың пікір таласы, сөз бостандығы болсын деген ізгі ниетпен 
кооперативтік, коммерциялық, жеке меншіктік басылымдар мен радио, теле арналардың ашылуына 
мүмкіндік тудырды. Мысалы, коммерциялық телеарналарды қоса есептегенде бүгінгі таңда 
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Қазақстанда 212 электрондық БАҚ жүмыс істейді. Ал, жалпы ұлттық электрондық БАҚ-тың таралу 
аумағы, мысалы «Хабар» телеарнасы - ел аумағының - 95,70 пайызын, тиісінше - «Қазақстан» 
телеарнасы - 96,25 пайызын, «Еларна - 75,50 пайызын, «Еуразия - бірінші арна» - 78,60 пайызын, 
«Қазақ радиосы» 86,99 пайызын қамтиды 

Демек теледидар өзінің таралымы мен атқаратын функцияларының кеңдігіне байланысты БАҚ 
ішінде ерекше орны алады. Сондықтан біз жүргізген сауалнамада Қазақстанда теледидардың таралу 
өзгешеліктерін, оған деген халықтың көзқарасын анықтауға баса назар аударылды. 

Жалпы жас респонденттерге теледидардың қоғамдагы рөлін анықтайтын бірнеше тұжырымдар 
ұсынылды: 

1. «Теледидарды тек басқа шаруа болмаған кезде ғана көруге тұрады» (теледидарға минималды 
тәуелділік). 

2. «Теледидарға көп уақыт жұмсаудың қажеті жоқ, бірақ кейде көруге тұрарлық нәрселер бар». 
3. «Теледидарды үзбей көру қажет, онда әрдайым-қызықты және пайдалы нәрсе табуға 

болады». 
4. «Өз өмірімді теледидарсыз елестете алмаймын» (теледидарға максималды тәуелділік). 
 Бұл тұжырымдардың ішінен біреуін таңдау арқылы жас респонденттер теледидарға деген өзінің 

жалпы көзқарасын білдірді. Нәтижесінде жас телекөрерменнің 4 түрлі типі анықталды. Сонымен қатар, 
сауалнама нәтижесіне қарағанда, жас көрермендер бойында теледидарға қатысты қандай да бір басым 
көзқарас қалыптаспағандығын байқауға болады. Дегенмен, жоғарыда негізделген тұжырымдарға 
қайтарылған жауаптарға қарап, екінші және үшінші тұжырым - теледидарға көп уақыт жұмсаудың 
қажеті жоқ, бірақ кейде көруге тұрады, деген жауаптар жас көрермендер арасында басымдыққа ие 
екендігі анықталды (38 және 35%). Ал теледидарға минималды жэне максималды тәуелділікті 
білдіретін бірінші және соңғы тұжырым жастар арасында біршама аз деңгейде таралған. «Теледидарды 
тек басқа шаруа болмаған жағдайда ғана көру керек» деп жас респонденттердің 13% ойласа, өз өмірімді 
теледидарсыз елестете алмаймын» деп 12% айтты. 

 Талдау көрсеткендей жастардың теледидарға деген әуестігін анықтайтын нақты белгі жоқ. 
Дегенмен анализ барысында азаматтардың 2-ші тұжырымды көбірек қолдайтыны, ал жас әйелдер үшін 
3-ші тұжырым маңыздырақ екендігі анық байқалды. Яғни ер азаматтардың жас әйелдер қауымына 
қараганда теледидарга тәуелділігі төменірек. Сонымен қатар жас бюджеттік сала қызметкерлері де осы 
тұрғыдан алғанда теледидар көруге әуес емес. Есесіне уақытша жұмыссыз жастар бос уақытын 
теледидар алдында өткізуді әдетке айналдырган. 

 Қазіргі таңда антенналық теледидардың орнын айқын артықшылықтарга ие спутниктік және 
кабелдік деп аталатын қосылулар басып отыр. Сауалнама барысында осы қосылулардың ара-
қатынасын анықтау үшін арнайы сұрақ қойылды. 

Зерттеу нәтижелеріне сәйкес респонденттердің 37%-ы антенналық қосылуды пайдаланса, 35% - ы 
кабельдік теледидарға көшкен. Спутниктік теледидар әзірше халықтың 26% деңгейінде таралған. 
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кандидат филологиических наук, 
декан факультета “Международная журналистика”  

Узбекского государственного университета мировых языков 
 

Подготовка специалистов для СМИ, обучение будущих журналистов в соответствии требованиями 
современности предполагают изменения учебных планов и программ, учета международного опыта. 
Чем вызвано определение перспективы развития образовательных программ для подготовки 
высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров в области журналистики? Такие понятия 
как рекретивная журналистика, интертеймент, инфотеймент, трэвл журналистика, 
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политейнмент указывает на необходимость изменения отношения как к деятельности национального 
телевидения, так и подготовке кадров для этой сферы.  

Следует заметить, что термин “инфотейнмент” впервые стал употребляться в 1980-годы в США. 
Он представляет собой аббревиатуру, составленную из двух слов–INFOrmation (информация) и 
enterTAINMENT (отдых). В американском телевидении он указывал на совмещение в передачах 
информационности и развлекательности. Анализ понятия “инфотейнмент” был проведен 
американским исследователем масс-медиа Нилом Постманом. В его книге “Отдыхай до смерти” 
(Amusing ourselves to death. New York. 1985) были рассмотрены сущность, значение и вопросы влияния 
слова “инфотейнмент” на мировоззрение.  

В словарях английского языка термин “инфотейнмент” стал появляться с 1980 по 1992 годы. В 
“Оксфордском словаре английского языка” (Oxford English dictionary) данному термину дается такое 
разъяснение: “По цели теле- радиопродукции- развлекательное и информативное”[1]. В семантическом 
словаре Thesaurus of English Words and Phrases — “Тезаурус слов и фраз английского языка”, 
составленном британским лингвистом Питером Марко Роже, предлагается другой синоним данного 
слова. В изданном в 1992 году данном словаре, в качестве синонима к термину “инфотейнмент” даётся 
выражение “информационная реклама” (infomercial)”[2]. 

В “Энциклопедии теленовостей” (Encyclopedia of television news) изданной в 1999 году 
одновременно как в США, так и в Канаде, под редакцией американского исследователя масс-медиа и 
журналиста Майкла Д.Мюррея “инфотейнмент”у уделяется отдельный раздел”[3]. Автор статьи 
Джеймс Апшоу отмечает, что инфотейнмент служит взаимосвязи развлекательных и содержательных 
особенностей, а также используется в таких различных жанрах медиа, как ток-шоу, теленовости, а 
также отдельных телевизионных репортажах. По мнению автора, самая главная особенность 
инфотейнмента то, что он позволяет непосредственно обращаться к чувствам аудитории.  

В развитых государствах инфотейнмент связан с появлением частных медиа-сетей. К примеру, в 
1980 годы в первых частных телеканалах и радиостанциях, появившихся в Германии, в первую 
очередь, намечали получать выгоду от рекламы. Они, внедряя в практику нетрадиционные методы 
передачи масовой информации в условиях сильной конкуренции, в целях расширения аудиторию 
большое внимание уделяли контенту программ”[4].  

 В видеоселекторе, посвящённом проблемам в системе, перспективам исполнения намеченных задач, 
развития отраслей, проведённого 30 марта 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
остановился по поводу деятельности телевидения. Как было сказано, “в данной отрасли всё остаётся по – 
старому”, но также упоминалось о телеканалах “Ўзбекистон” и “Ёшлар”. “Прошло время бравад. Пора 
показывать по телевизору критические и аналитические материалы. Люди с нетерпением должны ждать 
передачи. Необходимо изменить передачу “Ахборот”,” - так отметил глава нашего государства. [5].  

Многими отмечалось, информационная программа “Ахборот” должна применять на практике 
зарубежный опыт по осуществлению задач передачи информации, как критической, так и 
аналитической.  

В зарубежной практике широко применяется рекретивная журналистика, интертеймент, 
инфотеймент, трэвл журналистика, политейнмент. В телевидении при подготовке программ, исходя из 
требований и потребностей аудитории, следует помнить также о работе по подготовке и 
переподготовке квалифицированных кадров. В этом смысле представляется целесообразным взять во 
внимание в качестве предложений нижеследующее: 

- изменить подход к преподаваемым дисциплинам в аспекте рекреативной журналистики; 
-  разработать меры по сближению телеканалов и факультетов журналистики, а также усилить 

квалификационную практику;  
- организовать центр или институт журналистских исследований научного и социологического 

направления, осуществляющих мониторинг передаваемых в эфире программ;  
- включить в учебные планы и программы новые дисциплины на основе международного опыта, 

что несомненно способствует развитию отрасли и приобретает важную значимость в формировании 
личности XXI века как квалифицированного специалиста. 
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІН ДАМЫТУДАҒЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ РӨЛІ 
 

Б. СЕРДӘЛІ 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры 

Түркістан, Қазақстан 
 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары еліміздегі баспасөз қызметі белгілі бір тұлғаның немесе жалпы 
ұйымның жұмысына ақпараттық насихат жүргізумен айналысатын институт ретінде қалыптасты. 
Баспасөз қызметінің де, оны басқарып отырған баспасөз хатшысының да рөлі екінші кезекте тұрды. 
Кейін кейбір мекеме басшылары бұл институттың қоғамдық пікір тудыру бағытында үлкен мән-
маңызының бар екенін түсіне бастады да, PR қызметі бірте-бірте бірінші кезекке ығысты. Қазір 
баспасөз қызметі – мемлекеттік үкімет органдарының, комерциялық құрылымдардың, қоғамдық 
ұйымдардың маңызды бір буынына айналды. Осы сияқты жоғары оқу орындарының баспасөз қызметі 
де бұл бағытта айрықша рөл атқарып отыр. Ол: 

- жоғары оқу орнының имиджін қалыптастыруда; 
- бұқаралық ақпарат құралдарының ресурстарын пайдалана отырып, талапкерлер мен олардың ата-

аналарын жоғары оқу орнының қызметімен таныстырып, қолда бар білім беру мүмкіндіктерінен 
хабардар етуде; 

- оқу орнының жобаларын жүзеге асыру үшін қалыпты ақпараттық кеңістік туғызуда; 
- жоо-ның PR қызметінің маңызын түсінетін басқа бөлімшелерімен (ректор кеңесшілерімен, тәрбие 

ісімен айналысатын құрылымдарымен, оқу бөлімімен, факультеттермен т.б.) бірлікте жұмыс 
жүргізуде.  

Отандық баспасөз қызметі тәжірибесінде жоо брендін қалыптастырып, білім беру қызметі 
нарығында бәсекелес болуына ықпал ететін де осы баспасөз қызметі. 

ЖОО-дағы баспасөз қызметінің негізгі мақсаты – ұйым имиджін қалыптастырудағы бөлімдердің 
қызметін үйлестірумен, түрлі білім беру өнімдерін, әсіресе тұтынушыларын толық таба қоймаған 
инновациялық жаңалықтарды жарыққа шығарумен ерекшеленеді.  

Сондықтан да жоғары оқу орны баспасөз қызметінің функциясына кең ауқымды өкілеттік берілген: 
- имиджді өнім қалыптастыруға негіз бола алатын жоо-ның фирмалық стилін қалыптастыру; 
- білім беру қызметін тұтынатын түрлі категориялардың айрықша қабылдауына бағытталған кең 

ауқымды ақпараттық материалдар түзу (каталогтар, проспекттер, буклеттер, баннерлер, логотипті 
өнімдер т.б.); 

- ақпарат жинау және оқу орнының ресми сайтындағы жаңалықтарды үнемі жаңартып, оның 
визуальды келбетін жетілдіріп отыру; 

- жоо оқу ғимараттарының ішкі интеръерлерін безендіру (жарнамалық стендттер, хабарландыру 
тақтайшалары), оқу кампустарында көрме ұйымдастырып, стационарлық экспозициялар қою; 

- сыртқы және ішкі бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктерін PR-дың насихат құралы 
ретінде пайдалану (мақалалар әзірлеу, түрлі мекенжайларға ньюслеттерлер жолдау, мақсатты 
аудиториямен ықпалды байланыс орнықтыру, баспасөз-релиздерін жолдап отыру т.б.); 

- аудиторияның ыңғайына қарай социологиялық зерттеулер жүргізіп, нәтижелерін талдап отыру; 
- студенттердің мемлекеттік, коммерциялық және қоғамдық ұйымдардағы оқу тәжірибелерін 

ұйымдастыра отырып, жоо беделін көтеру; 
- жаңа өнімдер мен қызметтер презентациясын ұйымдастыру, арнаулы көрмелерге, оның ішінде 

аймақтық ауқымдағы экспозицияларға қатысу; 
- конкурстық негізде талантты жас журналистерді (магистранттар мен студенттерді) тарта отырып, 

жоо басылымдарын жарыққа шығару (БАҚ өкілдерінің қатысуымен іс-шаралар ұйымдастыру); 
- заң және атқарушы билік органдарымен, БАҚ-пен, коммерциялық және қоғамдық ұйымдармен 

байланысты нығайту жолында тұрақты жұмыс жүргізу. 
Көріп отырғанымыздай, жоо баспасөз қызметінің қызмет ауқымы өте кең және оның нақты жолға 

қойылған бағыттары бар екен. Бұл бағыттар жеткілікті ресурстық база түрінде (материалдық жағдай, 
кәсіби кадр, білім нарығындағы бәсекелестік), басшылық тарапынан осы құрылымға нақты мақсаттар 
қойылған жағдайда ғана тыңғылықты жүзеге асады. Ол үшін баспасөз қызметінің жетекшісі (хатшысы) 
жоо басшысымен келісе отырып, тиісті міндеттер жүктелген қоғамдық ұйымдармен байланыс 
концепциясын қалыптастырады. Бұл концепция белгілі бір мерзімге жоспар түзуге, кадр іріктеуге, 
жоо-ның басқа да құрылымдарымен, сыртқы ұйымдармен байланыс жасауға мүмкіндік береді. 

Баспасөз қызметі жұмысының тағы бір өзекті әдісі – ақпараттық кеңістіктегі жоо брендін 
қалыптастырумен көрініс табады. Көптеген шетел жоо-лары сыртқы жарнама тәсілдерін кеңінен 
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пайдаланады (автобус панельдеріне жарнама жапсыру, қала көшелеріне баннер ілу т.б.). Адам 
ақпаратты әртүрлі көздерден іздейтіндіктен, бұл тәсілдің пайдалы жағы көп. Ал баспасөз бен 
телеарнадағы жарнама роликтері сенімді одан сайын арттыра түседі.  

Төмендегі бағыттағы қосалқы қызметтерді пайдалану арқылы да жоо-ның баспасөз қызметі 
жарнама ісінде жоғары нәтижелерге қол жеткізе алады:  

1. ЖОО оқытушылары мен қызметкерлерінің қоғамдық-саяси және экономикалық проблемалар 
бойынша тұрақты эксперттер ретінде бұқаралық ақпарат құралдарынан (газет-журналдардан) көрінуі, 
яғни белгілі бір тұлғалар түрінде оқу орнының беделін көтеруі. Мұндай тәжірибені «Егемен 
Қазақстан», «Айқын», «Алаш айнасы», «Жас Алаш», «Түркістан» газеттері тиімді пайдаланып жүр. 

2. Баспасөз бетінде ең танымал жоо-лар рейтингінің тізімінен көріну (мысалы, НКАОКО ұлттық 
рейтинг агенттігі).  

3. ЖОО өкілдерінің баспасөз беттерінен, басқа да электронды бұқаралық ақпарат құралдарынан 
жиірек көрінуі. 

4. Үкімет органдарымен және бизнес құрылымдарымен бірге жүзеге асырылатын халықаралық 
ынтымақтастық келісім-шарттары мен бағдарламаларын жекелеген басылымдардағы мақалалар 
түрінде тарату; 

5. ғаламтордағы әлеуметтік желілер арқылы оқытушылар мен студенттер үшін өзара байланыс 
чаттарын қалыптастыру. 

ЖОО баспасөз қызметінің жұмысын тиімді жүргізу үшін оның қызметкерлері қандай мақсатты 
топтармен жұмыс жүргізетінің және жұмыстың қандай технологиялық бағытта атқарылуы қажеттігін 
нақты айқындап алуы тиіс. Көптеген жоо-лардың баспасөз қызметтері, өкінішке орай, тек қана 
адресаттар мен құттықтаулар жазып, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарымен ғана жұмыс 
жүргізуді мақсатты міндетім деп есептейді. Мұндай көзқарас жұртшылықпен байланыс мүмкіндігін 
шектеп, атқарылатын PR іс-шараларының тиімділігін әлсіретеді. 

Төменде баспасөз қызметі байланыс жасайтын мақсатты аудитория мен олармен тұрақты байланыс 
орнықтырғанда нақты нәтиже беретін әдістер мен технологиялар жиынтығын ұсынып отырмыз. 

 
Байланысушы топтар Атқарылатын PR іс-шаралары 

Талапкерлер (мектеп 
оқушылары) 

- кәсіптік бағдар шараларын жүзеге асыру; 
- «ашық есік күндерін» ұйымдастыру; 
- мектептерде ауызша, көрнекі құралдар арқылы үгіт жүргізу; 
- полиграфиялық жарнама-өнімдерін тарату (буклеттер, плакаттар, 
каталогтар т.б.); 
- бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыру (би кештері, атаулы мерекелер); 
- жұмыс берушілермен бірлескен семинарлар өткізу: 
- арнаулы білім беру көрмелеріне қатысу. 

Талапкерлер (жоғары сынып 
оқушылары) 

- БАҚ-та жоо туралы мақалалар жариялау; 
- жоо имиджін көтеретін әлеуметтік сауалнамалар ұйымдастыру; 
- мекемелер мен ұйымдарға жоо мүмкіндіктері туралы бюллетеньдер 
тарату; 
- «дөңгелек үстелдер» мен конференциялар ұйымдастыру. 

Жұртшылық (талапкерлердің 
ата-аналары, басқа да топтар) 

- БАҚ-та жоо туралы мақалалар жариялау; 
- жоо сайтын жүргізіп, тұрақты жаңартып отыру; 
- жоо өкілдерінің БАҚ-та көрініп отыруын қамтамасыз ету: 
- жергілікті атқарушы билікпен тұрақты байланыс орнықтыру. 

Жұмыс берушілер - БАҚ-та жоо базасында шығып жатқан білім беру бағдарламалары 
бойынша жарияланымдар ұйымдастыру; 
- жоо имиджін қалыптастыратын әлеуметтік зерттеулер жүргізіп отыру; 
- жоо сайтында жұмыс берушілер туралы мәліметтер базасын 
қалыптастыру; 
- жоо қызметі туралы ақпараттық бюллетеньдерді жұмыс берушілерге 
тарату; 
- жұмыс берушілердің өкілдерін жоо іс-шараларына шақырып отыру; 
- жеке құттықтаулар жолдау. 

Мемлекеттік билік өкілдері - тұратқы байланысатын тұлғалардың мәлімет базасын жасау; 
- жеке құттықтаулар жолдау; 
- қалалық іс-шараларға қатысып отыру; 
- билік өкілдерін жоо іс-шараларына, мерекелеріне шақырып отыру; 
- жоо қызметі туралы ақпараттық бюллетеньдерді жұмыс берушілерге 
тарату. 



31 
 

БАҚ - жоо жанынан баспасөз клубын құру (журналистер тобын қалыптастыру, 
кездесулер өткізу, жоо басшыларының журналистермен басқосуын 
ұйымдастыру); 
- БАҚ адрестеріне жоо қызметі туралы мәліметтер тарату; 
- журналистерді жоо қызметі туралы тұрақты хабардар етіп отыру; 
- жоо басылымын шығару; 
- журналистерді жоо ұйымдастырған іс-шараларға шақырып отыру; 
- мекемелер мен ұйымдарға жоо мүмкіндіктері туралы бюллетеньдер 
тарату; 
- жоо имиджін қалыптастыратын әлеуметтік зерттеулер нәтижесін БАҚ-қа 
беріп отыру. 

Бәсекелестер - БАҚ-та ақпарат тарату арқылы «біз өзгеден оқ бойы озықпыз!» деген 
имиджді қалыптастыру; 
- бәсекелстермен салыстырмалы талдау жасалған бюллетеньдер тарату; 
- жоо сайтында ең таңдаулы ақпараттарды енгізіп отыру. 

Бизнес бойынша әріптестер - байланысушы тұлғалардың мәліметтер базасын жасау; 
- құттықтаулар жолдау; 
- «дөңгелек үстелдер» мен конференциялар ұйымдастыру; 
- БАҚ-та жоо базасында шығып жатқан білім беру бағдарламалары 
бойынша жарияланымдар ұйымдастыру; 
- бірігіп іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру; 
- әріптестердің қатысуымен «ашық есіктер күнін» өткізу. 

 
Көріп отырғанымыздай, баспасөз қызметінің әрбір бағыты белгілі бір аудиторияға арналған. 

Мәселен, «жоо имиджін қалыптастыратын әлеуметтік зерттеулер жүргізіп отыру» деген сала ересек 
аудиторияға, ата-аналарға, жұмыс берушілерге, билік өкілдеріне, әріптес журналистерге арналған. 

Осы негізде ақпарат жеткізудің де көздері әрқилы болып келеді: талапкерлердің ата-аналары үшін 
– газеттегі жарияланым түрінде байланысу, ал әріптес журналистерге ньюслеттер арқылы хабар 
жолдау.  

Жақсы тиімділікке жету үшін жұмыстың әрбір салалық бағытын белгілі бір бөлімге, университет 
бөлімшесіне бекітіп қойған дұрыс. Бұл ақпарат жинауда үлкен көмек бола алады.  

Мысалы, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің баспасөз қызметі 
тұтынушыларымен өз порталы арқылы байланыс қызметін орнықтырған. Жоғары білім беру 
саласындағы сарапшылар әлеуметтік зерттеулер арқылы осы жоғары оқу орнындағы блок-
байланыстың соңғы екі-үш жылда біршама жақсы көрсеткішке қол жеткізіп отырғандығын 
айғақтайды. Университет порталының өзі де статистикалық мәліметтерді күнделікті тіркеп отырады. 
Порталды пайдаланушы тұтынушылардың белсенділігі төмендегідей кестені аңғартады: 

 
Бүгін 19887 
Кеше 64436 
Осы аптада 127482 
Өткен аптада 305149 
Осы айда 554560 
Өткен айда 1152999 
Барлық мерзімде 7791820 

 
Ал http://www. ayu.edu.gov.kz порталын тұтынушылар өсімінің пайыздық деңгейі соңғы 3 жылда 

мынадай болды: 
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Қостанай мемлекеттік педагогика институтының жанынан жастар ісі бойынша комитет жұмыс 
істейді. Осы комитеттегі баспасөз орталығының тәжірибесі үлгі етуге тұрарлық. Оның құрамына 
институттың үздік тілшілері кіреді. Жас тілшілер институтта күнделікті болып жатқан оқиғаларды 
бақылай жүріп, оқу орнының порталын қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді. Баспасөз орталығының 
басты мақсаты: бұқаралық ақпарат құралдарымен белсенді өзара қарым-қатынас орнату арқылы 
студенттерді ақпарат жинауға баулумен ерекшеленеді. Жергілікті телекомпаниялар, радиостанциялар, 
ақпараттық агенттіктер мен газет тілшілері институттың тұрақты қонақтары. Бұл жоо баспасөз 
қызметінің жастармен байланысының бір көрінісі. 

Жоғары оқу орны саласындағы қоғаммен байланыстың медиа-құралдарын пайдаланудың 
технологиясымен жақынырақ танысу үшін аталған университеттегі баспасөз құрылымының қызметіне 
шолу жасап көрелік. Мұнда ұйымның барлық қызметкерлерінің креативті технологияларды пайдалана 
отырып, нәтижеге ғана жұмыс істейтіндігі байқалады. Баспасөз қызметінің негізгі функциялары 
төмендегідей: 

- университеттің коммуникациялық саясатын айқындау және оның жүзеге асуын бақылау; 
- университет қызметінің ақпараттық қамтамасыз етілуін ұйымдастыру және бұқаралық ақпарат 

құраладарына жоо қызметі туралы ақпарат беріп отыру. 
Мұндай қызмет түрі әсіресе Ресей оқу орындарында айрықша дамыған. Мәселен, Орал мемлекеттік 

жол қатынастары университетінде баспасөз қызметімен Ақпарат және қоғаммен байланыс бөлімі 
айналысады. Штатта 8 адам жұмыс істейді: баспасөз қызметінің басшысы (баспасөз хатшысы), газет 
редакторы, портал редакторы, қоғаммен байланыс маманы, тілшілері, бейнеоператор, фототілші. Ал 
Ставрополь мемлекеттік агралық университетінің баспасөз қызметі суретші штатын да қоса ұстайды. 
Алтай мемлекеттік техникалық университетінің баспасөз қызметі төмендегідей іс-шараларды қызмет 
жоспарына енгізген: 

- журналистер кеңесі, жоғары кәсіптік білім саласындағы саясатты жүзеге асыру мәселелері 
бойынша жоо әкімшілігінің ұстанымын түсіндіру шаралары; 

- жоо қызметін толық және шынайы насихаттау мақсатында аймақ электронды және баспа 
құралдарымен, ақпарат агенттіктерімен өзара қарым-қатынас жүргізу; 

- БАҚ үшін хабарламалар, хабарландырулар және баспасөз-релиздерін әзірлеу т.б. 
М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде «Московский университет» газетінің 

жанынан оқу орнының және оның бөлімшелерінің қызметін насихаттап, ақпараттық саясатын 
қалыптастыратын БАҚ орталығы құрылған. Бұл орталық газет шығарумен қатар университеттің фото 
және бейне мұрағатын жинақтап, оқу орнының тынысы туралы фильмдер түсіреді, БАҚ үшін 
университет тіршілігімен таныстыратын фото және бейне материалдар түсіреді, оқу орнының 
интернеттегі сайтына жаңалықтар топтамасын әзірлейді. Өздерінің төл интернет-телеарнасы арқылы 
студенттердің белгілі ғалымдардың лекцияларын тыңдауына мүмкіндік жасайды. 

Баспасөз хатшысы мына міндеттерді шеше алады: 
- бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен баспасөз мәслихаттарын, брифингтер, 

сұхбаттар, «дөңгелек үстелдер», кездесулер ұйымдастыру; 
- университет қызметіне қатысты материалдарды (жаңалықтар топтамасы, баспасөз 

мәлімдемелері, ақпараттық хаттар, бейнероликтер т.б.) әзірлеп, бұқаралық ақпарат құралдарына 
тарату; 

- университет қызметін обьективті және жан-жақты жазып көрсету үшін бұқаралық ақпарат 
құралдарымен тұрақты байланыс орнықтыру. 

Баспасөз хатшысының бірінші кезектегі міндетіне университет қызметі туралы ақпаратты тарату, 
оқу орнының беделін көтеру, жаңа талапкерлер шақыру енеді. Осы мақсаттарды басшылыққа ала 
отырып, баспасөз қызметі беделді журналистерді тарту арқылы жоо имиджін қалыптастыра алады.  

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде «халықаралық университет» 
брендін қалыптастыруға айрықша мән берілген. Бұл жұмыс үш бағытта жүргізіледі: 

- Университет президенті (ректоры) мен педагогтық құрамының PR-ы. Негізгі мақсат: жоо-ға 
деген сенімді күшейту үшін оқырман аудиториясына университеттің тамаша педагогтық құрамы 
туралы ақпар беру. 

- Университет тарихымен таныстыру. Негізгі мақсат: ата-аналар мен талапкерлер сеніміне ие 
болу үшін халықаралық мәртебе берілген университет іргесінің екі ел Президенттерінің жарлығымен 
қаланғандығын, әлемнің түкпір-түкпірінен 20-ға жуық түркі тілдес халық өкілдерінің білім алып 
жатқандығын қадап айту. 

- Бәсекелестер арасында университетті ерекшелеп алға алып шығар факторларды ашып 
көрсету, оны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы насихаттау. Негізгі мақсат: халықаралық білім 
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беру қызметін ұсынып отырған оқу орнының басқа оқу орындарымен салыстырғанда қаншалықты 
имиджінің жоғары екендігін көрсету. 

Осылайша жоғарыдағы мақсатпен жұмыс жүргізу тәсілі, сөз жоқ, оқу орнының нақты бейнесін 
айқындап, бәсекелес нарықта өзіндік қолтаңбасын жасай алады. 

ЖОО баспасөз қызметінің проблемалары қатарында бұқаралық ақпарат құраладары, әсіресе, 
интернет арқылы тарап жататын мәліметтерге түгелдей бақылау жасай алмау қиындықтары бар. 
Сондықтан жоо-мен қатар қайсыбір мекеме болмасын сайт қолданушылар тарапынан түрлі сын-пікірге 
ұшырап жатады. Дегенмен жоо-ның баспасөз қызметі мүмкіндігінше сол ақпаратты қағыс жебермеуі 
тиіс. Бұған кей ретте баспасөз қызметінің бұқаралық ақпарат құралдарымен, ондағы әріптестерімен 
байланысты төмендетіп алуы да себепші болуы мүмкін. Жағдайды тұрақтандыру үшін баспасөз 
хатшысы БАҚ-пен өзара қатынас жүйесін орнықтырып, әріптестерімен ақпарат алмасуда 
ымырасыздыққа бармауы тиіс. БАҚ өтінген ақпарат оларға неғұрлым шапшаң берілсе, соғұрлым 
әріптестер арасындағы рәуішті байланысқа сызат түспейді.  

ЖОО баспасөз қызметінің жұмысында төмендегідей қателіктер жиі кездесуі мүмкін: 
- Қажетті баспасөз мәлімдемесін әзірлеу. Баспасөз қызметі шаруасының, басшылық тарапынан 

берілген әртүрлі маңызды тапсырмалардың бастан асып жатуы, уақыты мен адам күшінің жетіспеуі 
БАҚ журналистерінің өтініштерін назардан тыс қалдыруы мүмкін. Әрине осындай жағдайда жүріп 
сапасыз әзірленген баспасөз мәлімдемесі БАҚ тарапынан да ескерусіз қалады. 

- Іс-шара тақырыбына қатысы жоқ журналистерді шақыру. Әрине, мұндай әріптестер 
өздерінің басылымына қатысы жоқ материалды қоқыс жәшігіне оп-оңай тастай салуы мүмкін. Не 
болмаса қатысы жоқ іс-шараға келмей қалады. 

- Мәліметті дер кезінде бермеу. Бұқаралық ақпарат құралдары ескірген, өзектілігі жоқ 
материалды жарияламайды. Сондықтан да жоо-ның баспасөз қызметі маңызды деп тапқан ақпаратты 
бұқаралық ақпарат құралдарына дер кезінде беруге дағдыланып отыруы тиіс.  

- Мақсатты аудирорияны дұрыс таңдай алмау. Мұндай қателік ең қажет деген оқырманға 
маңызды ақпараттың жетпей қалуына апарып тірейді. Қоғамда ықпалы жоқ, таралымы аз басылымда 
жарияланған материал медиа кеңістікте шөлге тамған тамшыдай сіңіп, құрдымға кетуі әбден мүмкін. 

ЖОО баспасөз қызметінің шаруасы қазіргі қоғамның сұранысына байланысты дамитынын бір сәт 
те естен шығармаған жөн. Білім беру қызметінің нарығында жоо-ның динамикалық дамуы 
аудитриядан да тыс қалмағаны дұрыс. Сондықтан да жоо баспасөз қызметі жоғары бәсекелестік 
мүмкіндіктерін тап басып танып, ең қажетті деген ақпаратты беруге ұмтылғаны абзал. Бұл бағытта тек 
дәстүрлі PR-мен ғана шектеліп қалмай, «бэкграундер» (журналист мақаласына дайын материал), «fase 
to fase» (бетпе-бет сұхбат), «іскерлік таңғы дәм», «түсіністік басқосуы» сияқты жаңа форматтармен де 
жұмыс жүргізуге дағдылануға тура келеді. 

 
 

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ 
 ДАМЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ БІР БӨЛІГІ 

 
Ш. КЕҢЕСБАЕВА  

филология ғылымдарының кандидаты, доцент 
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

 
Бүгінгі қоғамдағы БАҚ-тың басты парызы бұқараның санасын билеу, оларға уақыт кезеңдерінің 

міндеттерін жан-жақты түсіндіру, жас ұрпақты тәрбиелеу сияқты толып жатқан сан-саладағы 
көкейкесті міндеттерді бойларына сіңіру болуға тиісті. Осы сан-салалы көкейкесті мәселелерді қоғамға 
жеткізуде бұқаралық коммуникация құралдарының ішінде жетекші орынға ие болып отырғаны – 
ғаламтор желісі.   

Баспасөз құралдарында – мәтін мен графикалық ақпарат, телевидениеде – бейнеқатар мен дыбыс, 
радиода – дыбыс басты рөл атқарады. Ал, интернеттің негізгі ерекшелігі мультимедиалық орта болып 
табылады. Яғни, желіде мәтіннен бейнеге дейінгі  медианың жиынтығын пайдалана аламыз.  

Сандық және жаңа медиа ақпараттық қоғамның жеткен жетістіктерінің нәтижесі қоғамның 
ақпаратқа, жаңалыққа деген мұқтаждығы барлық жаңа технологиялардың өмірге келуіне әкелді. 

Журналистиканың электронды құралдарын пайдалану тәсілдерін күннен күнге жетілдіре түсу – 
өмірдің өзі талап етіп отырған аса маңызды мәселелердің бірі. Қазіргі ғаламдасу кезеңінде ақпараттар 
ағынының толассыз тасқыны өмірге басқаша қарауға, әрі әр нәрсені сын тезінен өткізе отырып, терең 
біліммен қарулануымызды қажет етіп отыр. Қашаннан да мәнді әрі маңыздысы – журналист өнімінің 
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қалың көпшілікке бағытталуы. Ол: мол аудитория, пайда, жарнама, абырой, тиімділік, әрі 
бәсекелестікке көшбастаушылықтан айырылмау. 

Осы кезеңге дейінгі көп материалдарды қарастыра келе, интернеттегі сайттардың барлығына БАҚ 
деп қарауға болмайтындығына көз жеткіздік. Өйткені БАҚ болудың басты белгілері – мерзімділігі мен 
жаңартылып отыратын жиілігі және сайтқа келушілерді тіркеп отыратын ақпараты. Иә, интернет – 
журналистика, дәстүрлі журналистика ағымына көп өзгеріс алып келді. Интернет қойнауы шексіз, 
алмағайып көлемдегі ақпараттарымен де ерекшеленеді.  

«Журналистің интернеттен алған ақпараты бәрібір адам миында жинақталған базалық дәстүрлі 
ақпаратты алмастыра алмайды. Базалық дәстүрлі ақпарат дегеніміз – адамға ген арқылы берілген, 
бабалардың қанымен дарыған, сәби күнінен құлағына сіңген, өскен ортасынан алынған ақпараттар. 
Оған кітаптан оқылып-тоқылған, мектепте мұғалімнен, университетте оқытушыдан алған академиялық 
ақпарат қосылады. Интернет – мәлімет алудың үшінші бұлағы. Адамның қабілет-қарымының 
айқындалуына, жаратылысынан бір нәрсеге бейімделуіне базалық дәстүрлі ақпараттың әсері аз 
болмайды. Базалық ақпаратты мол алған адам академиялық ақпаратты да, интернет мәліметтерін де 
дұрыс қорытады. Ал олай болмаған жағдайда, бар жиған-тергеніңді интернет жұтып қояды», – деген 
филология ғылымының докторы, профессор Бауыржан Омарұлының пікірімен келіспеу мүмкін емес. 

«Аbai.kz» ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуаттың 2014 жылы «Алаш айнасында» 
жарияланған пікірі де бүгінге дейін өзектілігін жойған жоқ. «Интернет күн сайын дамып, 
қолданушылар саны артып келеді. Дегенмен, жаңа медианың дәстүрлі медианы алмастыруы қиындау. 
Өйткені жаңа медиа тек құрал, ақпаратты тез, жылдам жеткізудің тәсілі. Осы тұрғыдан жаңа медиа 
сұранысқа ие болады. Смартфонмен немесе интернетпен берілген ақпарат сараптаманы қамти 
алмайды. Сондықтан салалық газеттер немесе аймақтарда жергілікті газеттер әлі де негізгі ақпарат көзі 
болып қала бермек», – деген-ді.  

Дегенмен, статистикалық мәліметтер бойынша интернет көмегіне жүгінетін қазақстандықтардың 
саны күннен-күнге артуда. Қазақтілді пайдаланушылар өзге тілдегі ақпараттардың жетегінде кетпес 
үшін қазақтілді БАҚ-тың электронды нұсқасы, қазақтілді интернет-БАҚ-тың саны мен сапасын 
арттыру заман талабы болып табылады дер едім. 

5В050400 – «Журналистика» саласы бойынша мамандар даярлау Семей қаласының Шәкәрім 
атындағы мемлекеттік университетінде 1999 жылдан бастап қолға алынды. Білім беруді докторлар, 
ғылым кандидаттары, философия докторлары (PhD) және кәсіби журналистер жүргізеді. 

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы «Қазіргі қазақ журналистикасының өзекті мәселелері және 
даму беталысы: ұлттық мүдде, ақпараттық қауіпсіздік, кәсіби ұшқырлық» атты тақырыпта жүзеге 
асырылады. 

Сондай-ақ аймақтық БАҚ-тың өкілдері де журналист-практик ретінде өз үлестерін қосып келеді. 
Аталған жылдар аралығында кафедра 400-ден аса журналист-мамандар даярлап шығарды. Олардың 
басым бөлігі респубикалық БАҚ-та, жақын шетелдерде корреспондент, репортер, пресс-секретарь, 
продюсер, редактор, қоғамдық байланыс маманы, жарнама агенттіктерінде қызмет атқаруда. Мәселен, 
Омархан Жанжігіт, Нұрекенов Олжас, Хасенов Берик, Өмірбаев Нұржан, Мұхамедрахимов Рүстем, 
Қосанов Айбек, Амантаева  Аяжан сынды түлектер, т.б. 

Мамандық бойынша жұмыс беруші ретінде  аймақтық БАҚ, оның ішінде «Семей таңы», «Вести 
Семей», «Ертіс өңірі», «Спектр», «Арна» газеттері, «Қазақстан-Семей» телеарнасының филиалы, 
Байуақов ТВК-6 арнасы атсалысып келеді. 

Болашақ журналист маманның моделін қалыптастыруда маман дайындайтын журналистика 
кафедрасының өз миссиясы жолға қойылған. Осы мақсаттағы кафедра миссиясы төмендегідей: 
«журналистика саласында жоғары мамандандырылған бәсекеге қабілетті мамандар дайындай отырып 
қоғамға деген өзіндік көзқарасы бар, міндеттерді сауатты орындай білетін, ақпараттарды жинау мен 
өңдеуде заманауи әдіс-тәсілдерді  пайдаланатын, сондай-ақ саяси, экономикалық, әлеуметтік,  
құқықтық  мәселелерге  талдау жасай білетін білімді,  мәдениетті, тәрбиелі азаматтық көзқарасы бар 
тұлға дайындау». 

Студенттердің болашақ мамандықтарына деген қызығушылығы мен кәсіби біліктілігін арттыруда, 
журналистика жанрлары негізінде теориялық білімдерін тәжірибеде ұштастыру, телебағдарламалар 
әзірлей білуге баулуда  студенттердің шығармашылық ізденістеріне жағдай жасалған.  

2014 жылы университет жанынан құрылған «Айна» телестудиясында «Рауан» ақпаратты-сазды 
бағдарламасы (аптасына екі рет), «Ашық сұхбат алаңы», «Бір үзік сыр», «Біздің назарда», «Ұлт 
руханияты», «Арулар сыры», «Заряжайся! Будь здоров!», «Если не я, то кто?», «Мәлім де беймәлім 
тұлғалар» бағдарламасы, «Семей-Медиа», «Жетістік жетегінде» («Журналистика бойынша шеберлік 
сыныбы» пәнінен )  жобалары әрдайым жұмыс үстінде. 
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Университет көлемінде жұмыс істейтін радиоторабында да журналистика мамандығының 
студенттерінің әзірлеуімен  «Жаңалықтар», «Жұлдыз.show», «Поэзия падишасы», «Менің жолым» 
радиожобалары  эфирге шығарылып келеді. 

Республикалық «Қазақстан» және «Қазақстан-Семей» филиалы телерадиокорпорациясымен 
мемарандумға қол қойылды. «Semey-Univer-Sity» бағдарлама-ток-шоуы оқытушылар мен 
студенттердің дайындауымен телеарнадан жұма сайын көрсетіледі.  

Білім беру бағдарламасын іске асыру мақсатында, республикалық ақпараттық желілерге, 
электронды деректер қорларына, кітапхана қорларына, компьютерлік технологияларға, оқу-
әдістемелік және ғылыми әдебиеттерге еркін түрде қол жеткізіледі. Оқуды бітіру кезінде білім 
алушылар іргелі ғылыми білім мен кәсіби даярлықты толыққанды игеріп, заманауи технологиялық 
ақпараттарды меңгерген, сондай-ақ, ақпараттарды алу, өңдеу және сақтау әдістерін құрастырып шеше 
алады.   

Біз жаңа технологиялық тасқынның куәгері болып отырмыз. Қазір ғылыми-техниканың, 
өркениеттің даму заманы. Компьютер мен интернет, жаңа байланыс құралдары, ғылыми жаңалықтар, 
осының бәрі студент ой-өрісіне әсерін тигізеді. Ал білім сапасын жоғарылату, құзыретті маман 
тәрбиелеу – барлық оқытушыларды толғандыратын маңызды мәселе. Қазіргі заманда білім 
алушылардың да алдына қойылатын талаптар да күннен-күнге, жылдан-жылға өсуде. 

Модуль – оқу мазмұны мен оның технологиясының біріккен мақсатты түйіні. МБББ аясында білім 
алушыларға журналистикаға қатысты пәндерді оқытудың әлемдік стандартқа сай заманауи әдіс-
тәсілдері мен техникалық жетістіктерін іс жүзінде пайдалана отырып журналистиканың даму жолы 
мен бүгінгі жайы туралы мәліметтер беріледі, жан-жақты білімді, кәсіби, мәдени құзіретті, бәсекеге 
қабілетті түлектің моделі  қалыптасады. 

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларының жалпы 
Ережелер сипаттамасында:   

«...қосымша білім беру бағдарламасы (Мinor) (минор) – қосымша құзыреттерді қалыптастыру 
мақсатында оқу үшін білім алушы анықтаған пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу 
жұмысының басқа түрлерінің жиынтығы. 

Модуль – дербес, білім беру бағдарламасының құрылымдық элементін оқыту нәтижелері 
тұрғысынан аяқталған, айқын қалыптасқан, білім алушылар меңгеретін білім, іскерліктер, дағдылар, 
құзыреттер және бағалаудың барабар критерийлері; 

Модульдік оқыту – білім беру бағдарламасының модульдік құрылымы, оқу жоспары және оқу 
пәндері негізінде оқу процесін ұйымдастыру тәсілі; 

Негізгі білім беру бағдарламасы (Major) (мажор) – негізгі құзыреттерді қалыптастыру мақсатында 
білім алушы анықтаған білім беру бағдарламасы» деп түсінік беріледі.  

Сондай-ақ түлектің моделін жасауда жұмыс берушілердің, түлектердің және Семей қаласының 
Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің әлеуметтік мониторинг және болжау орталығының 
ұсынған сауалнамалары мен орта білім беретін оқу орындары мен колледждердің, жоғары оқу 
орындарына дейінгі орталықтың білім алушыларының пікірлері ескерілді. 

Мамандық студенттері «Телевизиялық журналистика», «Мерзімді баспасөз» траекториялары 
бойынша білім алуда.   

Қазіргі сұраныстарға сай 2018-2019 оқу жылында Жоғары білім берудегі  модульді  білім  беру  
бағдарламасы  Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті қазақ филологиясы 
факультеті 5В050400 – Журналистика (бакалавриат) мамандығында Major – Minor интеграциялық 
бағдарламасы негізінде «Журналистика және ақпараттық технологиялар» жаңа білім беру 
траекториясы бойынша  әзірленген. 

МБББ Қазақстан Республикасының білім саласындағы және Семей қаласының Шәкәрім атындағы 
мемлекеттік университетінің нормативті-құқықтық құжаттарының негізінде дайындалған. 

МБББ-ға жалпы  сипаттама. Бағдарлама бойынша Major – 5В050400 – Журналистика, Minor – 
5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық  қамтамасыз  ету кафедраларының өзара бірлескен 
модульді білім беру пәндерімен сәйкестендірілген.  

МБББ-ның жалпы мазмұны білім беру стандарттарына сай. Мамандар даярлауда оқылатын пәндер 
өзара екі мамандық аясында бірлесіп, сабақтастықта жүргізіледі.  Жүргізілетін пәндер жүйеленіп жеке-
жеке  негізгі модульдерге топтастырылып берілген.  

Модуль атауларында жаңашылдық журналистика саласында ақпараттық  технологиялармен жұмыс 
істеу сауаттылықтарын арттыру мен тәжірбиеде пайдалануға септігін тигізеді. Бүгінгі 
журналистикадағы  жаңа бағыттарды технологиялар арқылы игерудің, мүмкіндіктерді пайдаланудың 
маңыздылығы жоғары деп есептеледі. 
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Пәндерді модульдерге топтастыруда өзара интеграцияланған екі мамандық арасындағы пәндер 
мазмұны өзара сабақтастықта қамтылған. 

Интеграциялық мазмұндағы жаңа траекторияда ұсынылған  пәндер «Мультимедиялық 
журналистика», «Қазіргі өзекті мәселелердің телевизиялық форматтағы көрінісі», «Жаңа ақпараттық 
әлемдегі қазіргі Қазақстан БАҚ-тары», «Теледидар психологиясы», «Медиа дизайн және WEB-
дизайн», «Баспа дизайны мен WEB дизайны», «Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиясы», «Қазіргі 
заманғы маркетингтік коммуникациялар», «Медиа менеджмент», «БАҚ-тағы маркетингтік зерттеулер 
нарығы», «Қазіргі коммуникациядағы менеджмент және маркетинг» бітіруші түлектің  құзіреттілігіне 
толық жауап береді деуге болады.   

Мұндай форматтағы МБББ кәсіби білім мен біліктілікті, құзіреттілікті қалыптастырады.   
Мамандыққа арналып дайындалған МБББ заманауи мүмкіндіктерді игеруге қажетті білім береді 

деген пікірдеміз. 
МБББ бүгінгі заманауи талаптарға сай бәсекеге қабілетті мамандар дайындауға тигізер пайдасы 

мол. Біздер дайындап жатқан болашақ журналист мамандар бүгінгі қоғамда сұранысқа ие, қабілетті, 
жан-жақты, білімді түлектер болып шығатынына сенімдіміз. 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. 
Елбасы өзінің жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті. Қазақстан 
Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының негізгі 
бағыттарының бірі, себебі «ХХІ ғасыр – білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры». Қазіргі кезде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту – білім берудің бір бөлігі. 

Білім беру үдерісі – студенттерді ақпараттық қоғам жағдайында жан-жақты даярлайтын үдеріс 
болуы қажет.  

Е – журналистика – бұл ең қажетті, елді елең еткізетін материалдарды әзірлеп берудің қалыптасқан 
дағдылы жолы. Қазіргі рейтинг бойынша интернет журналистика телевизиядан кейін екінші орын 
алады.  

Қалай десек те журналистика мамандығы үлкен сұранысқа ие, болашағы зор, келешегі кемел екені 
белгілі. Өйткені Қазақстан қазіргі уақытта цифрлық форматқа көшіп жатыр. Сондықтан Шәкәрім 
университетінде осы қызықты мамандық бойынша білім алуға барлық жағдай жасалған.  
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Публицистические произведения отличаются необыкновенной широтой тематики, они могут 

касаться любой темы, попавшей в центр общественного внимания, например, технологии проведения 
водолазных работ. Это, несомненно, сказывается на языковых особенностях данного стиля: возникает 
необходимость включать специальную лексику, требующую пояснений, а иногда и развернутых 
комментариев. С другой стороны, целый ряд тем постоянно находится в центре общественного 
внимания, и лексика, относящаяся к этим темам, приобретает публицистическую окраску. Таким 
образом, в составе словаря языка формируется круг лексических единиц, характерных для 
публицистического стиля.  

 Среди таких постоянно освещаемых тем в первую очередь следует назвать политику, информацию 
о деятельности правительства и парламента, выборах, партийных мероприятиях, о заявлениях 
политических лидеров. В текстах на эту тему регулярно встречаются такие слова и словосочетания, 
как фракция, коалиция, кандидат, лидер, законопроект, демократы, оппозиция, федерализм, 
консерватизм, радикалы, предвыборная кампания, парламентские слушания, оживленная дискуссия, 
второй тур, избирательный штаб, рейтинг политика, нижняя палата, доверие избирателей, 
депутатский запрос, парламентское расследование, общественное согласие. 

 Экономическая тематика также важна для публицистического стиля и ее освещение невозможно 
без таких слов, как бюджет, инвестиции, инфляция, аукцион, арбитраж, аудит, сырье, 
лицензирование, банкротство, монополизм, акционерное общество, естественные монополии, рынок 
труда, таможенные пошлины, курс акций.  
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• В материалах на темы образования, здравоохранения, социальной защиты населения 
журналисту могут понадобиться следующие обороты: вариативность образования, государственная 
поддержка, зарплата учителей, дистанционное образование, разгрузка школьной программы, обмен 
студентами, соглашение о научном сотрудничестве, информатизация образования; обязательное 
медицинское страхование, медицинский полис, льготы на лекарства, диагностический центр; 
прожиточный минимум, детские пособия, потребительская, корзина, уровень жизни, начисление 
пенсии, работающий пенсионер.  

• Информация о состоянии общественного порядка не может быть передана без таких 
словосочетаний, как борьба с преступностью, охрана прав граждан, место происшествия, 
прокурорская проверка, судебное разбирательство, подписка о невыезде, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков. 

• В сообщениях о происшествиях, стихийных бедствиях, авариях часто встречаются слова: 
ураган, тайфун, землетрясение, наводнение, захват заложников, теракт, стрельба в карауле, 
столкновение автомобиля с поездом, спасательная операция, тушение пожара, экологическая 
катастрофа. 

• Сводки военных корреспондентов содержат следующие слова: боевик, взрывчатка, фугас, 
минирование, снайпер, боестолкновение, обстрел, бомбардировка, боевой вылет, тяжелое ранение, 
жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов.  

• Сообщения на международные темы легко отличить по следующим словам и сочетаниям: 
переговоры по мирному урегулированию, официальный визит, многосторонние консультации, мировое 
сообщество, напряженная обстановка, стратегическое партнерство, европейская интеграция, 
миротворческие силы, территориальная целостность, глобальные проблемы. 

Названная выше лексика употребляется и в других стилях (научном, официально-деловом). В 
публицистическом стиле она приобретает особую функцию–создать реальную картину событий и 
передать адресату впечатления журналиста об этих событиях и отношение к ним. Одни и те же 
слова звучат по-разному в научной монографии, милицейском протоколе и телевизионном репортаже.  

Для публицистического стиля характерно использование оценочной лексики, обладающей 
сильной эмоциональной окраской, например: позитивные перемены, энергичный старт, 
безответственное заявление, твердая позиция, подковерная борьба, прорыв на переговорах, грязные 
избирательные технологии, злодейское убийство, гнусные измышления, тяжелейший кризис, 
небывалое наводнение, безумная авантюра, наглый налет, политический спектакль, ангажированная 
пресса, галопирующая инфляция, казарменный коммунизм, идеологический бульдозер, нравственная 
холера. 

Оценка выражается либо определением к существительному, либо метафорическим 
наименованием явления. Профессор Ю.В. Рождественский выделяет две группы стилистических 
средств в языке средств массовой информации и называет их - признаваемое и отвергаемое. «В 
семантическую сферу признаваемого входят все предметы мысли (т.е. лица, документы, организации, 
события и т.п.), которые считаются позитивными с точки зрения органа информации и риторической 
позиции автора текста массовой информации. В семантическую сферу отвергаемого входят все 
предметы мысли, которые считаются негативными» [21].  

Соотношение этих сфер, естественно, зависит от информационной политики данного органа 
информации, т.е. внешних для языка причин, но выражается это соотношение на стилистической 
окраске употребляемых в речи языковых средств, в том числе на лексемах, вне текста совершенно 
нейтральных. Для культуры речи эта проблема интересна и важна в том отношении, что 
стилистическая окрашенность публицистического текста может создать трудности при его 
переработке. Изложение такого текста человеком других взглядов, в другой ситуации, в другом 
политическом контексте может незаметно для этого человека привести к нарушению стилевого 
единства порождаемого им текста. Конечно, опытный журналист, если и вставит в свой текст, 
например, обороты, характерные для советских газет, то сделает это осознанно, например, для 
выражения иронии по поводу какого-либо события.  

• К сфере принимаемого (в текстах советской печати, радио и телевидения в 70-е гг. XX в.) 
относились: социалистический лагерь, ударники труда, новаторы производства, решения пленума, 
трудовой энтузиазм, социалистическое соревнование, идейная убежденность, достижения науки и 
техники, покорение природы, национально-освободительная борьба, прогрессивные силы, 
народная/подлинная/социалистическая демократия, интернациональная дружба;  

• всферу отвергаемого входили: буржуазная пропаганда, империалистические акулы, 
антисоветчики, реакционные силы, антикоммунисты, тунеядцы, спекулянты, хапуги, злопыхатели, 
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гонка вооружений, агрессивный блок НАТО, мир капитала, общество потребления, ревизионисты всех 
мастей, критиканы, безыдейные обыватели. 

В период перестройки (вторая половина 80-х гг. XX в.) на первый план вышел ряд устойчивых 
сочетаний, характеризующих политические идеи именно этой эпохи.  

• Среди принимаемого оказались:хозрасчет, хозяйственная самостоятельность, обновление, 
консенсус, инициатива снизу, гласность, демократизация, кооперативы;  

• Всферу отвергаемого попали:аппаратчики, бюрократия, инертность, механизмы 
торможения, противники перемен, застой, догматизм, конфронтация, экстремизм, радикализм, 
административно-командная экономика, милитаризация, горячие точки, национальные конфликты. 

• В сферу принимаемогосегодня входят следующие слова и устойчивые сочетания слов: подъем 
экономики, независимый Казахстан, кабинет министров, партия НурОтан, рыночные реформы, 
государственные интересы, лидер миротворчества, исполнительная вертикаль, ядерное топливо, 
жесткие/резвычайные/адекватные меры, демократия, интеграция, бюджетная дисциплина, внятная 
политика, информационная безопасность;  

• В сферу отвергаемого входят: сепаратисты, экстремисты, НАТО, коммунисты, 
забастовщики, экологи, правозащитники, депутатская неприкосновенность, глобализация, групповой 
эгоизм, пустые предвыборные обещания, силовой диктат, коррупция, криминализация, долларизация.  

 Нетрудно убедиться, что речь идет не о политике, а об эмоциональной окраске слов в 
публицистических текстах.  

Для публицистического стиля характерно использование многозначности слов, при этом 
наблюдаются явления трех типов:  

1) употребление слова в переносном значении;  
2) развитие многозначности;  
3) метафоризация как средство экспрессии и выражения оценки.  
Употребление нейтрального слова или специального термина в переносном значении придает 

слову публицистическую окраску, например:  
пакет молока – пакет предложений/законов; 
тихие шаги – практические шаги; 
формат книги – формат переговоров; 
сигналы светофора – сигналы с мест. 
Развитие многозначности является общеязыковым процессом, который отражается и закрепляется 

в языке массовой информации, более того – во многих случаях это развитие берет начало в 
публицистических текстах, от переноса оно отличается только тем, что здесь неочевидны соотношения 
прямого и переносного значений. Рассмотрим примеры:  

приоритет  
- первенство, преимущественное право;  
- главная цель;  
модель  
- схема, образ;  
- манекенщица;  
стилист  
- специалист по стилистике;  
- мастер литературной речи;  
- парикмахер.  
В ряде случаев многозначность образуется вследствие неточного употребления слова, например:  
экология  
- наука о состоянии природной среды и ее защите;  
- состояние окружающей среды.  
В других случаях многозначность развивается под влиянием иностранных языков, например:  
контролировать  
- проверять;  
- влиять, управлять.  
Метафоризацияпредставляет собой использование слов в переносных значениях в целях создания 

яркого образа, выражения оценки, эмоционального отношения к предмету речи; она призвана оказать 
воздействие на адресата речи.  
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Примечательно, что для советской печати было характерно использование в переносных значениях 
слов, относящихся в прямом значении к военной лексике: битва за урожай, идейная вооруженность, 
идеологическая диверсия, учебный полигон, медицинский десант 

 
 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВО ПО 
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На настоящем этапе развития Таджикистана в сторону гражданского плюралистического общества 

ответственность за судьбу реформ лежит и на средствах массовой информации. Поэтому важным, 
сегодня для нашей страны является активное участие СМИ в работе по формированию 
коммуникационного пространства нового типа. Во многом это связано с кадровой проблемой, в том 
числе для СМИ республики. 

Сегодня и в таджикском обществе специальности журналистики и интегрированной коммуникации 
становятся все более востребованными. В контексте разных глобальных изменений все организации 
осознают важность публичности своей деятельности, эффективной коммуникации и диалога с 
общественностью, обеспечивающих им успешное функционирование в долговременной перспективе. 
Стремительно меняющийся информационный рынок в мире, проникновение новых технологий 
требуют и профессионалов совсем другого уровня, не ограничивающихся рамками одной конкретной 
страны, а способных критически мыслить и анализировать события современного мира, способных 
работать не только в традиционных сообществах средств массовой информации, но и в сообществах 
новых СМИ-Интернета. 

Для этого нужна хорошая теоретическая и практическая подготовка международного уровня, 
такую подготовку можно получить, обучаясь на факультете журналистики, учебный процесс которой 
основан на новом Государственном образовательном стандарте высшего образования РФ по 
специальности журналистика. 

Считаю необходимым отметить, что прежние поколения стандарта высшего профессионального 
образования Российской Федерации дало нам возможность вести ориентированную подготовку 
журналистов. За время существования стандарта в мире журналистики произошли огромные сдвиги. 
Сегодня Таджикистан, как и другие страны, идет в своем развитии к формированию основ 
информационного общества. И на этом пути возникает масса проблем, требующих своего научного 
осмысления. Все это учитывается в стандарте нового поколения высшего образования по 
специальности «Журналистика». Новый (2015г.) Госстандарт ВО четко определяет направление 
подготовки журналистских кадров. В данном направлении подготовки специалистов реализуются 
основные образовательные программы ВО, освоение которых позволяет студенту, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, получить степень бакалавра журналистики. 

Новый (2015г.) стандарт ВО ориентирован в большей степени на профессиональную подготовку 
журналиста. По стандарту программа бакалавриата вуза включает лабораторные практикумы или 
практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, которые формируют у обучающихся 
умения и навыки в области технологии журналистского творчества, изучения языков, контент- анализа, 
компьютерных технологий, прикладных дисциплин. 

Отрадно, что блок специальных дисциплин усилен предметами, процессами, учитывающими 
новые технологии подготовки журналистского текста. Стандарт ВО полностью ориентирован на 
кредитно-рейтинговую систему, т.е. соответствует европейскому стандарту высшего профессио-
нального образования. 

Я об этом подробно говорю, потому что наверняка данный стандарт ляжет в основу Госстандартов 
ряда стран Содружества, в том числе университетов стран Центральной Азии на основе договоров об 
едином образовательном пространстве стран СНГ, кроме того, стремление наших стран к единому 
информационному пространству предполагает создать единое образовательное пространство, конечно 
с учетом национальных особенностей каждой страны. Поэтому думается, интегрированный новый 
подход к журналистскому образованию является ключом качественной подготовки журналистов, 
отвечающей, требованиям мировых образовательных стандартов. К такому подходу подготовки 
журналистских кадров призывала «Бишкекская декларация», принятая одиннадцатой центрально-
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азиатской конференцией, организованной Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам журналистского 
образования: улучшения качества образования и новые технологии 16 октября 2009 года. 

В пункте 8 «Конференция подчеркивает значение Международного сотрудничества в сфере 
журналистского образования. Призывает к более широкому использованию международного опыта и 
передовой практики в подготовке журналистов в учебных заведениях. Между центрально азиатскими 
государствами должен быть обеспечен более широкий обмен учебными материалами, 
преподавателями и опытом. 

В п.9 Конференция обращает внимание на тот факт, что в ближайшем будущем в Интернете 
появятся все средства массовой информации. Понятие местного станет неотделимо от глобального. 
Поэтому образование в сфере СМИ должно отражать глобальную сущность журналистики» [1,17]. 

К созданию такого скоординированного образовательного стандарта призывают и представители 
вузов и журналистских сообществ стран Центральной Азии. 

Еще в рамках регионального семинара ООН (Юнеско) «СМИ и журналистское образование в ЦА» 
в 1995 году, тогдашний декан факультета журналистики Казахского национального университета им. 
аль-Фараби, профессор Ю.А. Крикунов говорил, что «Мы исходим из того, что у наших народов много 
родственного и все это в той или иной мере находит отражение в печати, в теле-радио программах. 
Думаю, и в подготовке журналистских кадров нам следует придерживаться каких-то общих 
принципов. Если, мы решим эти вопросы, перед нами откроются перспективы широкого 
сотрудничества. Можно будет беспрепятственно обмениваться студентами и преподавателями, 
совместно решать вопросы, связанные с теорией современных СМИ и методикой проведения занятий, 
не говоря уже о сотрудничестве в области науки» [2,20]. 

Данная мысль была поддержана профессором С.К. Козыбаевым о том, что «необходимо 
координировать усилия теоретиков и практиков журналистики в области образования, а также в деле 
подготовки кадров и развития журналистской науки. Назрела необходимость в создании научно- 
методического совета факультетов и отделений журналистики Казахстана, Узбекистана, Таджи-
кистана, Кыргызстана и Туркменистана для разработки согласованных программ обучения, регуляр-
ных тематических брифингов, семинаров в области журналистского образования и науки» [3,23]. 

По мнению Париды Бостоновой - зав. кафедрой экономической журналистики и рекламы 
Кыргызского технического университета, требования к подготовке специалистов по направлению 
«Журналистика» заложено в государственном образовательном стандарте профессиональной 
подготовки. «Кыргызские образовательные стандарты, - пишет она, - имеют общие корни с 
российскими. До 1990-х годов мы осуществляли подготовку по единому Госстандарту. Но даже став 
суверенной республикой мы при разработке Государственного образовательного стандарта в 
республике взяли за основу российский стандарт» [4,141]. 

Такой интеграционный процесс в сфере высшего журналистского образования имеет тенденцию к 
возрастанию не только в Казахстане и Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, но и в других 
постсоветских странах. 

Подтверждение всему этому подготовка новых стандартов ВО по специальности «Журналистика» 
вузами стран СНГ на основе ГОС ВО РФ нового поколения (2015 год). 

Таким образом, многие придерживаются единого мнения о необходимости объединения усилий, 
направленных на выработку единых подходов к организации журналистского образования. И такая 
постановка не случайна. У всех, кто прямо или косвенно связан с деятельностью СМИ 
центральноазиатского региона, много общего в языке, культуре, национальных традициях, мы 
работаем в родственных условиях, решаем однотипные проблемы. Но в то же время у каждого из 
наших народов свой поучительный опыт, представляющий всеобщий интерес для соседей-друзей, так 
как в области международного сотрудничества СМИ обладают приоритетным значением. Нет 
сомнений в том, что проведение данной конференции будет способствовать установлению более 
тесных связей между государствами центральноазиатского региона, даст возможность Таджикистану 
стать полноправным участником информационного пространства стран содружества. 
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Қай уақытта да қай ұлттың болсын көзі ашық, көкірегі ояу, ұлтжанды азаматтарын толғандырып 

келген өзекжарды мәселелердің бірі – ұлттық білім беру. Ұлттық білім берудің ғылыми негізін қалаған 
белгілі ағартушылар мен ғалым-педагогтар – Я.А.Коменский, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов, 
Ж.Аймауытов, М. Жұмабаев. 

«Орыс мектебін орыс мектебі қылу қажеттілігі туралы» деген мақаласында К. Д. Ушинский сол 
кездегі орыс мектебінің кемшіліктерін сынай келе, мынадай қорытындыға келеді: «Швейцария, 
Германия, Англия мен Америкада білім 3 түрге бөлінеді: қажетті, пайдалы, ұнамды. Соның ішінде 
ұлттық білімнің негізіне қажетті білім алынады. Қажетті білім баланың жанына, ең алдымен, негіз 
болып ұялаулы тиіс. Әр адамға сондай қажетті білім болып табылатын: өз тілінде оқи білу, жаза білу, 
санай білу, өз дінінің негізі мен өз Отанын білу». 

Бұл ойлардың бүгінгі ұлттық мектептерге, соның ішінде жаңадан қалыптасып келе жатқан Қазақ 
Еліндегі ұлттық білім беруге де тікелей қатысы бар. Білім берудің «жансыз», дәрменсіз болуының 
басты себебі – ұлты мен дербестігінің жоқтығында. Әрбір білім беру орны адам тәрбиелеуді жалпы 
міндет тұтса, ел алдымен оны белгілі елдің азаматы қылып, сол қоғамның талабына сәйкес тәрбиелеуге 
міндетті. Бағыт – сол ұлттың мінезі мен болмысы жалпыға бірдей тәуелді болуы тиіс. Білім беру жүйесі 
қоғамдық күйзеліс жағдайында, дәстүрлердің құлдырап тұрған кезінде отбасының жоғалтқан кейбір 
міндеттерін өзіне алып, ұлттың әлеуметтік денсаулығын сақтап қалу керек. Ол үшін білім беру жүйесі 
ұлттық деңгейде болуы қажет. Білім мен тәрбиенің негізі міндетті түрде ұлттық болмай, өз Отанының 
алдындағы борышын өтемей, жалпы адамзатқа қызмет істеу мүмкін емес. Орыстың ғалым - педагогы 
С. И. Гессеннің: «Егер білім беру жүйесі ғылымдық, көркемдік және адамгершілік талаптарға сай 
келсе, сонда ғана ол шынайы ұлттық болып есептелуі керек» деген пікірі ойды толықтыра түседі. 

Ұлттық білім мазмұны қандай болуы тиіс? Бұл мәселелермен шұғылданып жүрген ғалымдардың 
пікірін байқап көрейік. А. Я. Данилюктың пайымдауынша «Ұлттық білім беру – білім алушылардың 
әлемдік мәдениет аясындағы ұлттық мәдениетті меңгеруге, сонымен қатар оны шығармашылық 
тұрғыдан дамытуға бағытталған әлеуметтік қызмет атқаратын білім жүйесінің гуманитарлық құрамдас 
бөлігі. Ұлттық білім жүйесінің негізін қалайтын ең алдымен, гуманитарлық пәндер деп ойлаймыз. 
Себебі, гуманитарлық білім жүйесінің басты міндеті – объективтік тарихи - мәдени үрдістің сәйкес 
келуімен қатар отандық мәдениетке оқушылардың танымын қалыптастыру болып табылады. Бұл 
пәндер отандық мәдениетті сол қалпында сақтап қана қалмай, оның дамуын қамтамасыз етеді. Бұл 
пәндер арқылы ұрпақтан - ұрпаққа мәдениет жалғасып отырады. 

Түйіндей келсек, басқаның мәдениетін өз мәдениеті арқылы қабылдау қағидасы жүзеге асырылуы 
тиіс. Алдымен білім алушының жанын, көкірегін тазалап тәрбиелемеген соң, оған математиканы 
ұқтырып не керек, шет тілін жаттатып не керек? Сонымен ұлттық білім орны деп - өз ұлтының тарихын, 
өз ұлтының мәдениетін, өз ұлтының тілін, әдебиетін оқытатын орынды айтамыз. Оның басты белгісі – 
онда халықтың ұлттық рухы болуы тиіс. Ұлттық білім барлық жұмыс түрлерінен, білім берумен қатар 
тәрбие жұмыстарының барлық мазмұнынан көрінуі қажет. 

Ұлттық білім кеңістігндегі тәрбиенің негізгі міндеттері: 
1. Ұрпақты ұлт алдында тұрған ерекше істерді шешуге даярлау. 
2. Өз халқының ғасырлар бойы қол жеткізген табыстарына ұмтылуға тәрбиелеу, түп тамырынан 

үзіле жаздаған ұрпақты ата-баба салты мен дәстүрі, әдет-ғұрпымен қайта табыстыру. 
3. Тәрбие жүйесін ұлттық мәдениет пен ұлттық педагогикаға негіздеу. 
4. Ұлттық білім берудің тұжырымдамасын жасауда ұлттың жалпы санын, орналасу аудандарын, 

оқулық шығару мүмкіндіктерін ескеру. Ұлт болашағы мен ұлт өкілінің тағдыры бір - бірімен тығыз 
байланысты, бір - біріне тәуелді. Сондықтан қазіргі қазақ мектебінде ұлттық білім беру - ұлттың 
болашағына сәуле шашумен тең. Бір кезде Шоқан, Ыбырай, Абай көтерген ағартушылық қозғалысты 
ХХ ғ. басында А.Байтұрсынов, Х.Досмұхамедұлы, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаевтар 
жалғастырды. Қазақ халқының іргелі ел болуы үшін олар ұлттың тілі мен әдебиеті, мектебі мен 



42 
 

баспасөздің аса қажет екеніне барша жұрттың назарын аударды, білім берудің ұлттық жүйесі болу үшін 
онда сол халықтың қаны мен жаны, рухы болуы тиіс деді. 

Айтылған ой - пікірлер білім берудің ұлттық моделін былайша құрастыруға мүмкіндік береді:  
Мақсаты: Жалғыз құрғақ білім үйрету емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру. (М. Дулатов) 
Міндеттері:  
1. «Балқыған жас баланың ойына, қанына, сүйегіне ұлт рухын сіңіріп, ана тілін анық үйретіп 

шығару». (М. Дулатов) 
2. «Әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан, 

тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбиелеуі тиіс». (М.Жұмабаев).  
Мазмұны: «Оқу - жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, шаруа - кәсіп, қолөнер, жағрафия, 

жаратылыс». (А. Байтұрсынов). Әдіс-құралдары: «Әдебиетті, тарихты және географияны біріктіріп 
(интеграциялап) «Біздің Отан» деген атпен оқыту қажет. Өлкенің географиясын оның тарихы мен 
әдебиетінен бөліп қарауға болмайды. Алдымен балаларды күнделікті өмірдің тұрмыс - салты, 
тіршілігімен байланысты өз жұртының тарихын оқытудан бастаған жөн». (М. Дулатов) «5 жылдық 
бастауыш мектептің алғашқы үш жылын тек қазақ тілінде оқыту». (А. Байтұрсынов). «Баланың тіл 
байлығын арттыруға, еркін сөйлей білуіне көңіл бөлу басқа тілдердің тіл үйренуге көмекші құрал 
болуын қарастыру.(Ж.Аймауытов). 

Нәтижесі: «Мұндай балалар мектеп бітіргеннен кейін қай жұрттың арасында жүрсе де, сүйегіне 
сіңген ұлт рухы жасымайды, қайда болса да, тіршілігінде қандай ауырлық өзгерістер көрсе де ұлттың 
ұлы болып қалады». (М. Дулатов). Бұл сонау ХХ ғасырдың басында зиялы азаматтардың ұлт 
болашағын ойлап, ана тілінің табиғи тазалығы туралы, оқытылатын пәндердің бәрі, оның ішінде 
ұлттық журналистиканың ұлттық болмысымызға үйлесуі қажеттігін көрегендікпен болжап, зерделі ой 
тастағанын көрсетеді. 

ХХІ ғасыр-жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Өскелең елдің айбынды болашағы үшін 
– ең әуелі сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім саясатындағы ғылым-техникалық әлеуетін 
жұмылдыру, ғылымның басым бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның 
жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. 

Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық экономиканың негізгі бөлігі 
болып табылады. 

Білім берудің негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен 
әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030 стратегиялық 
бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін 
әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда жаңа 
идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде 
қолдану-заман талабы.Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру жүйесінің 
дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру 
жүйесінің басты міндеттерінің бірі –білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» 
деп көрсетілген [1,25]. 

Қай кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Білім 
саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, 
жан-жақты ізденетін, алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында. Жаңа 
бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль арқылы ұсынады. 

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.  
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.  
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.  
4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.  
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.  
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру және оқыту.  
7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық. 
Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. 

Кешегі моноидеологиялық риторика басым заманда да ұлттық баспасөзіміз, журналистика ұясынан 
түлеп ұшқан қазақтың талантты қаламгерлері қасаң пайымның шеңберінен шығып кетіп отырды. 
Ұлттың буынын бекітті, зиялы қауымның пікірін шыңдады. Міне, осы ұлттық білім беру идеологиясы 
халыққа қалай тарау керек? Әрине, оның тәсілдері, амал – өлшемдері әр түрлі. Соның бірі –бұқаралық 
ақпарат құралдарының көзі. Ол – ұлттық журналистика нысаны. 
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Қазіргі журналистика - саналы жанның әлеуетін ашуға, қоғамдық қатынастарды жетілдіруге, 
қоршаған ортаны философиялық тұрғыдан тануға болысатын, шығармашылық әдіс-амалды дамытуға 
көмек қолын созатын жанашырлық сипаты басым бірден-бір пән.  

Журналистика әуел бастан - әрі теория, әрі практика, әрі педагогика, әрі басқару тетігі, әрі 
психология. Оның ұлағат мектебі сонау ерте замандардан жетіліп, шынығып шықты. Біз қазақ 
журналистикасының тарихын «Түркістан уалаятының газетінен» таратып жүрміз. Ол қате ұғым. 
Көсемсөз жанрларының мәтіндері көркем әдебиеттен, қағаз нұсқалы парақшалардан әлдеқайда бұрын 
дүниеге келген. Журналистиканың кәсіби өнегесі күнделікті диалогтан, бабалар даналығынан, ұлттық 
нақыл сөздерден, шешендік публицистикадан бастау алып жатыр. Аудиториялық шындық пен өмірлік 
шындықтың қайнар көзі де солар. Теория мен практиканың алшақтығы да, міне, осы жерден басталады. 

Журналистика - бұқаралық сипаты басым құбылыс, ешбір қоғамдық ғылым көсемсөздей, баспасөз 
мәтіндеріндей халық арасына кең тарай алмайды. Оның демократиялығы, ұлттық қасиеті осында. Ол 
халық санасымен, ұлттық және ғаламдық таныммен тығыз табысқан. Оның үстіне ол жүрекпен сүйетін 
кәсіп, халыққа ең жақын, тілектес мамандық. 

ХІХ ғасырда- ақ ұлы Абай көрегендікпен алдағы өмірді болжап: «Тегінде адам баласы бір- бірінен 
ақыл, ғылым... деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық» 
деген екен. Біріншіден, бұрын оқулықтар мен бағдарламалар ұлттар мен ұлыстардың өзіне тән 
менталитеттерін ескермей, оқыту мен тәрбие үрдісі орталықтан басқарылды. Соның нәтижесінде 
ұлттық сана мен мәдени құндылықтарға нұқсан келтірілді, өз ана тілін ұмытқан ұрпақ пайда болды. 
Оның орнын толтыру оңай шаруа емес. Сондықтан бүгінгі әрбір ұстаз Абайдың, Ыбырайдың, 
Шоқанның, Мағжанның, т. б. Қазақ зиялылары мен көсемсөз иелерінің педагогикасын оқып үйрену 
ғана емес, сонымен бірге қолдана білу керек. Жаһандану үрдісі жүріп тұрған мына ғасырда өз ұлтының 
болашағына, тіліне, ұрпағына жаны ашитын адам-оның тылсымына жұтылмауы үшін білім берудегі 
олқылықты жібермеуі керек. Ол үшін әрбір ұстаз білімді-біліктілігіне қоса «ұлттық білім» көзі туралы 
ұмытпағаны жөн. 

Қазақтар «Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле» дегендей, 
халқымыздың бойына сіңген атадан балаға жалғасып келе жатқан ұлттық тәрбиесі өзге ұлттардан 
ерекшеленіп, өздеріне тән қасиеттерді көрсетіп тұратындығын жоққа шығара алмаймыз.  

Ұлттық тәрбиеміздің халықтың сан ғасырлар тарихымен тығыз байланыста болып, осы уақытқа 
дейін дәстүрлі тәрбие құндылықтарын жоғалтпай жалғастырып келеді. Ұлттық тәрбиенің негізі – төл 
әдебиетіміз бен, тағылымы мол тарихында, сөз жоқ, ұлттық көсемсөзінде. Мемлекетіміздің қазіргі 
уақытта білім саласына жасап отырған орасан зор жағдай мен мүмкіндік әрбір дені сау баланың түрлі 
тілді де, өркениеттің кез келген жаңалығын да қалаған жас ұрпақ ұлттық пайыммен ұлттық біліммен 
құнығу керек.  
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СВОЕОБРАЗИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ  
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Н. ТОШПУЛАТОВА 
доцент, заведующий кафедрой «Международная журналистика»  

Узбексого государственного университета мировых языков (Узбекистан) 
 

В формировании и развитии национальной печати особую роль играют регионалные периоди-
ческие издания. В удовлетворении потребностей граждан, особенно жителей отдаленных регионов 
страны основная ответственность ложится на местные издания. Исследования, проведенные в этой 
сфере показывают, что население очень лояльно относится к своим местным изданиям и тому есть свои 
причины. Если национальные издания преподносят информацию, касающуюся всей страны, то 
региональные издания в основном освещают события, происходящие на территории, где проживает 
местное население и имеющие для них жизненно важное значение. В целом, в освещении социальной 
жизни населения наряду с другими доля территориальных изданий всегда была большой. Прохоров Е. 
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В. об этом пишет так: “Районная газета занимает особое место в ряду других изданий: 
центральных, республиканских, краевых, областных, многотиражных. Это общеполитическая 
местная газета, рассчитанная на массовую аудиторию – население данного района, призванная 
печатным словом содействовать удовлетворению его социальных, производственных, духовных 
потребностей”1  

А как обстоит дело сейчас? Сохранили ли на мировом медиа пространстве региональные издания 
такой же статус и авторитет? Потому что появление и развитие понятия информационный рынок 
наряду с центральными газетами не преминуло сказаться и на деятельности региональных изданий. 
Потому что в качестве способа бизнеса информационный рынок начали занимать отраслевые и 
частные издания. Стремительное развитие информационно коммуникационных технологий и средств, 
особенно появление сети интернет сформировало среди них резкую конкуренцию. Несмотря на это 
“На самом деле, региональная газета - это своего рода нишевый продукт, его целевая группа - 
местное сообщество. Она (целевая группа, составляющая нишу местной прессы) объединена не 
политическими, социальными, культурными, возрастными и иными признаками, а общим 
местом жительства, общим жизненным укладом и традициями, которые есть у жителей 
практически каждого региона. Важно все это знать и использовать в работе”.2  

 Региональные газеты выделяются тем, что в основном освещают местные новости. Именно 
благодаря этому аспекту, когда практически все публикуемые материалы соответствуют интересам 
аудитории, региональные издания имеют больший, чем столичные центральные издания, авторитет 
среди населения. К тому же, общее содержание национальной прессы также обозначают региональные 
газеты. Следовательно, для будущих журналистов важно иметь представление о структуре, форме, 
территории распространения, источниках финансирования, тираже, языке, содержании местных 
изданий, стиле и уровне профессионализма их ведущих журналистов, особенностях прессы каждого 
региона. 

Нужно отметить, что в последнее время в журналистском образовании основное внимание 
уделяется современным предметам. На самом деле это естественный процесс. Потому что в последнее 
время, особенно в ХХI веке беспрецедентное развитие информационных технологий изменило 
отношение к теоретическим закономерностям журналистики, а также к ее основной задаче и 
принципам. Вхождение и развитие одного только интернета не только изменило форму информации, 
но и сказалось на ее сути и значении. Естественно, что эти процессы находят свое отражение и в 
журналистском образовании. Основной акцент из общепрофессиональных и специальных предметов в 
учебных планах делается на современных дисциплинах. Потому что интернет охватил в себе все виды 
СМИ. Однако, у всего есть начало, а началом журналистики являются газеты, пресса.  

В факультетах журналистики становится все меньше и меньше предметов, связанных с 
традиционной журналистикой. Тогда как современная журналистика, как бы она не развивалась, 
питается корнями традиционной журналистики. В этом смысле пресса, газеты и журналы, несмотря на 
то, что они считаются классикой в сегодняшнем информационном пространстве, ведут деятельность 
наряду с другими видами СМИ и адаптируются к новым тенденциям развития, появившимся на 
мировом медиа пространстве. Однако, классическая или традиционная пресса остается вне поля зрения 
исследователей, ведущих научные изыскания в этой сфере. Исследователи по мере возможности 
стараются делать научные работы на современные темы. Поэтому в последние годы изучение 
региональных изданий не выбирается в качестве объекта научных исследований, посвященных сфере 
журналистики. За последние пять лет, если не считать несколько выпускных квалификационных работ 
студентов, таких как работы И.Кучкарова “Миллий медиамаконда ҳудудий нашрларнинг тутган ўрни” 
(“Роль региональных изданий в национальном медиапространстве”), Х. Камоловой “Ҳудудий матбуот 
ва унинг вебсайти («zarafshon» газетаси ва www.zarnews.uz сайти мисолида)” (“Региональная пресса и 
ее вебсайт (на примере газеты «zarafshon» и сайта www.zarnews.uz)”, в национальной журналистике не 
встречаются специальные научные исследования, посвященные региональным изданиям.  

В мировой журналистике в работах зарубежных исследователей - Е.У.Броуди, Дж.Р.Бенингер, 
Дж.Виллис, Т.Вэрис, Б.Лэнс, в российской журналистике в работах Прохорова Е. П. Реснянской Л. Л., 
Свитич Л. Г., Фомичевой И. Д., Ширяевой А. А. И.М.Дзялошинской, Смирновой М. Г. Николаева К.3 
исследованы различные аспекты деятельности региональных изданий. 
                                                           
1 Рабочая книга редактора районной газеты. Под ред.Я.Н.Засурского. – Москва. «Мысль». 1988. –с.34. 
2 Киршин. Б.Н.Региональная пресса: актуальные тенденции национального медиарынка. Вестник Челябинского 
государственного университета. 2009. №17 (155) –С.42-45. 
3  Прохоров Е. П. Региональные СМИ в информационном пространстве России//Журналистика сегодня: достижения, 
проблемы, перспективы. Материалы научно-практической конференции. Екатеринбург, 1999. С. 45; Реснянская Л. Л., Свитич 

http://www.zarnews.uz)/
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К тому же в дисциплинах, имеющих отношение к прессе, преподаваемых на факультетах 
журналистики изучение практической деятельности региональных изданий остается вне поля зрения 
преподавателей. Будущие журналисты могут усвоить последние практические процессы 
журналистики более, чем надо, однако они плохо знают о региональных изданиях, являющихся ее 
корнями. По нашему мнению, есть несколько причин этого. Во-первых, как бы не развивался 
интернет, процесс адаптации региональных изданий к медиа пространству протекает медленно. Во-
вторых, в нынешних условиях, когда усиливается информационная конкуренция, не разработаны 
конкретные механизмы сохранения своего места в национальном медиа пространстве региональными 
изданиями. В-третьих, региональные издания все еще работают по-старинке. В-четвертых, их веб-
станицы имеют устаревший вид или вообще не работают. В-пятых, не все редакции все еще могут 
решить свои проблемы (подписка, деятельность редакции, экономические трудности) самостоятельно. 
К тому же между образовательными учреждениями в сфере журналистики и региональными 
изданиями есть разрыв. Не проводятся социологические опросы по работе региональных изданий, 
деятельности современных печатных изданий в целом.  

Для справки нужно отметить, что на сегодняшний день в республики Узбекистан действуют 1 156 
печатных средств массовой информации. 665 из них – это газеты, 365 – журналы. 327 газет, 153 
журналов имеют статус государственных, 348 газет, 207 журналов статус негосударственных изданий. 
70% из них составляют региональные издания. По республике самое меньшее количество печатных 
изданий зарегистрировано в Сырдарьинской области – 24, в Джизакской области 26, самое большое 
количество газет и журналов в Ферганской области 82, в Самарканде 56. Среди районных газет есть 
издаваемые тиражом от 500 до 12 или 9 тысяч экземпляров. Эти издания так или иначе служат 
удовлетворению потребности местного населения в информации. У каждого издания есть свой 
читатель, своя аудитория. Как видно из цифр, в журналистском образовании студенты не осведомлены 
о работе региональных изданий. Следовательно, преподавание дисциплин по региональной прессе 
всегда актуально для факультетов журналистики. Однако, сегодня, когда достаточно развиты 
информационные технологии, все источники можно найти в интернете, само время требует 
использования различных способов и методов привлечения будущих журналистов к региональной 
прессе. Для этого целесообразно использовать передовые технологии медиа образования. 

 Как известно, основное требование медиа образования – развитие критического мышления. С этой 
точки зрения в преподавании знаний о региональной прессе ожидаемый результат дает применение 
педагогических технологий в рамках предметов по основам журналистского мастерства, 
аналитической журналистике, специализированной журналистике. Например методом “Полемика” 
студентам в качестве источника могут быть даны следующие статьи, посвященные теме, широко 
обсуждаемой сегодня в узбекской журналистике – как сложится судьба прессы: С.Алижонова 
“Матбуот ўладими?” (Умрет ли пресса?), Н.Жалил “Матбуот: ё ҳаёт, ё мамот” (“Пресса: быть или не 
быть?”), Б.Пирназаров “Обуна мажбурийми?” (“Принудительная подписка?”), Ш.Шокиржонов 
“Мажбурий обуна кимга керак?” (“Кому нужна принудительная подписка?”), Б.Раҳмонов 
“Матбуотимизнинг оғриқли нуқталари” (Болевые точки нашей прессы”), Н.Қурбон “Матбуотга ёрдам 
керак...(ми?)” (“Нужна (ли) помощь прессе?”), ““Газета-динозавр” – йўқотилгач, қадри билинади” 
(“Газета-динозавр”-после того как исчезнет, ее оценят”. Студенты могут поспорить по теме 
прочитанных статей. Среди этих материалов преподаватель делает акцент на статьи, вышедшие в 
региональных изданиях, останавливается на успехах и недостатках региональных изданий. Делает 
акцент на организационных отношениях между учредителем и редакцией, редакцией и 
распространителем, а также на вопросах подписки, материально-технического и кадрового 
обеспечения, дизайне газеты, форме и содержании, профессиональном мастерстве. Для анализа общего 
состояния региональной прессы необходимо использовать большой объем обоснованного, 
фактического материала.  

При преподавании студентам знаний о региональной прессе исходя из особенностей и условий 
каждого региона при анализе состояния местных печатных изданий на местах использование 
                                                           
Л. Г., Фомичева И. Д., Ширяева А. А. Перспективы развития региональной прессы// Вестник Московского университета. 
Серия 10. Журналистика. 1996, № 3. С. 3-19; Медиа-фокус. Обзор аудитории средств массовой информации в городе 
Екатеринбурге. Екатеринбург, 1996; Дзялошинский И. Российская периодика: опыт прогноза // Журналист. 1995, № 2. С. 2 9-
31; Смирнова М. Г. Аудитория и новая пресса на фоне перемен // Вестник Московского университета. Серия 10. 
Журналистика. 1992, № 5. С. 10-12; Николаев К. Кто что читает // Звезда. 1992, 12 декабря; Подписка закончилась, подписка 
начинается // Звезда. 1993, 17 декабря; Подписка-93 // Челябинский рабочий. 1992, 11 ноября. 
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различной методики и приемов обеспечивает разнообразие и эффективность занятий. Например, 
можно проанализировать то, как решается вопрос подписки в Хорезмской области и его влияния на 
медиа бизнес, участия государственных и частных распространяющих организаций в этом процессе и 
нарушения, фиксируемые при этом, или привести данные о том, что в Навоийской области общее 
количество журналистов составляет 197 человек, 28 из них имеют высшее образование в сфере 
журналистики, 41 – филолог, 45 окончили ВУЗы в других направлениях, 81 имеет средне-специальное 
образование и на этом примере проанализировать то, насколько значимую роль играют кадры в 
улучшении деятельности печатных изданий. Или методом проведения социального опроса на тему 
“кто является основным конкурентом районной газеты” выявить место региональных изданий на 
рынке информации, превратив при этом самих студентов в инициаторов. Необходимо сформировать у 
студентов более широкие представления о региональных изданиях путем выявления сегмента этих 
изданий на рынке информации, рассмотрения вопросов, связанных с рекламой, реальным состоянием 
дел в плане укомплектования кадрами.  

В обретении собственного места в мировом медиа- пространстве каждым изданием, будь то 
центральное или региональное издание, важное значение имеет развитие их веб-сайтов. Большую часть 
населения нашей страны составляет молодежь. Большинство из них предпочитают пользоваться 
интернетом и различными гаджетами, чем читать газеты. Следовательно, необходимо применять 
различные методы их привлечения к газетам через интернет. То есть настало время, когда каждое 
издание должно иметь свое глокальное место в глобальном пространстве.  

В рамках темы выявлены следующие общие недостатки, касающиеся деятельности региональных 
изданий, которые необходимо решить в дальнейшем: 

- отсутствие своеобразного современного облика многих региональных изданий, их похожесть друг 
на друга, убогость содержания; 

- отсутствие рекламы в газетах; 
- отсутствие места региональных изданий на информационным рынке; 
- недостаточность знаний о современном управлении, связанном с медиа менеджментом и 

маркетингом и т.д.  
В целях устранения подобных недостатков предлагаю следующее. Прежде всего, определение 

сегодняшнего состояния и перспектив региональных изданий – это не только проблема, имеющаяся в 
Узбекистане, но и наболевший вопрос для братских республик. С учетом этого, в целях развития в 
будущем региональной прессы предлагаю открыть Среднеазиатский научный центр исследования 
региональной прессы. Основная цель – взаимный обмен опытом, взаимодействие в поиске научно-
теоретического решения имеющихся проблем, организация дней братских региональных газет, 
издание в последующем данным центром периодического издания “ Региональная пресса Средней 
Азии”. Все эти задачи будут реализованы сообща. На факультетах журналистики в рамках 
общепрофессиональных и спец предметов общетеоретических дисциплин необходимо организовать 
специальные курсы или направление, посвященное региональной прессе. При этом целесообразно 
учитывать своеобразие каждой области.  

 Каждая газета – это трибуна, отражающая волю, чаяния, мышление, цели и устремления жителей 
определенной района или города. К тому же ни одно центральное СМИ или республиканская газета не 
могут полностью и во всех подробностях охватить события, происходящие на местах. С этим могут 
справиться только региональные издания. Именно поэтому в мировой практике большим спросом 
пользуются региональные издания, освещающие местные новости. В Японии, Исландии, Норвегии и 
даже в братской Турции население приучено читать местные новости, связанные со своим городом, 
районом в региональных изданиях. И у нас также настанет время, когда население, будет по своему 
желанию подписываться на региональные издания или покупать их в газетных киосках. Для этого 
региональные издания прежде всего должны доводить информацию, соответствующие потребностям 
читателей, завоевать доверие населения путем объективного освещения событий, происходящих на 
локальном уровне. Посредством доведения качественного информационного продукта можно 
добиться формирования культуры чтения среди населения. А это касается и высших учебных 
заведений, готовящих журналистов.  
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Воспитание учащейся молодёжи, ее экологическое образование являются приоритетами 

государственной образовательной политики Республики Узбекистан. Основы формирования 
гармонично развитого поколения заложены в Законах «Об охране природы», «Об образовании», 
Национальной программе по подготовке кадров и других документах.  

Национальная программа по подготовке кадров, принятая Олий Мажлисом в 1997 году, 
рассчитанная на 1997-2010 годы, определила в числе основных целей государственной реформы 
образования развитие экологического образования. В ней предусмотрены пересмотр учебных 
программ, подготовка новых учебников, модернизация методов обучения, компьютеризация и другие 
важные вопросы. Основным документом, направленным на формирование экологического 
образования и воспитания граждан, стала «Программа действий по охране окружающей среды 
Республики Узбекистан на 1999-2005 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан за № 469 от 20 октября 1999 года [6, 20.02.2018]. В соответствии с ней 
Министерствами Народного образования и Высшего и средне-специального образования разработаны 
«Концепция непрерывного экологического образования» и «Государственный стандарт непрерывного 
экологического образования». 

Государственный стандарт по экологическому образованию прошел апробацию в нескольких 
общеобразовательных школах. Однако внедрение этого стандарта пока еще не завершено. В 
большинстве общеобразовательных школ республики отсутствуют специальные предметы по 
экологии, охране окружающей среды. Вместо этого вопросы экологии преподаются в качестве 
факультативов, либо интегрируются в существующие учебные предметы – биологии, химии, ботаники, 
зоологии, географии и другие. В дошкольных учреждениях работа в этом направлении пока широко не 
проводится.  

Министерство высшего и средне-специального образования Республики Узбекистан проводит 
работу по подготовке специалистов-экологов в ряде высших учебных заведений. Ежегодно вузы 
страны выпускают около 300 специалистов-экологов, которые, однако, не всегда работают по 
специальности . 

В настоящее время зачастую недостаточно внимания уделяется семейному экологическому 
воспитанию. Экологическим воспитанием должны заниматься родители ребенка, в первую очередь. 
Ни для кого не секрет, что одной из основных причин ухудшения экологической ситуации в 
Узбекистане и истощения ее природных запасов является низкий уровень экологической культуры 
населения, формирование которой признано приоритетным направлением деятельности государства в 
экологической сфере, важнейшим фактором обеспечения экологической безопасности, устойчивого 
развития страны. Экологическая культура, как решающий фактор в уравновешении отношений 
общества и природы, становится в настоящее время всё более актуальной. Приоритетное значение в 
этом процессе имеют экологическое образование и воспитание, целью которого является 
целенаправленное формирование на всех этапах жизни глубоких и прочных экологических знаний. 
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Формирование экологической культуры, экологического сознания у населения, преимущественно 
у детей - процесс длительный и не простой. Главным условием в формировании практических навыков 
экологически осмысленного поведения является поведение взрослых, в первую очередь учителей и 
родителей. В случае, если дошкольник наблюдает, как старшие бережно заботятся о растениях и 
животных, общаются друг с другом, как продуманно ведут себя на природе, он накапливает 
надлежащие эмоциональные реакции взрослых, формы их поведения, включает эти сведения в 
структуру личности и сохраняет на всю жизнь в качестве исходной базы данных. По этой причине 
экологическое обучение и воспитание должно вестись ненавязчиво, без налета обязательности, но 
всегда с удовольствием и искренней заинтересованностью, как для детей, так и для взрослых[2, 
03.03.2018]. 

Экологическое сознание младших школьников – это интегрированный общекультурный 
показатель предметного обучения, итог высококачественной учебно-воспитательной работы школы, 
по следующим направлениям: 

- общекультурные – экологическая культура, как компонент общей культуры; 
- учебно-познавательные – получение экологических знаний из окружающей действительности и 

реализации экологических проектов, владение методами экологических исследований; 
- информационные – отбор информации для принятия решений в экологических ситуациях [1, 98 

с.] 
Помимо экологического образования в школе, ребята могут получить интересную информацию из 

внешкольного образования – в кружках, внешкольных занятиях, экскурсиях на природу, экскурсия на 
производство, экскурсия в научные лаборатории [2, 03.03.2018]. 

Решение экологических проблем невозможно обеспечить усилиями одних только специалистов – 
экологов. Чтобы повысить экологическую культуру населения необходимо: 

· научиться экономить любые природные ресурсы вне зависимости от того, дефицитны они или 
нет; 

· заблаговременно рассчитывать все возможные последствия своей деятельности, принимая во 
внимание не только очевидные, но и самые невероятные; 

· сменить гигантоманию на парадигму тотальной миниатюризации – поиска технологий, сводящих 
к минимуму энергетические и вещественные затраты; 

· привыкнуть платить за то, что тебе лично уже совсем не нужно. Например, за утилизацию 
отходов; 

· в полной мере ощущать личную ответственность за любые нарушения правил рационального 
природопользования [2, 03.03.2018]. 

Экологическое образование призвано объяснить людям их права и возможности, научить 
правильно действовать для защиты долгосрочных интересов общества и стабильности природы, 
выступать законным оппонентом тех сил, для которых экологическая безопасность по экономическим 
причинам не является приоритетной целью. 

Экологическое образование осуществляется и через ряд изданий. Например, в рамках издательской 
деятельности Государственного комитета экологии и защиты окружающей среды и Экологической 
издательской компанией «Чинор» изданы ряд новых информационных ресурсов на экологическую 
тематику, которые передаются заинтересованным организациям, в первую очередь, образовательным 
учреждениям. Так, в 2013 году издан новый информационный – фотоальбом «Гиссарский 
государственный заповедник», рассказывающий о самом крупном заповеднике Узбекистана [5, 
05.03.2018]. 

В рамках проекта ПРООН, Глобального Экологического Фонда и Правительства Республики 
Узбекистан «Национальное планирование в области биоразнообразия для поддержки реализации 
Стратегического плана Конвенции о биологическом разнообразии в Узбекистане на 2011 – 2020 гг.» 
разработаны три инфографических плаката, посвященных вопросам биологического разнообразия, 
Конвенции ООН о биологическом разнообразии и угрозам биологического разнообразия. Помимо 
этого проектом подготовлены на узбекском и русском языках брошюры, рассказывающие о 
глобальных целях Конвенции ООН о биологическом разнообразии (Глобальные цели Аичи) и об 
экосистемных услугах («За что благодарить природу?», 2 версии – для детей и для взрослых) [3, 
23.02.2018].  

В связи с объявлением ООН всемирной Декады по образованию для устойчивого развития (2005-
2014 гг.) принято совместное Постановление Министерства высшего и средне-специального 
образования, Министерства народного образования и Госкомприроды Республики Узбекистан за № 
242/33/79 от 7 ноября 2005 года, утвердившее Концепцию, Стратегию и Программу «По развитию 

http://greenfuture.ru/dictionary/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%40%40searchpage.html?keyword.any_of%3Arecord%3Atuple=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.uznature.uz/sites/default/files/imce/infografic%20bio%2013v%20-%2025%20october.pdf
http://www.uznature.uz/sites/default/files/imce/convention%2013v%20-%204%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.pdf
http://www.uznature.uz/sites/default/files/imce/ugrozi%20itog%2013%20-28%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.pdf
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экологического образования, подготовке и переподготовке экологических кадров, а также 
перспективах совершенствования системы повышения квалификации в Республике Узбекистан» [6, 
23.02.2018]. 

Совместным решением Министерства высшего и средне-специального образования, 
Министерством народного образования и Госкомприроды Республики Узбекистан в декабре 2005 года 
создан межведомственный Координационный Совет по развитию непрерывного экологического 
образования (ЭО) и образования для устойчивого развития (ОУР).  

В 2008 году совместным приказом трех ведомств Совету придан статус Республиканского 
межведомственного Координационного Совета (РМКС).  РМКС предназначен для межведомственной 
координации деятельности государственных и общественных организаций в реализации Стратегии 
ООН по ОУР, в интеграции принципов устойчивого развития в систему образования Республики 
Узбекистан. Для решения этих задач Координационным Советом разработан комплекс мероприятий, 
в соответствии с которым создан Республиканский центр поддержки ЭО и ОУР, развивается сеть по 
ЭО и ОУР, ведется подготовка и издание учебников и учебных пособий, методической литературы [6, 
23.02.2018]. 

Предмет «Экология» и родственные ей дисциплины включены во все учебные планы высших 
учебных заведений республики. Но этого недостаточно. В настоящее время реальная жизнь 
показывает, что одно только преподавание предмета традиционным путем не даёт желаемого 
результата. Экологическое сознание населения остается пока не на должном высоком уровне. Это 
можно увидеть в негативном отношении части населения к окружающей среде. Чтобы повысить 
экологическое сознание и экологическую культуру населения следует внедрять в образование новые 
модели обучения. В рамках учебно-воспитательного процесса для каждого образовательного 
учреждения можно предложить ряд рекомендаций по формированию экологического сознания [4, 
12.03.2018]: 

- процесс экологического обучения должен быть личностно значимым;  
- необходимо формировать экологически оправданные стереотипы поведения, умения оценивать 
окружающую среду с позиций не только собственного благополучия, но и гармонии взаимоотношений 
«природа - общество»; 

- внедрять систему научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление 
ответственного отношения к окружающей среде во все виды образовательной деятельности;  
- расширять сотрудничество с сотрудниками экологических организаций, заповедников, национальных 
парков; 

- наряду с национальными ценностями воспитывать у учащихся и любовь к природе.  
Сегодня настало время для действенных решений в сфере образования. В стране необходимо 

срочно принять единую государственную программу по экологическому образованию, которая 
охватывала бы все возрастные группы. Следует интегрировать экологические знания в другие учебные 
предметы системы среднего образования, а также надо вводить предмет «Экология» в качестве 
обязательного предмета во все этапы дошкольного и школьного образования.  
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИМЕДИА НА ВОСПРИЯТИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОН-ЛАЙН СМИ  

 
А. СУЛТАНАЛИЕВА 

 Доцент 
 
Интернет, сегодня в XXI веке, ставший незаменимым средством получения информации и общения 

во всем мире все больше завоевывает свою популярность и значимость. С развитием цифровой 
технологии и расширением сети Интернет огромное количество произведений литературы, искусства 
и науки, а также обучающих программ, фильмов, фонограмм, изображений стали доступными теперь 
в цифровой форме посредством Интернета. Интернет, можно сказать, во многих своих проявлениях 
представляет собой громадное медийное пространство, в котором происходит появление СМИ нового 
формата. Электронные СМИ постепенно начинают теснить традиционные масс-медиа, опережая 
последних как по оперативности подачи информации, так и по качеству разработки информации. СМИ 
Кыргызстана активно включаются в мировой процесс глобализации. На наших глазах происходит 
зарождение новых медиа. Интернет-журналистика в Кыргызстане на сегодняшний день стала одним 
из независимых направлений масс-медиа. Специфика Интернета позволила организовать 
информационное вещание на огромную аудиторию без специально оборудованного технического 
оснащения. Ведь работающий на Интернет-издание сетевой журналист обычно не сталкивается с 
атрибутами традиционной журналистики - специализированной аппаратурой для телесъёмки и 
звукозаписи, полиграфией. Интернет-издания сегодня обладают важным качеством – 
мультимедийностью. Именно возможность работать, не только с печатным материалом, но и 
дополнить материал фото и видеофрагментами, выгодно отличает Интернет издания от печатных 
СМИ. Интернет-издания имеют более широкую аудиторию. Важной особенностью Интернет-
журналистики является и ее интерактивность, то есть возможность оперативно вступать в диалог с 
заинтересованным читателем при помощи форумов или гостевой книги, которыми оснащены многие 
виртуальные издания. При достижении взаимопонимания с редакцией, через « обратную связь» 
интересная статья может стать началом цикла или даже постоянной рубрики. По сравнению с прессой, 
ТВ и радиожурналистикой представители он-лайн изданий наделены гораздо большей свободой слова 
и имеют возможность представлять в своих материалах разнообразие мнений и взглядов. Нужно 
отметить, Интернет журналистика — это новый формат СМИ, который очень удобен и практичен. Так, 
у многих газет появляются свои сайты в Интернет- пространстве. Создаются и развиваются различные 
блогплатформы, где люди могут обмениваться информацией, делиться новостями. Такой формат СМИ 
значительно упрощает доступ к информации и делает ее более оперативной. Читатель, находясь в 
любой точке земного шара, может иметь доступ к той же самой газете, только в электронном виде. 
Большое количество газет и журналов, издающихся в Кыргызстане доступны читателям и в 
электронных версиях («Вечерний Бишкек», «Слово Кыргызстана», «Times of Central Asia», « 
Суперинфо», « Кут Билим» и др.), свои программы в электронных версиях распространяют также 
радиостудии и телевизионные каналы (ОТРК, «Пирамида», «НБТ», «НТС», «Азаттык»). Многие 
журналистские организации в Бишкеке имеют свои web-сайты и информационные порталы 
(«Internews», IWPR, «Кабар», «Аки-пресс» «Киртаг», «24 kg» и т.д.). Все это говорит о том, что 
классическая журналистика постепенно превращается в конвергентную. Электронные издания 
издаются в безбумажной электронной форме, что ведет к снижению затрат на их издание и 
распространение за счет снижения расходов на печать и почтовые услуги. Благодаря массовому 
использованию компьютеров и Интернета стоимость публикации электронных журналов постоянно 
снижается; Новые возможности использования и распространения сообщений в Интернет-среде 
привлекает и рекламодателей. Сегодня информация в качестве посредника между журналистикой и 
аудиторией является тем рабочим инструментом, с помощью которого решаются многообразные 
задачи, стоящие перед всей системой журналистики как специфическим социальным институтом. 
Носителями информации могут быть не только слово, но и картинка, фотография, кино, видео, звук, 
веб-страница-любой объект, способный выступать в роли передатчика сообщения. С момента 
изобретения печатного станка Гуттенбергом все технологии способствовали все большему 
расширению аудитории распространения, ускорению доставки информационных продуктов 
потребителям. Двадцатый век показал, что развитие современных информационных технологий ведет 
не только к стремительному расширению сетей распространения, но и позволяет улучшать качество 
медиапродукта за счет конвергенции прежних медианосителей. Конвергенция, т.е. слияние 
инфокоммуникационных технологий позволяет 
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•  Передавать любой тип содержания на компьютеры; 
• Транслировать телевизионный сигнал через Интернет; 
• Использовать телевизор в качестве дисплея, подключенного к Интернету через приставки; 
• Передавать веб-страницы по телефонным линиям-как проводным, так и беспроводным - на 

любые экраны (стационарный персональный компьютер, ноутбук, телевизор, телефон) 
Конвергенция привела и к появлению гипертекста-новой формы представления содержания, в 

которой одновременно задействованы и текстовые, и звуковые, и визуальные формы, и к появлению 
широких возможностей интерактивной связи [ 1. C.135]. Сегмент новых СМИ, возникший на 
медиаландшафте всего несколько десятилетий назад, сам находится в постоянном движении и 
развитии. Но даже в этом самом динамичном сегменте медиасистемы за последнее десятилетие 
произошло немало подвижек. Благодаря цифровым технологиям в руки обычных пользователей 
попали все «инструменты», традиционно находившиеся в руках профессиональных журналистов,- от 
традиционного набора источников информации и развлекательного контента до технических средств 
воспроизводства текста. [ 2. С. 95 ] Все это способствует и изменению специфики работы журналиста. 
Современный журналист не только умеет квалифицированно работать на компьютере, 
профессионально фотографировать, снимать на видеокамеру, иметь навыки работы в Интернете, 
получая информацию из Сети, затем обрабатывая и размещая ее в глобальной информационной 
паутине, но и должен уметь создавать медиатекст, используя богатую палитру жанрово-стилевых и 
языковых особенностей текста. Медиаграмотность- это способность осваивать ,интерпретировать, 
анализировать и создавать медиатексты. Сегодня в Интернет-журналистике объединяется воедино как 
авторская креативность, так и технологическая процедура подготовки медиатекста. Из истории 
журналистики известно, что первоначально появилась газета, работников этой сферы именовали 
газетчиками. Они готовили репортажи, ту оперативную информацию о событиях, свидетелями 
которых они были, а также корреспонденции, отчеты о событиях, происшедших недалеко от места 
выпуска газеты. Затем появилось понятие «журнал», отличающееся от газеты, прежде всего меньшей 
оперативностью, что повлияло на возможность включения аналитических и обзорных работ. 
Впоследствии журнал стал центром социокультурной реальности и продвижением эстетических, 
философских и политических идей, а работников этой сферы именовать журналистами. 

 Сегодня с появлением Интернет-изданий родовые различия журнальной и газетной форм работы 
существенно изменились. Интернет стал оперативным средством массовой коммуникации, так новость 
может быть оперативно вставлена в подготовленный аналитический обзор, который посредством 
гипертекстовых ссылок связывается с другими материалами. Новость, таким образом, порождает 
новый смысловой контекст и становится центром кристаллизации новой темы. Споры об Интернет-
журналистах, об их статусе продолжаются до сих пор, с начала создания первого сайта. Имеется 
информация о том, что Верховный суд штата Нью-Йорк принял прецедентное решение: он признал все 
Интернет-сайты, независимо от их содержания и профессионального уровня, средствами массовой 
информации. Суд постановил, что Интернет-сайты являются такими же СМИ, как газеты и журналы, 
и что их авторы, даже не имеющие редакционных удостоверений, также могут считаться 
журналистами и на них распространяются все права и обязанности, которые несут СМИ. 

 Как писал известный казахстанский ученый и исследователь М.К.Барманкулов « Знания о 
журналистике нужны всем. Сами того не замечая, мы в повседневной жизни используем её жанры и 
формы. Понимание особенностей жанровой природы Интернет-журналистики, особенностей языка и 
стиля поможет начинающим авторам создавать медиатексты. Исследователи выделяют следующие 
жанры в новых медиа: текстовые, мультимедийные и синтетические. К текстовым относятся как 
традиционные жанры ( новость, репортаж, колонка, очерк), так и новые жанры ( текстовая трансляция, 
статус в социальных сетях), Среди мультимедийных жанров выделяют иллюстративные жанры ( 
фотолента, фоторепортаж, слайд-шоу, графика, инфографика), аудиальные жанры ( 
аудиоиллюстрация, аудиосюжет, подкаст, аудиоверсия текста ) и видеожанры ( 
видеоиллюстрация,видеосюжет,потоковое видео, интерактивный видеомост). Синтетические жанры 
представляют собой объединение нескольких элементов - текста, иллюстрации, звука, интерактива. 
Это слайд-шой со звуком (аудиослайд-шоу), мультимедийное ток-шоу, мультискрипт 
,информационные игры ( интерактивный инфотеймент), интерактивный видеосюжет( в сюжет 
вставлены ссылки на другие материалы-ссылки, иконки, микробаннеры), интерактивная карта и др. 
Благодаря Интернет-журналистике появились и новые жанры: авторский блог(интернет-журнал 
событий, онлайн-дневник),веб-сайт, основное содержание которого-регулярное добавляемые записи 
(посты),содержащие текст, изображение или мультимедиа. Жанры онлайн-конференция, где 
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интервьюером могут стать желающие, отправившие вопрос в редакцию, онлайн-репортаж, онлайн-
дневник стали востребованы в современной информационной среде. 

 Среди текстовых жанров как отмечает исследователь Г.Торалиева в международной Интернет-
журналистике выделяют 4 основных жанра: новостная заметка, информационно-аналитическая статья, 
очерк и комментарий. [3. C.19 ]. Основная масса сообщений пишется в жанре новостной заметки. Жанр 
новости, с его пирамидальной структурой, свойственной ему лаконичностью и концентрацией 
внимания на факте популярен в Интернет-журналистике. Оперативность и точность подачи материала 
как характерные черты этого жанра делают его востребованным в интернет-изданиях. Новостная 
заметка подчинена основным правилам форм малого жанра и отвечает на вопрос : что?где? когда? 
Новостные заметки чаще располагаются в хроникальной последовательности с указанием времени 
появления в сети. Тематика новостных заметок обширна : политика, экономика, социум, культура, 
спорт, происшествия. Хороший новостной стиль практически прост, динамичен и нагляден [4.С. 25 ]. 
При подготовке и написании статьи, как комментирует исследователь Г.Торалиева : « Применяются те 
же приемы, действуют те же правила. Язык новостной статьи отличается от любого другого материала 
уникальностью задачи - достоверно и быстро информировать. Соответственно лучшие статьи являются 
одновременно краткими и ясными. [5.С.20 ] Самым сложным в подготовке статьи является ее 
структурная организация, так как журналист уже имеет дело уже с большой группой фактов, которые 
нужно связать в структурной ткани текста. Предлагается для создания новостной статьи форма « 
перевернутой пирамиды», где есть вступление (что? где? когда? почему? как?), основная часть 
(вспомогательная информация, предварительные сведения, второстепенный материал ) [ 6.С.22 ] . Суть 
этого принципа, как отмечает Г.Торалиева : « в том, что в начале статьи дается самая важная 
информация, после чего даются постепенно убывающие по степени важности сведения». [7.С.27]. 
Жанр « комментарий» представляет собой оперативный отклик на событие, мнение не претендующее 
на исчерпывающее полноту анализа. Предметом обсуждения может быть новость, факт ранее 
обнародованный. В комментарии важна точка зрения на событие. Любой комментарий в сети может 
быть расширен другими материалами схожих по теме из других сайтов. Комментарию присущи 
вопросы: что произошло? при каких обстоятельствах? почему? какова ситуация? кто заинтересован? 
кому выгодно? что делать? как лучше? Комментарий представляет собой структуру доказательного 
рассуждения по поводу какого-то основного вопроса. Хороший комментарий имеет всегда логическое 
заключение. Классическим построением публикаций данного жанра является расположение материала 
по схеме: « факт-комментарий » [ 8. С. 234]. 

Новое развитие в Интернете получили такие публицистические жанры как очерк, эссе, путевые 
заметки, ведь свобода творческого выражения, поощряемая в Интернет-сообществе вызывают 
большую индивидуализацию авторского творчества. Индивидуализация касается и стиля самого 
журналиста. Автор может писать с позиций гражданина, рассказчика, свидетеля или просто передавать 
собственные субъективные чувства и переживания. Электронный формат предоставляет площадку для 
разных стилей речи: научный, публицистический, деловой и разговорный. Это научные и 
публицистические статьи, художественные рецензии, так и обсуждения в чате и переписка в соцсетях. 
Наступление новых медиа вносит существенные преобразования в способах передачи и восприятия 
массовой информации. Если раньше традиционно оперировали таким понятиям как журналистское 
произведение, то сегодня появился медиатекст. Медиатекст раскрыт процессу конвергенции и это 
обстоятельство накладывает отпечаток на жанровую диффузию, композиционное построение, образ 
автора, стиль и язык в целом. Как верно отметил Г.П. Бакулев: « Сближение различных медиа, 
появление для разных каналов содержательных продуктов ведет к рождению новых интегрированных 
жанров » [9. C.36 ] Конвергенция различных масс-медиа оказывает существенное влияние на методы, 
приемы, стиль работы журналиста. Так, благодаря он-лайновой природе жанр «репортаж» обретает 
абсолютно новые возможности. Журналист может использовать все знаковые системы и 
выразительные средства традиционных СМИ-устное и письменное слово, звук, видеоизображение, 
фотоиллюстрацию, графику, анимацию, инфографику. Теперь вести репортаж можно буквально 
параллельно событию, вживую, достигая реального эффекта присутствия. Интерактивность в жанре 
«репортаж» используется в виде линков на соцсети ( ВКонтакте, Одноклассники,Twitter,Facebook) и 
специального окошка для комментариев и отзывов. Видеорепортаж в интернет-изданиях представляет 
собой самостоятельный веб-жанр, родившийся в процессе синтеза двух традиционных жанров 
(печатной хроникальной заметки и событийного телерепортажа). На страницах веб-изданий 
видеорепортаж представлен в виде законченного видеосюжета с завязкой, кульминацией и развязкой. 
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Конвергенция не только кардинально изменяет организационную структуру СМИ, но и формирует 
новые жанры и форматы, технически позволяющие объединять в себе текстовые, визуальные, 
аудиальные, аудиовизуальные, графические, анимационные и другие элементы [10]  

Сегодня мы являемся очевидцами явления, когда журналистские жанры в сетевых версиях 
приобретают новые жанрообразующие признаки, которые в определенном плане меняют структуру 
журналистского текста - гипертекстуальность, интерактивность, мультимедийность. Нужно отметить, 
что в жанрообразовании определенную роль играет не только автор, но и потребитель информации, 
сотворчество выражается в его участии в производстве и создании контента.  

Конвергенция-это процесс сближения различных медиаплатформ, а мультимедийность - 
характеристика продукта, сделанного с использованием разных знаковых систем. Гипертекст-это 
текст, состоящий из потенциально бесконечного множества текстов, объединенных системой 
встроенных гиперссылок, что позволяет читать его не только горизонтально, как на бумаге, но и с 
помощью внутренних и внешних ссылок просматривать «вглубь». Термин «мультимедиа» впервые 
был использован в 1965 году Бобом Гольдштейном. Он применил его, чтобы описать поставленное им 
шоу, которое включало в себе музыку, световое оформление, кино. Сегодня под мультимедийностью 
понимают характеристику представления информации с помощью различных медийных платформ-
вербального текста, фотографии, аудио, видео, графики, анимации и других производных от них форм 
[11. С.343 ]  

Специфика мультимедиа языка заключается в том, что если для всех других способов 
коммуникации существует свой специфический язык (письменный язык, изображение, речь ), то суть 
мультимедиа языка как раз состоит в сочетании различных языков (визуальных, текстовых, 
графических, аудиовизуальных), т.е они взаимодействуют методом дополнения. Поэтому возникла 
острая необходимость обучения мультимедиа языку будущих журналистов, чтобы они понимали, как 
создается текстовая, звуковая и видео реальность и умели создавать медиатекст.  
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РАЗВИТИЕ МЕДИОКОМПЕТЕНТНОСТИ И КРИТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

 
А. УСМАНОВА  

к.п.н., доц. кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин» Ташкентской государственной высшей школы 
национального танца и хореографии Республики Узбекистан 

 
Медиакомпетентность личности подразумевает совокупность умений выбирать, использовать, 

критически анализировать, оценивать, передавать и создавать медиатексты в различных видах, формах 
и жанрах, анализировать сложные процессы функционирования медиа в социуме. Однако 
медиакомпетентность личности – лишь первая ступень к уровню профессионализма – совокупности 
умений осуществлять медиаобразовательную деятельность в аудитории различного возраста. 
Достижение медиакомпетентности неразрывно связано с развитием критического творческого 
мышления по отношению к системе медиа в целом и медиатекстам в частности – сложного 
рефлексивного процесса мышления, который включает ассоциативное восприятие, анализ и оценку 
механизмов функционирования медиа в социуме и медиаинформации (сообщений), в сочетании с 
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аудиовизуальным воображением, виртуальным экспериментированием, логическим и интуитивным 
прогнозированием в медийной сфере. 

В исследованиях ученых (М.И.Махмутов, М.Н.Скаткин, А.М.Прохоров, Е.Л.Рязанова и др.), 
развитие критического мышления традиционно связывается с проблемным обучением, под которым 
понимается «такая организация учебного процесса, которая предполагает создание в сознании 
cтудентов под руководством педагога проблемных ситуаций и организацию их активной 
самостоятельной деятельности, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками и развитие мыслительных способностей» [1, 61]. При этом по содержанию 
решаемых проблем различают три вида проблемного обучения: решение научных проблем (научное 
творчество) – теоретическое исследование, т.е. поиск и открытие обучаемым нового правила, закона, 
доказательства; в основе этого вида проблемного обучения лежит постановка и решение теоретических 
учебных проблем; решение практических проблем (практическое творчество) – поиск практического 
решения, т.е. способа применения известного знания в новой ситуации, конструирование, изобретение; 
в основе этого вида проблемного обучения – постановка и решение практических учебных проблем; 
создание художественных решений (художественное творчество) – художественное отображение 
действительности на основе творческого воображения. Проблемная ситуация создает своего рода 
интеллектуально-творческую задачу для личности студента, когда он не может понять какие-либо 
явления, что побуждает его искать новые способы объяснения или действия, самостоятельного 
критического анализа, формулировки проблем, вариантов их решения (обоснование гипотезы и логики 
ее доказательства, проверки правильности пути решения и т.д.). В условиях вуза проблемные ситуации 
[2, 56-57] возникают при условиях, если студенты не знают, как решить поставленную задачу, 
объяснить явления, факты, не могут дать ответ на проблемный вопрос. При этом они видят 
противоречие между достигнутым на практике результатом выполнения задания и отсутствием знаний 
для теоретического обоснования этого результата. Сталкиваются с необходимостью использовать 
полученные ранее знания в новых условиях. В итоге по отношению к развитию критического 
мышления и медиакомпетентности студентов, через проблемное обучение должны быть 
акцентированы такие основные функции, как: творческое усвоение аудиторией знаний о 
медиакультуре и способов интеллектуальной и практической деятельности по отношению к медиа и 
медиатекстам; развитие познавательной самостоятельности аудитории, ее поисковой деятельности, 
связанной с миром массовых коммуникаций и медиаобразования; развитие самостоятельного 
критического мышления аудитории по отношению к медиа: развитие творческих способностей 
аудитории на материале медиа и их креативного применения в проблемных ситуациях и в новых 
условиях; накопление опыта комплексной творческой деятельности на медиаматериале (овладение 
методами научного исследования, практической деятельности по созданию медиатекстов и т.д.). 

Однако, несмотря на подчеркивание активизации самостоятельности аудитории, методические 
приемы создания проблемных ситуаций [3, 127-128] часто строятся на доминирующей роли педагога. 
Он подводит аудиторию к противоречию, излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос, 
предлагает рассмотреть явление с различных позиций, побуждает студентов давать сравнения, 
обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты. По его инициативе ставятся вопросы на 
конкретизацию и логику рассуждения. С его помощью определяются проблемные теоретические и 
практические задания, формулируются проблемные задачи, например, с недостаточными или 
избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми 
данными, с заведомо допущенными ошибками и др. 

Конечно, применение такого рода педагогических технологий направлено на эффективное 
развитие критического мышления аудитории (в том числе и на медийном материале). Тем не менее в 
реализации условий для активной познавательной деятельности студентов, поиска и решения ими 
сложных вопросов, актуализации знаний и умений находить за отдельными фактами и явлениями их 
сущность можно столкнуться с трудностями [4,77]. 

Однако американские педагоги Дж.Стил, К.Мередит, Ч.Темпл, С.Уолтер пошли на дальнейшее 
усиление активной роли студентов в проблемном обучении и разработали структуру технологии 
развития критического мышления, состоящую из трех стадий: вызова, осмысления содержания и 
рефлексии. Данная структура подкреплена конкретными методическими приемами, связанными с 
технологией развития критического мышления [5, 101-103]. 

Вслед за американскими коллегами российские педагоги и исследователи С.И.Заир-Бек и 
И.В.Муштавинская представили образовательную технологию развития критического мышления в 
виде следующих этапов [6, 11-14]: 1) вызов (evocation): актуализация имеющихся знаний; пробуждение 
интереса к получению новой информации; постановка студентом собственных целей обучения 
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(предоставление студенту возможности проанализировать то, что он уже знает по изучаемой теме, 
создает дополнительный стимул для формулировки им собственных целей-мотивов. Именно эта задача 
решается на стадии вызова; 2) осмысление содержания (realization of meaning): получение новой 
информации; корректировка студентом поставленных целей обучения; 3) рефлексия (reflection): 
размышление, рождение нового знания; постановка студентом новых целей обучения. 

В процессе занятий в аудитории рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового 
материала, построение дальнейшего маршрута обучения (это понятно, это непонятно, об этом 
необходимо узнать еще, по этому поводу лучше бы задать вопрос и т.д.). Именно в процессе 
вербализации хаос мыслей, возникающий в сознании на стадии осмысления, структурируется, 
превращается в новое знание. Возникшие вопросы или сомнения могут быть разрешимы. Кроме того, 
в процессе обмена мнениями по поводу прочитанного или услышанного появляется возможность 
осознавать, что один и тот же текст может вызвать различные оценки, отличающиеся по форме и 
содержанию. Ряд суждений студентов могут оказаться вполне приемлемыми для принятия в качестве 
собственных. Другие, вызовут потребность в дискуссии. 

Деятельность педагога на первой стадии направлена на актуализацию у аудитории уже имеющихся 
знаний по изучаемому вопросу, активизацию деятельности, мотивацию к дальнейшей работе. В 
результате, посредством работы в группах, парами или индивидуально, формируются умения в 
систематизации информации, озвучивании различных предположений. При этом технологические 
приемы будут быть связаны с составлением списка «известной информации», рассказа-предположения 
по ключевым словам, систематизацией (в том числе – графической) материалов (кластеров, таблиц); 
набором верных и неверных утверждений, перепутанных логических цепочек и т.д. 

В процессе реализации стадии вызова следует предоставлять студентам возможность высказывать 
свою точку зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным, 
фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для дальнейшей работы. При этом на 
данном этапе нет «правильных» или «неправильных» суждений. Необходимо сочетать 
индивидуальную и групповую работу. Обмен мнениями может способствовать выработке новых идей. 

Деятельность педагога на второй стадии направлена на сохранение интереса к теме занятия, 
постепенное продвижение от «старого» к «новому». Студенты читают тексты, ведут записи по мере их 
осмысления, получения новой информации, ищут ответы на поставленные на первой стадии вопросы. 
Для восприятия и анализа текстов целесообразно использовать методы активного чтения: маркировку 
с использованием значков (+ ? – и др.), ведение записей в дневнике или «бортовом журнале». Здесь 
активно применяется так называемая технология «Insert». 

На третьей стадии педагог может возвратить студентов к их первоначальным записям и 
предположениям, побудить их к дополнениям, дать исследовательские, творческие задания на основе 
изученного. Следует применить такие технологические приемы, как: заполнение кластеров, таблиц; 
установление причинно-следственной связи между блоками информации; возврат к ключевым словам, 
верным и неверным утверждениям; ответы на поставленные в начале занятия вопросы; организация 
«круглых столов», дискуссий; написание творческих работ; дополнительные исследования отдельных 
вопросов темы и т.д. 

Вышеупомянутые подходы органично адаптируются к задачам медиаобразования и развития 
медиакомпетентности личности. Так применительно к использованию на медиаобразовательных 
занятиях в студенческой аудитории проблем функционирования медиа в социуме и медиатекстов, 
были подробно изучены виды критического анализа: контент-анализ (Content Analysis), структурный 
анализ (Structural Analysis), сюжетный/повествовательный анализ (Narrative Analysis), анализ 
стереотипов (Stereotypes Analysis) и др. Обнаружилось, что каждый из этих видов анализа так или 
иначе связан с интенсивным развитием критического мышления личности и с проблемным обучением. 
К примеру, с такими его способами, как: развитие у аудитории способности к активному усвоению 
новых знаний, самостоятельной поисковой деятельности, сравнению, обобщению, критическому 
анализу медиаинформации; создание на занятиях проблемных ситуаций, связанных с тематикой медиа; 
организацией исследовательских проектов, дискуссий, ролевых игр с проблемной направленностью на 
медийном материале. 

Особенно перспективным представляется здесь метод проектов [7, 112-113; 8, 99], который 
позволяет эффективно развивать медиакомпетентность и критическое мышление, исследовательские 
способности аудитории, активизировать ее творческую деятельность. Для учебных проектов важно: 
определить цель исследовательской, практической и творческой деятельности; обозначить проблему, 
возникающую в ходе исследования или специально созданной проблемной ситуации; выдвинуть 
гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы; сформулировать конкретные задачи 
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проекта и определить механизмы сбора и обработки данных и анализа результатов; опираясь на эти 
задачи, составить четкий план проекта (это может быть, например, сценарий будущего медиатекста); 
осуществить практическое выполнение плана проекта; подготовить отчет по результатам и обсудить 
итоги работы. 

Технология развития медиакомпетентности и критического мышления личности неразрывно 
связана и с методом ролевых игр [9, 2011], что, бесспорно, помогает коммуникативности и активизации 
творческой деятельности аудитории, способствует вариативно адаптироваться к «исполнению» 
различных ролей, уважать мнение коллег и оппонентов в группе, аргументировать свои действия 
(речь), критически анализировать разнородную медийную (и любую другую) информацию, отбирать, 
сравнивать, оценивать факты и явления, обосновывать логику доводов в пользу того или иного 
решения проблемы, очередности действий и т.д.  

С этой точки зрения заслуживает внимания и разработанная Н.А.Коноваловой [10, 97] технология 
развития медиакультуры (термин «медиакультура» выступает здесь синонимом термина 
«медиакомпетентность») студентов вузов. 

Во многих странах мира хорошо зарекомендовал себя также метод создания портфолио 
медиаграмотности [11, 2012]. С его помощью готовится информация для студентов в форме буклета ( 
в нем собраны сведения о том, для чего предназначено портфолио и как его можно использовать, 
информация для педагогов на отдельном листе, объясняющая основную цель портфолио и особые 
детали проекта. В портфолио размещены бланки, заполненные организаторами (с официальными 
деталями конкретного проекта), бланки результатов, где студенты описывают свои индивидуальные 
достижения в отношении соответствующего проекта и представляют свою оценку собственных знаний 
и умений со ссылкой на медиа, которые они использовали. Кроме того, в портфолио включены файлы 
с обзором всех проектов (деятельности), в которых принимал участие студент, различные 
программные установки, файлы для хранения документации по проекту, папка (медиабокс) для сбора 
персональных результатов. 

Для эффективного развития медиакомпетентности (включая критическое мышление) студенческой 
аудитории целесообразно использовать литературно-имитационные, театрализовано-ролевые, 
изобразительно-имитационные, ситуационно-симуляционные творческие задания. Они способствуют 
умению анализировать медиатексты, быть включенным в коллективные дискуссии по тематике 
медиакультуры, рассчитаны на исследовательскую и практическую деятельность на медийном 
материале.  

Практическая реализация вышеуказанного комплекса творческих проблемных заданий является 
необходимой мотивационной средой для выработки у студентов навыков в самообразовании, 
самостоятельном поиске информации, активизации интеллектуального потенциала, а также 
приобретении ими личностно-значимых познавательных способностей.  
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ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТСКИХ КАДРОВ В РУСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Н. МАЪМУРЗОДА, Д. МАХКАМОВА, 

Республика Таджикистан, Бохтарский государственный университет  
имени Носира Хусрава 

 
Молодежь считается мощной созидательной и ведущей силой всех сфер жизни страны, и 

Правительство Таджикистана признает решение проблем и вопросов, связанных с её жизнью, учёбой 
и деятельностью приоритетным направлением своей социальной политики. 

Молодежь периода независимости правильно осознав и проанализировав эволюцию и процессы 
современного мира, постоянно стремиться к изучению современных наук и знаний, информационно-
комуникационной техники и технологии, иностранных языков. 

Основоположник мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон назвал сферу образования приоритетным направлением, справедливо 
называя ее важным фактором укрепления государства и единства нации. Исходя, из этого 
Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание беспрецедентному развитию 
образования и науки, качеству знаний учащихся и студентов на всех уровнях образования, подготовке 
высококвалифицированных кадров. 

Один из самых эффективных этапов в реформе высшего образования в эпоху независимости 
Таджикистана - это новая, кредитная система образования для высших учебных заведений. Эта система 
дает возможность студентам из высших учебных заведений страны после завершения уровня бакалавра 
или магистра работать по своей специализации в зарубежных странах, таких, как Европа и 
Соединенные Штаты.  

Таджикистан одним из первых подписал документ «Цели развития тысячелетия» и «Образование 
для всех», а также принял «Национальную стратегию развития образования Республики Таджикистан 
до 2020 года», определяющую перспективы развития области образования. «Данная стратегия 
заключается в обеспечении эффективных услуг в области доступа к образованию, направленных на 
соответствование требований качества образования, усовершенствование системы управления и 
результатов деятельности сферы образования, качество образования на всех уровнях образования, 
равного доступа к основному образованию, доступа к следующей ступени образования на основе 
результатов экзаменов, расширение материально-технической базы системы образования». 

В настоящее время, в 39 высших учебных заведениях более 500 докторов наук и более 2200 
кандидатов наук занимаются обучением и образованием [6,3]. Из их числа 8 государственных 
образовательных учреждений высшего образования в республике занимаются подготовкой 
журналистских кадров.  

Общеизвестно, что журналистская наука должна служить развитию СМИ и в ориентированной 
подготовке журналистских кадров. Одним из важных факторов укрепления и развития СМИ является 
обеспечение их квалифицированными молодыми журналистами. Потребность СМИ в журналистах с 
профессиональным образованием возрастает с каждым годом. Рыночные условия и новые технологии 
требуют от выпускников журналистских ВУЗов принципиально иных профессиональных навыков и 
знаний. Процессы конвергенции различных СМИ, мультимедийных технологий, большой спектр 
инструментов отображения действительности, глобализация предъявляют новые, более серьезные 
требования к современному журналисту. Профессор РТСУ Н. Салихов отмечает, что хотя 
университеты стремятся максимально приблизить учебные программы и общие принципы подготовки 
специалистов к потребностям современной практики СМИ, тем не менее, нужно совершенствовать 
преподавание, так как разрыв между практической сферой и системой образования все же су-
щественен. По его мнению, помимо модернизирования системы журналистского образования, «необ-
ходимо тесное сотрудничество теоретиков с практиками, университета с редакциями. Это касается 
вопроса формирования журналистского профессионализма в его технологическом аспекте [7, 28]. 

Профессор СПбГУ С. Корконосенко считает, что система высшего журналистского образования 
поддерживает прочные связи не только внутри себя, но и вовне. «Иначе говоря, она зависит от 
множества внешних обстоятельств: от общественно-политической обстановки в стране, от состояния 
редакционной и педагогической практики, от качества школьного среднего образования, от общей 
напряженности интеллектуальной жизни в окружающем ее сегодня мире и др.» [2, 8]. 

Мы осознаём, что проблема в подготовке журналистских кадров у нас все еще существует. 
Профессор ТНУ М. Муродов в своей книге «Три ветви одной науки», обращаясь к проблеме 
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преподавания журналистских дисциплин студентам вузов, отметил: «В современных условиях 
благодаря развитию науки и техники и возможности использовать инновационные средства, 
подготовка специалистов, с одной стороны, становится более легким делом, а с другой стороны 
сложным» [3, 80]. 

Хотя профессиональная подготовка журналистов связана с практической деятельностью, сам 
процесс не может существовать без специального подхода к воспитанию, научной и практической 
школы. 

Подготовка журналистских кадров в вузе включает в себя разные этапы: от обучения специальных 
дисциплин, организации практики, первые научные исследования, которые способствуют развитию у 
студентов – будущих журналистов кругозора, умений и навыков использовать знания на практике. 
«Студенту необходимо овладеть навыками применения теоретических положений на практике: уметь 
работать с информационными данными, приобрести навыки составления журналистских материалов 
для печати, радио и телевидения в различных жанрах» [5, 9].  

С первых лет независимости до настоящей времени в области СМИ произошли серьезные 
изменения. Изучение прошлой и настоящей истории, круг возможностей, уровень журналистского 
мастерства и знаний, использование новейших средств и возможностей электронной техники можно 
считать требованием дня. Будущий журналист должен постоянно следить за обогащением своих 
знаний, профессиональными технологиями и развивать мастерство.  

Часто редактора отдельных изданий и творческие сотрудники теле- и радиовещания со стажем, 
указывают на слабую профессиональную подготовленность выпускников отделений журналистики 
ВУЗов. Но, на наш взгляд для улучшения практической подготовленности студентов необходимы 
совместные усилия СМИ и ВУЗов. Руководство СМИ должно содействовать улучшению практики 
студентов – будущих своих работников. Как считает профессор А. Нуралиев, в направлении 
улучшения подготовки журналистских кадров в республике ещё предстоит сделать многое. 
“Подготовка и распространение прежде всего оперативной информации сегодня не стали нормой и 
основной задачей для многих наших органов печати, радио и телевидения. К тому же, по нашему 
мнению, все еще не сложился журналистский корпус страны, умело освещающих проблемы внешней 
и внутренней жизни Таджикистана. Отсюда слабая информационная насыщенность газетных 
материалов и радиопередач, преобладание крупных, так называемых проблемых и пропагандистских 
материалов. Это не всегда удовлетворяет запросы читателей, слушателей, зрителей. Поэтому, 
необходимо серьезно улучшить обучение студентов навыкам профессионального мастерства.” [4, 21]. 

Нужно породить здоровую конкуренцию среди вузов страны, с тем, чтобы прилагали больше 
усилий для совершенствования своих профессиональных навыков и подготовки воспитанников в 
сфере журналистики. Основатель мира и национального единства – Лидер нации Эмомали Рахмон в 
своем выступлении на церемонии открытия Академии средств массовой информации 1 марта 2016 года 
отметил, что воспитание талантливых кадров СМИ, совершенствование уровня профессионализма и 
художественного интереса работников сферы являются важными направлениями деятельности не 
только журналистских ВУЗов, но и этой Академии. «Кроме того, руководство и специалисты 
Академии должны сотрудничать с министерствами образования и науки, культуры, соответ-
ствующими факультетами профессиональных вузов, Академией наук и отраслевыми академиями 
страны и воспользоваться всеми возможностями для воспитания квалифицированных кадров. На базе 
Академии СМИ, наряду с повышением профессиональных навыков и квалификации, созданы 
благоприятные условия и для подготовки политических аналитиков и политологов, критиков, 
экспертов и ученых, которые защищают научные диссертации на темы СМИ, особенно телевидения и 
радио. Вместе с тем, данная Академия должна уделяет особое внимание вопросу подготовки 
специалистов, занимающихся подготовкой текстов программ, сценариев и аналитическим опросом 
сферы, серьезно наладить привлечение творческой молодежи в это направление» [1]. Этот фактор 
сыграет важную роль в воспитании профессиональных кадров отрасли. 

Таким образом, мы считаем, что для улучшения журналистского образования в Таджикистане 
журналистским ВУЗам республики следует:  

- наладить современные пути изучения общественного мнения, в рамках своих современных 
учебных программ серьезно заниматься профессиональной подготовкой, переподготовкой, 
повышением квалификации и стажировкой работников сферы; 

- со студенческой скамьи отбирать будущих журналистов по отдельным специальностям, 
вооружать их необходимыми сведениями по социально-экономическим, правовым, военно-
политическим и культурно-образовательным и другим сферам; 
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- в связи с развитием новых коммуникационных технологий и переходом на новые форматы теле- 
и радиовещания подготовить профессиональных операторов и технических работников электронных 
СМИ; 

- открыть краткосрочные курсы по повышению квалификации сотрудников СМИ, с целью 
содействия совершенствованию их профессионального мастерства и навыков;  

- воспользовавшись международным опытом, наладить сотрудничество с институтами 
гражданского общества и журналистским сообществом, в том числе с независимыми журналистскими 
организациями, с целью проведения мастер-классов и разного рода образовательных мероприятий. 

- привлечь высококвалифицированных преподавателей из числа практикующих журналистов 
которые научно обоснованно и доходчиво могут разъяснить будущему журналисту все нюансы 
избранной им професии.  

Следует отметить, что вопросы получения профессионального образования журналистов в 
республике постепенно решаются с укреплением отделений журналистики ВУЗов, но преподавание 
журналистских дисциплин должно организовываться на основе государственного стандарта по 
специальности журналистика.  
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Современность диктует необходимость дальнейшего развития гуманитарного знания и 

гуманитарной науки в целом. На Форуме «Социогуманитарный ландшафт: перспективные 
дисциплинарные пространства», который прошел в мае 2016 года в Тюменском государственном 
университете, обсуждались «перспективные для России и мира методологические подходы, 
тематические области, исследовательские и образовательные направления». В частности, в области 
журналистики заведующий кафедрой журналистики Института филологии и журналистики ТюмГУ 
Ольга Петрова заявила, что «в связи с таким вызовом, как вхождение университета в проект 5-100, 
каждый институт, кафедра и направление ищут пути модернизации. Цель одна – сделать университет 
тем местом, где граждане получают настоящее образование, а не только знания. Мировая повестка 
состоит в том, что гуманитарная сфера должна найти что-то новое, выйти на другую ступень, но 
сохраняя и используя опыт, который есть. И здесь междисциплинарность, о которой многие говорят, 
кажется интересным решением. Это дает возможность для расширения и углубления своей 
дисциплины» [1]. 

Необходимо отметить, что, с другой стороны, существует проблема роста профессионального 
мастерства практикующих журналистов. В этом смысле важная роль отводится «Модели учебной 
программы по журналистике», изданной ЮНЕСКО [2]. Однако, по-нашему мнению, в этой Модели 
недостаточно представлены современные лингвистические знания. Дело в том, что современное 
развитие информационных и коммуникационных технологий, информационные войны и ПР требуют 

http://president.tj/ru/node/10857
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более глубоких знаний от журналистов не только в таких смежных областях, как политология, 
социология, экономика и др., но и в сфере современной лингвистики.  

Изучение дискурсивного анализа, подход к языку СМИ как специфичным образом 
организованному дискурсу даст возможность, по нашему мнению, журналистам более глубоко и 
объективно видеть факты, детали событий, о которых говорящие или пишущие стремятся промолчать 
или утаить. Как блестяще показала в своей монографии «Политический дискурс: Специфика 
манипулятивного воздействия» О.Л. Михалёва, дискурсивный анализ речей говорящих способен 
сделать явными их интенции, в частности, автор продемонстрировала это на основе речей Г. 
Явлинского в период избирательной кампании [3]. 

Что представляет собой дискурс языка СМИ? На сегодняшний день нет однозначного ответа на 
этот вопрос, поскольку специфика появления этого термина от латинского (discursus «бегание взад-
вперед; движение, круговорот») через французский и английский языки в другие языки такова, что 
понятие дискурса в каждом употреблении ученых обрастало новыми значениями. Ю. В. Клюев в статье 
«Дискурс в массовой коммуникации», обобщая это понятие насчитывает 12 его определений [4, 212]. 

Одним из плодотворных для журналистов, на наш взгляд, является определение Т. ван Дейка, 
обобщенное О.Л. Михалевой: дискурсивный «анализ направлен на изучение личностных 
характеристик носителей языка, их намерений, эмоций, предпочтений. В результате чего дискурс 
понимается как сложное коммуникативное явление, не только включающее акт создания 
определенного текста, но и отражающее зависимость создаваемого речевого произведения от 
значительного количества экстралингвистических обстоятельств — знаний о мире, мнений, установок 
и конкретных целей говорящего. В дискурсе, по мнению Т. ван Дейка, отражается сложная иерархия 
знаний, необходимая как при его порождении, так и при его восприятии» [5, 20]. Это определение, на 
наш взгляд, может быть использовано в студенческой аудитории, например, при изучении жанровой 
специфики журналистских текстов, специфики теле-, аудио- и интернет-текстов. Важно в этом 
определении то, что в понятие текста входит и совокупность экстралингвистических сведений, 
которые, несомненно, участвуют в смыслопорождении. 

Другой важный вопрос, который возникает, что такое дискурс-анализ? Как и при определении 
дискурса, имеется множество подходов при проведении анализа текстов масс-медиа. Выбор метода 
анализа связан с целями исследования, которые ставит перед собой ученый. 

Можно предложить, на наш взгляд, следующие методы, которые уместно использовать в 
журналистской студенческой аудитории. 

Во-первых, можно назвать методику Т. ван Дейка, который изучал дискурс расизма и «элит-
дискурс» (elite-discourse) на материале британской прессы [6]. Т. ван Дейк предложил проводить 
макро- и микроанализ. Макроанализ – это, по ван Дейку, анализ иерархической структуры 
журналистского текста – Заголовок, Краткий обзор, Основное событие, Контекст, История события. 
Это своего рода схема, по которой строится новостной текст. В ходе реализации этой схемы 
раскрывается содержание текста. 

Микроанализ ван Дейка подразумевает анализ содержательной стороны текста, его 
лингвистических единиц – предложений, их связи, стилистических и риторических особенностей. 
Автор утверждает, что на образование ментальных моделей читателей, т.е. их субъективных 
интерпретаций событий и ситуаций, конструирования событий, влияют не только общие темы 
массмедиа, но и употребляемые журналистами формулировки. 

Во-вторых, возможно использование концептуального, фреймового анализов или анализа 
сценариев, который использовала в упоминавшейся работе О.Л. Михалева. По ее мнению, в 
когнитивную модель политического дискурса входит исследование целей общения, коммуникативного 
ранга участников общения, а также стратегий и тактик, которые применяют участники коммуникации. 
Как выяснилось в ходе исследования О.Л. Михалевой, этот метод успешен для анализа 
лингвокогнитивного механизма манипуляций, что может быть также успешно использовано в 
студенческой аудитории при обучении будущих журналистов. 
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Француз структуралисі,  әдебиет сыншысы Ролан Бартес семиологияның басты 

жақтастарының бірі. Әлеуметтанушылық тұрғыдан бүгінге дейін оның ең маңызды кітабы 
«Муtһоlоgiеs» (1957), осында ол француз халық мәдениетінің әр қилы, ешқандай алты аласысы, жеті 
бересісі жоқ кырларын, мысалы: күрес пен қуырылған картобы бар бифштексті семиотикалық талдауға 
салып, олардың идеологиялық мазмұнын ашады. Мысалы, тамақ тіл немесе код ретінде қарастырыла 
алады. Әрбір тамақ белгі, және де белгілер комбинациясын басқаратын, коғам келісіп алған ережелер 
бар. Кейбір мәдениеттерде, мысалы, тәтті мен тұздықтық тоқайласпайды. Бартес өзінің белгі 
тұжырымдамасын осы заманғы мифтер деп қарастыратын нәрселерді талдау үшін әзірлейді. Бір толық 
белгі тағы бірдеңе үшін «нобайлаушыға» айналған жерде мифология туындайды. Бүркіттің суреті, 
мысалы, бір қарағанда бүркіттің суреті ғана, яғни карапайым белгі. Басқа бір қырынан қарағанда ол 
американ ұлтының батылдығы мен қатаңдағын бейнелеуі мүмкін. Сол секілді тамақтың әртүрлі 
сипаты қарапайым тамақтану саласының шегінен тыс жатқан мәнді білдіреді: уылдырық пен гамбургер 
- жеуге арналған жай ғана тағамнан басқа да біраз мәнді білдіреді. Жалпы алғанда, талдаудың бұл 
тұрпаты пошымдық болып табылады: ол бізге белгілер жүйесі қалай жұмыс істейтінін көрсетеді, 
бірақ оған бұл жұмысты неғұрлым кеңірек әлеуметтік процестермен байланыстыру үшін басқа 
әлеуметтанушылық идеяларды пайдалану қажет [1, 25]. 

Қазіргі қолданысымыздағы қазақ терминологиясы, ғылым тілі бір күнде қалыптаса қалған жоқ. Ол 
өзінің қалыптасу тарихында бірнеше кезеңдерден өтті. Ел өмірінде болған елеулі өзгерістерге 
байланысты 90-жылдары қазақ терминологиясы дамуының жаңа кезеңі басталды. Бұл кезеңнің 
басталғанына да жиырма жылдай уақыт болды. Қазіргі кезеңдегі терминология дамуының бағыт-
бағдарының дұрыс-бұрысын ғылыми тұрғыдан зерделеп, жүргізіліп жатқан терминологиялық 
жұмыстарға сараптама жасайтындай мерзім өткендігі айқын сезіліп отыр. Ал мұндай ауқымды да 
жауапты жұмысты өз деңгейінде атқарып, ғылым тілінің, терминологияның бүгінгі жай-күйінің 
шынайы қалпын көрсету үшін, оның кешегі өткен даму кезеңдерін де арнайы зерттеп, ерекшеліктерін, 
өзіндік сипатын анықтап алуға тура келеді. Сонда ғана сол кезеңдердің жалпы сипаты мен өзіндік 
ерекшеліктерін салыстыра талдау арқылы қазіргі таңдағы ғылым тілінің даму үрдісіне объекті баға 
беру мүмкіндігіне ие боламыз. Мәселеге бұл тұрғыдан қарағанда, біз алаш зиялылары еңбек еткен 30-
жылдарға дейінгі ғылым тілінің қалыптасу кезеңін арнайы зерттеуші ретінде осы екі кезеңнің 
ерекшеліктері мен ұқсастықтары, сабақтастық пен дәстүр жалғастығы туралы кейбір 
тұжырымдарымызды ортаға салуымызға болады.  

Біріншіден, Ахаң бастаған алаш оқығандары ұлт тіліндегі терминологиялық қордың негізін қалады. 
Біз ХХ ғасыр басынды алаш зиялылары жасап, ресми бекіткен жүздеген терминдерді күні бүгінге дейін 
өзгеріссіз қолданып келеміз. Олардың қатарына жәбірленуші (потерпевший), ұғым (понятие), өкіл 
(представитель), үкім (приговор), қосымша (приложение), өткізгіш (проводник), тозаң (пыльца), 
ерітінді (раствор), алым (сбор), буын (слог), аталық (тычинка), серпімділік (упругость), күлте 
(венчик), сөгіс (выговор), баяндама (доклад) сынды сан түрлі саланың терминдерін жатқызуға болады.  

Бұл сияқты терминдер қатары қазақ терминологиясының негізінің сонау жиырмасыншы жылдары 
қаланғанын көрсететін нақты тілдік деректер болып табылады. [2, 87] 

Екіншіден, 90-жылдары ұлт тілінде термин жасау үрдісі жандана бастағанда біз тағы да алаш 
зиялыларының терминжасам тәжірибесіне жүгіндік. Кезінде олар жасап қолданысқа енгізген, алайда 
30-жылдары шеттетілген көптеген терминдерді 90-жылдары қайтадан қажетімізге жарата бастадық. 
Мысалы, мына төмендегі терминдер соңғы он-он бес жыл көлемінде терминқорымызға қайта қосылған 
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атаулар: хаттама (протокол), көшірме(выписка), арыз (заявление), әкімдік, әдіс (метод), әдістеме 
(әдістеме), жарнама (объявление), төраға, алқа (коллегия), салым, кепіл (залог), талапкер (истец), 
шелқабық (камбий), жасақ (отряд), қарар (резолюция), кеңес (совет), ұлпа (ткань) 

Алаш қайраткерлерінің қаламынан туындаған терминдерді қазіргі терминологиямызға қайта 
енгізуіміз – үзіліп қалған сабақтастықтың қайта жалғасын таба бастағандығының тағы бір көрінісі.  

Үшіншіден, алаш зиялыларының терминологиялық жұмыстарды жүргізу, ұйымдастыру 
тәжірибесін біз күні бүгінге дейін пайдаланып келеміз. Ахмет Байтұрсынұлы төраға болған «термин 
кемесиесінен» бүгінгі терминкомның құрылымы мен жұмыс жүргізу тәртібінің айтарлықтай 
айырмашылығы жоқ. Ахаң бастаған терминология комиссиясының құрамында бес-алты сала маманы 
қызмет етіп, қыруар іс тындырған, мыңдаған қазақша терминдерді жасап, қолданысқа енгізген. 
Бекітілген терминдердің сөздіктерін бастырып шығарып, оларды көпшілікке таныстырып отрыған.  

Алаш идеясының негізгі өзегі – ұлттық мемлекеттілік болды. Сондықтан да алаш зиялыларының 
бүкіл қызметі, атқарған істері ұлттық мемлекеттің іргетасын нығайтуға бағытталды. Олардың тіл 
саласындағы атқарған істерінен, терминологияны қалыптастыруда ұстанған қағидаттарынан да оны 
анық байқауға болады. Олар ұлттық мемлекеттің ғылыми-техникалық терминологиясының да ұлт тілі 
негізінде жасалып, қалыптасуын көздеді. Бұл бағытта мақсатты жұмыстар жүргізе отырып, қыруар 
шаруа бітіріп, айналасы он шақты жыл ішінде ұлттық терминологиялық қордың негізін қалайтын 
жүздеген терминдерді жасап, қолданысқа енгізді. Ендеше, қазақ терминологиясын кешегі кеңестік 
дәуірдегідей негізінен көшірінді терминдер арқылы қалыптастыру үрдісінен арылып, терминқорды ұлт 
тілінің негізінде жасап, жетілдіруге үлкен мән беріле бастаған қазіргі кезеңде терминологиядағы осы 
дәстүрдің негізін қалаған ХХ ғасыр басындағы алаш зиялыларының терминжасам тәжірибесін жан-
жақты зерттеп, олардың ісінен тағылым алудың маңызы зор.  

Ғылымның көптеген салалары бойынша қазақ тіліндегі төл оқулықтардың жазылуы және өзге 
тілдерден аударылуы ұлттық терминологиялық қордың қалыптасуына жол ашты. Сол кезеңге дейін 
термин жасаудың белгілі бір орныққан дәстүрі, басшылыққа алатын тұрақты қағидаттары 
болмағандықтан, ондай күрделі міндеттерді атқару ісі – қазақ оқымыстыларының өздеріне жүктелді. 
Уақыттың өзі алға тартып отырған жауапты міндетті ұлт мүддесіне адал, өресі биік тұлғалар өз 
деңгейінде абыроймен атқара білді.  

ХХ ғасыр басында қазақ қоғамында рухани зерделі, түрлі мамандықтарды кәсіби деңгейде игерген 
білімді де елшіл азаматтар өсіп жетіліп, мемелекет пен ұлт мәселелерін шеуге қабілетті зиялы қауым 
қалыптасып еді. Қоғам өмірінің сан саласын қамтитын мәселелерді шешіп, ауқымды істерді атқаруды 
көздеген алаш оқығандарының айрықша мән берген мәселелерінің бірі – тіл мәселесі болды. Олар қазақ 
тілінің қолданыс аясын кеңейтіп, оның әліпбиін, емле ережелерін жетілдіруге, функционалдық 
стильдерді даралап орнықтыруға, қазақ тіліндегі түрлі әдебиеттер қорын жасауға бағытталған істерді 
қолға алды. Алашшыл оқығандар ұлт тілін өркендетуге, оның қоғам өмірінің сан саласындағы 
қызметтерін атқаруына арналған игі істердің бастамашысы болды. Соның ішінде, олар қазақтың 
ұлттық терминологиялық қорын қалыптастыруға айрықша мән берді. Бұл бағытта көп іс тындырды. 
Неге олар термин мәселесіне ерекше мән берді? Алаш оқығандары терминологиялық қор жасаудың 
маңызын өздері тікелей қолға алған ғылыми-ағартушылық қызметтерін атқару барысында сезінді. 
Мәселенің мәнісін іс басында, ұстаздық, ағартушылық қызметпен айналысу үдерісі кезінде олар терең 
түсінді. Қалай? Қазақтың мәдениетті, іргелі елдер қатарына қосу үшін сауатты, оқыған ұрпақ 
тәрбиелеуіміз керек деген олар қазақ балаларына арнап оқулықтар жазу ісін қолға алды. Оқулықтар 
мен оқу құралдарын жазу барысында авторлардың қай-қайсысы да термин мәселесімен бетпе-бет 
келді. Кез келген пәнді оқыту үшін сол саланың арнаулы ұғымдарының атын атап, түсін түстеу 
қажеттілігі туындайды. Қазақ тілінде алғашқы оқу құралдарын жазушылардың барлығы да осы 
проблемаға келіп тірелді. Қай істің де жай-жапсарын сол іспен тікелей айналысқандар ғана біледі. 
Арнаулы ұғымдардың аттарын атамай бала оқытуға, кітап жазуға, ғылым жайын сөз етуге 
болмайтынын да осы істі өз қолдарына алған зиялылар көзімен көрді. Сондықтан да олардың қазақтың 
терминдер қорын жасап, қалыптастырмай тұрып, оны білім беру мен ғылымның тілі деңгейіне көтеруге 
болмайтынын теориялық тұрғыдан пайымдап немесе біреудің айтып-жазуымен ұғынып қана қоймай, 
іс жүзінде көріп-білуіне тура келді. Олар бұл істің қазақ баласына, қазақ жұртына қажеттілігін, 
терминдер қорын қалыптастырмай тұрып қазақ тілінің қанат жая алмайтынын анық біле отырып 
қызмет етті. Сол себептен де олардың сенімі зор, атқарған істері нәтижелі болды. Уақыт жүктеген 
міндетті, ұрпақ алдындағы жауапкершілікті терең сезіне отырып атқарылған істің ілгері басатынын 
алаш зиялыларының қызметінен анық көруге болады.  

Ұлт тағдыры, оның болашағы үшін ана тілінде білім беріп, ұрпақ тәрбиеленудің маңызын терең 
түсінген олар өздері маманданған сала бойынша қазақ тілінде оқулықтар мен оқу құралдарын жазуды 
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алдарына мақсат етіп қойғандығы байқалады. Тіпті олардың арасында өздері басқа саланың маманы 
болса да қажеттілікті өтеу үшін бірнеше ғылым саласы бойынша еңбек жазғандары да бар. Бұл орайда 
уақыт талабы мен алаш зиялыларына жүктелген міндеттің, қажеттіліктің қандай болғанын сол кезеңде 
ұлтқа қызмет еткен білімпаздардың ең көрнектілерінің бірі Х.Досмұхамедұлының 1922 жылы 
Ташкентте басылып шыққан «Жануарлар» атты еңбегінің алғы сөзіндегі мына пікірінен анық көруге 
болады. Онда ол: «Дәрістік кітептердің жоқтығы үлкен кемшілік және халық ағарту жолындағы зор 
кедергі. Осындай кемшілікті жойып, кедергіні бұзу білімі бар қазақ зиялыларының міндеті. Алаштың 
ішіндегі білімділердің мойнындағы борышын атқаратын заман келді. Білімді дегендердің көбі дәрістік 
кітептерді не өз бетінен жазуға, не бөтен тілдерден аударуы керек» – деп жазады. Осы еңбегінен бір 
жыл бұрын 1921 жылы басылған «Табиғат тану» атты құралында да ол, бұл еңбегіміз «білім қысқаннан 
жазылған жоқ, мұқтаждық жаздырды» – дейді. Қазір де көптеген мамандықтар бойынша қазақ тіліндегі 
оқулықтар мен оқу құралдары, терминологиялық сөздіктер жетіспейді. Арнаулы салалардың 
бірқатарының ұлт тіліндегі терминдер жүйесі жасалмаған. Жасалғандарының да кемшіліктері, 
жетілдіруге тиісті қырлары аз емес. Бүгін ғасыр басындағыдай оқығандарымыз санаулы ғана дей 
алмаймыз. Ғылыми атақ-дәрежесі бар ғалымдар мен ұстаздар қауымы, тіпті ондаған ғылыми-зерттеу 
институттары мен жоғары оқу орындары да бар. Алайда уақыт талабы мен ұлт тілінің мүддесін, 
қажеттілікті алаш зиялыларындай терең сезініп, осы жолда жарғақ құлағы жастыққа тимей, еңбек етуге 
итермелейтін елшілдігіміз, мемлекетшілдігіміз, ұлтшылдығымыз жетісе бермей ме деген ойға 
жетелейтін жайттар аз емес.  

Ғылымы ертерек дамыған елдердің жетістіктеріне сүйене отырып, ана тілінде оқулықтар жазу 
барысында сол салалардағы арнаулы ұғымдарды қазақша атау қажеттілігі туындады. Сол кезге дейін 
тіліміздің ғылыми-техникалық прогреске икемделіп, терминжасам тәжірибесі қалыптаса қоймағанын 
ескерсек, бұл қажеттілікті өтеудің оңай жұмыс болмағандығын пайымдау қиын болмаса керек. Дәлірек 
айтқанда, қазақ зиялыларының алдына ұлт тілінде термин жасаудың тұңғыш үлгісін көрсете отырып, 
қазақ терминологиясын қалыптастырудың бағыт-бағдарын айқындау міндеті тұрды [2, 88] 

Мұндай аса жауапты міндетті атқаруда қазақ оқығандарының арасында А.Байтұрсынұлының орны 
айрықша болды. Ол жүздеген тіл, әдебиет және жалпы мәдениетке қатысты терминдерді жасап, оларды 
қолданысқа енгізе отырып, өз замандастарына ана тілінде термин жасаудың жарқын үлгісін көрсете 
білді. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің сөзімен айтқанда, өзі өмір сүрген дәуірде қазақ 
халқының «рухани көсемі» атанған дара тұлғаның термин шығармашылығындағы ісі өзгелерге де 
өнеге бола отырып, ғасыр басындағы бүкіл термин жасау процесінің бағытын белгілеуге негіз болды 
десек, артық айтқандық болмайды. 

Оқулықтармен қатар сөз болып отырған кезеңде қазақ тілінде «Айқап» (1911-1915), «Жаңа мектеп» 
(1925-1933) журналдары мен «Қазақ» газетінің (1913-1918) шығып тұрғаны жұртшылыққа аян. Термин 
жасау мен оларды қалыптастырудағы бұл басылымдардың рөлі тілші ғалымдар тарапынан біршама 
зерттелді. XX ғасырдың бас кезінен бастап 30-жылдарға дейінгі аралықтағы қазақ тіл білімінің, тілдің 
стильдік тармақтарының дамуы мен қалыптасуына байланысты осы кезеңді арнайы зерттеген С.Исаев, 
Ө.Айтбаев, Б.Әбілқасымов, Е.Жанпейісов, Р.Барлыбаев, Ш.Мәжітаева сияқты ғалымдардың 
еңбектерінен мол мәлімет алуға болады. Сондай-ақ осы кезеңде жарық көрген басылымдардың тілі мен 
ондағы терминдердің қолданысына байланысты да бірнеше кандидаттық диссертациялар қорғалды. 
Осыларды ескерер болсақ, сөз болып отырған кезеңді зерттеу тілші ғалымдар назарынан тыс қалды 
дей алмаймыз. Алайда алаш зиялылары белсенді қызмет еткен жылдарға сәйкес келетін ХХ ғасырдың 
басындағы қазақ терминологиясы дамуының өзіндік ерекшеліктері мол осы кезеңі терминтанушылық 
тұрғыдан тұтас қамтылған жүйелі зерттеу нысаны бола алмай келді. Сол себептен терминология 
дамуының осы кезеңінің негізгі сипатын ашып, алаш оқығандарының терминжасам тәжірибесі мен 
ұстанған қағидаттарына ғылыми-лингвистикалық талдау жасап, олардың «терминологиялық 
көзқарастарын» анықтау мақсатымен, арнайы монографиялық зерттеу жарияладық.  

Біздің пікірімізше, терминологияның қалыптасуына қазақ баспасөзінің де өзіндік ықпалы 
болғанына қарамастан, салалық терминологияның сараланып, тілдің терминологиялық жүйесінің 
қалыптасуы – ғылымның жеке салалары бойынша жазылған алғашқы оқулықтардың, ғылыми еңбектер 
мен терминологиялық сөздіктердің жарық көруімен тікелей байланысты.  

Өткен ғасырдың 10-жылдарынан бастап, ғылымның түрлі салалары бойынша қазақ тіліндегі 
жекелеген зерттеу еңбектер, түрлі оқулықтар мен оқу құралдары жазылып, қазақ баспасөзінің ел 
арасына ғылым-білімді кеңінен насихаттауы – қазақтың ғылым тілінің, ұлттық терминологиялық 
қорының қалыптасуына негіз қалады. Алаш зиялылары терминологияны қалыптастыруда қандай 
мақсат көздеді? Сол мақсаттарына жету үшін қай бағытта жұмыс істеп, нендей қағидаттарға сүйенді? 
деген сұрақтардың жауабын күтері сөзсіз. Алдымен, олардың термин жасауда, термин 
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шығармашылығында не мақсат көздегендігіне тоқталудан бастаған орынды болса керек. ХХ ғасырдың 
20-жылдары термин, терминология мәселелерімен айналысқан ұлт зиялыларының термин 
шығармашылығы мен олардың жазған еңбектері, мақалалары, баяндамалары, түрлі жиындарда (сиез, 
конференция) айтқан пікірлері негізінде олардың көздеген мақсатын анықтауға болады. Бұл тұрғыдан 
келгенде осы кезеңді зерттеу барысында біз мынаған көз жеткіздік: 

Өткен ғасыр басында ғылым-білім саласында еңбек еткен алаш оқығандары терминологиялық 
қорды қазақ тілі негізінде жасап, ұлттық ғылым тілін қалыптастыруды мақсат етті [2, 92]. 

Олар қазақ балалары ана тілінде білім алып, ғылымды өз тілінде игеруі қажет деп санап, оған өте 
үлкен мән берді. Қазақ білімпаздары аталған мақсаттарына сәйкес жұмыстар атқарды. Оны ең 
алдымен, ғасыр басында (20-30-жылдары) алаш оқығандарының қаламынан туындаған оқулықтар мен 
оқу құралдарынан анық көруге болады. А.Байтұрсынұлының «Тіл – құрал», «Әліппе», «Әдебиет 
танытқыш»; Е.Омарұлының «Пішіндеме» Х.Досмұхамедұлының «Жануарлар», «Адамның тән тірлігі», 
«Табиғаттану», Ж.Аймауытұлының «Психология», Ж.Күдериннің «Өсімдіктану», М.Жұмабайұлының 
«Педагогика», М.Дулатұлының «Есеп тану» сынды оқулықтары мен оқу құралдарындағы 
терминдердің орта есеппен 90 пайызы қазақ тілінің төл сөздері немесе солардың негізінде жасалған 
жаңа атаулар болып келеді. Кірме атаулар 10-15 пайыздан аспайды. Олардың дені тіліміздің дыбыстық 
ерекшеліктерін ескеріп, үндестік заңын сақтай отырып өзгертіліп алынған. Осы деректің өзі алаш 
оқығандарының қазақ тіліндегі термин шығармашылығына басымдық бергеніне дәлел бола алады. 

Сөз болып отырған кезеңде жарық көрген алғашқы терминологиялық сөздіктер де алаш 
зиялыларының терминқор қалыптастырудағы мақсаттарын айқындай түседі. Онда да біз «Орысша-
қазақша әскерлік атаулары», «Пән сөздері», «Атаулар сөздігі» сияқты қазақ тіліндегі алғашқы 
терминологиялық сөздіктерді түзуде алаштықтардың ұлт тіліндегі термин шығармашылығына 
барынша басымдық бергенін көреміз. 

Сондай-ақ алаш оқығандары өздері жазған төл оқулықтармен қатар ғылыми, танымдық және 
оқулық әдебиеттерді орыс тілінен аудару кезінде де оларда қолданылған терминдерді қазақша атауға, 
тілімізде бұрын болмаған ғылыми ұғымдардың атауларын білдіретін жаңа баламалар жасауға көп мән 
берді. Сол жылдардағы аударма әдебиеттерден мұны анық аңғаруға болады. Рас, жасалған 
баламалардың бәрі бірдей сәтті, ұғым мазмұнын дәл берді дей алмаймыз. Мысалы, «жауыздық 
низамнамасы», «шошақ», «боқша», «қара айғыр», «бейбауырмал», «атым оқ дәрі» сияқты бірқатар 
сәтті жасалмаған, дәл аударылмаған терминдер де болды. Соған қарамастан, 20-жылдарда қазақ 
оқығандары терминжасам үдерісінде қазақ тілінің барынша тиімді пайдаланылуына үлкен мән берді. 
Олардың бұл бағытта елеулі іс тындырғанын ғылым тілінің тарихын, тіл білімінің ғасыр басындағы 
дамуын зерттеушілердің қай-қайсысы да мойындаса керек. 

Жалпы терминологияны қалыптастыруға қатысты алаш оқығандарының өз арасында кейбір 
мәселелерге қатысты өзіндік пікірлері, жеке көзқарастары болғанмен, дәл терминқорды ұлт тілінде 
қалыптастыруға келгенде олар ортақ ұстаным төңірегіне топтасты. Яғни, қазақ тілінің 
терминологиялық лексикасының негізгі басым бөлігін ұлт тілінде жасап қалыптастыру – олардың 
ортақ мақсаты болды [2, 85].  

Бұл тұрғыдан келгенде, бізге алаш зиялыларының ісінен тағылым алуға тура келеді. Қазіргі кезеңде 
ұлт тілінде термин жасаудың жанданып отырғаны белгілі. Көптеген жаңа терминдер жасалып 
қолданысқа көше бастады. Бұл ұлт тілінің ғылым саласындағы қызметін атқара бастауының бір 
көрінісі. Оны «пуризм», «псевдопотриотизм» деп танып, қазақ тілі ғылымға, термин 
шығармашылығына шектен тыс көп араласып кетті деуге болмайды. Бұл, түптеп келгенде, онсыз да 
мүмкіндігі шектеліп келген тілдің ғылым саласындағы қызметінің қалыптасуына жол бермеу болып 
табылады. Pac, жасалып жатқан терминдердің бәрін бірдей мінсіз деп айта алмаймыз. Олардың ішінде 
терминологиялық жүйе мен терминдерге қойылатын талаптарға жауап бере алмайтындарының да бар 
екендігі даусыз. Ондай терминдердің қолданылуына жол бермеу дұрыс. Алайда, сәтсіз жасалған кейбір 
терминдерді мысалға келтіре отырып, қазақ тілінің термин жасауға икемсіздігін, ғылыми ұғымдарды 
дәл беруге мүмкіндігінің жетпейтіндігін дәлелдеуге тырысқысы келетіндермен келісуге болмайды.  

Егер белгілі бір ұлттың тілі қоғамдық өмірдің қандай да бір саласындағы қызметін атқара алмай 
жатса, ол үшін тілді кінәлау мүлде дұрыс емес. Оның себептерін сол тілдің дамуына мүмкіндік бермей 
отырған қоғамнан іздеу немесе өз тілін қажетті деңгейде дамытып, тиісті салада қолдана алмай отырған 
ұлт зиялыларының өзінен көргені жөн. Сондықтан мемлекеттік мәртебеге ие болған қазақ тілін термин 
шығармашылығында тиімді пайдаланып, оны шын мәніндегі ғылым мен техниканың тілі ете білу 
өзімізге тікелей байланысты. Бұл істе жалпы ұлттық кадрлардың, оның ішінде, ғалымдардың, салалық 
мамандардың рөлі айрықша.  
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Ал сәтсіз терминдердің жасалу себебіне келсек, ол терминжасаушының терминге қойылатын 
талаптарды білмеуінен, тілді дұрыс пайдалана алмауынан, ұғымдар жүйесінің өзіндік ерекшелігін 
ескермеуден, тәжірибесіздіктен немесе жауапкершілікті сезінбеуден туындайтын әрекет. 
А.Байтұрсынұлы айтқандай, тілді жұмсай білу, сөзден сөз жасап шығару екінің бірінің қолынан келе 
беретін жұмыс емес.  

Тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болған бүгінгі таңдағы термин жасаудағы жаңа үрдіс XX ғасыр 
басында болған құбылысқа өте ұқсас. Сол себептен де алаш зиялыларының термин шығармашылығын 
жүзеге асыруда таңдаған жолына ерекше мән берген абзал. Қазіргі термин жасау ісіндегі жаңа үрдісті 
біз мүмкіндігі шектеліп келген тіліміздің еркіндікке ие болған тұстағы жаңа қарқыны, табиғи құбылыс 
деп танимыз. Тәжірибесіздік пен жауапсыздық салдарынан сәтсіз жасалған терминдердің лексикалық 
қорымызға енуіне жол бермеу дұрыс. Алайда ондай терминдерді мысалға ала отырып, бұл үрдістің 
астарынан «пуризм» іздеп, ұлт тіліндегі термин шығармашылығына қалайда тосқауыл қоюға 
ұмтылушылардың қарекетін құптауға негіз бар деп айта алмаймыз. Жаңадан жасалып жатқан 
терминдердің арнаулы ұғымды дәл бере алатындарын іріктеп алып, ресми бекітуге ұсынған жөн. Сәтті 
жасалғандарын дұрыс саралап алып, олар бекітілгеннен кейін жатсынбай, бірізді қолданып, 
қалыптасып кетуіне мүмкіндік туғызсақ, төл терминологиямыздың ұлттық сипаты арта түскен болар 
еді. Тілші ғалымдар мен салалық мамандардың қазіргі таңдағы міндеттерінің бірі де осы болса керек.  

Тілдер арасындағы өзара сөзалмасу, терминалмасу – қашанда болып отыратын табиғи құбылыс. 
Өзге тілден сөз қабылдамай, тек өз ішінен байып отыратын тілді кездестіру қиын. Әлем халықтары 
тілдерінің қай-қайсысы да сөзалмасу құбылысынан тыс қала алмайды. Қазақ тілі де солай. Біздің 
лексикалық қорымызда да әр кезеңде түрлі халықтардың тілдерінен қабылданған сөздер едәуір. 
Мәселен, тілімізде араб-парсы, моңғол, орыс, қытай т.б. тілдерден енген сөздердің үлесі де, тілімізге 
қабылдануына себеп болған факторлар да әркелкі.  

ХХ ғасыр басында қазақ тілінде білім беру ісі қарқынды түрде қолға алына бастағандықтан, ең 
алдымен мектеп оқулықтарында қолданылатын терминдерді жасау, оларды аудару (негізінен орыс 
тілінен) мәселесі туындады. Бұрын ұлт тілінде болмаған көптеген ұғымдардың атауларын түгелдей 
қазақша жасау оңайға соқпасы белгілі. Сондықтан ондай бейтаныс, жат ұғымдардың атауларын 
алмастыратын ұтымды сөз, сәтті балама табылмаған жағдайда түпнұсқа тілдегі сөзді қабылдауға тура 
келеді. Осы мәселе бастапқыда алаш зиялыларының да алдынан шықты. Олар ғылыми ұғымдардың 
атауларын қай тілдерден алғанымыз дұрыс деген мәселенің шешімін іздеді. Алғашқыда түрлі пікірлер 
болды. Бірқатар оқығандар терминқорымызды қалыптастырудың өнімді сыртқы көзі ретінде араб-
парсы тілдерін тануымыз керек деді. Олар негізінен мұсылманша білім алғандар болды. Енді бір топ 
білімпаздар түрік тілдеріне басымдық беру керек деген пікірге тоқталды. Келесі бірқатар зиялылар 
орыс, еуропа тілдеріне иек арту қажет деп санады. Олар негізінен орысша білім алғандар болатын. Осы 
ұстанымдарына қарай олар «исламистер» немесе «арабшылдар», «түрікшілдер», «еуропашылдар» 
болып жіктелді. Бастапқыда осындай түрлі көзқарастар болғанымен, кейінірек олар пікірталастыра 
келіп, шет тілдерінен терминалмасу мәселесінде ортақ ұстанымға, бір тоқтамға келді. Олардың мұндай 
ортақ ұстанымға келуіне тіл білімінің үлкен білгірі Ахмет Байтұрсынұлының үлкен ықпалы болғанын 
айту керек. Ол осы мәселеге қатысты пікірін ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, алғашқыда өзгеше көзқараста 
болған кейбір әріптестерін өз жағына шығара білді. 

Араб пен парсы сөздерін термин ретінде көбірек пайдалануды жақтаушы мұсылманша оқығандар 
– «біз шығыс, мұсылман мәдениетінің бір бөлшегіміз, бірнеше ғасырға созылған тарихи 
байланысымызды үзуге негіз жоқ» – деген уәжді алға тартты. Ал оларға қарсы пікірдегілер – «араб 
елдері (мұсылман әлемі) бір кезде дәуірлеп дамығанмен, қазір олар өркениет көшінің соңында қалып 
отыр, әлемдік ғылымға қосары шамалы болып отыр, сондықтан олардан ғылым үйренеміз, термин 
аламыз деу қателік» деген ұстанымда болды. Оның үстіне КСРО орнағаннан кейін дінге деген 
коммунистік көзқарастың үстемдік етіп, қоғамға атеизмнің кеңінен насихаттала бастағаны белгілі. 
Сондай-ақ кеңес қоғамында орыс тілінің үстемдігі жыл санап артып, славян мәдениетінің үлгі ретінде 
ұсыныла бастауына байланысты бұл бағытты жақтаушылардың үні бәсең шықты. Олар 20-жылдарға 
дейін әлсін-әлсін мәселе көтергенімен, кейінірек мүлде тынышталып қалды. 

Тәуелсіздік алған 90-жылдардан кейін тілімізде араб сөздерін термин ретінде пайдалану үрдісі 
жаппай қарқын алып кетпесе де біршама жанданды. Әрине қазіргі уақыттағы араб сөздерінің термин 
ретінде қолданысқа ене бастауын ҮІІ-ІХ ғасырлар мен орта ғасырлармен салыстыруға келмейді. 
Дәлірек айтқанда, қазіргі уақыттың үлкен ерекшелігі бар. Біз бүгінгі таңда ертеректегідей араб тілін 
термин алатын сыртқы көз ретінде тікелей пайдаланып отырған жоқпыз. Яғни, осы мерзімде 
терминалмасу қазіргі араб әдеби тілінен қазақ тіліне тікелей термин қабылдау жолымен немесе бір 
делдал тілдің көмегімен жүзеге асып жатқан жоқ. Терминқорымызға соңғы он-он бес жыл көлемінде 
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енген атаулар негізінен ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың бас кезінде тілімізде қолданылған атаулар. Кеңес 
дәуірі тұсында тілімізден шеттеп қалған сол атаулардың бірқатарын біз термин ретінде қайта 
пайдалана бастадық. Мысалы, мәтін (текст), құқық (право), құжат (документ) сияқты атаулар сол 
қатарға кіреді. 

Ал түрікшілдер – «терминдерді туысқан түрік тілдерінен алғанымыз дұрыс, түбі бір тілдердің 
сөздері тілімізге тез кірігеді, мағынасы да түсінікті, көмескі емес» деген дәлел ұсынды. Түрікшілдерге 
қарсы пікірдегілер – «түркі халықтарының өзінде ғылым дамымаған (оның ішінде түріктерде де), 
өздері араб пен еуропаға жүгініп отырғандардан сөз іздеп әуре болудың қандай қажеті бар» – деді. 

Ерекше назар аудартатын мәселенің бірі – алаш зиялыларының өздері түрік тілдерін 
терминжасамның сыртқы көзі ретінде тани отырып, термин алмасу үрдісінде пайдаланбағандығы. Бұл 
мәселенің лингвистикалық, тілден тыс (экстралингвистикалық) қырларына тереңірек үңілу қажет деп 
санаймыз. Бізге белгілі кейбір деректер негізінде әзірге мынадай болжамдар айтуға болады деп 
ойлаймыз. Алаш зиялыларының ХХ ғасыр басында түркі тілдестер арасында, жалпы Орта Азияда 
ғылымды дамытуда, саясатта көшбасшылық рөлге ұмтылғаны байқалады. Сондай-ақ алаш 
оқығандарының көпшілігі қазақ тілі түркі тілдерінің ішіндегі ең бай және таза сақталған тіл деп санады. 
Сондықтан туысқан тілдестердің терминологиясын қалыптастыруда қазақ тіліне көбірек жүгінгені жөн 
деген де көзқарас болды. Осындай себептер көрші өзбек, қырғыз, татар және өзге де түрік тілдерінен 
терминалмасудың өріс алмауына негіз болған факторлардың қатарын құрады деп пайымдаймыз. Біз 
бұл тұста кейбір өзімізге мәлім деректерге ғана сүйеніп пайымдап отырғандықтан, мәселенің барлық 
қырын қамтыдық дей алмаймыз. Түркі тілдерінің терминалмасу мәселесі әлі де жан-жақты, терең 
лингвистикалық талдауларды қажет етеді. Біз атамаған басқа да көптеген факторлар мәселені арнайы 
зерттеу арқылы айқындалуы тиіс деп білеміз. Туыстас тілдердің өзара терминалмасуының күні бүгінге 
дейін жолға қойылмай келе жатқаны анық. Жалпы бұл тек тілдік тұрғыдан ғана сөз етіп қоймай, түркі 
тілді халықтардың болашағымен, еларалық ынтымақтастығымен де байланысты саяси-мәдени, 
ғылыми тұрғыдан кешенді түрде мән беруді қажет ететін маңызды мәселе. 

Кез келген халық даму, өркендеу үрдісінде өзінен озық тұрған, ғылым-білімі, экономикасы жақсы 
дамыған жұрттардан көбірек үлгі алып, соларға қарап бой түзеуі, ұмтылуы да табиғи құбылыс. 
Терминалмасуда бұл да сөзсіз ескерілуі тиіс мәнді фактор. 

Алаш оқығандарының арасында еуропа тілдеріне кең тараған терминдерді қабылдаудан қашпау 
керек дегендері де болды. Олар ғылымы дамыған жұрттардың сөздерін түпнұсқа тілдегіден көп 
өзгертпей қабылдау керек деген тұжырымға табан тіреді. Бірақ олардың бұл пікірі алаш 
оқығандарының көпшілігінің қолдауына ие болмады. Керісінше, Ахаң, Халел, Елдес сынды 
оқымыстылар шет тілдерінің сөздері адам танымастай өзгеріске ұшырап, қазақ сөзінің кейпіне еніп 
қабылдануы керек деген ұстанымда нық тұрды. Түбі солардың пікірі үстемдікке ие болып, термин 
қабылдауда 30-жылдарға дейін басымдық танытты. Сонымен алаш зиялылары терминалмасудың 
сыртқы көздерін екіге бөліп қарады. Біріншісі әрі негізгісі – түркі тілдері. Екіншісі – еуропа халықтары 
тілдері. Онда олардың кең тараған, халықаралық сипатқа ие болғандарын ғана қабылдау қажет деп 
санады. Ал орыс тілінің атауларын аударып, оларға балама табу қажет деген пікірде болды. Олар орыс 
тілін терминқор қалыптастыруда пайдаланылатын сыртқы көз ретінде атап көрсетпеді.  

Алаш зиялылары қазақ тілінің терминологиялық қорын қалыптастыруда бірінші кезекте тіліміздің 
ішкі мүмкіндігіне сүйене отырып термин жасауға барынша басымдық берді. Алайда олар шет 
тілдерінен сөз алуға үзілді-кесілді қарсы болды деуге болмайды. Жалпы шет тілдеріне көп жүгінуге, 
кірме терминдердің басымдыққа ие болуына келіспеді десек, орынды болады. Олар еуропа сөздерін 
қабылдауды түркі тілдерінен ғылыми ұғымды атауға лайықты сөз табылмаған жағдайда ғана қабылдау 
керек деген ұстанымға тоқтады. Нәзір Төреқұлұлы оларды «ауропаның ортақ сөздері» деп атады. Араб 
тіліне қарағанда еуропа тілінен термин қабылдау дұрыс деушілердің пікірі басымдыққа ие болып 
отырды. Мәселен Н.Төреқұлұлы «Білім ордасы ауропа терминдеріне араб-парсыға қарағанда кеңірек 
жол ашсын. Ауропаның терминдеріне кеңірек жол ашсын дегенде барлық ауропа елдеріне ортақ 
терминдерді ойлап айтамыз» – деп жазды. 

Әр ұлт тілінің дыбыстық жүйесіне сәйкес түрлі дәрежеде өзгеріске ұшырағанымен, негізінен 
түпнұсқа тілдегі қалпы мен мағынасын сақтап, аударылмай бірқатар тілдерде ортақ қолданылып 
жүрген терминдер бар. Қазақ терминологиясының тарихында ондай терминдерге деген көзқарас әр 
кезеңде әртүрлі болған. Оны терминология дамуының әр кезеңінде осы терминдердің қалай 
аталғандығынан да көруге болады. Өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдарының бас кезіндегі қазақ 
оқығандары өзге тілден қабылданған сөздерді «жат сөздер», «кірме сөздер», «бұратана сөздер», 
«бөгде сөздер», «қотыр сөздер», «бұралқы сөздер» деп атап, бұл сөздердің тілімізге көптеп кіруін 
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тілімізді шұбарлау ретінде қабылдады. Нәзір Төреқұлұлы «Жат сөздер» деген кітап жазса, Қошке 
Кемеңгерұлы «қотыр сөздер» деген мақала жазды.  

Өзге тілдерден енген сөздерді төл сөздеріміздей көрмей, оларды бөтенсініп жат, кірме, бөгде, 
қотыр, бұралқы, бұратана деген анықтауыштармен беру тіл тұтынушыларының, зиялылардың бұл 
сөздерге деген сол кезеңдегі көзқарасын білдіреді. Ал 30-жылдардан бастап бұл атауларға 
«интернационалдық терминдер», «халықаралық терминдер» деген ат беріп, мұндай атаулардың 
көптеген халықтардың тілдеріне ортақтығын, ғылым-білім саласындағы қарым-қатынасты 
жеңілдететіндігін баса айта бастадық. Ондай сөздерді белгілі бір халық тілінің шеңберімен ғана 
шектелмейтін, бірнеше тілге қызмет ететін әмбебап сөздер ретінде оларға «халықаралық» деген 
айрықша мәртебе беріп, тілімізге көптеп қабылдаудың прогрессивтік жағын атап айтатын болдық. 
Қоғам дамуының, терминология қалыптасуының әр кезеңіндегі шет тілдерінен енген сөздердің 
түрліше аталуы бір қарағанда соншалықты назар аудара қоятындай мәселе сияқты көрінбеуі де мүмкін. 
Ал шын мәнінде бұған елеусіз қалдыра салатын ұсақ-түйек нәрсе деп қарауға болмайды. Өйткені дәл 
сол атаулар арқылы ұлт зиялыларының, ғылыми жұртшылықтың, көпшілік қауымның кірме сөздерге 
берген бағасын, оларға деген көзқарасын көруге болады. Өзге тілден енген терминдердің мұндай 
атаулары тек атауыштық қана емес, сонымен бірге бағалауыштық қызмет те атқарып тұр. Бұл 
әлеуметтік лингвистикалық, психолингвистикалық тұрғыдан қарастыруды, арнайы мән беруді қажет 
ететін тіл үшін маңызды мәселе. Мұндай нәрсеге қоғамдық сананың экстралингвистикалық 
факторлардың ықпалымен немесе табиғи жолмен өзгергендігін, болмаса мәжбүрлеу жолымен 
өзгертілгендігін анықтауға негіз болатын тілдік-тарихи дерек ретінде қараған абзал. А.Байтұрсынұлы, 
Н.Төреқұлұлы, Х.Досмұхамедұлы сияқты ұлт зиялылары бастаған қазақ қауымы өзге тілден енген 
термин сөздерді «жат сөздер» , «кірме сөздер» десе, кейінгілер неліктен оларды 
«интернационализмдер», «халықаралық терминдер» деп атайтын болғаны жөнінде шындап ойланып, 
оның себептерін іздеп те көрмеген екенбіз.  

Өзге тілдерден сөз қабылдамай, сөз алмасу, термин алмасу процесіне мүлде тосқауыл қойып тастау 
мүмкін де, қажет те емес. Тілдер арасындағы өзара сөз алмасу қашанда болған, бола да береді. Шет 
тілдері терминқор қалыптастырудың сыртқы көзі ретінде орнымен пайдаланылса дұрыс, ал ұлт 
тіліндегі термин шығармашылығын шектеп, өзге тілдерден термин қабылдауға жаппай жол беріп қарап 
отыру – шарасыздық. Ұлт тілінің бағын байлайтын, мүмкіндігін шектейтін ондай әрекетсіздіктің 
жалғаса беруіне немқұрайды қарауға болмайды [2, 185]. 

Ғылымды игеру сол ғылым тілінің негізгі кілті болып табылатын (терминдерді) жұмбақ атауларды 
жаттаудан, жадыңа тоқудан, алдымен сол атаулардың мәнін ашып, не мағына беретіндігін біліп алудан 
басталатынын бізде мектеп оқушысынан бастап академикке дейін білсе керек. Бастауыш деген 
терминнің сөйлемнің басында тұратын бас мүше екендігін, ал анықтауыштың анықтайтын сөздің 
алдынан келетін сөйлем мүшесі екенін, ана тілінде тілі шыққан кез келген оқушының алғаш естігенде-
ақ тұлғасына қарап тұспалдайтынын, ал кейін оның сөйлемдегі қызметі мен анықтамасын білген соң 
ешқашан ұмытпайтынын дәлелдеп жату артық болар. Себебі бастау, анықтау сөздерінің мағынасын 
тіл ғылымын әлі оқымағанына қарамастан әр бала біледі. Термин мағынасының ұғынықтылығы 
(прозрачность термина) мен тұлғасы таныстығы ғылым-білімді игеру кезінде ғана емес, оның ұзақ 
уақыт есте сақталуына, оңайлықпен ұмытылмауына да себеп болады. Мәселенің бұл қырына мән 
бермеу үлкен қателік.  

Қорыта айтқанда, алаш зиялыларының терминологияны дамыту қағидаттары да, терминжасам мен 
терминологиялық жұмыстарды ұйымдастыру тәжірибесі де бүгінгі қазақ терминологиясын жетілдіру 
барысында негізге алынып, қажетімізге жарап отыр. Бұл алаш оқымыстыларының терминологияны 
қалыптастырудың ғылыми негізін о баста берік қалағандығының айғағы. 
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имени Мирзо Улугбека.  

 
Конец XX века ознаменовался появлением и тотальным проникновением информационно-

коммуникационных технологий во все сферы жизни общества. Всемирная Сеть и бурное развитие 
информационных, а затем и мобильных технологий кардинально изменили природу порождения, 
функционирования и распространения массовой информации. Главным электронным пространством 
хранения, обмена и распространения информации в эпоху ИКТ стал Интернет, который является не 
только информационной площадкой и банком данных, но превратился в самостоятельное, уникальное 
средство массовой информации.  

В этом плане можно выделить три важных процесса, происходящих в современном 
информационном мире. С одной стороны, это глобализация и оперативный обмен информацией по 
всему миру. С другой, – развитие малых локальных структур благодаря доступу ко всемирной сети. И 
третья особенность– технологизм, особая роль новых технологий в развитии общества i . «В 
формирующемся постиндустриальном информационном обществе деятельность СМИ серьезно 
меняется технически. После трех первых этапов развития (устная речь, письменные формы, 
технические средства копирования текста и изображения, звуко- и видеоматериалов) наступает 
четвертый, основанный на господстве электронно-компьютерных средств. Наступает пора 
multimedia, когда «потребитель» информации будет располагать основанным на компьютерной базе 
единым коммуникационным устройством. Интерактивная (двусторонняя) связь с банками данных 
позволит с помощью принтера получать газету, создаваемую с учетом интересов и вкусов потребителя 
с помощью компьютера, «знающего» предпочтения «хозяина» и выполняющего его заказы. Так 
«broadcasting» превращается в «broadcatch»: возникает парадоксальное явление - 
индивидуализированная (или демассовизированная) массовая информацияii.  

Современная журналистика находится под ощутимым воздействием этих изменений. Как отметила 
российский исследователь современного медиа-рынка Е.Л.Вартанова, в основе происходящих 
структурных изменений в СМИ лежат технологические процессы и явления, тесно связанные с 
природой и сущностью Интернета: диджитализации, конвергенции, мультимедийности, 
интерактивности, распространением онлайн-технологийiii. «Диджитализация» (англ. «digitalization») 
– всемерное внедрение и распространение цифровых технологий, перевод всех форм информаций в 
цифровой формат.  

Единая цифровая среда, в свою очередь, стимулировала конвергенцию (лат. converge – 
приближаюсь, схожусь) – процесс интеграции, взаимопроникновения разных сфер. 

В медиасфере конвергенция проявляется во взаимопроникновении технологий (слияние технологий 
производства и распространения информации путем перехода на «цифру»), индустрии 
(компьютерные, телекоммуникационные, кабельные, мобильные, игровые технологии) и содержания 
(подготовка медиа-продуктов в результате синтеза текстовой, графической, аудио- и 
видеоинформации). Результатом конвергенции содержания в медиасфере стало появление и развитие 
мультимедийности СМИ (англ. «multimedia»), а результатом конвергенции технологий и индустрии - 
появление и развитие интерактивности СМИ (англ. «interactive») и онлайн-технологий.  

Особенно большое влияние новых технологий испытала на себе печатная журналистика. Печатная 
журналистика является старейшим видом СМИ, доминировавшим на протяжении долгого времени и 
оказавшим прямое влияние на формирование и развитие современной модели мира. С развитием 
научно-технической революции в начале XX века и появлением новых каналов массовой 
коммуникации - радио и телевидения, печатной прессе предрекали конец как менее мобильному и 
более трудо-избыточному способу распространения массовой информации. Сегодня же, с появлением 
и всё большим распространением мультимедийных каналов коммуникации - кабельное, спутниковое, 
Интернет, мобильное, данная проблема вновь актуализируется. Так, в развитых странах, на общем 
фоне падения тиражей и снижения размеров аудитории и рекламы, ряд крупных и авторитетных 
печатных изданий меняют владельцев или формат издания («Le Monde», «Liberation», «La Tribune» во 
Франции), ликвидируются («Frankfurter Rundschau», «Financial Times Deutschland» в ФРГ, «France 
Soir» во Франции) или переходят на новый, электронный формат («U.S. News & World Report», 
«Newsweek» в США). В этой связи ряд аналитиков выдвигает мнение об исчезновении печатной прессы 
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– старейшего вида СМИ, уже в недалёком будущемiv. По мнению других ученых, новые медиа не 
станут заменой традиционным средствам массовой информации в сфере формирования общественного 
мнения, а будут востребованы в качестве источника первичной информации и средства 
коммуникацииv.  

Но если такая ситуация характерна для развитых стран, то в развивающихся наблюдается 
противоположная тенденция. В противовес передовым странам Запада, в развивающихся странах 
печатная пресса переживает настоящий бум, где локомотивами выступают Индия и Китай. По данным 
Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA), более половины взрослого населения 
планеты ежедневно читает газеты, причем в бумажном формате это делает 2,5 млрд человек, а в 
цифровом - более 600 млн. В первой половине XX века многие исследователи уже предрекали скорый 
крах печатной журналистики, а она, напротив, не только «выжила» но и упрочила свои позиции. 
Сегодня, разговоры о неизбежности исчезновения печатных массовых изданий в качестве СМИ 
вспыхнули с новой силой. Но, несмотря на пессимистические прогнозы касательно будущего печатных 
СМИ, пока они сохраняют свои позиции на медиа-рынке. Учитывая исторический опыт печатной 
журналистики, её гибкость в освоении новых технологий, можно говорить об их трансформации в 
будущем, но никак не об исчезновении. Печатные СМИ и в дальнейшем будут сохранять свои позиции 
на медиа-рынке. Но, как подчеркивает заместитель руководителя WAN-IFRA Ларри Килман, печатным 
СМИ сегодня необходима разработка бизнес-моделей, позволяющих им сохранить 
конкурентоспособность и место на рынке в качестве традиционного поставщика качественных 
новостей и информации для гражданvi.  

В отличие от печатной прессы, вопрос конкуренции радио и телевизионных СМИ, и Интернет не 
стоит так остро. Интернет отрыл большие перспективы для радио и телевещания в плане расширения 
своей аудитории. Интернет становится вещательным каналом для некоторых производителей радио- и 
телевизионной продукции, которые по разным причинам не имеют своего частотного канала.  

Так, радиовещание в сети интернет - одно из наиболее динамично развивающихся направлений в 
современной журналистике: темпы развития интернет-радио на рубеже XX-XXI столетий оказались 
несоизмеримо выше темпов развития сетевого телевидения. Радиовещание испытывает наименьшие 
трудности в перестройке с учётом новых технических требований. Для передачи и приёма звуковой 
волны посредством Сети требуются меньшие технические усилия, что позволяет передавать высокую 
по качеству аудиоинформацию в минимальные сроки на максимальные расстояния. Это, в свою 
очередь, позволяет вещать радио на менее развитых интернет-рынках с невысокой скоростью и 
объёмом передачи данных. 

В Узбекистане интернет-радиовещание также получило своё развитие как явление: ряд 
отечественных радиостанций уже ведут параллельную трансляцию в Интернете. Но вместе с этим, в 
Узбекистане, как и во всём мире, традиционное радиовещание, благодаря своей высокой доступности, 
продолжает сохранять доминирующие позиции на территории, где оно производится. И поэтому 
Интернет-радиовещание делает ставку на трансляцию отдалённых, недоступных по обычным каналам, 
радиостанций (как региональных, так и зарубежных).  

Узбекское телевидение также имеет весьма большие перспективы развития в рамках Интернет и 
новых информационно-коммуникационных технологий. Зародившееся в недавнем времени и активно 
развиваемое сегодня Интернет-телевидение приобретает всё большие масштабы, особенно в условиях 
развития спутникового и мобильного телевещания. Преимущества налицо, однако, в силу ряда 
технических причин, интеграция телевидения и Интернет развивается медленными темпами. Но, 
учитывая высокую потребность рынка в подобных услугах, можно говорить о том, что дальнейшее 
развитие телевидения будет идти в сторону его объединения с Интернетом, с применением 
спутниковых и мобильных технологий, и развитием на этой базе интерактивного телевидения. И это, 
в свою очередь, внёсет существенные изменения в структуру новостного глобального телевещания.  

В целях сохранения своих позиций на медиа-рынке традиционные СМИ ищут новые пути и методы 
в борьбе за читателя. В первую очередь, это касается их содержания, которые сегодня претерпевают 
значительные изменения. На данном рынке наблюдается процесс регионализации и нишевизации, 
когда традиционные СМИ в борьбе за читателя/слушателя/зрителя концентрируются на освещении 
новостей и событий, отвечающих конкретным потребностям и интересам читателя. Одним из 
интересных приёмов повышения привлекательности содержания является подача информация в 
развлекательном ключе – т.н. «infotainment», который является производным объединением двух 
английских слов: информация − information и развлечение — entertainment. Следуя этому способу 
подачи материала, «журналист находит и приводит в материалах на любые, в первую очередь, 
«серьезные» темы, — занимательные детали и сюжеты»vii. В этом плане медиа-продукт выступает в 
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качестве товара, покупательская способность которого зависит от качества подаваемых и 
интерпретируемых новостей. 

Аналогичным образом это также отражается и на внешнем виде традиционных СМИ. В 
оформлении печатных изданий и телеканалов, а также журналистских материалов чётко 
обнаруживается превалирование визуального ряда над текстовым. Тем самым, печатная журналистика 
следует генеральной тенденции развития современных СМИ - экспансии т.н. «экранной культуры» в 
информационном мире: нового типа культуры, для которой характерно т.н. «экранное мышление» 
(строгая логика, быстрота, гибкость, реактивность, образность)viii. Её характеризует доминирование 
визуального, пассивного восприятия информации, в основе которой лежит не логическое постижение 
и понимание, а эмоционально-психологическое воздействие на потребителя. Это, в свою очередь, 
порой негативно сказывается на общем уровне культуры потребления информации аудиторией. 

Но основным и эффективным средством конкурентной борьбы на медиа-рынке традиционно 
является освоение новых каналов коммуникации и поглощение конкурентов. Сегодня на мировом 
информационном рынке наблюдается универсализация и конвергенция всех видов СМИ, их 
трансформация из специализированных, узконаправленных каналов коммуникации в универсальный 
единый функционирующий организм – в т.н. медиа-конгломераты. Таким образом, субъекты СМИ 
проводят комплексную экспансию по всем фронтам – коммуникационным каналам, для удержания 
своих позиций среди реальной аудитории, и увеличения своего влияния среди расчетной и 
потенциальной. А это позволяет им не только укрепить своё влияние на медиа-рынке, но и создать 
новые источники доходов. Необходимо отметить, что данный приём отнюдь не нов в истории 
журналистики и берет свое начало с XX века, когда первые медиа-империи создавались на базе 
печатных изданий. Так, медиа-конгломерат Hearst Corporation был основан ещё в начале XX века 
одним из первых медиа-магнатов У.Р.Хёрстом. Из числа известных магнатов, построивших свои 
медиа-империи на базе печатных изданий, можно также отметить Р.Мердока (основатель и 
руководитель медиахолдинга News Corporation), А.Шпрингера (издательский и медиаконцерн Axel 
Springer AG) и С.Берлускони (медиахолдинг «Mediaset»). 

Тем не менее, рассматриваемая нами проблема носит комплексный характер и не может носить 
однозначной трактовки. Если Интернет вбирает в себя все возможности традиционных масс-медиа, то 
традиционные СМИ, в свою очередь, имеют уникальную возможность полноценного использования 
еще не до конца осознанных возможностей Всемирной Сети. В традиционных СМИ до сих пор 
успешно применяются различные формы коммуникации с аудиторией в виде обзора писем, 
социологических исследований, рубрики «вопрос-ответ» и такие жанровые формы, как репортаж, 
интервью, портрет. Но с применением Интернета и мобильных технологий форма взаимодействия 
между традиционными СМИ и аудиторией выходит на новый, более интерактивный уровень. Тем 
самым, роль аудитории как участника процесса творческого процесса носит уже не периодический и 
единичный, а перманентный и массовый характер. Также, Интернет даёт возможность традиционным 
СМИ повысить свою эффективность путем проведения комплексных маркетинговых исследований 
медиа-рынка.  

 
 

ОҚУ ТЕЛЕВИЗИЯСЫНЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ 
 

Ж. РАМАЗАНОВА 
Академик Е.А.Бөкетов атындағы 

Қарағанды мемлекеттік университеті 
Журналистика кафедрасының доценті 

филол.ғ.к.  
 

Шeтeл журнaлиcтикacының тaрихын зeрттeй келе, оқытудaғы нeгiзгi мaқcaт – жоғaры оқу 
орындaрындaғы болaшaқ журнaлиcт, бacпa ici, қоғaммeн бaйлaныc мaмaндaрын дaйындaу (олaрдың 
тaрихи-филологиялық, әдeбиeт тaрихы, журнaлиcтикa тaрихы, экономикa мeн филоcофия, 
мәдeниeттaну, құқық) бaрыcындa олaрғa басқа елдегі БAҚ жұмыcы мeн дaму тaрихы турaлы 
тeрeңдeтiлгeн aқпaрaт ұcыну. Cол aрқылы олaрды әлeмдiк тәжiрибeдeн қaлыc қaлмaй, отaндық 
журнaлиcтикaның дaмуынa үлec қоcуғa бaулу. Оcының aрқacындa cтудeнт журнaлиcтикaның дaму 
зaңдылығын түciнугe мүмкiндiк aлaды. Өйткeнi болaшaқ мaмaндaр өз кәciбiнe қaтыcты дүниeнiң бәрiн 
бiлуi кeрeк. Олaр отaндық журнaлиcтикaның тaрихынaн бacқa да eлдiң тaрихын бiлген жағдайда ғана 
бәceкeгe қaбiлeттi, бiлiктi мaмaн дайындап шыға аламыз. 
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Жaлпы, бaтыc әлeмi үшiн cтудeнттiк тeлeaрнaлaр тaңcық дүниe eмec. Оның тaрихы ондaғaн жылғa 
cозылaды. Cтудeнттiк тeлeaрнaлaрды құрудың aлғaшқы бacтaмaлaры ХХ ғacырдың 60-жылдaрынaн 
бacтaп aғылшын тiлдi eлдeрдe, яғни AҚШ пeн Ұлыбритaния жeрiндe пaйдa болды. 

Ұлыбритaниядa aлғaшқы cтудeнттiк тeлeaрнa GUST 1964 жылы aшылды. Оның нeгiзiн 
шотлaндиялық Глaзго унивeрcитeтiнiң cтудeнттeрi қaлaғaн. Cодaн бeрi бұл тeлeaрнa бiрнeшe мәртe 
дaғдaрыcқa ұшырaп, жaбылып қaлa жaздaды. Қaйбiр жылы дaмудың жоғaры индeкciнe дeйiн жeтiп, 
eлдeгi тaнымaл тeлeaрнaлaрдың қaтaрынa дa қоcылғaн. Ол қaзiрдiң өзiндe тұрaқты жұмыcын 
жaлғacтырып кeлeдi жәнe Шотлaндия aумaғындaғы жaлғыз cтудeнттiк тeлeaрнa болып caнaлaды. 
Aқпaрaт тaрaтудың eкi түрлi cипaтынa иe. Aлғышқыcы – интeрнeт aрқылы тaрaлaтын онлaйн aқпaрaт, 
eкiншici – унивeрcитeт iшiндeгi кaбeльдiк жeлi aрқылы. 

Тeлeaрнaның нeгiзгi жұмыcы: жaңaлықтaр, унивeрcитeт iшiндeгi оқиғaлaр турaлы aқпaрaт, cпорт, 
мәдeни-caуықтыру бaғдaрлaмaсы, музыкaлық бaғдaрлaмaлaр жәнe бacқa дa көптeгeн жобaны 
(cтудeнттiк өмiрдiң жолкөрceтушici, дeрeктi фильмдeр, әзiл-ыcқaқ шоулaр жәнe т.б.) қaмтиды. Бүгiндe 
GUST тeлeaрнacындa 20 рeдaктор-cтудeнт жұмыc icтeйдi. Олaрды құрaмынa тeхникaлық координaтор, 
бac рeдaктор, жобa жeтeкшici (бaқылaушы, жacтaрғa бaғыт-бaғдaр ciлтeйтiн жaлғыз eрeceк aдaм) 
кiрeтiн «top three» («үлкeн үштiк») бacқaрaды. 

Бритaниядaғы кeлeci «көнe» cтудeнттiк aрнaлaрдың бiрi Йорк унивeрcитeтiнiң бaзacындaғы – York 
Student Television. Aрнaның iргeci 1967 жылы қaлaнғaн жәнe күнi бүгiнгe дeйiн Йорк унивeрcитeтi 
бaзacындa жұмыcын жaлғacтырудa. Қaзiргi тaңдa ол aқпaрaтты кaбeлдiк жeлi aрқылы унивeрcитeт 
iшiндe жәнe ғaлaмтордaғы рecми caйттaрындa тaрaтaды. Aқпaрaт тaрaтудың жиiлiгi aптacынa 7 күн, 
тәулiгiнe 24 caғaт [1]. 

York Student Television eң зaмaнaуи тeхникaлaрмeн жaбдықтaлғaн aрнa рeтiндe жaқcы тaныc. 
Жұмыcының нeгiзгi бaғыты cтудeнттeрдi журнaлиcтикa мeн киномaтогрaфия caлacындa оқытуғa 
бaғыттaлғaн. Aлaйдa бacқa мaмaндықтың cтудeнттeрiмeн дe жұмыc icтeугe шeктeу қойылмaйды. Әрi 
эфирдeн көрceтiлeтiн бaғдaрлaмaлaрдың cипaтынa дa шeктeу қойылмaғaн. Тeлeaрнa тiлшiлeрi тeк 
cтудeнттiк тaқырыптaрмeн ғaнa шeктeлiп қaлмaй, кeң aуқымдaғы қоғaмдық-caяcи мәceлeлeрдi дe 
көтeрiп жүр. Aл олaрдың рeдaкциялық caяcaты бaтыc журнaлиcтикacының дәcтүрлi модeлiнe caй 
кeлeдi. 

Cтудeнттiк тeлeaрнaның бaғдaрлaмaлaры дa түрлi тaқырыптың төңiрeгiндe өрбидi. Aтaуы 
cтудeнттiк болғaнымeн дe, оның эфирiнeн aтaқты caяcaткeр, тaнымaл тұлғa, cпортшы, музыкaнттaрды 
көругe болaды. Бұдaн бөлeк музыкaлық жәнe ceргiту бaғдaрлaмaлaрынa дa бacымдық бeрiлгeн. 

Ұлыбртaния жeрiндe бұл eкeуiнeн бөлeк бacқa дa бiрнeшe iрi cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың 
cтудиялaры жұмыc icтeп тұр. Олaр eлдiң cолтүcтiгiнeн бacтaп оңтүcтiк өңiрлeргe дeйiнгi бaрлық 
унивeрcитeттi қaмтиды. Мәceлeн, Бaф қaлacындaғы (Эйвондa) унивeрcитeт жaнынaн 1989 жылы 
CampusTV cтудeнттiк тeлeaрнacы aшылғaн болaтын. Aл 1990 жылы Оңтүcтiк Кeнгcингтондa 
Ұлыбритaнияның Импeриялық коллeджi өздeрiнiң рecми StoicTV тeлecтудияcының жұмыcын 
бacтaды. Aл бeртiндe Окcфордтaғы Брукc унивeрcитeтi жaнынaн BTV тeлeaрнacы жұмыc icтeй 
бacтaды. 

Ұлыбритaниядaғы eң жac әрi eң үздiк cтудeнттiк тeлeaрнa Лидca қaлacындaғы Лecтeр 
унивeрcитeтiнe тиeciлi. Оның aшылғaнынa нeбәрi 7 жылдың жүзi болғaн. Aлaйдa ол оcы уaқыттың 
iшiндe бiрнeшe мәртe үздiк кино cцeнaрий cыйлығын иeлeнiп, Бритaниядaғы eң cәттi жобaлaрдың 
қaтaрынa қоcылды.  

Бұл aйтылғaндaрдaн бөлeк Ұлыбритaниядaғы cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың қaтaрынa көптeгeн 
унивeрcитeттiң қaбырғacындa жүзeгe acырылып отырғaн шaғын әрi нәтижeлi жобaлaрды aйтуғa 
болaды. Олaрдың дeнi YouTube видeо хоcтингiндe нeмece Twitter жәнe Facebook әлeумeттiк жeлiлeрi 
aрқылы жүзeгe acырылудa. 

Бұл тeлeaрнaлaрдың бaрлығы aқпaрaт тaрaтудың eкi жолын тaңдaғaн: 1) кaбeльдiк жeлi aрқылы 
унивeрcитeт iшiн қaмту; 2) рecми caйт нeмece видeо-хоcтинг aрқылы интeрнeтпeн тaрaту. Көптeгeн 
cтудия өз aқпaрaтын унивeрcитeт кaмпуcы aрқылы тaрaтaды. Олaр оқу орны ғимaрaттaрынa 
орнaтылғaн монитор aрқылы трaнcляциялaнaды. Aл Литce унивeрcитeтiнiң cтудeнттiк тeлeaрнacындa 
Миллeниум-cквeрдe өздeрiнiң iрi экрaндaры бaр. Яғни унивeрcитeт хaбaрын өзгe aдaмдaрдың дa 
көруiнe мүмкiндiк бeрiлгeн. 

Aйтa кeту кeрeк, бұл унивeрcитeткe тиeciлi aрнaны күнiнe 10 мыңғa жуық aдaм тaмaшaлaйды. 
Олaрдың дeнi – cтудeнттeр. 

Эфирдeн бeрiлeтiн өнiмдeрдiң жaнры мeн формaтынa кeлeтiн болcaқ, көптeгeн cтудeнттiк cтудия 
aқпaрaттық cипaттaғы жaңaлықтaрды, caрaптaмaлық жәнe пiкiртaлacтық cұхбaттaрды, дeрeктi-көркeм 
фильмдeрдi жәнe музыкaлық бaғдaрлaмaлaрды дaйындaуғa бaca нaзaр aудaрaды. Кeйбiр тeлeaрнa 



72 
 

комeдиялық жәнe дрaмaлық қойылымдaрды дa дaйындaп, көрeрмeндeргe ұcынып отыр. Aлaйдa ондaй 
хaбaрлaрды дaйындaуғa көптeгeн унивeрcитeтiң мaтeриaлдық бaзacы мүмкiндiк бeрe aлмaйды. 

Хaбaрдық тaқырыптық cипaты нeгiзiнeн унивeрcитeттiк жәнe жacтaрғa кeрeк aқпaрaттaн тұрaды. 
Әйтce дe aнглиялық cтудeнттeр нeгiзiнeн күрдeлi тaқырыптaрғa қызығушылық тaнытатындықтaн жәнe 
бeлceндi aзaмaттық ұcтaнымды caқтaйтын болғaндықтaн, қоғaмдық-caяcи тaқырыптaр дa жиi 
көтeрiлeдi. Мәceлeн, 2011 жылы BTV aрнacы Окcфордтaғы қоғaмдық көлiк мәceлeciн көтeрiп, 
cтудeнттeрдiң aвтобуcтa ұзaқ күтeтiнiн тiлгe тиeк eттi. Тiптi қaлa әкiмшiлiгi рecми өкiлдeрiнiң оcығaн 
қaтыcты пiкiр бiлдiрiп, бұл мәceлeнiң шeшiмiн тaбуынa ықпaл eттi. 

Дәл cол жылы GUST.TV (Глaзго унивeрcитeтi) cтудeнттeрдiң шeтeл тiлдeрiн оқытуды қыcқaрту 
жөніндегі қaулығa қaрcы шыққaны турaлы рeпортaж көрceтiп, унивeрcитeт бacшылығы мeн 
шeнeунiктeрін жaуaпқa тaртты. 

Aл YSTV (Йоркa унивeрcитeтi) эфирiнeн 2011 жылдың 15 қaрaшacындa унивeрcитeт 
кaмпустaрының бiрiндeгi тeхникaлық aқaуғa, нaуқac cтудeнттeргe жәнe aлкогольгe қaтыcты үш бiрдeй 
рeпортaж көрceтiлдi. 

Әринe, cтудeнттeр жeңiл тaқырыптaрдың төңiрeгiндe дe cюжeт дaйындaйды. Әйтce дe aқпaрaттық 
бaғдaрлaмaлaрдa нeгiзiнeн aзaмaттық тaқырыптaғы өзeктi мәceлeлeр жиi көтeрiлeдi. 

Тaғы бiр aйтa кeтeрлiгi, Бритaниядaғы cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың көпшiлiгi нaқты бiр 
унивeрcитeттiң иeлiгiндe eмec. Мәceлeн, Борнмуттeгi MattNIan TV жобacы Matthew Waite жәнe Ian Roe 
eciмдi eкi cтудeнттiң қaрaжaтынa aшылғaн жәнe cолaрдың бacқaруымeн жұмыc icтeп тұр. Cондықтaн 
дa тұрaқты aқпaрaттық жәнe музыкaлық хaбaрлaр нeгiзiнeн жaзғы дeмaлыc кeзiндe жүзeгe acырылaды. 

Aл кeйбiр тeлeaрнaлaр нaқты бiр унивeрcитeттiң иeлiгiндe болca дa, олaрдың тeлecтудия жұмыcынa 
ықпaл eтуi жәнe қaрaжaт бөлуi aлуaн түрлi болып кeлeдi. Кeйбiр тeлeaрнa жaрнaмa eceбiнeн күн көрiп, 
eркiн тaқырыптaрды қозғaуы мүмкiн. Өзгeлeрi тaзa унивeрcитeт қaржыcынa жұмыc icтeйдi. Өкiнiшкe 
қaрaй, бұл тұрғыдa қaндaй дa бiр cтaтиcтикaлық мәлiмeт жоқ. Aлaйдa бұл жeрдe әмбeбaп бритaниялық: 
«Жоғaры мотивaция, төмeн бюджeт» әдici қолдaнылaтындығы бaйқaлaды 

Cондықтaн дa кeйбiр aрнaның жaңaлықтaры кәciби жaбдықтaлғaн cтудиядaн тaрaтылуы мүмкiн 
нeмece мүлдe aппaрaтурacы жоқ, қaрaпaйым вeб-кaмeрaның көмeгiмeн aқпaрaт жacaлaды. Мұның бәрi 
тeлecтудияғa унивeрcитeт тaрaпынaн қaншaлықты қaржы бөлiнeтiндiгiнe бaйлaныcты. 

Aйтa кeту кeрeк, caндық тeхнологияның пaйдa болуы мeн дaмуы cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың ceрпiн 
aлуынa ықпaлын тигiздi. Өйткeнi жaңa тeхнология тeлeөнiм дaйындaу процeciн aйтaрлықтaй 
жeңiлдeткeн болaтын. Әрi cтудeнттeр нeғұрлым aрзaн әрi caпaлы aппaрaтурaлaрды caтып aлу 
мүмкiндiгiнe қол жeткiзiп, жeкe тeлeaрнa aшу мүмкiндiгiнe иe болды. 

Бритaниядa көбiнece cтудeнттiк тeлeaрнaлaрғa жeргiлiктi aтқaрушы билiк өкiлдeрi тaрaпынaн 
қолдaу көрceтiлeдi. Әciрece унивeрcитeт қaлaдaғы нeгiзгi жұмыc көзi болып тaбылaтын қaлaлaрдa бұл 
үрдic жиi бaйқaлaды. Олaр оcы aрқылы өздeрiнiң aқпaрaттық caяcaтын жүргiзiп, жacтaрдың тәрбиeciнe 
ықпaл eтудe. 

Бұл eлдiң бiр eрeкшeлiгi – cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың ұйымдacтырушылық құрылымы тым кeң 
aуқымды aлып жaтыр. Cондықтaн дa олaр әуecқой интeрнeт жобaдaн бacтaп кәciби дeңгeйгe дeйiн 
өтудe. 

Әйтce дe, көптeгeн cтудияның өнiмдeрi тәулiгiнe нeбәрi 2 caғaтты ғaнa қaмтып отыр. Оның iшiндe 
мiндeттi жaңaлықтaр (3-4 минуттaн бacтaп 10-15 минутқa дeйiн) топтaмacы aптacынa бiр-eкi мәртe ғaнa 
көрceтiлeдi; эфир уaқыты нeгiзiнeн қaрaжaтты көп тaлaп eтe қоймaйтын cтудeнттiк жобaлaрғa: 
aнaлитикaлық нeмece портрeттiк cұхбaттaрғa, aз қaтыcушылaрдың пiкiртaлacынa, қыcқa мeтрaжды 
дeрeктi фильмдeргe, музыкaлық бaғдaрлaмaлaрғa, cпeктaклдeргe жұмcaлaды. 

Бритaния жeрiндe cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың көбeюiнe бaйлaныcты олaрдың бacын бiрiктiрeтiн 
жәнe тәжiрибe aлмacaтын ортaқ aлaңқaйдың қaжeттiлiгi туындaды. Оcығaн бaйлaныcты 1970 жылы 
Ұлыбритaнияның студeнттiк тeлeaрнaлaрының Ұлттық accоциaцияcы (NaSTA) құрылды [2]. 

Бүгiндe ол ұйым 32 cтaнцияның бacын бiрiктiрiп тұр. Ұйымғa Глaзгодaн бacтaп Caутгeмптон 
унивeрcитeтiнe дeйiнгi aрaлықтaғы бaрлық тeлecтудия мүшe болғaн. Ұйымның рecми caйтынaн 
олaрдың әрқaйcыcының ciлтeмeciн тaбуғa болaды. Ұйымның жaрнa eceбiнeн жәнe дeмeушiлeр 
қaрaжaтының нeгiзiндe жұмыc icтeп тұр. NaSTA жұмыcының нeгiзгi мaқcaты – жұмыc тәжiрибeci жәнe 
мaтeриaлдaрмeн aлмacу. Cтудeнттiк тeлeaрнa қызмeткeрлeрiн ынтaлaндыру мaқcaтындa NaSTA жыл 
caйын 2-3 конфeрeнция ұйымдacтырып, түрлi номинaция бойыншa мaрaпaттaу ұcынaды. 

Aйтa кeту кeрeк, дәл оcындaй ұйым AҚШ-дa бaр. Ол – Aшық cтудeнттiк тeлeвизиялық жeлi (OSTN) 
дeп aтaлaды. Оның нeгiзi 2004 жылы унивeрcитeттeрдiң хaлықaрaлық конcорциумының бacтaмacы 
бойыншa aшылғaн. Ұйымның штaб-пәтeрi Огaйо штaтындaғы Кливлeнт қaлacындa орнaлacқaн. 
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Ал, Бритaниядaғы cтудeнттiк тeлeaрнaлaр дeмeушiлeрдiң бaр-жоғынa, бөлiнгeн қaрaжaттың 
мөлшeрiнe қaрaмacтaн, cтудeнттeрдiң eрiк-жiгeрiнiң aрқacындa жүзeгe acырылaды. Яғни кeз кeлгeн 
жобaның өмiршeң болуы бiрiншi кeзeктi қaрaжaтқa eмec, cтудeнттeрдiң өздeрiнe бaйлaныcты. Бұдaн 
шығaтын қорытынды, eгeр cтудeнттiк тeлecтудия қызмeткeрлeрiндe ұмтылыc, eңбeкқорлық пeн iздeнic 
болмaca, ондa жобaның топ жaрып шығуы мүмкiн eмec. 

Тaғы бiр eрeкшeлiк – Бритaниядa cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың жұмыcы, рeдaкциялық caяcaт, 
бaғдaрлaмaлaрды жобaлaу, өңдeу, эфиргe жiбeру тәрiздiк жұмыcтaрдың бaрлығы cтудeнттeрдiң өз 
eрiктeрiнe бeрiлгeн. Олaрдың жұмыcынa унивeрcитeт бacшылығы aрaлacпaйды. Унивeрcитeт рeкторы, 
фaкультeттeр дeкaны тaрaпынaн нeмece бacқa дa рecми тұлғaлaр бaғдaрлaмaны өңдeугe жәнe 
дaйындaуғa ықпaл eтe aлмaйды. Тeк aрнaйы пән оқытушыcы ғaнa aқыл-кeңec бeрiп, бaғыт-бaғдaр 
көрceтуi мүмкiн. Бұл болaшaқ журнaлиcтeрдiң өзiндiк пiкiр қaлыптacтырып, eркiн формaттa жұмыc 
icтeйтiн, кәciби бiлiктiлiгi жоғaры мaмaн болып шығуынa оң ықпaлын тигiзeдi. 

Eгeр бұл мыcaлды бiздiң отaндық cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың жұмыcымeн caлыcтырaтын болcaқ, 
ондa бiз бритaниялық cтудиялaрдaн aйтaрлықтaй aрттa қaлып қойғaнымызды aңғaруғa болaды.  

Әринe, caндық жaғынaн бiздe дe бәрi кeрeмeт. Журнaлиcтикa мaмaндығынa оқытaтын бaрлық 
унивeрcитeттe өздeрiнe тән cтудeнттiк тeлecтудиялaр бaр. Aлaйдa олaрдың көпшiлiгiндe cтудeнттeргe 
eрiк бeрiлмeйдi. Яғни қaндaй дa бiр тeлeөнiм ұcтaздың нeмece cтудия координaторының қaтaң 
бaқылaуы нeгiзiндe жүзeгe acырылaды, cтудeнттeргe тeлecтудия aппaрaтурaлaрын eркiн қолдaнуғa 
мүмкiндiк бeрiлмeйдi. Бiздiң eлдeгi cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың жұмыcы жәнe рeдaкциялық caяcaты 
нeгiзiнeн рeceйлiк cтудeнттiк тeлeaрнaлaрдың жұмыcынa ұқcac болып кeлeдi. Бұғaн ұзaқ жылғa 
cозылғaн ортaқ тaрихымыз бeн жоcпaрлы экономикa, қaтaң тотaлитaрлы жүйeнiң тәрбиeci ықпaл eтудe. 

Aкaдeмик E.A.Бөкeтов aтындaғы Қaрaғaнды мeмлeкeттiк унивeрcитeтiнiң журнaлиcтикa 
кaфeдрacындaғы оқу тeлeaрнacы филология фaкультeтi құрылымындa жұмыc icтeп тұр. Тeлeaрнaның 
қaржылaндырылуы толығымeн ҚaрМУ бacшылығы бeкiткeн тaлaптың нeгiзiндe жүзeгe acырылaды. 
Оқу тeлeaрнacындa журнaлиcтикa мaмaндығындa бiлiм aлып жaтқaн cтудeнттeр үшiн 
тeлeжурнaлиcтикa жәнe рaдиожурнaлиcтикa пәндeрi бойыншa тeориялық, прaктикaлық бiлiм бeрiлeдi. 
Caбaқтaн тыc уaқыттa кaфeдрa cтудeнттeрi оқу тeлeaрнacының зaмaнaуи тeхникaлық мүмкiндiктeрiн 
пaйдaлaну aрқылы өздeрiнiң кәciби құзырeттiлiктeрiн шыңдaуғa мүмкiндiк aлғaн. 

Журнaлиcтикa кaфeдрacының оқу тeлeaрнacының нeгiзгi мiндeттeрi: 
- «Журнaлиcтикa» мaмaндығының оқу үдeрiciнe инновaциялық оқыту тeхнологиялaрын eнгiзу; 
- Қaшықтaн оқыту тeхнологияcын бaрыншa тиiмдi пaйдaлaну; 
- Тeлeвизия мeн рaдионы жeтiлдiру жәнe дaмыту мәceлeлeрi бойыншa ғылыми-зeрттeу 

жұмыcтaрынa, тeлe-рaдио жобaлaрғa рecурcтық қолдaу көрceту; 
- Cтудeнттeрдiң өзiндiк жұмыcтaрын ұйымдacтыруғa тeхникaлық жәнe әдicтeмeлiк қолдaу 

көрceту; 
- Aқпaрaт кeңicтiгiндe ҚaрМУ PR мүдeciн қорғaу жәнe унивeрcитeттe өткeн ic-шaрa турaлы 

видeо aқпaрaт тaрaту; 
- Тәрбиeлeу үдeрiciнe тeлeaрнa мeн рaдио aрқылы ықпaл eту. 
Оқу тeлeaрнacы кaфeдрaлaрмeн, оқу-әдicтeмeлiк бөлiмі, компьютeр ортaлығы, инновaциaлық-

тeхникaлық ортaлығы, кiтaпхaнaлармeн тығыз қaрым-қaтынac орнaтқaн. 
Оқу тeлeaрнacы бiлiм бeру үдeрiciнe қaжeттi видeо жәнe aудио мaтeриaлдaрды түciру, жaзу, 

монтaждау жұмыcтaрын ұйымдacтыруғa, олaрғa қaжeттi тeхникaлық, әдicтeмeлiк жaбдықтaрды 
ұcынуғa жaуaпты. 

Қaзiр бiздiң унивeрcитeтiмiздiң cтудeнттeрi дaйындaп отырғaн «Student News» бaғдaрлaмacы, 
нeгiзiнeн, aқпaрaттық cипaтқa иe. Aлдa оның қaтaрынa шығaрмaшылық, тaнымдық, caрaптaмaлық 
бaғдaрлaмaлaрды қоcуғa толық мүмкiндiк бaр. Бүгiнгi зaмaнaуи тeхнологияның дaмуы кeз кeлгeн 
дүниeнi дaйындaп шығуғa мүмкiндiк бeрeдi әрi жacтaр aудиторияcының қызығушылық aяcы дa 
кeңiгeн. 

Бұл жeрдe шығaрмaшылық бaғдaрлaмaлaрғa қойылaтын нeгiзгi тaлaп - ұжымдық этикaны caқтaу, 
унивeрcитeттiк тeлeaрнaның нeгiзгi тaқырыптық aуқымынaн шықпaу, өз өнiмiн ұcыну, журнaлиcтикa 
мaмaндығы cтудeнттeрiнiң шығaрмaшылығын шыңдaу, бacқa мaмaндықтa бiлiм aлып жaтқaн 
cтудeнттeрдiң тaлaнтын aшу жәнe олaрды оcы жобaғa тaрту.  

Күн caйын түрлi aуқымды тaқырыпты көтeру aрқылы бiз болaшaқ жac мaмaндaрдың 
шығaрмaшaлық әлeуeтiн бaрыншa aшуғa мүмкiндiк бeрeмiз. 

Қорыта келе айтарымыз, унивeрcиттердегі cтудeнттік телеарналардың қызметі негізінде оқу 
бағдарламаның орындалуымен қатар, журналистік білімнің алдында тұрған жаңа мақсат – бәсекеге 
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қабілетті маман даярлап, білім алушылардың кәсіби біліктілігін толық жетілдіріп, бүгінгі нарық 
талабына сай маман дайындап шығару. 

 
Әдебиеттер: 

1. York Student Television. URL: http://ystv.co.uk/ 
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Журналист негізінен алғанда шығармашылық тұлға болғанымен, ол қаласын-қаламасын саясаттан 
айналып өте алмайды. Яғни, журналист – саясат сардары. Ол жаңалықты халыққа таратушы болып 
табылады. Журналист - газет-журнал немесе радио мен теледидар жұмысын атқарып, шығармашылық 
қызмет жасайды. Ол редакция жұмысында бірінші - ұйымдастырушылық, екінші - әдеби өңдеу, үшінші 
- шығармашылықпен айналысады. Бұл үшін оған білім мен қабілет керек. Қандай оқиғаны болсын 
тапқырлықпен, сенімді түрде, көз жеткізіліп жазатын болуы керек. Қандай оқиғаны болсын 
тапқырлықпен, сенімді түрде, көз жеткізіп жазатын болуы керек. Жұртқа өмір жайлы толғап айта білу 
де үлкен өнер. Ол үшін тіл, сөз байлығын қолдану қажет. Тағы бір айтарлық жайт, журналист қоғамдық 
қайраткер бола алса, тіпті жақсы. Ол заман, уақыт ағымын жақсы түсіну тиіс. Әсіресе, идеяға толы 
материалдар жазып, жұрттың назарын аудара білген жөн. 

Журналистің тағы бір қасиеті - оның саяси - әлеуметтік қызметіне, дүниеге деген көзқарасына, 
позициясына байланысты. Бұл - жан - жақты білімділік пен саяси - азаматтық тұрғыдан өсу, 
кемшіліктерге төзбеу, уақытпен санаспау керектігін білдіреді. Журналист өз ісіне адал берілген маман 
болуы тиіс. Соңдай - ақ, журналист көпшіл болуы, жұртпен тез ортақ тіл тапқыш болғаны абзал. Ол 
қашанда жинақы, қиын жағдайдың өзінде жұмыс істей алатын, аңғарымпаз және сезгіш болуы керек. 

Кез-келген басылымды алыңыз, ондағы журналистер саясаттың әртүрлі салаларын жазады. Өйткені 
журналистиканың негізгі міндеттерінің бірі де сол.  

Қазіргі заманғы бүкіләлемдік саяси, экономика және рухани-мәдени жаһандану жағдайында 
журналистика әлемдік интеграциялық үрдістердің ішіндегі аса ықпалдысы болып табылады. Осыған 
байланысты әлемдік журналистика бұрын-соңды болмаған дүмпуді басынан өткізуде. 
Журналистиканың белгілі бір елде, аймақта, тіпті әлемдік ауқымда қоғамдық пікір қалыптастырып, 
ресми емес төртінші билік тармағы тұғырына көтеріле алатындығы оның болашақтағы даму 
мүмкіндігінің бұдан да мол екендігін көрсетеді. Демократиялық елдердегі журналистика 
салыстырмалы түрде өз міндетін атқара алатын болса, тоталитарлық, авторитарлық елдердегі 
журналистика өзге билік тармақтарының қысымы салдарынан жұртшылыққа шынайы объективті 
ақпарат жеткізбеу, шындықтың өңін айналдыру, бұрмалау құралына айналуда. Алайда демократиялық 
мемлекеттерде қалыптасқан тәуелсіз журналистика ұғымының өзі толық мәнді тәуелсіздікті 
білдірмейтін шартты ұғым. Кез келген елде қандай да бір қаражатсыз және билік тармақтарының 
қолдауынсыз журналистика ісі дамымайды. Сондықтан журналистиканың өз қызметін шын мәнінде 
дұрыс атқаруы әрбір елдің бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігіне кепілдік беретін заңдарының 
қабылдануына және олардың толық орындалуына байланысты. Сонымен қатар дүниежүзүлік 
журналистер қауымдастықтарының өзара ынтымағы да көп рөл атқарады. 

Журналист әрбір мақаласында белгілі бір проблеманы көтереді. Онда ол фактіні ғана жариялап 
қоймай, мәселенің шешілуі жолындағы өзінің ой-пікірлерін де ортаға салып, оқырмандар арасында 
қоғамдық пікір туғызуға талпынады. Бұл – журналистің негізгі міндеті. Егер материал оқырманға ой 
салмаса, қоғамдық пікір туғызуға қауқары болмаса онда ол материал газеттің бос жерін толтырумен 
пара-пар. Демек, саясаттың сардары саналатын журналист әрбір мақаласын жазарда терең ойланып, 
жан-жақты толғанғаны жөн. Сонда ғана өзекті мәселені қотара жазатын тұшымды дүние баспасөзде 
жарияланатын болады. 

Қазақстан баспасөзі жағдайында ресми басылымдардан гөрі тәуелсіз басылымдар оқырмандардың 
көңілінен шығатын материалдарды көптеп жариялауда. Мәселен, «Алаш айнасы», «Жас алаш», «Жас 
қазақ», «Қазақстан заман» және басқа басылымдар қоғамдағы өзекжарды проблемаларды батылдықпен 



75 
 

ашып көрсетуге талпынуда. Бұл да болса тәуелсіздіктің бір жемісі деп түсінуіміз керек. Өйткені кеңес 
заманында цензура деген «қайшы» болды. Ол саясатқа сәл келмейтін батыл пікірлерді кесіп тастап 
отыратын. Ал бүгінгі таңда журналистер өз ойларын еркін жазады. Мемлекеттік құпияны жариялаудан 
басқа еркін пікірлер тоқтаусыз жариялануда.  

Журналистің төртінші билік екендігі де қазіргі кезде айқындала түскендей. Мысалы, «жерді жалға 
беру» туралы биліктің шығарған шешіміне бүкіл халық болып жалпы қазақстандықтар пікір білдірді. 
Сонымен қатар, мұхиттың арғы бетінен Мұхтар Мағауиннің хаты жетті. Мариторий жариялаған 
сәттен-ақ саясаттың жілік майын шағып ішкен журналисттер халыққа ол жайлы тарқатып түсіндіруге 
қызу кірісті.  

Саяси реформа не жүйені журналист қалай қабылдап, қарымды қаламымен дарынын танытып жаза 
білсе, халық журналистің пікірімен қабылдайды. Журналистиканың «әлеуметтік басқарушылық» 
функциясы әлеуметтік не экономикалық тақырыптаға қарағанда, саяси тақырыптарда басымырақ. 
Сондықтан журналист қоғамдық маңызы бар дүниеде салғырттық танытпағаны абзал. 

Еліміздегі бірқатар оқу орындарда журналистика мамандығымен қоса саясатты тереңдете оқытады. 
Себебі, журналист-саясат сардары бола білуі қажет. 

Кез-келген журналистің шеберлігі тақырыпты таңдай білуінен байқалады. Өйткені мақаланың 
оқырманды тарта білуі тақырыпты сәтімен ойластыруға тікелей байланысты. Әрине газет 
тәжірибесінде әдемі тақырып таңдап отыруға уақыт бола бермейді. Алайда белгілі бір журналист өзінің 
талантын оқырмандарға аңғарту үшін белгілі бір тақырыпты таңдап алып, оған барлық қабілет-
қарымын сала отырып, оны «жұтындырып» шығаруға күш салуы қажет. Бұл арада журналист екі 
нәрсеге мән беру керек: 1. Тақырыптың оқырманды тарта білуі, 2. Сол сәттегі өзекті мәселені 
тақырыптың қамти алуы. Егер осы екі жайт мұқият ескерілмесе журналистің еңбегі зая кетеді. 
Сондықтан тақырыпты таңдау мәселесінде «жеті рет өлшеп, бір рет пішу керек».  

Табиғатына сәйкес тақырыптар шартты түрде төмендегідей үшке бөлінеді:  
1.Оқырманды еліктіретін қызықты тақырып.  
2. Күнделікті елең еткізетін оқиғалық тақырып  
3. Сараптамалық сипаттағы танымдық тақырып 
Егер осы айтылған үш жайттың біреуін журналист мұқият таңдап жан-жақты зерттеп жазса, 

мақаланың сәтті шығатыны анық. Бұл жөнінде ғалым Э. Лазарева, М. Черепахов және басқалар да жан-
жақты жазған.  

Сонымен қатар белгілі бір журналистер тек бір тақырып төңірегінде маманданады. Бұның ұтымды 
тұстары жеткілікті. Себебі ол жылдар бойы өз тақырыбының нағыз шебері болып қалыптасады. 
Мәселен, қазақ журналистикасының һас шебері Жанболат Аупбаев сирек тұлғалар, сирек фактілер 
туралы танымдық материалдарымен оқырмандардың ризашылығына бөленген. Автор бұл 
материалдарын уақыт өте келе топтап алып, жеке жинақ етіп шығарып отырған. Яғни автор «өлмейтін» 
тақырыпты таңдап алған. Қазақ журналистикасында мұндай мысалдар көптеп саналады. 

Тақырыпты таңдау дегенде екі мәселеге назар аударған жөн. Біріншісі, журналистің белгілі бір 
тақырыпты игеруі. Екіншісі, белгілі бір материалға тақырып қою.  

Қазақ журналистикасында өз тақырыбын тапқан талантты публицистер баршылық. Олардың 
қатарында Жанболат Аупбаев, Несіп Жүнісбаев, Қайнар Олжай, Бауыржан Омарұлы, Талғат Батырхан 
және басқаларды атауға болады. Олар белгілі бір тақырыптарға маманданып сол тұрғыда тамаша 
дүниелер жазды.  

Екіншісіне байланысты айтпағымыз, ол – тақырып қою. Тақырып – материал идеясының жалпы 
көрінісі болса, ал материал дегеніміз – ойға алған тақырыпты тұлғаландырып шығаруға қажетті 
шикізат. Автордың сол материалды ой қазанында балқытқаннан кейін, енді қандай қалыпқа келтіріп, 
оған қандай рух беруі талантының дәрежесіне, қазіргі заманға көзқарасының ауқымы мен тереңдігіне 
байланысты. Тақырыпқа назар аудару, беттегі материалдың тақырыбына қарай талғам жасау – әр 
оқырманның міндеті. Ендеше тақырыпты қоя білу де тапқырлықты, білімділікті талап етеді. 

Тақырып – әр материалдың аты, атауы. 
Тақырып деген сөздің екі мәні бар: 1. кең көлемдегі тақырып (ауыл шаруашылығы, экономика, 

саясат т.с.с.); 2. бір хабардың, мақаланың аты. 
Тақырып қоюдың негізгі міндеттері: 
1. Нақтылық, өткірлік. 
2. Тартымдылық. 
3. Қысқалық. 
4. Сауаттылық. 
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А) Бас тақырып – біртекті бірнеше материалдың басы құралғанда берілетін тақырып (Бір бетке 
беріледі). 

В) Жанама тақырып. Тақырыптан кейін соның мазмұнын айқындай, толықтыра түсу үшін. 
Публицистика компоненттерінің ішінде тақырып мәселесі өзінше роль атқарады. Ол журналистің 

суреттеу объектісі ретінде өмір құбылыстарының қандайына айрықша назар аударатынын, нені 
маңызды деп білетінін танытады. Былайша айтқанда тақырып – автордың дүние танымын, идеялық 
тұрғысын анықтайтын айғақтың бірі. Бірақ оны өз орнында алып, өзге көрсеткіштердің қатарында 
дұрыс түсіну керек. Мұнда да екі шекке шығушылық мәселенің өңін айналдырады. Бірі – тақырыпқа 
шамадан тыс артық мән беріп, тақырып маңыздылығымен көркемдік кемшілікті білмеушілік, екіншісі 
тақырыпқа еш мән бермей, оған немқұрайды қараумен оқушы назарын өмірдің негізгі салаларынан 
аударып, болмашы нәрсеге бой ұрушылық. 

Журналистика – ой-шұқыры көп ерекше әлем. Ал оның шыңына шығу екінің бірінің қолынан 
келмейді. Ол үшін жастық шақтан бастап ерекше әзірлену керек. Кейбір жастардың ойынша 
университеттің журфагін бітіргендердің бәрі журналист болып шыға келетіндей көрінеді. 
Шындығында бұл мүлде олай емес.  

Ол үшін төмендегідей мәселелерге ерекше назар аударған жөн:  
Теориялық әзірлік. Шын мәнінде қарымды журналист болғысы келетін талапкер журналистиканың 

теориялық мәселелерін терең ұғынып алуы қажет. Ол үшін «журналистикаға кіріспеден» бастап 
«журналистік шеберлік» курстарына дейінгі аралықтағы барлық «теориялық жемісті» молынан тергені 
ләзім. Өйткені күні ертең іс жүзіндегі жұмысқа кіріскен кезде мұның қажеттігі ерекше сезілетін 
болады.  

Тәжірибелік әзірлік. Болашақта танымал журналист болу үшін әрбір жас жастық шағынан баспасөз 
беттерінде материалдарды көптеп жариялауға тырысқаны жөн. Өйткені газетке мақаланы жиі 
жариялау – шеберліктің бір мектебі. Яғни тәжірибе жинақтау арқылы талапкер өзінің шеберлігін 
шыңдайды. Оның әрбір мақаласы шыңға шығудағы бір-бір баспалдақ іспетті.  

Таланттыға еліктеу. Қабырғалы қаламгер болғысы келген талапкер алдыңғы толқын ағаларға, оның 
ішінде талантты журналистерге міндетті түрде жіті назар аударып, олардың шеберлік мектебінен 
ұдайы үйренгені, оларға еліктегені ләзім. Әлбетте, белгілі бір мақала немесе очеркті жазғанда басқа 
біреуді сол күйінде қайталамаған жөн. Мұның аты – көшіру. Еліктеудің де өз жөні бар. Ол белгілі 
публицистің стилі арқылы жаңаша соқпақ іздеуге талпынғаны жөн.  

Еңбекқор болу. Журналист үшін еңбекқорлық аса қажет. Белгілі аксиомада айтылғанындай бір 
пайыз талант болса, тоқсан тоғыз пайыз – еңбек. Мұның жарқын мысалы – Қазақстан 
журналистикасының қыраны Әзілхан Нұршайықов. Әзаға өмір бойы тынымсыз еңбектенумен өткен. 
130 әдеби күнделіктен бөлек тұрмыстық күнделіктері болған. Ол күнделіктердің іші толған фактілер. 
Бұл оңай-оспақ шаруа емес. Бұл – еңбекқорлықтың шыңы.  

Бұқаралық ақпарат құралдары қоғамдағы ерекше құрал ретінде бағаланып жүр.  
БАҚ қалай төртінші билік бола алады, неге бұл сөз әлем ғалымдарының жазбаларында тырнақша 

ішінде қолданылады, ал, оны мүлде билікке жатқызбаушылардың көзқарастарын қалай түсінуге 
болады? Міне, осы сауалдарға жауап табу үшін мәселені жан-жақты қарау керек сияқты. 

«Төртінші билік» деген терминді журналистика практикасына алғаш 1776 жылы атақты саясаткер, 
публицист Э.Берк әкелген екен. Бүгінге дейін бұл ұғым әдеби-көркем сарында қолданылғаны болмаса, 
ғылыми тұрғыда терең зерттелген, нақты тұжырымдамалар мен дәйектер жоқтың қасы. Осының өзі-ақ 
мәселеге байыпты қарауды талап етеді. АҚШ ғалымдары Э.Деннис пен Дж.Мэррилдің «Масс-медиа 
туралы әңгіме» атты кітабында: «Журналистер «төртінші билік» деген концепция мен көзқарас 
аясындағы барлық жалғандық пен алдамшы дүниелерге көз жеткізіп, түсінулері тиіс» - деп атап 
көрсетулері кездейсоқтық болмаса керек. 

Журналист мақала жазуға кіріспес бұрын нақты объектісін жан-жақты зерттеуі өте қажет. Себебі 
тереңнен зерттелмесе жазылатын материал мазмұны жағынан қасаң, жайдақ болып шығады. 
Оқырмандар мұндай материалды оқымайды әрі редакцияны сынға алады. Ендеше материал объектісін 
зерттеудің қандай қажеттілігі барына тоқталайық. Кез-келген газеттегі сәтті мақала ұзақ уақыт бойғы 
журналистік зерттеудің жемісі болып есептеледі. Неліктен? Өйткені ол материалда айтылатын 
цифрлар мен фактілер үстірт баяндалып қана қоймай, оған қоса журналистің салыстырмалы талдауы 
қоса өріледі. Яғни публицист бұл жерде белгілі бір фактіні тізіп қана қоймай, оған өзінің авторлық 
пікірін білдіріп, сол арқылы қоғамдық пікірдің қалыптасуына ықпал етеді.  

Демек материал объектісін зерттегенде оның сол сәттегі жай-жапсарын ғана емес, қажет болса 
оның тарихына да көз жүгіртудің артықшылығы жоқ. Материал объектісі әртүрлі болуы мүмкін. 
Журналистік тәжірибеде оның мынадай түрлері белгілі:  
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1. Жекелеген бір тұлға  
2. Белгілі бір кәсіпорын немесе мекеме 
3. Журналистің маманданған нақтылы бір тақырыбы  
4. Белгілі бір мамандық иесі  
Әрине материал объектілері мұнымен шектеліп қалмайды. Жоғарыда айтылған төрт жайт солардың 

негізгілері болып есептеледі.  
Белгілі журналистика теоретигі В. Горохов пен Р. Бухарцев журналистік шеберліктің шыңына 

шығуда материал объектісін мұқият таңдап алудың ерекше мәні барын атап көрсеткен. Бұл пікірге 
журналистік шығармашылықты тұрақты зерттеп жүрген ғалым Г. Лазутина да қосылған.  

Яғни жоғары дәрежедегі кәсіби журналист болу үшін журналист объектіні терең зерттеу дағдысын 
игеруі шарт. Өйткені қажетті ақпараттар жеткілікті болмаса мақаланың мазмұны қасаң күйінде қалмақ. 
Егер нақтылы фактілер мен цифрлар молынан пайдаланылса мақаланың мән-мағынасы одан әрі байи 
түспек.  

Қазақ журналистикасының өркен жая бастаған яғни, алғашқы мерзімді басылымдар жарық көре 
бастаған ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында газет-журнал материалдарын саралай отырып, 
үлкен айырмашылық бар екенін байқаймыз. Жылдар бойы жинақталған тәжірибе негізінде көркемдік 
пен шеберлік деңгейі анағұрлым өсті, кәсібилік сипат айшықтала түсті. Жанр заңдылықтарын 
меңгерген журналистер кәсіби шеберлік мектебін қалыптастырды десе болады.  

Бүгінгі таңда журналистерге қойылатын талаптар – бұрынғыдан әлдеқайда қатаң. Заман ағымына 
сай кез-келген жағдайға бейімделе алмайтын, сөзге шорқақ адам журналистика саласында табан тіреп 
тұра алмайды. Бәсекеге төтеп бере алатын білікті, білімді, шебер маман ғана тұрақты қызмет ете алады. 
Біріншіден, таза шығармашылық талаптарға қоса, журналист жаңа техникалық құрал-жабдықтармен 
жұмыс істей алуы керек. Екіншіден, оның денсаулығы мен психологиясы орнықты болуы керек. 
Журналистің шығармашылық шеберлігі қатып қалған қағидаға байланысты қалыптасып, дамымайды. 
Дегенмен, төмендегі жайттарды ескерген ләзім: 

1. Тақырып таңдай білу. Баспасөздегі әр материал журналист қозғаған ойдың, пікірдің шынайы 
айғағы. Сондықтан да, журналистің тақырып таңдай білуі – өмір құбылыстарының қандайына 
айырықша назар аударатынын, нені маңызды деп білетінін аңғартады. «Тақырып – өнер туындысының 
іргетасы» десек, журналистің танымын, идеялық тұрғысын анықтайтын айғақтың бірі деп те қарауға 
болады. Қарабайыр, жаттанды емес, тың әрі өзекті, оқырманның көкейінде жүргенді дөп басып, 
тақырып таңдаған журналист әрқашан ұтады. 

2. Журналистің тіл шұрайлылығы логикалық жағынан дәлелді, көңілге қонымды болуы шарт. 
Публицистикалық жазбаларының тақырыбына, мазмұнына сай сөздер мен сөз тіркестерін сұрыптап 
қолдана білудің және қажетті құрылымдарды пайлалана алудың өзіндік үлкен мәні бар. 

3. Дерек және шындық. Шындықты айту, кемшілікті сынау журналистің басты мақсаты 
болғандықтан, әрқашанда нақты дерекке сүйеніп, шындықты бұрмаламауы тиіс. Журналист қоғамдық 
пікірді тудырып, қалыптастырушы болғандықтан, ақиқаттан алшақ кетпеуі абзал. Замана шындығын 
дәлме-дәл көрсетуші ретінде журналист уақыт пен дәуір талабынан шығуы тиіс. Кез-келген журналист 
аудиториямен қарым-қатынас орнатуда, өз білімін толықтыруда, кеңес беруде, бағыт-бағдар көрсетіп, 
ойларын талқыға салуда жаңа, жетілген деректерді ұсынғаны жөн.  

4. Тапқырлық шеберлігі. Журналист сөз етер кейіпкер өмірі, тәлімі мен іс-әрекеті, оқиғаның 
мазмұны мен идеясы оқырманның қызығушылығымен бағалануы тиіс. Демек, баршаға белгілі, бірақ 
ешқандай қызығушылық тудырмайтын кейіпкерден, оқиға желісінен гөрі, беймәлім, әлі көпшілікке 
таныс емес, алайда өмірі таңғажайып оқиғаларға толы адам тағдырын іздеп, көрсете білу керек. 

Жалпы, « стиль» атауының өзін түрліше түсінуге болады. Д.С. Лихачев стильдің екі түрін 
ажыратады: 1)әдебиет тілінің стилі; 2)форма мен мазмұнның белгілі бір жүйесінің стилі. Яғни, стильді 
тілдік тұрғыдан қарайтын стилистика, сонымен бірге сөз өнеріндегі көркемдікке қатысты әдеби стиль 
бар екен. 

Стилистиканың ауқымы кең. Қоғамдық қатынас құралы тілдің түрлі салаларда қолданылу 
ерекшеліктерін зерттейтін стилистиканың ауызекі сөйлеу, кеңсе қағаздарының тілі, публицистикалық, 
ғылыми, әдеби стильдер деген салалары бар. В.В. Виноградовтың айтуынша, стилистика стильдік 
құбылыстарды сол тілдің жалпы заңдарына, грамматикалық, семантикалық құрылымына орай 
зерттейді. Ал, стиль – бір-бірімен әртүрлі формалық құрылымдық элементтердің іштей тұтас, бірыңғай 
жүйесі. 

Демек, әр журналист шығармаларындағы стиль тілдік сипатты ерекшеліктердің жиынтығы ретінде 
көрінеді. Журналист тіл мен стильді теориялық тұрғыда меңгеріп қана қоймай, практикалық тұрғыда 
өз туындыларында шебер қолдана білсе, белгілі бір нәтижеге қол жеткізгені деп айтуға болады. 
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Журналист үшін тіл мен стильді жетік меңгеріп, оларды шебер, әрі орнымен қолдана білу өте 
маңызды. Журналистің стилін ашып, көрсету дегеніміз – оның шығармашылық басты сипаттарын дөп 
басып, жетістіктері мен кемшіліктерін ажырата білу. 

Журналистиканың әр жанрының өзіне тән стилі мен тілі болады. Жанрларды оқу кезінде осы 
мәселеге ерекше назар аударып, оларды «ойнатып» беру шеберлігін игеруге дағдылану қажет. 

Сонымен қатар тәжірибелі журналистердің өзіндік стилі мен қолтаңбасы қалыптасады. Сондай-ақ, 
әр басылымның ұстанған бағыт-бағдарларына сай өзіне тән тілі мен стилі болады. Болашақ 
журналистер осының бәрін жетік меңгерулері керек. 

Бүгінгі еліміздегі баспасөз, негізінен қазақ тілді және орыс тілді болып бөлінеді. Қазақ тілді және 
орыс тілді басылымдардың өзіндік ерекшеліктері бар. Орыс тілді газет-журналдар мен телерадио 
арналары тарататын ақпараттар мен хабарлар көбіне “Орыс мінезділігін” байқатып отырса, қазақ 
журналистерінің көбі ескі сарыннан ауытқи алмай келеді. Сондықтан көптеген қазақ басылымдары, 
“тек жүрсең, тоқ жүресің” демекші, аңдап басып, абайлап жүруге тырысып бағуда. Қазақ баспасөзінің 
беделі маңызды хабарларды беріп, өзекті мәселелерді көтеруінен ғана емес, сынды дұрыс жазуына да 
байланысты көтерілуде. Тіпті, журналистер жиі қолданатын сұхбат, әңгіме секілді түрлі пішіндік 
әдістер де сыннан алшақ емес.  

Әрбір басылымның. Телеарна не радионың, сайттардың өзіндік ортақ қалыптасқан стильі болады . 
Журналист оған төселү үшін өткен сандарын ежектеп оқып, көріп, тыңдап шыққаны абзал. Ал стильін 
ауыстыруға кәсіби мамандар 1 аптадан артық уақытын жұмсамайды. 

 
 

ДӘСТҮРЛІ БАҚ ЖӘНЕ ЖАҢА МЕДИА 
 

В. ОЙЫЛХАНОВА 
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Ғылыми жетекшісі: Б. СЕРДӘЛІ 

филология ғылымдарының кандидаты, профессор 
 

Электронды БАҚ-тың болашағы жарқын деген көпшілік пікіріне қолдау көрсетуге болады. 
Дегенмен де таяқтың екі ұшы бар секілді, қандай мәселенің болмасын тиімді және тиімсіз жақтары 
кездеседі.Соның ішінде тоқталатын жайт адамзаттың асыл қасиеттерінің бірі - сөз өнері. Сонау көне 
замандардан бастап қазірге дейін адам ақыл-ойының маржандары сөз арқылы бізге жетті. Өмірде 
болған оқиғалар мен құбылыстарды, тіршіліктің алуан түсті бояулары мен айшықтарын келер ұрпаққа 
жеткізетін де сол – өлмейтін сөз. Баспасөз – төртінші билік. Шынында да оның халық санасын толық 
билеп алу мүмкіндігі бар. Жалпы, адам мен қоғамды дәнекерлеуші бір ғана мамандық бар, ол – 
журналистика. Барынша шыдамдылықты, тапқырлықты, жан-жақты білімділікті қажет ететін жауапты 
мамандық және кез келген адам емес, тек шығармашыл жастарды қажет ететін ерекше сала екені 
айтпаса да түсінікті. 

Міржақып Дулатұлының: «Қай ұлттың баспасөзі мықты болса, сол ұлттың өзі де мықты»[7],- деген 
сөзі бар. Бүгінгі қоғамдағы бұқаралық ақпарат құралдарының басты парызы – бұқараның санасына ой 
салып, оларға уақыт кезеңдерінің міндеттерін жан-жақты түсіндіру, жас ұрпақты тәрбиелеу, т.б. 
көкейкесті міндеттерді бойларына сіңіру болуы тиіс. Осы сан-саладағы көкейкесті мәселелерді қоғамға 
жеткізуде дәстүрлі БАҚ-тың алар орны ерекше. 

Көнеден келе жатқан журналистика мамандығы қазіргі уақытта тарихта сирек кездесетін сәтті 
бастан өткеруде. Алғаш рет оның жаңалық таратудағы ғаламат күшіне өзі қызмет ететін оқырмандары 
мен жаңа технологиялар қарсы шықты. Бұл үрдістер журналистикадағы негізгі құндылықтар 
айналасында үлкен пікірталастардың тууына себеп болды. Сөзсіз әлдебір күштерге тойтарыс беру 
арқылы журналистика өз рөлін жаңаша бағамдауда. Пікірталастардың негізгі мәселесі бақылау, сенім 
және өтімді тақырыпқа арналуда. 

Соңғы мәліметтер ғаламтор пайдаланушылары санының 5 миллионнан асқанын көрсетеді. Бұл 
дегеніміз дәстүрлі ақпарат құралдарындағы мәліметтерді ғаламтор арқылы тұтынатындар санының 
көбеюін де білдірсе керек. Қазір ақпаратты дәстүрлі емес жолмен, яғни газет, радио немесе теледидар 
арқылы жеткізумен шектелмей, оны түрлендіріп беру – «жаңа медиа» құбылысына ұласып жатыр. 
Ғаламтор тұтынушыға бір сайттан мәтін оқып, бейне көріп, дыбыс тыңдап, суреттері арқылы ақпарат 
алумен қатар, оны әрі қарай дамытуға да мүмкіндік беруде. Мұның жағымды да, жағымсыз да жақтары 
бар. Сол ғаламтор қызметіне үнемі жүгінетін адам одан керегін алып, пайдалысын ғана оқып отырса 
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бір сәрі. Себебі, оның адамдарды жолдан тайдырып, ақыл-есті арбайтын да түрлі дүниелері бар екенін 
ұмытпаған жөн. Бұл турасында профессор Кәкен Қамзиннің пікірі өте орынды: «Қазіргі қазақстандық 
ақпараттық кеңістікте блогтық жұтаң тіл, кибер ой жүйесі жедел қалыптасып келеді. Тіпті, аса бай, аса 
құнарлы қазақ тілінің варианты осы деуге сенгің де келмейді. Сауатсыздық пен білімсіздіктің көрінісін 
іздесеңіз, тап қазір блогосфераға жүгініңіз. Интернет – ортақ тарихи талқының, ортақ тарихи 
құлазудың да көрінісі». 

 Дамыған елдер қатарында болу үшін жаңа медианы игеру қажет-ақ. Десек те, дәстүрлі БАҚ деп 
отырған газет, журнал, теледидар, радионың құндылығы мен ерекшелігін ұмытпағанымыз абзал. Қоғам 
мен халыққа қызмет етіп қана қоймастан, саналы ұрпақты тәрбиелеуге ықпал ететін БАҚ-ты дамыта 
білу керек. Бұл ретте дәстүрлі БАҚ-тардың да рөлін төмендетпей, құндылығын жоғалтпау – міндет. 
Ақпарат құралдарындағы бәсекенің басымдығы мазмұнды, сауатты, ойлы, өткір және мәдениетті 
тілмен жазылған дүниелер арқылы көрінеді. 

 Жаңа медианың басты ұмтылыстары мен ұтылыстары – осы. Ғаламторды қолдану тетіктерінің 
артықшылықтарына мән беріп, болашақта журналистиканың дәстүрлі әдістерінің өзгеруі мүмкін 
екеніне назар аударған жөн. Қайткен күнде екеуі де тәуелсіз, шынайы, нақты, әр түрлі және өзекті 
ақпаратты беру ниетін көздейді. Бір білеріміз, ғаламтор пайдасы мен зиянының ара салмағына 
қарамастан адамзаттың ажырамас құндылығына айналып үлгерді. Оны санамыздан аластату мүмкін 
емес. Тек, ғаламтордың әсерінен туындаған БАҚ формасы – жаңа медианы өз ой-санамызға лайықты 
қолдансақ игі. Күн сайын бір жаңалығын тосатын қазіргідей асығыс қоғамда ақпарат таңдаудың 
каталогынан кенде емеспіз. Оқырман қандай газет-журнал оқимын, қандай сайтқа кіремін, қай блогты 
оқимын десе де өзі біледі. Осы ақпараттық тасқында қазақ журналистикасы жаңа заманның 
технологияларын қаншалықты меңгере алып жүр? Интернет атты алып әлемде қазақ тілінің жай-күйі 
қай деңгейде тұр және сол деңгейді көтере түсу үшін елімізде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? 
Дәстүрлі медиа мен жаңа медианың айырмашылығы неде? Оны ресми БАҚ өкілдері қалай қабылдауда? 
Бүгінгі таңда еліміздің қазақ тіліндегі 51 газет, 15 журнал, сайттары және 44 электронды БАҚ 
топтастырылған, сондай-ақ 11 радио мен 14 телеарнаны онлайн жүйесінде пайдалана алады. 
«Аймақтық БАҚ» бөлімінде сайттары жоқ 165 газеттің жеке парақшалары ашылып жұмыс істеуде. Ал 
алдағы уақыттарда осы парақшалардың жеке сайт болып шығуына үлкен көңіл бөлініп отыр. 

Аталған жұмыс Қазақстан халқына ақпараттың ашықтығын арттыру, өңірлік редакциялар арасында 
инновациялық технологиялардың енгізу және басылымдардың электрондық нұсқаларымен жұмыс 
істеу бойынша редакторлардың кәсіптік деңгейін арттыру мақсатында жүргізіледі. Баспа бұқаралық 
ақпарат құралдарын Интернетке шығару жобасы интернет-ресурсты әзірлеуге, сондай-ақ интернет 
ресурстарын толтыру және оны әлеуметтік желілерде ілгерілету әдістерін үйретуге мүмкіндік береді 
.Медиа мен БАҚ сөздерінің айырмашылығы яғни, бізді қоршаған ортадағы кез-келген дүние медиа 
рөлін атқара алады. Ал БАҚ-на ақпарат тарату жолдары кіретіндігі.  

Медиа ерте заманнан пайда болып, қазіргі таңда көптеген жаңалықтарымен дамып келеді. Заман 
өзгеруіне байланысты, медиа түрлері де өзгеріп отырады (дижитал медиа, онлайн медиа, жаңа медиа). 
Атап өткеніміздей орыс тіліндегі терминдер қазақ тілінде өз мағынасын жоғалтады. Тек орыс тілі емес 
ағылшын, француз т.б. тілдегі сөзді тікелей аудару тимсіздік танытуда. Меніңше, сөздің мағынасына 
қарай қазақша баламасын мысал ретінде келтіру тиімді. Бұған мысал, дижиталды медиа сөзі. 
Медианың бұл түрі, ақпаратты өңдеуге, өзгертуге, кез-келген уақытта ақпарат алуға мүмкіндік береді. 
Бұл мүмкіндіктер теxнологиялық құрылымына байланысты. Келесі онлайн медиа тіркесі. Бұл 
әлеуметтік желі, ғаламтор, қашықтан жылдам xабар алудың ең тиімді әрі жаңа жолдары. Және үшінші, 
жаңа медиа. Жаңа медиа дегенде менің көз алдыма тек интернеттегі әлеуметтік желілер елестейтін. 
Шын мәнінде, газет-журнал, радио, теледидар т.б. ақпарат көздерінің жұмысын медианың жаңа 
түрімен тарату немесе қабылдау оңайырақ екен. Түсінгенім бойынша, жаңа медиада кез-келген тұлға 
ақпарат таратушы да, қабылдаушы да бола алады. Мысалы, белгілі бір газетке мақала беру үшін, 
жазған мақаланы, сол газеттің өкілдеріне тексерту, кей жағдайларда белгілі бір мөлшерде ақша төлеу 
керек, және ол газеттің басылымға шығуы да белгіленген мерзімде ғана болады (аптасына немесе 
айына 1 рет). Ал жаңа медиада кез келген уақытта ақпарат беруге және оны өшіріп тастауға немес 
өзгертуге болады. Оқыған ақпарат, мақалаға сол мезетте пікір қалдыру мүмкіндіктері бар. Жаңа 
медиамен ғаламтор желісі арқылы байланыс орнатады. Бүгінде көптеген ғаламтор тұтынушылары 
ғаламтор арқылы, ақша табудың көптеген жолдарын жетік біледі. Шет елдердегі теxнологиялық, 
руxани, экономикалық даму жолындағы қадамдарымен жаңа медиа пайдалану арқылы таныс бола 
отырып, тәжірибе аламаса аламыз. Қазақстанда жаңа медиа ұғымы болмағандықтан, оны БАҚ деп 
түсінеді. Менің ойымша елімізде жаңа медиа енді ғана дамып келе жатқандай. Тарауда Қазақстанда 
жалпы xалықты 9 млн. Ғаламтор желісін қолданса оның 80%-ы яғни, 7,2 млн тұтынушы орыс тілінде 
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қолданады. Бүгінде еліміздегі ғаламтор қолданушылардың басым көпшілігі жастар. Алайда, әлі де 
болса жаңа медианы дұрыс әрі тиімді қолдана алмаймыз. Бұл құбылысты тоқтатып, тұтынушылардың 
жаңа көзқарастарын тудыру үшін, қолдануға оңай, әрі пайдасы өте көп, көпшілікке түсінікті 
болатындай программалар жасауымыз керек. 

«Жаңа медиа: монологтан диалогқа» кітабының екінші тарауында бүгінгі күндегі БАҚ-тың негізгі 
сипаты баяндалған. Журналистикадағы дәсүрлі медиа мен жаңа медианың өзіндік бір орыны бар 
екендігі баяндалады. Даму жолында бір-біріне берер әсері зор, бір-бірін толықтырып отыру арқылы, 
ақпаратты оқырманға барынша түсінікті жеткізуге болатындығы айтылады. Сонымен қоса тарауда 
жаңа медианы қолданудың артықшылықтары, қазіргі таңдағы ғаламтор желісін қолданушылардың 
көбі 18-28 жас аралығындағылар болғандықтан қағаз немесе баспа түрінде емес, электронды нұсқа 
түрінде байланыс құрып, ақпарат алмасқан тиімдірек екендігі айтылған. Медиатеxнологиялардың, 
жаңа медианың дәстүрлі медиаға әсері сараланады. Жаңа медианы дұрыс әрі тиімді пайдалану, оның 
көптеген қыр-сырларын үйреніп жаңа көзқарас, идея, жаңа теxнологиялық мүмкіндіктер туралы 
ойлауға көп көмегін береді. Дүниежүзіндегі қандай да бір дамыған мемлекетті алып қарайтын болсақ, 
ақпараттық теxнологиялық сауаттылығы өте жақсы дамыған. Яғни, жаңа медианы өз қажеттіліктеріне 
немесе қоғамға пайдалы жағынан қолданады. 

Жаңа медианы қолданудың тағы бір ерекшелігі – еркіндік (ойдың, уақыттың т.б.) деп ойлаймын. 
Мейлінше тәуелсіз түрде пікір білдіресіз, мақала жазасыз, сайт ашасыз дегендей. Және де ақпарат 
алмасу, байланыс орнату, шекара шексіздігі бойынша алға шығады. Дәстүрлі медианың 
тұтынушыларының, көпшілігінің жаңа медиаға мойын бұруының себептерінің бірі осы деп ойлаймын. 
Қазақстанда ақпараттық теxнологиялық сауаттылық енді-енді дамып келеді. Алайда күннен күнге 
ғаламтор қолданушылардың саны көбейіп келе жатқандықтан жаңа медиа қарқынды дамиды деген 
ойдамын. 

Дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары, болған оқиғаны белгілі бір уақытта бергенде, интернет 
желісіндегі сайттар сол оқиғаны болған мезетте жазып, көпшілікпен талқылауға кірісіп кетеді. 
Сондықтан Қазақстандық газеттет, басылымдар мерзімді баспасөз түрінде де , жаңа онлайн медиа 
түрінде де өте жоғары деңгейде өз жұмыстарын атқаруға болады. Осы арқылы жаңа медиа дәстүрлі 
медианың орынын басқанын емес, керісінше оған жаңа мүмкіндіктер бергенін байқауға болады. Қазір 
көптеген елдерде мемлекеттік контенттері бар. Әзірге біздің мемлекетімізде қазақша контент құрыла 
қоймағандықтан, Ресейлік контентті пайдалануға мәжбүрміз. Бұл бүздің ана тілін білудегі 
сауаттылығымызды төмендетеді. Расыменде, қазақша қаріптер жоқ болғандықтан «қ» әрпінің орынына 
«к» әрпін жазамыз дегендей. Күнделікті өмірден көріп жүргеніміздей бұл ана тіліміздің шұбарланып, 
сақаулануына қауіп тудырады. 

Жаңа медианы қолдануда кез келген адам өз алдына шектеусіз әрі бақылаусыз ақпараттың бағытын 
құрастырушысы және таратушысы бола алады. Блогты онлайн журналистиканың дамуының 
баспалдағы ретінде қарастыруға болады. Блогерлер күнделікті өмірінде болған қызықты оқиғалар, 
түйген ойлары туралы кестелі сөздермен сөз саптайды. Бірақ, менің ойымша қазіргі таңда сапалы 
блогерлер аз. Себебі блог ашу қатты қиындық тудырмайтын болғандықтан, мән-мағынасыз сөздер 
жазып немесе біреудің ойын, сөзін ұрлайтындар көбейіп кетті. 

Қазақ журналистикасын, xалықтың ақпараттық теxнологиялық сауаттылығын қазіргі заман 
талаптарымен сабақтастырып дамытуға жаңа медиа тұрғысынан да дәстүрлі медиа тұрғысынан да тең 
дәрежеде дамытуға жете мән беруіміз қажет. Сонда ғана жетістікке қол жеткізе аламыз. 

«Жаңа медиа монологтан диалогқа» кітабының ІІІ тарауында Америкадағы жаңа медианың дамуы 
туралы жазылған. Тарауда осы тақырыпқа байланысты мақалалар жинақталған. Мысалы, «Ньюс енд 
рекорд» газетінің үйлестірушісі Лекс Александермен болған сұxбат. Бұл жерде ең алғаш газеттің 
қандай маңызға ие болғаны, және оның қазіргі таңдағы онлайн жүйесі туралы баяндалады. Жаңалықтар 
шығару бойынша бәсекелестікке төтеп беруі үшін газет-журналдардың онлайн келбетінің болуы тиімді 
болды. Себебі, қандай да бір мақала жазғанда, нақты деректерге сүйеніп жазылғандығын дәлелдеу 
үшін, мақала соңына сілтемесін (ақпарат алынған сайттың) қоюға болатын еді. Электронды түрдегі 
газет-журналдарда берілетін ақпарат та ауқымды, кең төңіректі болады. Лекс Александердің айтуынша 
оқырмандарға «Ньюс енд рекорд» газетінің жаңа моделі (онлайн жүйесі) ұнаған. Оқырмандар ұсыныс, 
тілек, арыздарын білдіре алатын болды. Екі жақ тараптан да тікелей байланыс орнап отырған. Бүгінгі 
таңда адамдардың көпшілігі интернет жүйесін пайдаланып, ақпараттың көп бөлігін сол жерден алады. 
Сол үшінде блогтар мен сайттар ашылып жатыр. Ондағы жұмыс істейтін журналист немесе тілші, өзі 
іздестірген, жинастырған ақпаратты беруге тырысуы керек. 

Осы тараудағы келесі мақалада, яғни, Қоғамдық пікір орталығының директоры Дэн Гиллмор» 
Блогшылар коммуникациядағы алғашқы қадамдарын жасап жатыр»,- деді. Бұл жерде АҚШ-та болған 
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саяси оқиғаны (нәсілшілдікке байланысты) мысал ретінде алған. Осы жағдайды көптеген БАҚ назарға 
алмаса да, онлайн жуйе бойынша, блогерлер интернет әлемінде біраз талқыға салды. Бірнеше күннен 
кейін ғана БАҚ бұл жаңалықты көрермендерге ұсынуды жөн көрген. Бұл сұxбатта жалпы блог деген 
сөздің анықтамасын түсіндім деуге болады. Бұл арқылы, қысқаша ғана баяндалған сөздер, сөйлемдер 
арқылы, көп адамның ойына дәл түсуге болады. Блог сонымен қатар журналисттің жұмысын анық 
көрсетеді. Болған оқиғаны қысқа әрі нұсқа баяндайды. Келесі мақалада интернеттің өзіне ғана тән 
ерекшеліктеріне тоқтала кетіп. Оның ішіндегі уикипедия туралы сөз қозғайды. Оның көптеген тілде 
нұсқаларының болуы, әлем жаңа медиаға аяқ басып келе жатқанының көрінісі. ХХІ ғасыр білімді 
жастардың заманы. Бүгінде үнді тектес жас америкалықтар интернетті пайдалану арқылы көптеген 
жетістіктерге жетуде. Олар теxнологияны қай жағынан дұрыс пайдалану керек екендігін, өз өмірлеріне 
қалай пайдалы жаратуды біледі. Дәстүрлі медиа мен жаңа медиа үнемі байланыста болуы қажет. 
Сонымен бірге, тарауда интернет туралы сөз қозғағанда Хидер Бойлестің «Интернет 2 – болашақтың 
интернеті» айтылған. Бұл дегеніміз болашаққа құрған жоспарда, интернетті барынша озық, жоғары 
деңгейде қолданып, теxнологиялық мүмкіншіліктерді одан әрі дамыту. Интернет 2 қоғамды білім беру, 
зерттеу жүргізу т.б. қырларынан дамыту барысында жұмыс жасайды. Интернет, өте-өте көп 
мүмкіндіктерге жол ашады. Оны дұрыс, өз мүддемізге пайдалана білудің өзі өнер. Сонымен қоса 
интернетте жұмыс істеу- мәдениеттілікті де талап етеді. 

Блог дегеніміз - онлайн күнделік. Қарапайым, аз ғана сөзбен қысқа да нұсқа жазылатын ой толғау. 
Яғни бір күндік өмірден түйгенің, көрген - білгендеріңді өзге адамдармен бөлісу. Блогтың ерекшелігі 
сөз бостандығында. Блогта жазба жазған да өз пікіріңді ашық, әрі анық жеткізуге болады. Қарапайым 
күнделіктен айырмашылығы, жазған жазбаны өзге адамдармен талқылауға, кеңес алуға сонымен қоса 
кеңес беруге қолайлылығы. Ал блогты жүргізетін адамды - блогер деп атайды. Алайда қазіргі таңда 
бұл ұғым негізгі мағынасынан айырылып қалғандай. Сондықтан да сапасынан, саны басым блогерлер 
қаптап кетті. Жалпы блогты құрал деп атауға болады. Ең алдымен блог жазғанда жазба кері қарай 
xроникалды болады және жеке мұрағаты болуы керек. Блог жазар алдында өз өміріңіздегі ең қызықты 
деген оқиғаны, толғандырып жүрген сұрақтарды жазу оқырман назарын аудартатындығын ескерген 
жөн. Әр түрлі қызықты істер, xобби, көрген қызықты кино, жағымды музыка немесе қызықты кітаптар 
туралы айтуға да болады. Блогты ашқан кезде сіз туралы мәлімет беретіндей болуы қажет. Егер блог 
пайдалы болса, оқырмандар, қуана оқып қана қоймай пайдалы нәрсе алады, ұсыныс-тілек, пікір 
қалдырады. Біреуге еліктеп, біреудің жазғанындай жазу шарт емес. Ең бастысы пікірді шынайы жазуға 
талпыну керек. Алайда, блог сөз еркіндігінің бірден бір көзі болса да, блогерлер ойларына келгенін 
жаза береді деген сөз емес. Кез-келген дүниені жазар алдында блогшылар оны миллиондаған адам 
оқитынын ескеру қажет. Осыған байланысты Америка Құрама Штатында Конгресс интернетті 
бақылауға алуға байланысты заң қабылдаған. 1997 жылы Renov.ACLU (Азаттық еркіндігі одағы) 
Америкадағы баспасөз, газет, тағы басқа ақпарат құралдары туралы заңды коммуникацияға жарамды 
деп таныған. Жоғары сот өкілі Джон Паул заңның және тыйым салудың артықшылықтары бар екінін 
айтқан. Рено шешімі бойынша ғаламтордағы коммуникацияның барлығы қорғауға алынған. Сонымен 
қатар блогшылар жазба жазар алдында, немесе бірнәрсе туралы жарнамалау керек болған жағдайда, 
авторлық жоба, жеке бачқа қол сұқпау керектігін есте сақтауы керек. Көптеген елдерде сауатсыздық 
немесе жалған пікір, ақпарат жазғандығы үшін адамдар өздерінің шағымдарын білдірген. Сондықтан 
жарияланған мәліметті тез арада жаңартып отыру керектігі маңызды. 2006 жылы Еуропа Парламенті 
Еуропа консулы осыған байланысты, яғни блог жайлы көптеген ұсыныстар білдірген. 
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Баршамызға белгілі өткен жылдың 12 сәуірінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы жарияланған болатын. [1] Рухани жаңғыру - біздің 
дамуымыздың басты тұғыры. Жарқын болашағымыздың, елдігіміздің сақталуының сенімді кепілі. 
Мақалада еліміздің нақты қадамдары көрсетіліп, мақсатымыз айқындалған. Елбасы: «Жаңғыру 
ұғымының өзі мейлінше көнерген, жаһандық әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен әдеттерден 
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арылу дегенді білдіреді», -деп түсіндіреді. Рухани жаңғырудың жүзеге асырылуында қоғам бірлігі, 
белсенділігі, білімділігі мен біліктілігі сыналатыны сөзсіз. Жаңғырудың басты шарты - ұлттық кодты 
сақтау. Ал, ұлттық код тамыры тереңге бойлаған тарихымыздан бастау алады. Оны сақтауда санадағы 
ескіліктен арылған жөн. Бастысы - ұлттық болмыс, ата-бабадан дарыған асыл қасиеттері. Озық 
дәстүрлерді табысты жаңғырту маңызды. Алайда, ұлттық рухани тамырдан нәр алмастан жаңғыруға 
аяқ басу елді үлкен қателікке ұшыратады.  

«Қазақ елінің озып үдеген кезі де, тозып жүдеген кезі де аз емес» дейді Елбасы. «Мың өліп, мың 
тірілген» еліміз «тар жол, тайғақ кешуден» өтті. Бүгінде «қилы замандардың» қатаң қиыншылықтарын 
артқа тастап, дамудың даңғыл жолына түсті. Демографиялық соққыны да көрген халқымыз жақсы 
дәрежеде өркендеуде. Біршама жетістіктерді еншіледік, ел экономикасын көтеріп келеді. Әлем 
елдерімен иық тірестірерлік дәрежеге жету үшін маңызды істер жүзеге асырылуда. Ел мүддесі жарқын 
болашақ жолында ұлан-ғайыр шаруа атқарылуда. Дамудың жаңа процесстері жолға қойылды. Ең басты 
назар аударатын бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарының назар аударатын басты тақырыптары – 
рухани жаңғыру мен жаһандану мәселелері. 

Кез келген адам баласының өз ұлтына деген асыл сәулелі сүйіспеншілігі, өзінің туған жеріне деген 
махаббатынан бастау алады. Туған жерде болып жатқан ғылыми үрдістерге, кез келген мәселеге де ат 
үсті қарамауға болмайды. Бұрынғы зар заман ақындарынша айтатын болсақ, «азулыға бар, азусызға 
тар» жаһандану заманның бүгінгі талабы - әлем көшінен қалып қоймау. Көшпен бірге жүріп, ел 
қатарынан қалмауға деген талпынысымыз бар. Қазіргі күнде әлемдік БАҚ саласында мультимедиалық 
журналистерді көптеп дайындау үрдісі жүзеге асырылып жатыр. Яғни , журналист ол продюссер де, 
оператор да, редактор да, тележүргізуші де, газетке не болмаса сайтқа материал дайындаушы да болуы 
керек. Бір сөзбен айтқанда, журналистен жан-жақтылық талап етіледі. Бұл ақпарат дәуірі аталатын 
мына заманда маңызды. Мультимедиалық журналистика да осы жаһанданудың бір сатысы болып 
табылады.  

Елбасы: «Бәсекелік қабілет қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік 
қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады. Бәсекелік қабілет дегеніміз - ұлттың 
аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсы-
на алуы. Бұл материалдық өнім ғана емес, сонымен бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы 
еңбек ресурстары болуы мүмкін. Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, 
адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады. Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас 
ұлт ХХІ ғасырда лайықты қасиеттерге ие болуы керек» деген саралы ой айтқан. Бұл қабілеттілік 
қоғамның және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бір бағыты . Яғни, көздеген мақсатқа 
жетуде бұл қабілет үлкен рөл атқарады. Соған байланысты алға басудың негізгі алғышарттарын 
санатына компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар жатады. 
«Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты 
бағдарламалардың барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың бастауы ретінде 
бағаланады. [2] 

Рухани жаңғыру бірнеше салаға қатысты. Рухани жаңғыру аясында ұлттық баспасөздің бағыты 
терең өзгерістерге бет бұрды. Заманауи көзқарас, пікірлер қалыптаcып, бұлар басылым беттерінде жиі 
жариялана бастады. Ақпараттық-танымдық, ұлттық, ресми басылымдарда белгілі тұлғалардың рухани 
жаңғыруға қатысты материалдары шыға бастады. [3] Оның үстіне біздің бағытымыз ұлттық бірегейлік, 
ұлттық идентификация, ұлттық бәсекелестікке қабілеттілік пен ұлттық пара-парлыққа ұмтылыс 
мәселелері болғандықтан Президенттің жоғарыдағы мақаласы «нұр үстіне нұр» болғандай. Еліміздің 
жалпыұлттық республикалық басылымы «Егемен Қазақстан» рухани жаңғыру бағытындағы 
мақалаларды көптеп беруде. Академик, ғалымдар, Сенат және Мәжіліс депутаттары өз ойларын осы 
басылым арқылы ортаға салуда. Ұлттық баспасөздің бағыты жаңаланып, бағдары өзгере бастады.  

Рухани жаңғыру аясында өтіп жатқан іс-шаралар арқылы кеңейе түсуде. Ел жастары осы жобаның 
төңірегінде жаңа идеялар ұсынуда. Республикамыздағы облыстық, аудандық газеттер де рухани 
жаңғыру туралы үзбей жариялап отыр. Бұл дегеніңіз, ұлттық баспасөз бағытының кемелденуге 
бағытталғандығын айқын аңғартады. Мақаланың идеясын қолдап, Президенттің идеясын 
насихаттаушы профессорлар, ғалымдар жетерлік. Олардың бірі Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы, 
республика ЖОО үздік оқытушысы, Президент Жолдауларының үздік насихатшысы Сейдулла 
Садықов. [4] 

«Мақаланы көзі қарақты, көкірегі ояу әрбір жанның оқуы керек. Көз жүгіртіп қана, жылы жауып 
қоя салуға болмайды. Жан-жүрегімен түйсініп, әлденеше рет қарап шыққан жөн. Өз ұлтын сүйген, 
елін-жерін аялайтын жан осылай етсе керек!»-дейді. Біздің топтың студенттері профессор 
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С.Садықовтың ұсынуымен мақаланы оқып шықты. Профессор тағы бір пікірінде: «Мемлекет басшысы 
бағдарламалық мақаласының қорытындысында екі дәуір түйіскен өлара шақта Қазақстанға түбегейлі 
жаңғыру және жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп 
отырғанына халықтың назарын аудара отырып, «Мен барша қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ 
жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін» дейді. Қасиетті 
Түркістан халқы мен білім ордасының студенттері Елбасының рухани жаңғыруға бағытталған 
тебіреністі ой-толғамдары мен айналған бағдарламалық еңбегі уақыт өткен сайын жаңа қырларымен 
жарқырай түсіп, жасампаз белестерге бастауда!»- деп түйін жасайды. 

Ешкі мүйіздеп, экономика езгілеп жатқан заманда мүйізі қарағайдай мемлекеттермен иық тірестіру 
, солармен бірге терезенің тең тұруы, ол қай мемлекетке болмасын оңай шаруа емес. Сол себепті, жас 
та болса бас болып біздің мемлекеттің әлемдік маңызы бар іс-шараларға өзінің ұлттық бейнесін, 
қалпын бүкіл әлемге насихаттап, келбетін брендке айналдыруды тоқтатпаған жөн. Маңызды салаларда 
ауыз толтырып айтарлықтай үлкен жетістердің болып жатуы Қазақстанның жаһанданудағы рөлін 
айқындап, рухани жаңғыруға бет алғандығымызды айғақтайды.[5] 

 Жақсы өмір қоғамға тыныштық сыйлап, үздіксіз серпілістер туындатып тұрады. Елбасымыз жақсы 
өмір сүру үшін адамға өзгеру керектігін айтады. Өзгерістер – жаңа заман талабына сай жүруі керек. 
Басты қағидамызға айналған жаңаша жаңғыру нәтижелі түрде жүзеге асса дейміз. Кемелденіп, 
жаһандық бастамалардағы рөліміз уақыт өткен сайын ерекшелене берсе, келешектен күтер табыс пен 
жеңістер қатарының молаятынына сеніміміз мол. 
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Өңірлік мерзімді баспасөз – әр аймақтың ақпараттық имиджін қалыптастыратын құрал. Ал имидж 

аудиториямен тығыз байланыс орнату барысында пайда болады. Төртінші билік концепциясын 
айқындайтын журналистика билік пен бұқара арасында алтын көпір іспеттес. 

 Мерзімді өңірлік басылымдар Қазақстанның жаңғыруына едәуір үлес қоса алады. Мемлекет 
басшысының тікелей тапсырмасымен елімізде аймақтық масс-медианы сапалы жаңа деңгейде дамыту 
жұмыстары жүргізілуде. Қоғамда өңірлердің, моноқалалардың, аудандар мен ауылдардың өзекті 
проблемаларына қатысты сапалы ақпаратқа деген сұраныс артып отыр. Баспасөз әр уақытта да 
мемлекеттік органдарды жақсы, ашық және тиімді жұмыс істеуі үшін қамшылап отырады. Министр 
Дәурен Абаевтың айтуынша, жергілікті БАҚ барынша дами түскен сайын жергілікті билік деңгейіндегі 
өзарa іс-қимыл жемісті бола түспек. Осы ретте америкалық зерттеу нәтижесін мысалға келтірейік. 
Оларда жергілікті БАҚ аудиториясының көлемі сайлаудағы дауыс берушілердің көп келуіне, 
сайлауалды уәделердің орындалуына және тіпті көшелердің тазалығына да деңгейлес болады екен. 
Яғни,Қазақстандағы өңірлік баспасөздің «100 нақты қадам» Ұлт жоспары аясында еліміздің 
жаңғыртылуына зор үлес қосуына мүмкіндігі бар. [1] 

 Оқырман жедел және өзектi ақпаратты журналдар мен газеттердiң беттерiнен табады. Сондықтан 
мерзімдік баспасөз басылымдарына жазылуды ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлген жөн.  

 Мерзімді басылымдардың қызметі айқындалып, олардың тарихтағы орны көрсетілді. Қазақ 
баспасөзінің тарихы ХІХ ғ. аяғында басталып, бүгінгі күнге дейін жеткендігі және тарихи дамудың әр 
кезеңдерінен өткен отандық газет-журналдардың жалпы жағдайы туралы нақты мәлімет бар.[2] ХІХ ғ. 
аяғы – ХХ ғ.басында, кеңес кезеңінде және тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанда басып шығарылған 

https://wikipedia/
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газеттер мен журналдарға салыстырмалы талдау жасалды. Мерзімді басылымдарды зерттеу барысында 
қосымша дерек ретінде цензура мен цензура құжаттарының рөлі талданды. 

Тарихи деректердің бір түрі мезгіл-мезгіл шығып тұратын ұзақ мерзімді басылымдар болып 
табылады. Оның атқаратын қызметтері — қоғамдық ой-пікірді ұйымдастыру, мемлекетке 
идеологиялық тұрғыдан ықпал ету, экономикалық, саяси және мәдени ахуал бойынша ақпарат беру, 
басқару жүйесінде кері байланыс орнату. 

 Мерзімдік басылымдардың негізі — газеттер мен журналдар. 
Газет - негізінен күнделікті оқиғалар туралы хабарлар ұйымдастыру мен түрлі ақпараттық 

материалдар басып шығару мақсатындағы мерзімдік басылым. Ол күн сайын немесе әр аптаның белгілі 
күндері ғана шығып тұрады. 

Журнал - түрлі саяси, ғылыми материалдардан кітап түрінде ай сайын (немесе екі айда бір, әлде үш 
айда бір) шығып тұратын мерзімдік басылым. 

 Мағынасына немесе мақсатына қарай топтастырылған баспасөз басылымдарының саны өте көп. 
Олардың топтастырылуы көп жағдайда белгілі практикалық мақсаттарға байланысты болады. Бірақ ол 
тұтас және бірыңғай ғылыми жүйеге келтіру бола алмайды, тіпті топтастырудың өзі де емес Ғылыми 
және арнайы басылымдар иллюстративтік басылым да болып келеді. Сол сияқты көптеген салалық 
басылымдардың органдары да тым тар шеңбердегі арнайы басылым бола алады. 

 Мағынасы жан-жақты мерзімдік баспасөз басылымдарының көпшілігі олардың бірыңғай 
нормативтік жүйесін жасау мүмкіндік бермейді. 

Сондықтан баспасөз органына, оның жеке материалдарына көңіл аударуда ең алдымен басылған 
материалдардың жалпы белгілерін анықтап, соның негізінде оны басылымның бір түріне жатқызу 
керек. 

 Деректанулық ерекшеліктеріне сәйкес баспасөз басылымдарын зерттеудің негізігі екі жолы бар: 
біріншісі — баспасөз органын бірыңғай дерек көзі ретінде жан-жақты зерттеу; екіншісі — баспасөз 
органынан тақырып бойынша дерек текстерді (олар осы орган туралы тақырыпта болмаса да) тауып 
алу және зерттеу. Бұл екі жолды бірінен-бірін ажыратуға жене біріне-бірін қарсы қоюға болмайды. 
Олар өзара тығыз байланысты. Деректанушы тарихшы баспасөз басылымын қараудың бірінші 
жолында осы органның барлық жеке деректерінің топтарын анықтауға тиісті. Екінші кезекте зерттеуші 
жеке дерек тексті зерттеп, оны пайдалануда сол баспасөз басылымын (оның сипатын, әрбір жеке дерек 
тексті қамтыған мақалалардың басылуының себептері мен уақытын) тұтасымен 
назарынан тыс қалдырмауға міндетті 

 Кез келген мемлекеттің қуаты халқының сапасында екендігі белгілі. 
Елдің рухы жоғары болса, мәдени деңгейі, тұрмыс жағдайы ешкімнен кем болмаса, бұл мемлекет 

басқалармен терезесі тең қатарлас өмір сүруге мүмкіндік алар еді. 
 Ұлттық идея негізі – туған жерге сүйіспеншілік, халықтың тарихына, тіліне, әдебиетіне, салт-

санасына, әдет-ғұрпына, ырымдары мен тыйымдарына, жөн-жоралғысына қызығушылық арқылы 
қалыптасады. 

Ол – ұлттың болмысы, психологиялық өзіндік ерекшелігі. Ұлт бар жерде ол да бар. Ұлтпен бірге 
өмір сүреді, жойылмайды. Бірақ уақытына қарай, жағдайына қарай икемделуі мүмкін. 

 27 жыл тарих үшін үлкен меже емес. Осы жылдар ішінде қазақ тілі мемлекеттік дәреже алса да 
неге көпшіліктің тілі болмады деп реніш білдіруге болмайды. Амандық болса мемлекеттік тіл күн көріс 
көзі болатындығын да көреміз. Тілді білуге құштарлық тарихты білуге әкеледі. Ал бұлар ұлттық 
идеяның қайнар көздері.Сөз жоқ, ұлттық идеяның біздің елімізде негізі бар. Бірақ толық қалыптасып 
болды деп айта алмаймыз. 

 Біз Свердлов, Герцен, Гашек, Таран көшелерінің атын өзгерту мәселелеріне араластық. Осы 
жағдайда ұлты басқа болса да мемлекеттік мүддені жоғары қойған азаматтарды кездестірдік. Тек 
қарапайым азаматтар ғана емес, сонымен қатар қалалық, облыстық маслихат депутаттарының 
арасында көрегендік танытқандар басым болды. 

 Мұның өзі ұлттық идеяның біздің өңірде де бой алғандығының көрінісі. Мақаланың арқауына 
айналған тақырып терең де, әрі күрделі. Оның бір ғана шетін қозғап отырмыз. Егер оқырманды 
қызықтыра алсақ, келешекте оның басқа да қырларына тоқталармыз. 

 Ұлттық идеяның табиғатын түсіну үшін, алдымен «идея» мен «ұлт» түсініктерінің ғылыми 
анықтамаларына тоқталуымыз қажет. Идея сөзі грек тілінен аударғанда – көрініп тұрған нәрсе, бейне, 
яғни, мағына, ой, пікір, маңыз, мән ұғымдарын білдіретін, түрлі мағынада қолданылатын 
философиялық термин. Идея болуға тиістінің жалпы кескінін көрсетеді, соның жалпы бағытын 
анықтайды. Сол идеяның негізінде кейін тұтас бір жүйелер, олардың нақты түрлері мен формалары 
өрбиді. Тағы бір ескеретініміз, ұлттық идеяны жай ғана ойлап табу мүмкін емес және белгілі бір 
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әлеуметтік, саяси және мәдени кеңістікте қалыптасқан әрі өрбіген ұлттық идея кездейсоқ құбылыс 
емес. Бүгінде қазақстандық қоғамда да мемлекетіміздің болашақ даму бағытына қатысты ұлттық идея 
мен мемлекеттік идеология қандай болуы тиіс деген қызу пікірталас қалыптасып отырғандығын 
аңғаруға болады. Бұл мәселеде Қазақстанның зиялы қауым өкілдерінің пікірлері келесідей бағыттарға 
бөлінеді: 

 – кеңестік заманда ұмыт болған дәстүрлі мәдени құндылықтарды қайта жаңғырту және нығайту; – 
батыс құндылықтарын енгізу; 

 – батыс құндылықтар жүйесі мен дәстүрлі сананың араласуы. Сонымен қатар, елімізде анағұрлым 
кең интеграцияны білдіретін «еуразияшылдық» идеясы да кеңінен талқыланады. Сондай-ақ, қоғамның 
идеялық шоғырлануына септігін тигізетін әлеуметтік-экономикалық сипаттағы «Қазақстан – 2030» 
стратегиясы, «Әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің санатына ену», «Зияткерлік ұлт қалыптастыру» 
идеялары да соңғы кездері ресми билік тарапынан да, бейресми ұйымдар тарапынан да қызу 
пікірталастар тудырып отыр. Президент Назарбаевтың пікірінше, ұлттық идея қоғамның дамуынан 
туындайды.[3] Осыған орай «Қазақстан-2030» Стратегиясы біздің осы заманғы ұлттық идеямыздың 
негізі бола алады дей келе, ұлттық идеяның мынадай басты тұғырларын анықтайды: бірінші тұғыры – 
ел бірлігі; екінші тұғыры – экономиканың бәсекеге қабілеттілігі; үшінші тұғыры – интеллектуалдық 
жасампаз қоғам; төртінші тұғыры – өркениетті мемлекет. «Ұлттық идея» дегенде де біз тек қазақ 
халқының идеясы туралы емес, жалпы Қазақстан халықтарының идеясы туралы сөз болып отыр деп 
түсінуіміз қажет. Сонда, ұлттық идея – қазақ ұлтының және Қазақстан жерін мекендеген өзге ұлттық 
диаспора өкілдерінің қатысуымен жасалады. 
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Начало ХХІ века характеризуется стремительным ростом информационных потоков, оказывающих 

влияние на формирование личности молодого поколения. Современные средства массовой 
коммуникации получают все большее распространение в молодежной среде, поэтому актуализируется 
проблема отсутствия теоретической базы и методики практического внедрения современных СМИ в 
работу с молодежью, повышения ее информационно-коммуникативной культуры. 

По мнению специалистов, в последующие 20 лет количество/поток информации будет удваиваться 
каждые 73 дня, а количество изобретений возрастет в несколько раз в последующие десятилетия. ХХІ 
век определяется как век знаний, преобразующие индустриальную экономику в интеллектуальную 
сферу. Информационная осведомленность станет важной предпосылкой экономического роста и 
конкурентоспособности любого государства.4  

С теоретической точки зрения, специфика культуры информационного пространства активно 
исследуется многими учеными. 5  Ведущим принципом этой культуры определяется глобальность, 
поскольку в обмене информацией нет ни пространственных, ни временных, ни политических 
ограничений, следствием становится плотное взаимопроникновение культур.6  

                                                           
4 Роль информационного пространства в формировании личности. https://16215s030.edusite.ru/p17aa1.html 
5 C.: Муминов Ф. Баратов Ш. Информационно-психологическая безопасность в открытых информационных системах, 
Ташкент: УМЭД. 2013; Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2003, Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия. М., 2010. 
6 Шейко В. М. Культура. Цивилизация. Глобализация (конец ХIХ-начало ХХ в.): монография: в 2 т. / В. М. Шейко.– Х.: 
Основа, 2001. –Т.1. – 520 с.// http://jurnal.org/articles/2014/ped34.html 
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Обладать большим объемом информации становится жизненной потребностью и необходимостью. 
И возникают вопросы: как эффективно пользоваться этим благом и как это отразится на формировании 
личности молодого человека, в том числе -студента? 

Студенты - одна из наиболее активных социальных групп. В Узбекистане, например, молодежь 
составляет около 60% населения, и это указывает на значимость работы с данной социальной группой. 
Именно молодое поколение больше всего подвержено влиянию различного рода информационных 
материалов, что нередко приводит вызывает негативные последствия. Для предупреждения этого 
важно активное воспитание и формирование информационной культуры молодежи.  

Современное общество повсеместно задействовано на работе с информацией. Значение 
материальных благ несколько снижается, тогда как обладание информацией/знанием становится 
основной ценностью.  

Изучение количественного и качественного состава информационных потоков позволяет сделать 
следующий вывод: наблюдается небывалый рост объема новой информации, источников их 
распространения и возможностей оперативного доступа к ним. Хотя качество получаемой информации 
не всегда способствует формированию нравственной культуры личности.  

Современные СМИ задают характерные для массовой культуры «идеальные» образцы и нормы 
поведения личности, которые проецируются на молодежь и активно ею усваиваются. Студенты, 
учащееся школ, лицеев ежедневно пользуются интернетом, другими каналами СМИ исходя из своих 
интересов. В интернете в основном популярен поисковый сервис, специальная база данных для 
студентов. Да и современный учебный процесс диктует необходимость частого обращения к 
интернету. Однако, погрузившись в интернет, разного рода СМИ молодежь проводит в них весь свой 
досуг и ценное время, посматривая передачи, фильмы и слушая музыку развлекательного характера. А 
это все не может не влиять и не снижать их интеллектуальный, научно-образовательный уровень, 
изменять их реальное поведение.  

Телевидение, к примеру, сильно воздействует на поступки молодых, наносит определенный ущерб 
характеру их общения с реально окружающим миром, служит стимулом для подражаниям «готового» 
поведения героя какого-нибудь боевика или триллера, не надо ничего самому придумывать, самому 
искать путь к истине, размышлять и смысле жизни. Пропагандируя определенные типы поведения, эти 
захватывающие фильмы, формируют у молодых людей соответствующие установки. Специалисты 
также подчеркивают, что телевидение является мощным рычагом для определения жизненных 
ориентаций учащейся молодежи, продвигает стандарты «красивой» жизни. Чрезмерное увлечение 
телевидением приводит к принижению, недооценке собственной жизни, частичной потере жизненных 
установок, целей и взращиванию амбиций, лживой самоуверенности. Это приводит и к образованию 
информационного вакуума, где отсутствуют реальные ценности, ориентиры.  

Переизбыток информационных потоков всегда негативно отражается на формирование личности. 
Чрезмерный объем информации притупляет чувствительность, отрицательно воздействует на нервную 
систему, вызывает переутомление и усталость, отвлекает мысль от процесса духовного и физического 
развития. В результате переизбытка информации снижается эффективность обучения и успеваемость 
учащихся.  

Особенно негативно воздействует демонстрация на телевидении и в компьютерных играх сцен 
насилия, жестокости, конформизма, потребительских взглядов. Ведь юные зрители с еще 
несформированным сознанием и отсутствием идеологического иммунитета воспринимают все это как 
реальность, настоящее искусство.7  

Проблемой информационной сферы Узбекистана является и то, что отсутствуют компьютерные 
программы, специальные канал, телерадио-передачи, которые с интересом могли бы увлечь большую 
часть подростков, учащихся, развивать их познавательные способности. Большинство передач 
направлено на взрослую аудиторию и имеют при знаки массовой культуры. 

В этом случае, на наш взгляд целесообразнее развивать в молодых способность и навыки к 
самостоятельному и критическому отношению, оценке событий, научить их больше доверять и 
полагаться на высокие морально-этические критерии, которые утверждаются нашими родителями и 
педагогами. 

Средства массовые информации в целом несут большой положительный заряд для прогрессивного 
развития общества. Они держат нас курсе о происходящих международных и политических событиях, 
утоляя "информационный голод". Потому мы всегда в курсе о современной жизни Узбекистана и 

                                                           
7 Масол Л. Телевидение в эстетическом воспитании современных школьников / Л. Масол // Путь образования. – 2003. – С. 
28-33.// http://jurnal.org/articles/2014/ped34.html  

http://jurnal.org/articles/2014/ped34.html
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других зарубежных стран. СМИ повышают общую политическую культуру населения. Сегодня в 
Узбекистане активно идет процесс виртуализации деятельности государственных учреждений, 
электронные масс-медиа становятся площадкой для общения власти с гражданами, выяснения их нужд, 
проблем социального обустройства общества. Это осуществляется на основе активной обратной связи 
управленческих структур с широкими слоями населения, что в свою очередь служит и критерием 
эффективного управления.  

Сфера образования Узбекистана делает ставку на передовые научные знания, на 
квалифицированных специалистов, способных профессионально анализировать, классифицировать 
различного рода информации. В задачу образования входит также формирование у современного 
человека способности самостоятельно находить полезную информацию, правильно использовать ее, 
применять для реализации благотворных целей. Необходимо с раннего школьного возраста 
воспитывать у детей информационную культуру, умение отбирать и оценивать информационные 
материалы, которые циркулируют большим потоком в различных видах СМИ, преимущественно в 
глобальных сетях и каналах. 

 
 
 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ В УзГУМЯ 

 
А. АЛИМОВА 

студентка 3 курса факультета «Международная журналистика» 
Узбекского государственного университета мировых языков (Узбекистан) 

 
На факультете международной журналистики Узбекского государственного университета мировых 

языков большое внимание уделяется профессиональной подготовке будущих специалистов в области 
средств массовой информации. Целью учебной практики является получение первичных 
профессиональных умений и навыков, ознакомление с деятельностью СМИ, включение в 
производственную деятельность, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. Главная задача практики – помочь студентам определить свое кредо, найти себя в данной 
сфере, доказать профессиональную состоятельность, постараться выработать свой узнаваемый стиль. 
Кроме того, будущим журналистам жизненно важно приобщаться к проблемам редакционных, 
студийных будней, участвовать в разработке концепций и стратегий компаний. 

Отдел практики и деканат факультета перед студентами ставят задачу в период практики овладеть 
навыками подготовки выпусков радио-телевизионных передач, печатных и интернет- материалов. 
Работа по руководству практикой организована на основе специально разработанной Учебной 
программы, где поэтапно обозначены все функции практикантов. Каждый студент на основе 
университетского приказа закрепляется за преподавателем, научным руководителем по практике, 
который в конце оценивает его объем работы, принимает отчет и опубликованные работы.  

Подписывается соглашение о сотрудничестве между факультетом и редакциями о проведении 
стажировок. За организацию и прохождение практики несет ответственность декан факультета. 
Помимо этого, во время практики кафедра факультета преподавательским и методическим 
руководством, обеспечивают выполнение программ стажировок и планов. Высшее учебное заведение 
может включать в себя другие виды практики в соответствии с требованиями кадров, с учетом решения 
Ученого совета можно вводить другие направления по специфики. 

Студенты журналистики начинают практику с 1го курса. Время прохождении практики с каждым 
курсом увеличивается.  

Первая практика является учебно-ознакомительной, вторая, третья – производственными, 
четвертая – преддипломной. 

Начиная с I курса студенты-журналисты проходят летнюю практику в средствах массовой 
информации. Практика является эффективной составляющей учебного процесса, так как на рабочих 
местах у ребят есть возможность получить практические навыки будущей специальности. Программа 
практики предполагает изучение практического опыта редакций газет с целью закрепления 
теоретических представлений об организации работы редакционных коллективов, а также подготовку 
фотоматериалов и журналистских материалов не менее 5ти. 

Программа весенней и летней практики для студентов II курса предполагает подготовку к печати 
журналистских материалов в следующих жанрах: в оперативно-новостном жанре заметки 
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(хроникальной – обязательно, краткой, развернутой – на выбор), в оперативно-исследовательских 
жанрах интервью, репортажа, отчета, а также в исследовательско-новостном жанре корреспонденции. 
Общее количество должно составлять не менее 10ти опубликованных материалов. Также на этом курсе 
могут начать специализироваться в радиовещательных компаниях, которое предполагает изучение 
практического опыта новостных служб местных радиостанций с целью закрепления теоретических 
представлений об организации работы редакционных коллективов, а также подготовку 
информационных материалов и аудиосюжетов для выпусков новостей. Возможна подготовка 
радиопередачи или цикла материалов проблемно-постановочного характера (хронометраж общего 
эфирного времени не менее 20 минут). 

Многие проходят практику в ведущих узбекских телевизионных каналах-«Узбекистан 24», 
«Узрепорт», «My5» (Менинг юртим) и др. также немало желающих идти стажироваться в студиях 
радиовещания «Узбекистан 24»,» Ёшлар», «Авторадио», в периодических печатных изданиях - 
«Вечерний Ташкент», «Правда Востока», «Народное слово», в интернет-изданиях - «Kun.uz», 
«Daryo.uz», «Nuz.uz» и пресс-службах, пресс-центрах. 

На основе Устава факультета международной журналистики УзГУМЯ практика студентов 
осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 
образования, а практические программы разрабатываются и утверждаются факультетом с учетом 
качественных требований выбранного направления (специализации). 

Программа практики для студентов III курса, специализирующихся в компаниях телевещания, 
предполагает изучение практического опыта редакций местных телекомпаний с целью закрепления 
теоретических представлений об организации работы редакционных коллективов, а также подготовку 
в качестве корреспондентов цикла материалов проблемно-постановочного характера (не менее 10 
сюжетов или не менее 15 минут смонтированного материала). Обязательно должен быть представлен 
сценарный план сюжетов и диск с выходами в эфир. 

Преддипломная практика, предусмотренная на 4 курсе для студентов факультета международной 
журналистики УзГУМЯ, дает будущим специалистам мощный инструментарий навыков работы в 
разных видах СМИ: на радио, телевидении, в печатных СМИ, пресс-службах, рекламных и 
информационных агентствах, в медиахолдингах. Цель, задачи и программу преддипломной практики 
для конкретного студента определяет руководитель дипломной работы в соответствии с темой, целью 
и задачами выпускной работы бакалавриата. При завершении определенного периода практики 
каждый студент должен представить отчёт, свои материалы, опубликованные за время прохождения 
стажировки. Ежегодно в ноябре месяце на факультете традиционно проводится практическая 
конференция «Презентуем практику» (“Amaliyot E’tirofi“), где лучшие, победители по тем или иным 
номинациям, направлениям СМИ награждаются почетными грамотами и подарками.  

Таким образом, учебная практика – это неотъемлемая часть обучения, где студенты закрепляют 
полученные теоретические знания в журналистской деятельности, повышают профессиональные 
умения, мастерство. По большому счету студент на практике еще раз здраво оценивает себя, свои 
способности и решает в какой области масс-медиа ему лучше работается или вообще правильно ли он 
сделал выбор профессии и определил жизненный путь. 

 
 

ЖАҢА МЕДИА МҮМКІНДІКТЕРІ ЖӘНЕ БЛОГТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА  
 

М. ҚҰРМАНҒАЛИЕВА  
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың  

журналистика мамандығының 4 курс студенті 
Жетекшісі: А. Жолмаханова 

Қорқыт ата атындағы ҚМУ аға оқытушысы 
 

Журналистика саласы бірнеше ғасырлар иірімінде қарыштап дамыды. Алғаш кітап басып шығару 
ісінен басталған баспа ісі бүгінде цифрлық жүйеге ойысты. ХVІ ғасырда газет, ХVІІ ғасырда журнал 
шықса, ХХ ғасырда телеарна мен радио тыңдармандарды таң қалдырды. Ал «ақпарат ғасыры» аталған 
ХХІ ғасыр осының барлығын бір арнаға тоғыстырды. Бүгінде БАҚ саласында блогтық 
журналистиканың алар орны ерекше. 

«Блог» сөзі алғашында «web log» термині ретінде қолданылды. Ғаламтор желісінде Тим Бернерс-
Лидің 1992 жылдан бастап жаңалық жариялаған парақшасы – ең алғашқы блог деген мәлімет 
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сақталған. Кейіннен 1999 жылы ашылған Blogger.com сайты блоггингтің дамуына итермеледі. Бұл 
жоба сол кезде Францискодағы Pyra Labs компьютерлік компаниясының бастауымен жарық көрді. [1] 

Бұл терминді 1997 жылдың 17 желтоқсанында Йорн Баргер енгізді. Кейіннен «web log» тіркесі «we 
blog» тіркесіне ауысып, соның нәтижесінде жаңа сөз «блог» пайда болды. Бұл жаңа терминнің авторы 
ретінде 1999 жылы өзінің Peterme.com блогында бұл сөзді әзіл ретінде қолданған Петр Мерхольз 
саналады. [2] 

 Қоғам арасында әлеуметтік желі белсенділерін «блогерлер» деп атап кеғледі. Бірақ, бұл қате пікір. 
Себебі блог жұмысы - оңай шаруа емес. Тіпті оның дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарынан бірнеше 
артықшылықтары мен өзгешеліктері бар. Жалпы, блогтық журналистиканы дамытып отырған 
блогерлер дегеніміз кім? Блогерлер – еркін адамдар. Олар өздерінің жеке парақшаларына көңілін 
алаңдатып, ойын мазалаған дүниелерді, тіпті қоғамда орын алып жатқан саяси оқиғаларды ашық жаза 
алады. Олар ешкімнің артынан шам алып түспейді, олар нені қажет деп санаса, соны мәселе етіп 
көтереді. Кейде блогерлер тек өзінің «менін» көрсетуі үшін жазба қалдыруы мүмкін. Міне, блогерлерге 
тән осы қасиеттер дәстүрлі журналистикадан блогтық журналистиканы өзгешелендіріп тұрады. Бұдан 
бөлек блогтар бірнеше түрге бөлінетіндігімен ерекшеленеді: 1) мәтіндік блог – аты айтып тұрғандай, 
оның мазмұны – мәтін. 2) фотоблог – оның негізгі мазмұны: фотографиялар; 3) музыкалық блог: 
музыка құрастыратын блогтар; 4) подкаст және блогкастинг (МР3-файл түрінде қаланатын блогтар); 
5) видеоблог; видеофаил түрінде көрсетілетін блогтар [3].  

1990 жылдары елімізде ақпараттандыру саласы белең алды. 1991 жылдың сәуір айында «Парасат» 
фирмасы базасында RELCOM жүйесінің Қазақстандағы алғашқы аймақтық торабы ашылса, 1994 
жылы қыркүйекте алғаш рет KZ домені тіркеліп, екі жылдан кейін интернет жүйесі жұмыс істеді. Оны 
тұтынушылар саны да арта түсті. Содан бастап ғаламтор қызметі өсіп, сол торда танымалдылық артты. 
Тіпті, бұл біздің еліміздегі мультимедиялық журналистиканың дамуына алып келді. Әр түрлі фотолар 
мен видеолар, гипермәтіндер, инфографикалар, қысқа әрі нақты жазылған мақалалар, қызықты 
ақпараттар газет бетіндегі көлдей мақаладан шаршаған оқырманды қуантты. Расымен, саиттардың, 
блогерлердің жазбалары дәстүрлі журналистикаға қарағанда қызықты еді. Осы орайда біз тілге тиек 
етіп тұрақты жұмыс істеп тұрған бірнеше сайттарды айта аламыз. Олар: «Abai.kz» ақпараттық порталы, 
«Мінбер» ұлттық интернет газеті, «Замандас», Masa.kz, Bag.kz, т.б. және т.б.. Бұл сайттар 
аудиториямен тығыз байланыс орнатып, әр мәселені көтеріп, халықтан оң бағасын алып отыр. Блогтық 
журналистикада сайттар мен порталдардан бөлек, жеке блогерлердің де алар орны ерекше. Қазіргі 
таңда әлеуметтік желілерде белсенділік танытып, өз оқырмандарын тауып жатқан журналистер мен 
қоғам қайраткерлері аз емес. Олар елімізде және шетелде болып жатқан оқиғаларға өз ойларын білдіріп 
қана қоймай, мәселенің түйінін тарқату үшін тиімді ұсыныс айта біледі. Осы орайда Facebook.соm 
желісінде ең танымал блогерлердің тізімі жасалды.  

1. «Асыл арна» телеарнасының директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Мұхамеджан Тазабек көш бастап тұр. Оған жазылушылардың саны – 39 921; 

2. Ал, екінші орында шығыстанушы, тарихшы, журналист Айжан Хамит. Жазылушылар саны – 
23 401; 

3. Келесі кезекте «Намыс» клубының жетекшісі, кәсіпкер Ғазиз Төртбаев. Жазылушылар саны 
– 23 401; 

4. Танымал тележурналист, продюссер Серік Аббас – Шах төртінші орынға жайғасты. Оның 
жазылушылар саны – 14 333. [4].  

Бұдан бөлек болашақ жас журналистер іздеп оқитын блогерлердің тізімі де бар. Олардың 
қатарында «Хабар» агенттігінің арнайы жобалар қызметінің жетекшісі Өркен Кенжебек, журналист 
Руслан Желдірбай, жазушы әрі журналист Бейбіт Сарыбай, PR менеджер Берік Сұлтан, тележүргізуші 
Нұрбек Бекбаубар.  

Әдеби-мәдени, саяси және басқа да сан-саланы қамтып жазатын блогерлер үшін елімізде қазір 
мүмкіндіктер жасалуда. Қазақ контентін шетелдік деңгейге жеткізу, интернетті сауатты пайдалану, 
жастардың бос уақытын тек сурет жүктеуден сақтау мәселесін шешу барысында блогерлердің атқарар 
ролі зор. Осы орайда 2012 жылы Алматыда «Онлайн журналистика және блогинг» атты конференция 
өз жұмысын жүргізген болатын. Онда қазақ тілді блогинг мәселесі талқыланды. Мамандар қазақ тілді 
блогсфера дамып келе жатқандығын, бірақ қарқыны төмен екенін алға тартты. Шараға қатысқан 
блогшы Бақытжан Бұқарбай сол сәтте: «Қазақ тілі блогсфераның қарқыны бәсең болуының бірінші 
себебі, mail-ru. Содан соң қазақ тілділер өздері оқшауланып алады, диалог орната бермейді» , - деген 
пікірін білдірді. Бұдан кейін спикер Жалғас Ертай: «Қазақ тілді сайттардың сапасын арттыру арқылы 
жарнама нарығынан түсетін қаржыны көбейту керек» дей келе қазақ тілді аудиторияда блогерлік 
жұмысқа қызығушылық көп екенін алға тартады. Ал, осы конференцияны ұйымдастыруға мұрындық 
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болып отырған yvison.kz блог – тұғырнамасының редакторы Әлия Сембайдың айтуынша: «Қазақ 
тіліндегі старт-аптың жоқтығының негізгі себебі өз аудиторияларын нақты анықтамаған. Қазақ тілді 
көп саиттар жарнаманы дұрыс пайдаланбайды. Қазақ тілді болсын, орыс тілді болсын, веб-жобаларда 
жаңа идея жоқ. Қазақ тілді блогшыларымыздың ортақ тақырыбы – мәдени – танымдық блогтар, 
өздерінің жеке өмірлері», - деп қазақ блогсферасының ақсап тұрған жерін жеткізеді. [5].  

Егер блогты «күнделік» деп қарастыратын болсақ, ол шынында да жеке адамның электронды 
жазбасы. Бірақ, «бұл менің жеке жазбам» деп әр адам кез-келген нәрсені жаза беруге болмайды. Блог 
жазуда да ескеретін бірнеше ережелер мен әлеумет үшін қызықты болатын тақырыптар тізімі бар. 
Интернет желісінде жарияланатын мәселелердің көбісі саяси, кәсіби, жалпы танымдық, пиар және 
жарнама екенін бірден аңғаруға болады. Кей блогерлер әзіл – оспақтық блог жариялап, билік 
басындағыларды сөзбен шымшылап алады. Мәселен, Қызылорда қаласындағы танымал журналист, 
жазушы Елубай Әуезов. Ол қоғамның көкейкесті мәселелерін өзінің өлең шумақтары арқылы 
жеткізеді. Ал, танымал тележүргізуші Серік Аббас-шах билік басындағылардың мүлт еткен, 
жаңылысып, қате кеткен тұстарын фотоколлаж жасау арқылы сынайды. Жалпы, әртүрлі әлеуметтік 
желілердегі блогтарға қарап оларды қолданушылардың көбі жастар екенін аңғару қиын емес. 
Солардың ішінде студенттер мен журналистердің қарасы қалың. Соңғы кездері ғана жеке кәсіпкерлер 
мен психологтар, фудблогерлер әлеуметтік желілерде төбе көрсетуде. Алайда, интернет ешкімнің 
еншілігінде емес. Біз «сен блог жазасың, сен жазбайсың» деп шектеу қоя алмаймыз. Бірақ сан мыңдаған 
интернет қолданушылардың арасынан оқ бойы оза шығып, танымалдылыққа қол жеткізу айтарлықтай 
оңай емес. Егер сіз аудиторияңызды кеңейтіп, оқырмандар санын арттырғыңыз келсе блогтық жазба 
түрлерін меңгергеніңіз абзал.  

Олар жұлдызды тарих - өз ортаңыздағы танымал тұлға туралы баяндасаңыз болады. Оның 
жетістікке қалай жеткенін оқырмандарыңызға әңгімелеп беріңіз. Келесі шолу жасау. Мұнда барлығы 
қарапайым. Тақырыпқа байланысты немесе әлеуметтегі маңызды жаңалықтарға қысқа әрі нақты шолу 
жасап кетіңіз. Бұдан кейін сыни мақалаға да орын берсеңіз болады. Бұл шолуға қарама-қарсы бағыт. 
Егер шолуда бір тауарды немесе қызмет түрін саралап жазсаңыз, сыни мақалады сол нәрсенің ұнамаған 
тұсын сынауға болады. Оқырмандарыңызды жалықтырып алмас үшін позитивті постты да ұмыт 
қалдырмау керек. Басыңыздан өткен қызықты оқиғалар немесе балалық шақтағы естеліктер сіздің 
жазылушыларыңызға жағымды көңіл сыйлайды. [6]. 

Қазіргі статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әлемдегі ғаламтор жүйесін пайдаланушылардың 
саны 2,4 млрд.адамға жетеді екен. Осыған қарап-ақ блогтар мен оларды пайдаланушылардың 
қызығушылығын аңғаруға болады. Бірақ, интернет бетінде тек танымалдардың аты ғана бірінші 
орынға шығады. Осындай лектердің қатарында біздің елімізде алғашқы болып блог жүргізген Эльвира 
есімді блогшының атын атамай кету мүмкін емес. Ол «Аспаздық» блогты дамытушы. Бұдан кейін 
медиа әлемінде ойып тұрып орын алатын блогшы Асхат Еркімбайды айта аламыз. Ол «Ана тілі», 
«Азамат кз», «Жас қазақ» басылымдарында тілші бола жүріп, өз блогының да құнды материалдарымен 
толықтырып отырған[7]. Бұл блогерлер 2005-2006 жылдары танылса, қазіргі таңда жастардың 
көшбасшы Өркен Кенжебек, Эльвира Ерғалина, Нұрлан Жанай, Айна Досмағамбетқызы, Марфуға 
Шапиян, Динара Болат сынды жас блогерлер көш бастап тұр. Бұлардың қозғайтын тақырыптары сан 
алуан. Бірі туризм жөнінде жазба қалдырса, енді бірі оқыған кітаптарын жариялап көпшіліктің кітап 
оқуға деген қызығушылығы оятады. Ал, енді бірі өмірден алған тәжірибиесімен бөлісіп, санадағы 
кедергілерді жоюға жәрдемдеседі. Жоғарыда аталған жас блогерлердің арасында кімнің қай топта 
екенін аңғару үшін олардың жазылушырын жеке-жеке қарап шықтым.  

1.  Өмірде көптеген қиыншылықтарға кездесіп, қаншама жыл күйзелісте жүрген, кейін санасына 
сілкініс беріп, өзінің өмірін тек жақсылыққа өзгерткен жас блогер Эльвира Ерғалина 64 мың 100 
жазылушысының арқасында бірінші орында. 

2. Әлемдегі және еліміздегі қызықты ақпараттармен бөлісіп отыратын блогер Нұрлан Жанай 61 
мың 300 жазылушысының арқасында екінші орында тұр.  

3. Ал үшінші орында дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралында да, мультимедиялық 
журналистикада да ойып тұрып орын алатын Өркен Кенжебек. Оған жазылушылардың саны – 57 мың 
500.  

4. Төртінші тұғырға табан тіреген жиһанкез блогер – Динара Болат. Оның жеке блогын 
қараушылардың саны – 37 мың 600 

5. Бесінші кезекте қыз-келіншектерді ажырасудан сақтандырып, бала тәрбиесіне көңіл аудару 
керектігін және әйел адамның өзін бағалауы жайында сөз қозғап жүрген – Айна Досмағамбетқызы. 
Жазылушылар саны – 28 мың 500. 
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6.  Алтыншы орында кітап оқудың шеберлігімен бөлісетін және Қазақстанның көрікті 
жерлерімен таныстыратын – Марфуға Шапиян. Жазылушылар саны – 25 мың 800.  

Осы аздаған мәліметтерге қарап, қазіргі таңда интернет пайдаланушылардың қандай тақырыпқа 
қызығатыны, қай блогерді оқитынын аңғаруға болады. Міне, осындай қызықты да құнды ақпараттың 
аудиториясы ауқымды болады. Әрі блогерлер қоғамды тәрбиелеушілер ретінде қызмет атқарады. 
Олардың әр жазған посттары желіде демде танымалдыққа ие болып, кем дегенде 100 адамның ойын 
өзгертуге ықпал етеді. Сол себепті блогерлер өзіне жүктелген жауапкершілікті сезіне білу керек. Олар 
еркін кеңістікте әрекет еттім деп этика мен эстетиканы, оқырманын бағалауды ұмытпаған жөн. Және 
өзі таңдаған саланы құрметтеу қажет. Осы орайда қоғамдық пікірді қалыптастыратын блогерлерге 
мемлекеттің де көзқарасы оң болуы керек. Ол үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 
қарқынды дамуы, блогтардың «желілік» мәні мен ерекшелігін есепке ала отырып, мемлекет 
блогсферадағы ақпараттық ағымдарды реттестірудің жаңа тетіктерін қалыптастыру қажет. Бірақ 
аталған әдістер дәстүрлі БАҚ қолданылатын әдістерден мүлдем өзгеше болуы шарт. Интернет – 
кеңістіктегі қатынастарды реттестіруге қажетті жаңа әдістерді қалыптастыруда негізгі орын ғылымға 
берілуі тиіс. Тек ғылыми негіздегі әдістер ғана билік институттары мен интернет пайдаланушылар 
арасындағы өзара қарым – қатынастың тұрақты жүйесін қалыптастыруға көмек бола алады[8].  

Өмірімізге осындай жаңа серпін әкелген жаңа медианың журналистикаға әсері орасан. 
Журналистикада жаңа медианың жаңа форматы дүниеге келді. Қазақстандық порталдар, сайттар, 
форумдар мен блогтар танымал бола бастады. Қазақ тілді домендер мен хостингтердің саны күннен-
күнге артуда. Адамдарға күн өткен сайын ақпарат алу оңай болып барады. Тіпті, дәстүрлі БАҚ-тардың 
өздеріне тән веб-сайты, порталы, әлеуметтік желілері бар. Бұл дәстүрлі бұқаралық ақпарат 
құралдарының өзі жаңа медиа арқылы ақпарат айдынына шығып отыр дегенді білдіреді.  
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3. Уикипедия ашық энциклопедиясындағы мәліметтер  
4. SMMжәне блогтық журналистика – әдістемелік құрал  
5. Бегім Ораз – Мұхаммед. Азаттық радиосы.  
6. Веб-редакция қызметі, мультимедиялық құралдар – әдістемелік құрал  
7. Abai.kz ақпараттық порталы 
8. Шайкемелев М., Тоқтаров Е. Блоггинг саяси белсенділіктің түрі ретінде \\ Қоғам және дәуір. -2014. №3. 
 
 

АУДИТОРИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ УЗБЕКИСТАНА 
 

Г. АЗИМОВА 
студентка 5 курса факультета «Международные отношения»  

Университета мировой экономики и дипломатии (Узбекистан)  
 

Печатные СМИ остаются важным средством массовой информации. Вместе с тем следует 
признать, что с возникновением передовых коммуникационных технологий актуальность печатных 
изданий уменьшается. В научной журналистике аудитория определяется как совокупность людей, 
возникающая на основе общности их информационных интересов и потребностей, а также - форм, 
способов и каналов удовлетворения этих потребителей. Исследователь В. Касьянов в книге 
"Социология массовой коммуникации" рассматривает содержание этого определения как 
массовидную социальную общность, объединённую участием в потреблении информационной 
продукции, указывает также на неоднородность аудитории СМИ. Она структурируется, 
сегментируется в соответствии с множеством различных критериев: возрастным, тендерным, 
образовательным, экономическим, профессиональным, этническим, региональным, религиозным.8 

С теоретической точки зрения существуют методы исследования аудитории печатных изданий. 
Основным методом измерения аудитории печатной прессы является опрос по вчерашнему дню, - как в 
форме личного интервью, так и в форме телефонного опроса (CATI). Основными параметрами при 
анализе аудитории прессы являются недавность (читал ли респондент издание в последний 
промежуток времени) и частотность (сколько из фиксированного числа последних номеров читал 
респондент); а также частота (интенсивность) прочтения и количество читателей одного 

                                                           
8 См.: Касьянов В. В. Социология массовой коммуникации -- Ростов н/Д : Феникс, 2009.  
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экземпляра издания. Для неежедневных изданий неприменим стандарт опроса по вчерашнему дню, для 
ежемесячных изданий малоинформативен и параметр недавности.9 

Приятно отметить, что Узбекистан имеет широкий круг читающих и интересующихся 
информационными сообщениями людей из самых различных слоев населения. Это касается не только 
художественной и научной литературы, но и периодической печати. 

Для подтверждения данного утверждения можно обойтись и без специальных крупномасштабных 
социологических исследований. Достаточно просто пройтись по улице, проехать в общественном 
транспорте или заглянуть в какой-нибудь дом в час досуга, что я проделала и лично убедилась в этом.  

 На информационном рынке печатной продукции Узбекистана представлены газеты и журналы 
самых различных форматов и тиражей. Они охватывают разные категории читателей. В последние 
несколько лет значительно расширилась тематика, география и направленность периодических 
изданий. Это было выявлено нами при проведении журналистского расследования, изучении 
предпочтений и спроса ташкентских горожан на прессу, покупки газет и журналов в рознице, киосках. 
В ходе наблюдения, беседы и опроса относительно того, какова читательская аудитория 
периодических изданий Узбекистана, ее состав, возраст, интересы было выявлено следующее. Газеты 
«Халк сузи», «Даракчи», «Сугдиена» и некоторые другие пользуются популярностью среди старшего 
поколения людей (от 40 до 80 лет). Они предпочитают быть в курсе событий именно через эти издания, 
нежели через информационно-новостные интернет сайты. Среди рубрик и материалов наиболее 
привлекательными для них являются мировые и локальных новости, здоровье, спорт, развлечения.  

Относительно молодого поколения следует, к сожалению, заметить, что небольшое количество 
молодежи интересуется отечественной периодической печатью. С возрастанием роли 
информационных технологий и интернета, им легче получать любую информацию через эти каналы. 
Интернет являясь основным дистрибьютором новостей и всего прочего заменяет им газеты и журналы. 
В ходе проведенного социального опроса было установлено что, молодежь (от 20-30 лет) с 
удовольствием читают новые узбекские современные журналы такие как как “My Day”, “Junior”, “The 
Mag”, а также газету на английском языке и на русском языке «Uzbekistan today». Привлекает их дизайн 
этих изданий, выполненный в современном стиле.  

Надо признать и тот факт, что очень низка практика подписки на периодические издания. Проблема 
состоит в том, что в основном активными подписчиками становятся юридические лица и различные 
отраслевые специалисты. Частных подписчиков становится с каждым годом все меньше. Среди всех 
типов и форм собственности периодики большое количество в розничной продаже приходится на 
государственные издания. Хотя они не так популярны среди массовой аудитории, зато у них имеется 
достаточное количество постоянных читателей, в том числе и за счет бесплатного распространения в 
государственных и общественных учреждениях.  

Обобщая вышеизложенное, можно заметить, что для рынка прессы актуальными являются такие 
проблемы как сокращение тиражей периодических СМИ, падение интереса к чтению среди молодежи, 
рост конкуренции с цифровой технологией. По статистическим данным, 60 % населения планеты в 
качестве источника информации используют телевидение 10 , а на втором месте по популярности 
находятся газеты — 30 %, социальные сети используют 29 % населения, последним в списке оказалось 
радио — 19 %. Вместе с тем, социальные сети и интернет в целом у большинства пользователей не 
вызывает доверия. Разумеется, традиционные СМИ также могут искажать информацию, но, как 
показывает практика, делают они это гораздо реже по сравнению с соцсетями. Газеты и журналы 
выделяются тем, что проверяют информацию, потому выигрывают в объективности у интернет-СМИ. 
Для получения оптимального результата потребитель стремится получать информацию как через 
традиционные СМИ, так и новые медиа. Печатные издания, считаем, и в будущем сохранят за собой 
традиционную роль поставщиков качественных новостей и информации. Бумажные СМИ, используя 
достижения компьютерной графики, дизайна, превращаются в новый информационный продукт 
и также становятся самым комфортным носителем информации для широкой читательской аудитории. 

По данным Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA), больше половины 
взрослого населения планеты ежедневно читает газеты, при этом в бумажном формате это делает 2,5 
млрд. человек, а в цифровом — более 600 млн. 11  В современном обществе возрастает спрос на 
                                                           
9 Балабанов А. Измерение аудитории прессы.// http://www.media-planning.ru/ru/mediaplanning/ 
theory_and_practice/articles/lesson5.htm 

10 Пушкина Е. Ю. Современное состояние и будущее печатных средств массовой информации // Молодой ученый. — 2014. 
— №8. — С. 411-415. // URL https://moluch.ru/archive/67/11260/ (дата обращения: 11.11.2018). 

11 Там же 

http://www.media-planning.ru/ru/mediaplanning/theory_and_practice/articles/lesson5.htm
http://www.media-planning.ru/ru/mediaplanning/
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качественную и достоверную информацию. Для удовлетворения этих потребностей ведут огромную 
работу редакционные коллективы печатных изданий, профессионалы своего дела. В перспективе 
увеличение количества аудитории печатных изданий Узбекистана видится в создании новых контентов 
газет и журналов, улучшении их качества, в разнообразии стиля, языка публикаций, 
совершенствовании путей доставки информационной продукции. 

 
 

ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ ЖУРНАЛИСТСКИХ КАДРОВ 
 

Н. БУРОНОВ 
студент Узбекского государственного университета мировых языков 

 
В настоящее время в условиях развития сетей массовой коммуникации и усиления 

информационной манипуляции в вопросах обеспечения граждан информацией и свободой слова, 
развития национальной медиа отрасли и создания необходимых предпосылок для их 
жизнедеятельности на уровне мировых стандартов разрабатываются новые межгосударственные 
модели. 

 Подготовка квалифицированных журналистских кадров в Узбекистане осуществляется на 
факультете журналистики Национального университета Узбекистана, на факультете международной 
журналистики Узбекского госуниверситета и на отделении журналистики Каракалпакского 
государственного университета. В 2018г был открыт прием на первый курс в Университет 
журналистики и массовых коммуникаций. Учебные и практические занятия в этих вузах определены 
положениями о высшем образовании В них выдвигаются требования: 

1. Формирование теоретических и практических знаний студентов на основе опыта национальной 
и мировой журналистики в ходе организации учебного процесса. 

2. В процессе обучения наряду с коммуникативными средствами используются и интерактивные 
методы. 

3. Закрепление у студентов теоретических навыков в процессе практической работы. После занятий 
студенты могут практиковаться в редакциях, на телевидении, радиостудиях. 

4. На факультетах журналистики, имеющих при себе свою газету, радиостудии, со стороны 
студентов организуются информационные и развлекательные программы-передачи, что никак не 
мешает учебному процессу в целом. 

Организация открытой трибуны журналистов в системе СМИ, передача объективной и правдивой 
информации для информированной аудитории с учётом её потребностей в информации, использование 
креативных методов при передаче информации стали широко применяться в журналистской практике 
Узбекистана. Развитие средств массовой информации сопровождается количественным и 
качественным ростом негосударственных периодических изданий, теле и радиостудий, редакций, 
комплексов печати, формированием институтов гражданского общества, рекламных агентств, 
информационных служб, медиа коммуникаций, развитием интернет изданий, что создает 
конкурентную среду на информационном рынке. СМИ являются важным действенным фактором в 
укреплении демократических принципов в жизни общества.  

В настоящее время задача подготовки журналистских кадров, отвечающих требованиям мировых 
стандартов успешно решается на факультете международной журналистики Узбекского 
государственного университета мировых языков, который был открыт 26 февраля 1999 года. Здесь 
созданы необходимые условия для подготовки квалифицированных журналистских кадров, способных 
вести деятельность во всех отраслях журналистики, как государственных, так и негосударственных. 
При подготовке журналистов-международников используются следующие методы: 

1. После окончания учебного года студенты направляются на летнюю практику: на телевидение, 
радио, в редакции печатных изданий для закрепления полученных теоретических знаний и 
самостоятельной подготовки журналистского материала. (написание аналитической статьи, 
сообщения, новости, очерка и т.п.)  

2. Для свободного публичного выступления организована радио и телестудия, радиоканал “Талаба 
тўлқини” (Студенческая волна). 

3. В рамках дисциплины «Цифровой журналистики» каждый студент, изучив дизайн газет и 
журналов, готовит свою презентацию, творчески оформляет, верстает на компьютере любимое свое 
издание.  

4. Поощрение одарённых студентов.  
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После летней практики самый лучший журналистский материал поощряются в конкурсе 
“Признание практических работ”, что стимулирует творческую деятельность молодого журналиста.  

Образовательный уровень и качество вуза обеспечивается эффективной организацией учебного 
процесса, ведением научных исследований, созданием системы медиа обучения, повышением 
квалификации и переподготовки журналистов и сотрудников СМИ, разработкой и изданием научных 
трудов, учебных и методических пособий. 

В целях подготовки высоко- квалифицированных журналистских кадров, глубоко освоивших 
специфику журналистики, её научно-теоретические и философско-этические основы, современные 
медиатехники на уровне национальных и мировых стандартов факультет международной 
журналистики УзГУМЯ ведет активное сотрудничество с журналистскими центрами зарубежных 
стран (Корея, Китай, Британия, Индия, Россия).  

Учитывая, что журналистика совершенствуется как отдельная сфера, остро ощущается 
потребность в универсальных квалифицированных журналистах, владеющих в совершенстве 
иностранными языками. Нами предлагается ввести пятидневную неделю обучения на факультетах 
журналистики, это предоставит возможность на постоянной основе практиковаться студентам в 
редакциях СМИ. Также целесообразно для одарённых малообеспеченных студентов, а также студентов 
с ограниченными возможностями при факультетах журналистики университетов организовать 
дистанционное обучение, а также ввести онлайн – занятия, пользуясь технологией обучения смарт.  

Открытие филиалов зарубежных университетов журналистики при действующих в Узбекистане 
университетах предоставляет удобные возможности обучения молодых людей, изъявивших желание 
учиться за границей. В целях закрепления теоретических знаний студентов-журналистов организация 
телевидения и интернет сайтов, радиостудий для студентов и введение в них практических занятий 
квалифицированными журналистами может служить надёжной опорой при выпуске 
высококвалифицированных журналистских кадров. 

 
 

LEARNING LANGUAGES MAYBE NOT ENOUGH IN JOURNALISM 
 

B. ALIMOV  
PhD, Senior lecturer International Journalism Faculty 

Uzbek State World Languages University  
 

In today’s digitalized and globalized age, each future journalist must be able to share his/her information 
directly with foreign audiences. In this way, besides modern IT tools, the foreign languages play very active 
and important role in spreading his/her journalistic stories among people from entire World.  

According to Chiara Grassilli, holder of Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) and founder 
of ItaliaSocialMedia.com, “journalism’s importance is growing stronger as the world comes closer together 
through advancing technologies. The world, however, does not yet speak one common language, and so with 
journalism becoming more important, so does the idea that journalists should know more than one language”.  

She says “if you are a journalist, knowing an additional language could boost your career and help you 
to get more involved in world affairs. Instead of rely on other people’s help to aid you in translation; you can 
get information faster and more directly by being fluent in multiple languages”. 

To be in fluent in foreign languages, today’s students or future journalists have to spend more time and 
make more efforts learning new languages. In this regard except academic courses, they should take some 
extra hours in practice every day and night. They should not worry about making any kind of mistakes while 
writing journalistic stories for studnets’ newspaper or anchoring radio or TV news bulletin at their school. 

If they really want to become a successful journalist they have to do some daily work: read a lot books, 
newspapers and magazines. They should not be afraid of making mistakes; they also need a power to laugh a 
lot about themselves, and be daring. The combo of it all makes the difference… 

The following infographic shows some useful tips for journalism students, who want to learn foreign 
languages in very efficient way. 
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It’s obvious, that in the case of future journalists they cannot study foreign languages like teachers or 

translators; they have lots of different and serious side work. Except grammar and other fundamental rules, 
they have to learn modern stylistic approaches of those languages in World, where the media and IT is growing 
and changing so fast. They have to use minimum or less words nowadays than any other time in the past of 
Journalism history. Because citizens do not want spend a lot of time to read news stories anymore. 

If correspondents write an article or prepare a video story in English, probably next question should be 
directly related to their exact audience, whether they live in the UK, Australia or US. Because media languages 
in these English speaking countries have their own stylistic editing rules and shape.  

It should be mentioned that National Information Agency of Uzbekistan – UzA, except Uzbek, shares its 
news stories in all 6 official languages of United Nations (English, Spanish, French, Russian, Chinese and 
Arabic). But some foreign experts say that UzA’s most of translated news stories from Uzbek to other foreign 
languages do not meet the modern stylistic rules and demands of foreign readers.  

According to Felicity Timcke, a British educated journalist from Denmark, who worked as an editor and 
English teacher in Uzbekistan for more than 2 decades, “such news texts are too wordy and stoic”. Meanwhile, 
she adds, “we have to know, that today’s readers have very little time to read the news stories”. 

There is another important issue. In my humble opinion, Uzbek journalists by speaking and writing in 
foreign languages are also taking an active part in shaping of country’s media image in World media space. 
On the other hand, it is anticipated that overall pattern of negative coverage by overseas media will continue 
the current situation in the foreseeable future. Therefore we need more highly educated International 
journalists. 

David Brewer, British media strategy consultant who founded “Media Helping Media” says, that “to be an 
international journalist, do a languages degree – Mandarin, Arabic, Spanish, Russian, Swahili, French all 
cover a big chunk of the world. Ideally do a joint degree with two languages”. 

At the same time he mentioned learning languages maybe not enough in journalism and adds that “to be a 
journalist in the Middle East, and probably anywhere else, study history - if you don't know what's gone before, 
you haven't got a chance of explaining what's happening now”. 

In my first Android book, entitled “Chet tilini tez o’rganish sirlari” in Uzbek (“The secrets of learning 
foreign languages quickly”, 2017) I’ve mentioned some essential tips of learning other languages in practical 
ways. And I hope it can be very useful for young specialists in the field of mass media. 
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 Мы живем в многогранном мире, который чрезвычайно разнообразен и одновременно сильно 

разобщен. Его можно разделить исходя из религиозных верований, общности языка, цивилизационных 
и культурных ценностей и традиционного образа жизни.Один и тот же актор международных 
отношений одновременно может входить в разные социокультурные объединения, например, если 
взять Узбекистан, он одновременно является частью Центральной Азии и пост-советского 
пространства, также как и исламского и тюркского мира.[1] 
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Развитие медиа-пространства и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ведет к 
интенсификации контактов и усилению взаимоотношений между разными этнокультурными 
группами, что приводит к возрастанию коммуникаций среди представителей различных культур и 
цивилизаций. Появление и развитие ИКТ резко ускорило трансформацию общемировой цивилизации 
от глобализированной к гиперглобализированную.  

Под гиперглобализацию понимается резкое изменение в масштабах и скорости глобализационных 
процессов, которые охватывают экономическую, политическую и культурную аспекты 
жизнедеятельности человечества. а главной движущей силой гиперглобализационных процессов 
является скачок в сфере ИКТ начавшееся в конце 1990-х годов и продолжающееся до сегодняшних 
дней.[2, 200-201]. Такаши Иноеэ описывает влияние ИКТ в гиперглобализационные процессы 
следующим образом: 

• ИКТ способствовали углублению экономических взаимоотношений между странами, усиливая 
экстенсивный рост мировой торговли, что в свою очередь привело к созданию трансграничной 
экономической интеграции; 

• Развитие ИКТ создало новую социальную среду взаимоотношений между людьми – Интернет, 
который позволяет установить в глобальных масштабах мгновенную связь между отдельными 
индивидуумами. Интернета изменяет нормы человеческого общения, размывая традиционные 
социальные барьеры. 

• Новые технологические инновации, основанные на Интернете вещей (Internet-of-Things), 
больших объемах данных (Big Data) и искусственном интеллекте (Artificial Intelligence) изменяют 
экономические и социально-культурные нормы обществ, приводя к миру сингулярности.  

Главный аргумент Иноеэ состоит в том, что эти изменения создают новую реальность, где мировым 
лидерам необходимо разработать новые правила и нормы стратегических связей с 
общественностью.[3] 

Развитие ИКТ усилило также межкультурные связи различных обществ в областях передаче идей, 
знаний и ценностей, расширяя и углубляя социальные отношения.[4] 

Процесс ускорения и углубления межкультурных связей характеризуется тем, что ИКТ позволяют 
тесно взаимодействовать и общаться представителей разных культурных групп, адаптируя культурные 
ценности между собой и увеличивая толерантные настроения среди широкой массы людей. ИКТ 
облегчили и ускорили циркуляцию культур, позволяя людям участвовать в расширенных 
общественных отношениях, которые выходят за пределы государственных и региональных границ. 
Создание и углубление ИКТ в социальных отношениях позволило начать процесс формирования 
общих норм и знаний, с которыми люди связывают свою индивидуальную и коллективную 
культурную идентичность. Это придает растущую взаимосвязь между различными популяциями и 
культурами.[5] 

Здесь ключевую роль играют социальные сети, популярные интернет ресурсы, СМИ, электронные 
программы и приложения, видео и аудио файлы, и другие инструменты «мягкой силы». 

Но рассматривать только позитивную роль ИКТ в межкультурных отношениях не является 
целесообразным. Необходимо также уделять особое внимание на негативные последствия 
использования ИКТ в деструктивных целях. ИКТ также могут быть использованы в разжигании 
межнациональных, межкультурных, межконфессиональных рознь, так и внутригосударственном, так 
и межгосударственном уровнях. В этом случае, ИКТ играет роль инструмента влияния на общество. 

Самюэль Хантингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового 
порядка» выдвигает гипотезу о том, что культурная и религиозная идентичность людей станет 
основным источником разногласий в мире после окончания Холодной войны. Он делит мир на 
несколько цивилизаций, которые качественно отличаются друг от друга, а именно на Западную, 
Исламскую Индуистскую, Конфуцианскую, Японскую, Латиноамериканскую, Африканскую и 
Буддистскую цивилизации.[6] 

Согласно Хантингтону, взаимодействие между народами разных культур усилит цивилизационное 
сознание, которое, в свою очередь, усилит различия между ними. В результате, – как он предполагает, 
– глобализационные процессы приведут к началу смешивания культурных ценностей разных народов, 
что в свою очередь создать некую силу противодействия этим процессам и усилит консервативные 
настроение, чтобы сохранить свою культурную идентичность. Все эти процессы, вместо того, чтобы 
создать глобальное культурное сообщество, станут основным источником межкультурных 
разногласий.[6] 

Но необходимо учесть и тот факт, что книга Хантингтона была написана 1996 году, сразу после 
окончания Холодной войны, в начале эры гиперглобализации, когда только государственные единицы 
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взаимодействовали между собой, тогда как большинство населения мира не имело такой возможности, 
оставаясь отдаленным друг от друга, что в свою очередь, являлся основной причиной недоверия среди 
разных культурных групп. 

Но именно развитие ИКТ создало условия отдельным представителям разных обществ «тет-а-
тет» взаимодействовать друг с другом, что в свою очередь, может смягчить несоответствия ценностей 
между различными этнокультурными образованиями, так как, их взаимосвязь позволяет установить 
более дружественные отношения без каких-либо политически мотивированных разногласий. 

Бенджамин Барбер в своей книге «Джихад против МакМира» утверждает, что существует другое 
«культурное разделение» мира. Согласно Барберу, «МакМир» представляет собой мир глобализации, 
глобальной связности и взаимозависимости, который стремится создать «экономически однородную 
глобальную сеть». На эту глобальную сеть влияет четыре императива: Рынок, расположение ресурсов, 
развитие ИКТ и экология. А «Джихад» представляет традиционализм и стремление сохранить свою 
идентичность. По Барберу борьба в современном мире происходит на субнациональном уровне т.е. 
внутри отдельных обществ. Он разделяет каждое общество на «Джихад» (традиционалистов) и 
«МакМир» (глобалистов). Как утверждает Барбер, ни одно общество не может относится абсолютному 
«Джихаду» или абсолютному «МакМиру». В каждом обществе есть и традиционалисты, и 
глобалисты.[7] 

 Использование ИКТ в политических целях может усилить позиций и тех, и других, но как практика 
показывает, без политической мотивированности ИКТ влияют на рост глобалистических настроений в 
обществе, что в свою очередь может повлиять позитивным образом на межкультурные отношения. 
Параг Ханна в своей книге «Коннектография: карта будущего глобальной цивилизации» говорит о том, 
что взаимосвязь между растущими городами увеличивается через развития логистических, 
энергетических и информационно-коммуникационных сетей. Именно ИКТ повлияют на рост 
взаимоотношений между различными народами, что в перспективе может сыграть ключевую роль в 
решении глобальные проблемы человечества, как загрязнение окружающей среды, неравенство и 
геополитическое соперничество и т.д.[8] 

Обобщая вышеизложенное можно сказать, что появление ИКТ усилило глобализационные 
процессы, соединяя индивидуумы – основополагающие элементы обществ Это в свою очередь 
укрепляет отношения между обществами с разными культурными ценностями, ведь взаимоотношения 
элементов разных систем создает более сильную связь между этими системами, чем межсистемная 
связь в целом. 
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В истории развития государств международные отношения занимают важное место. Становление 

современной цивилизации во всем ее многообразии всегда происходило на фоне дипломатических 
контактов. Значимость сферы международных отношений особенно возросла в наши дни. 
Общечеловеческие, экологические, этнические, социальные, миграционные и др. проблемы приобрели 
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глобальный, общепланетарный характер. Для их решения государствам необходимы совместные 
действия. 

В ХХIв. произошли коренные изменения в традиционных методах ведения дипломатической 
деятельности. Во многом, это связано с возрастающей ролью информационных технологий. Сегодня 
стало очевидно, что масс-медиа формируют новый вид взаимосвязи, влияют на глобальную 
международную систему и проникают практически во все сферы межгосударственных отношений. 
Опыт экономически развитых и активных участников мирового процесса показывает, что во внешней 
политике одна из приоритетных ролей отводится СМИ. Среди экспертов-политологов распространено 
мнение: если страна как самостоятельный игрок не вступила в мировую информационно - 
телекоммуникационную систему, то она вынуждена уступить часть своей независимости другим, 
более сильным государствам. Трансформировать СМИ в механизм, способный эффективно отражать 
реальность и формировать имидж государства – означает обеспечить информационную безопасность 
страны и создать важный инструмент для защиты внешнеполитических интересов. 

 С тех пор, как мировое общественное мнение в системе международных отношений стало одним 
из важных факторов создания позитивного и объективного образа страны, роль медиа-ресурсов во 
внешней политике стремительно возрастает. 

Анализируя накопленный международный опыт масс-медиа можно проследить эволюцию 
отечественных СМИ в освещении международных отношений. В современном Узбекистане 
сформирована законодательная база, обеспечивающая развитие средств массовой информации, 
которая отвечает демократическим требованиям социального развития. Большое внимание уделяется 
внедрению передовых способов оперативной обработки и распространения информации. Поддержка 
общественными фондами деятельности негосударственных медиа- компаний влияет на рост их 
количества и укрепление базовых основ.  

В Узбекистане из общего количества СМИ негосударственные печатные издания составляют около 
60%, теле-радиоканалы - 67%, интернет-издания- 95%. Активно развивающаяся интернет 
журналистика также расширяет свою аудиторию и обогащает содержание публикуемых материалов.12 
Все это создает атмосферу свободной конкуренции на информационном рынке, плюрализма мнений и 
последовательному развитию журналистики Узбекистана. 

Административные структуры нашей республики осознают, что СМИ являются связующим звеном 
между обществом и государством. Роль СМИ в системе международных отношений обусловлено 
необходимостью систематизации деятельности информационной сферы, которая способствует 
стабильности межнациональных и международных отношений.  

Журналисты формируют не только публичное мнение, но и внешнюю политику государства, 
потому от них требуются глубокие знания, постоянная работа над первоисточниками, мастерство 
ведения переговоров, коммуникативные способности. Многие эти навыки они приобретают и при 
изучении курсов по направлению «Международные отношения». 

Таким образом, в наши дни резко повышается объективная необходимость в теоретическом 
осмыслении событий международной жизни, в анализе происходящих событий, что обуславливает и 
повышение качества подготовки и обучения студентов Университета мировой экономики и 
дипломатии по общегуманитарным дисциплинам. Изучение курса «Международная журналистика» 
достаточно новое направление в деятельности УМЭД. Он предусматривает тщательное и всестороннее 
изучение информационных процессов, знакомство с практикой работы ведущих журналистов, 
организацией деятельности по подготовке информационных выпусков, новостных блоков на 
телевидении и в периодических печатных изданиях. Большую значимость имеет и самостоятельная 
подготовка статей, информаций для СМИ республики. 

Данная дисциплина играет большую роль в профессиональной подготовке будущих журналистов-
международников, так как позволяет сформировать системное представление о роли массовых 
коммуникаций в сфере международных отношений. В ходе изучения дисциплины раскрывается 
методика понимания позиций средств массовой информации зарубежных стран, возможности 
различной интерпретации одного и того медийного сообщения разными представителями групп, 
этнических сообществ. Совмещение теоретических знаний с практической работой над 
информационным материалом позволяет студенту быть активным и профессионально 
подготовленным к работе с масс-медиа. Кроме того, эти занятия развивают в студентах такие качества 

                                                           
12 Современная журналистика: национальный и международный опыт. // http://www.uza.uz/ru/society/sovremennaya-
zhurnalistika-natsionalnyy-i-mezhdunarodnyy-opy-25-09-2015  
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как креативность, мобильность и способность правильного отбора и оценки материалов СМИ, 
положительно влияя на формирование квалифицированного специалиста широкого профиля. 
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Жылдар бедерінде қазақ тележурналистикасы кемелденіп, тақырыптық ауқымы ұлғайып, 

көркемдік құрал-тәсілдері толыға түсіп, пішіндік-жанрлық, түр-құрылымы мен бейнелеу 
мүмкіндіктері молығып келе жатқаны ақиқат.  

Телевизиялық журналистика – арнайы техникалық құралдар арқылы бейнелік ақпарат таратудың 
шығармашылық жүйесі, бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі бір саласы, жаңалықтар мен 
оқиғаларды көрерменге жеткізіп, қоғамдық пікірді қалыптастыратын көркем публицистикалық қызмет 
түрі. Сондай-ақ, шешендік өнердің бір тармағы, журналистердің шығармашылық әдіс-тәсілдері мен 
шеберлік қырларын жүйелейтін білім мен ғылым саласы. 

Тележурналистика бейнелік бағдарламалар арқылы қоғамның көкейтесті мәселелерін қозғап, сан-
салалы мағлұмат береді, алуан түрлі пікірлерді, көзқарастарды таратады. Сол арқылы ортақ пікірге 
келуге, түйіткілдерді шешуге жұмылдырылады. Сондай-ақ, ол қоғамдық санаға ықпал етеді, 
аудиторияның тәрбиелік, танымдық және тағылымдық, ойын сауықтық сұраныстарын 
қанағаттандырады. Тележурналистика әлеуметтік сипаты басым, әртүрлі топтар арасында дәнекер 
және қоғамның жаңаруына, сапалық өзгеруі мүддесіне қызмет етеді. Қазақ тележурналистикасы өткен 
ғасырдың 50 жылдардың соңы мен 60 жылдардың басында қалыптасты және өзіндік өрнегімен, ұлттық 
нақышымен, шығармашылық қырларымен ерекшеленіп келеді. Тележурналистиканың бірінші табиғи 
қасиеті – бейнелілігі, болмысты терең суреттеп, көз алдыңа келтіруі, соған қарай бейнеақпаратқа деген 
сенім өте жоғары. Екінші қасиеті – жеделділігі. Соңғы жылдары ақпараттық технологиялардың 
жетілуіне орай тікелей эфирде ақпарат тарату, интерактивті пікір таластыру, ойын-сауық ұйымдастыру 
кең қолданысқа енуде. Телеақпараттың тағы бір қасиеті көрерменіне психологиялық әсері немесе 
эмоционалдығы, адамның қиялы мен сезіміне әсеріне күштілігі [2, 81]. 

Қазақ телевизиясының қазіргі жұмыс істеу позициясы бірізділікке түскен. Осыдан он жыл бұрынғы 
технологиялық, кадрлық, кәсібилік әлеуеттерін салыстырғанда онжылдықтың ішінде телевизиядағы 
елеулі өзгерістерді байқаймыз. Тіпті, университеттерде журналистика мамандығында оқитын 
студенттер студенттік телеарналарда тәжірибеден өтіп, үлкен арналарға дайын маман болып барады.  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Телерадиокешеніне қарасты М.Барманқұлов атындағы Телестудия да 
осы бағытта жас журналистерді дайындайтын киелі орын. Мұнда студенттер эфирге ақпараттты беру 
тәсілдерінің, журналистика жанрларының телевизияда көрініс табуында алғашқы куәгері бола алады. 
Яғни заман талабына сай жаңа, түрленген бағдарламалар мен кәсіби телехабарлардың эфирге қалай 
дайындалып, қанша кезеңнен өтетінін өз көздерімен көріп, өздері соны жүзеге асыруға атсалысуда. 
Ақпараттық технологияларды меңгерген жастар аудиторияның сұранысына қарай таңдау жасай білуді 
де меңгеруде.  

2000 жылдардың басында қазақ телеарналарындағы ақпараттық бағдарламалар тек баяндау түрінде 
жаңалықтарда қатып қалған қағидамен жұмыс істеген болса, қазір әрбір арнада тележурналистиканың 
түрлі функциясына жауап беретін бағдарламалар легі артқан. Онлайн қызметі іске қосылған. 

«Әл-Фараби» телеарнасында ақпараттық-сараптамалық бағдарламалардың бет-бейнесі 
қалыптасып, университет әлеуетін көрсететін жағдайға жетті («ҚазҰУ жаңалықтары», «Новости 
КазНУ», «KazNU news»). Мұндағы ақпараттық бағдарламалардың кәсіби әлеуетінің артқаны 
ақпараттық бағдарламалараға сараптамалық, талдамалық сөздерінің қосарлануы. Яғни, ақпараттық 
жанр мен талдамалы жанрдың бірігуі арқылы ақпараттық-сараптамалық бағдарламалардың жаңа 
кезеңін қалыптастыруда («Әлемдік БАҚ-қа шолу»).  

Анализ, синтез – философияда анализ – адамның практикалық және теориялық іс-әрекеттерінде 
күрделі обьектілерді талдау, құрымды бөліктерге жіктеп ажырату. Синтез – сол талданған бөліктерді 
жинақтап қосу арқылы белгілі бір объектіні, затты құрастыру. Аналитика және синтез процестері 
біріне-бірі қарама-қарсы бағытта жүреді. Аналитика тұтастықтан бөліктерге, құрамнан элементтерге 
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қарай бағытталса, синтез керісінше бөліктер мен элементтерден тұтастыққа қарай бағытталады. 
Сонымен қатар олар бірінен-бірі ажыратылмайтын диалект, байланыста болып, бірін-бірі айқындап, 
толықтырып отырады [2, 203]. 

М. Барманқұлов атындағы Телестудиясының қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде дайындайтын 
«ҚазҰУ жаңалықтары»  ақпараттық-сараптамалық бағдарламасының нақты мақсаты мен міндеті – 
ақпаратты жіті зерттеп талдау арқылы, көрерменнің интуицялық қарым-қабілетіне әсер ету.  

Нақты оқиғалар мен мәселелерді қозғау арқылы түйіткілдер мен шығу тегін анықтап оларға баға 
беру. Қазіргі ақпараттық-сараптамалық бағдарламалардың қозғамайтын, талдамайтын тақырыбы 
кемде-кем. Әлеуметтік қажеттіліктен бастап, саяси-экономикалық талдаулар мен  түрлі айдарларға 
жіктелген. Соңғы кездері ақпараттық-сараптамалық бағдарламардың ішінен ақпараттық 
технологиялардың даму әлеуетін көрсететін қосымша айдарлар енгізіле бастады. Бұл да интернет 
журналистиканың детальдарын ақпараттық сараптамаға енгізу арқылы аудиторияны жоғалтып алмау, 
ақпараттың таралу ауқымы жан-жақты болу, рейтингті көтеру сынды функциялармен тікелей 
байланысты [4, 12]. 

Халықаралық студенттік телестудиялар жұмысын зерттеп көргенімізде Стамбул университетінің 
студенттік телеарнасы әлемнің 9 тілінде, ал Гази университеті 7 тілде, М. Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университетінің журналистика факультетіндегі телестудия жаңалықтары 5 тілде хабар 
таратады екен. Түркия университетіндегі телеарнаның онлайн қызметі ақпаратты жедел, әрі сапалы 
салуға ұмтылады. Сондай-ақ онда студенттердің ақпараттық-сараптамалық бағдарламалары арнайы 
комиссиядан өтіп барып, эфирге шығады, соңынан интернет каналға жүктеледі. Сондай-ақ ондағы, 
телеарналардағы ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар арасындағы бәсекелестік түрлі деңгейде. 
Телеарна имиджін көтеруге дәл осы бағдарламалардың әсері өте жоғары. Өйткені, ақпараттық 
сараптама телеарна журналистерінің кәсібилігі мен телеарна деңгейінің термометрі іспеттес.  

Ток-шоулар мен түрлі сауықтық бағдарламаларда журналистің кәсіби шеберлігіне қатысты сын аса 
жоғары деңгейде айтыла қоймаса, талдамалы бағдарламаларда журналистің кәсібилігі мен 
телеарнаның «ішкі асханасына» қатысты пікірлер мен сындардың болуы қалыпты құбылыс. 

М. Барманқұлов атындағы Телестудияның құрылу тарихын айтпас бұрын алғаш «Сана» телеарнасы 
болып құрылуына мұрындық болған зерттеуші-ғалым, профессор Марат Кәрібайұлы Барманқұловтың 
төмендегі пікіріне құлақ асайық. 

Қазіргі заманғы бүкіләлемдік саяси, экономика және рухани-мәдени жаһандану жағдайында 
журналистика әлемдік интеграциялық үрдістердің ішіндегі аса ықпалдысы болып табылады. Осыған 
байланысты әлемдік журналистика бұрын-соңды болмаған дүмпуді басынан өткізуде. 
Журналистиканың белгілі бір елде, аймақта, тіпті әлемдік ауқымда қоғамдық пікір қалыптастырып, 
ресми емес төртінші билік тармағы тұғырына көтеріле алатындығы оның болашақтағы даму 
мүмкіндігінің бұдан да мол екендігін көрсетеді. Демократиялық елдердегі журналистика 
салыстырмалы түрде өз міндетін атқара алатын болса, тоталитарлық, авторитарлық елдердегі 
журналистика өзге билік тармақтарының қысымы салдарынан жұртшылыққа шынайы объективті 
ақпарат жеткізбеу, шындықтың өңін айналдыру, бұрмалау құралына айналуда. Алайда демократиялық 
мемлекеттерде қалыптасқан тәуелсіз журналистика ұғымының өзі толық мәнді тәуелсіздікті 
білдірмейтін шартты ұғым. Кез келген елде қандай да бір қаражатсыз және билік тармақтарының 
қолдауынсыз журналистика ісі дамымайды. Сондықтан журналистиканың өз қызметін шын мәнінде 
дұрыс атқаруы әрбір елдің бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігіне кепілдік беретін заңдарының 
қабылдануына және олардың толық орындалуына байланысты. Сонымен қатар дүниежүзүлік 
журналистер қауымдастықтарының өзара ынтымағы да көп рөл атқарады [10]. 

Міне, ғалымның журналистерді дайындаудағы кәсіби шеберлікке қоятын талаптары осындай. Осы 
кәсіби шеберлікті шыңдау мақсатында университеттің «Сана» телестудиясын 1993 жылы құрды, ал 
2001 жылы оған М.К. Барманқұловтың есімі берілді. Бүгінде ҚазҰУ Телерадиокешені 
телестудиясының жетістігін оның бірегей шығармашылық ұжымы анықтайды. Мұнда телерадио-
кешеннің қызметкерлері мен Журналистика факультетінің оқытушылары өз күштерін телевизиялық 
өнерде байқап көріп жүрген студенттерге арнайды. 

«Әл-Фараби» телеарнасы – бұл қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде хабар тарататын ақпараттық-
білім беру, мәдени-танымдық және ғылыми-көпшілік арна. Телеарнаның аудиториясы – университет 
қызметкерлері, оқытушылар, студенттер және интернет қолданушылар.   

«Әл-Фараби» телеарнасы оқу орнының ғылыми-білім беру және мәдени өмірін насихаттауға 
қатысып, университетте және оның сыртында өтетін түрлі шараларды бейнетүсіріліммен қамтамасыз 
етеді.  
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Бағдарламалары университеттің оқу корпустары мен студенттер үйлерінде (жатақхана), 
спорткешенінде, «Керемет» студенттерге қызмет көрсету орталығында IP-желісі арқылы және 
www.youtube.com – «Alfarabi TV» бейнехостингі арқылы таралады. «Alfarabi TV» өзінің төл 
өнімдерімен қатар, серіктестері ұсынған бағдарламаларды да таратады.  

2017 жылдан бастап «Әл-Фараби» телеарнасы «Әл-Фараби» радиостудиясымен бірлесе отырып, 
студенттік телерадиокешендердегі жаңа бағыт – дубляж саласын бастады. Алғашқы жұмысы 
голландиялық киностудия дайындаған нидерланд тіліндегі «Әл-Фараби – Екінші ұстаз» деректі 
фильмін қазақ тіліне дубляждап, дайын өнімді «Qazaqstan» ұлттық арнасы эфирінен көрсетті. Бұл оқиға 
еліміздегі студенттік кешендер тарихында бұрын-соңды болмаған оқиға. Бұл жұмыс бүгінде өз 
жалғасын тауып, бірнеше деректі фильмдер қазақ көрерменіне қазақ тілінде жетуіне күш салып жатыр. 

Қазіргі заман адамдарының бұқаралық коммуникациялық қызметі бұқаралық ақпаратты 
тұтынуымен, пайдалануымен және шығаруымен байланысты. Ақпараттың жаппай таратылуы мен 
қолжетімділігі барысында ақпарат қоғамдық саяси, танымды, еңбек және басқа да әлеуметтік қызметті 
жүзеге асырудың қажетті шарты және құралы болып табылады [12]. 

Дегенмен, бұл бұқаралық ақпараттың мазмұны мен пішіні адамдардың ақпараттық қызығушылығы 
мен сұранысына сәйкес өзгерген жағдайда ғана орын алады. Аудиторияның ақпараттық қажеттілігін 
қанағаттандыру коммуникатор мақсаттарының қатарына бұқаралық әсердің басқарушылық мақсатына 
жету құралы ретінде енгізу қажет. Осы мақсатта «Әл-Фараби» телеарнасы студенттердің дайындаған 
хабарларын таратумен айналысады. Олардың қатарында «Көзбе-көз», «Made in KazNU», «Топжарған», 
«Темірқазық» және т.б. жобалар бірнеше маусым бойы өз жалғасын табуда. 

«Әл-Фараби» телеарнасының негізгі бағыты – жастарды қоршаған болмысқа үйрету, әлем туралы 
қалыптасқан түсінікті нақтылауға, жүріс-тұрыс, бағытын таңдауға және өзін мазалаған түрлі 
әлеуметтік-рухани мәселелерді шешуге қолғабыс ету.  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Телерадиокешенінің «Әл-Фараби» телеарнасы мен «Әл-Фараби» 
радиосы арқылы онлайн хабар таратудағы мақсаты, әрбір адамға ақпаратты қолжетімді ету. Яғни ол 
интернет арқылы смартфоны арқылы немесе үйінде отырып-ақ беріліп жатқан әрекеттерге қосылуы 
мүмкін. Бұл телевизия мен радиодағы бүкіл журналистикаға тән функцияларды атқаруға мүмкіндік 
береді. Бірақ экранға шыққан сұхбат, репортаж, комментарий, т.б. дәстүрлі журналистік жанрлар 
маңызды ерекшелікке ие болады: олардың мазмұны, тақырыбы және идеясы жеке сипаттамалары 
жинақталған тікелей оқиға авторлары, кейіпкерлері, тірі адамдар арқылы беріледі. Айтылғын сөздер 
соны айтып жатқан эмпирикалық тұлғамен байланысты қабылданады. Онлайн журналистика дамыған 
сайын хабарламаның аудиторияға ықпалы автордың тұлғалық қасиеттері арқылы күшейетіні (немесе 
төмендейді) анықталды.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ В 
УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Л. ЖУМАНИЯЗОВА 

 студентка 3 курса факультета международной журналистики  
Узбекского государственного университета мировых языков (Узбекистан) 

 
В настоящее время в Узбекистане поднимаются актуальные вопросы по повышению квалификации 

журналистов, а также уделяется особое внимание улучшению потенциала и качества средств массовой 
информации. Нужно отметить, что современная журналистика испытывает на себе влияние различных 
инновационных преобразований. 

В целях развития интеллектуального и профессионального уровня и усиления роли представителей 
средств массовой информации в гражданском обществе действуют различные негосударственные 
некоммерческие организации, среди них- Центр переподготовки журналистов Узбекистана, 
Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и 
информационных агентств Узбекистана, творческий Союз журналистов Узбекистана и другие.  

Уже 20 лет активно ведет свою деятельность Центр переподготовки журналистов Узбекистана. Он 
проводит различные конференции, семинары-тренинги и «круглые столы» по вопросам роли СМИ в 
развитии гражданского общества, парламентской, экологической журналистики, противодействия 
терроризму, коррупции, по взаимодействию СМИ и судебной власти. Ежегодно коллектив центра 
проводит в жизнь по 5-6 проектов при сотрудничестве с такими международными организациями как 
ЮНЕСКО, ОБСЕ, Региональный диалог, посольство Великобритании и Канады, Региональный 
Экологический Центр Центральной Азии, Республиканский учебный центр медиакоммуникаций, 
Агентство США по международному развитию (USAID) и другие.  

Повышение квалификации направлено на совершенствование профессиональных знаний и 
навыков представителей СМИ. Современный журналист – это всесторонне грамотный специалист, 
обладающий широким кругом знаний. Для интенсификации и высокоэффективного развития 
отечественной журналистики наиболее востребованы следующие тренды повышения квалификации: 

Важной задачей информационной сферы является высокое качество журналистской продукции. 
Читатель, зритель, слушатель нуждаются в оперативных и объективных материалах. Аналитические 
жанры требуют от журналиста особого внимания к степени надежности фактов и высказываемым 
мнениям собеседников. Не случайно в ходу высказывание: журналист – это специалист, который знает 
обо всем понемногу.  

В настоящее время растет спрос на специализированного журналиста. Чтобы быть таковым, 
требуется глубокое знание темы, области специализации. Журналист, постоянно работающий в какой-
либо определенно направлении, развивший свои аналитические способности становится 
профессионалом, хорошим специалистом данной проблематики. Она может относиться, касаться 
разных сфер- экономики, экологии, политики, искусства, культуры. Ведя расследование, раскрывая 
антисоциальный поступок, журналист должен владеть знаниями в области права, юриспруденции. 
Основным нормативными документами в сфере СМИ Узбекистана являются законы «О средствах 
массовой информации», «Об издательской деятельности», «О защите профессиональной деятельности 
журналиста», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О рекламе», «Об информатизации».  

Современность выдвигает и такое требование как обязательное изучение, знакомство с 
международным опытом. В целях формирования профессиональных навыков, умений журналистов 
создаются проекты с международными организациями. Основной задачей этих проектов является 
привлечение высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, крупнейших медиакомпаний для 
обмена опытом и журналистского творческого сотрудничества. На этих встречах, тренингах 
телерадиомастеров демонстрируются новые приемы, способы работы с техническим, 
коммуникационным аппаратом, мультимедийные пути совершенства информационного произведения. 
Цифровая эпоха требует активного использования в журналистских произведениях инфографики, 
видеороликов, схем, таблиц. 

Соблюдение этических норм. Результативность журналистики также обеспечивается строгим 
соблюдением профессиональных этических норм, кодексов. Это определяет его общую культуру, 
личностные качества журналиста, повышает к нему доверие читателей. Этика стала своего рода 
визитной карточкой журналиста, так как он постоянно находится в поле зрения критиков, 
исследователей, оппонентов, коллег по перу. Не учитывая, не считаясь с этими нормами, правилами 
нельзя стать настоящим профессионалом своего дела. Все эти вопросы и факты этических нарушений 
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становятся предметом обсуждения занятий центров, курсов по повышению квалификации 
журналистов 

 
 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ БАСПАСӨЗІ ЖӘНЕ ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ  
 

Р-Б. ТОЛҚЫНОВА 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 «Туризм және журналистика» кафедрасының ІІІ курс студенті, 
ғылыми жетекші: ф.ғ.д., профессор С. Садықов  

 
 
Ежелгі қазақ қоғамында ана-әйелдің мәртебесі биік болған. Бір қолымен бесік, екінші қолымен 

әлем тербететін ананы халқымыз асқақтата білген. Ерлігімен танылған қазақ қыздарының тарихи 
тұлғасы қазір де ел аузында. Қазіргі қазақ әйелдері саясатта, бизнесте, экономиканың сан-алуан 
салаларында ер-азаматтармен қатар қабілет-дарындарымен, біліктіліктерімен, іскерліктерімен тәнті 
етеді. Олар Тәуелсіз еліміздің өсіп-өркендеуіне лайықты үлес қосып жүр. Осы орайда тағы да Елбасыға 
жүгінер болсақ; «... Тәуелсіз Қазақстан әйелдерінің саяси және экономикалық мәртебесін арттыру – 
уақыт талабы, бұл мақсатқа жету менің ұдайы назарымда» деген болатын [1]. Президент сөзіне сай 
елімізде өз Жарлығымен әйелдердің жағдайын жақсарту, оларды қоғамдық-саяси өмірге белсене 
араластыру мақсатында түрлі бағдарламаларға жол ашып келеді [2].  

Қазақстанда гендер ұғымы өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бастау алады. Қазір елімізде 
әйелдер мәселесімен айналысатын 150-ден астам үкіметтік емес ұйымдар бар. Қазіргі таңда гендерлік 
психология проблемасы айрықша маңызға ие болып отыр. Қоғамда еркек пен әйел психологиясына, 
олардың әлеуметтік рөліне жаңа көзқарас қалыптасуда. Бұл әйелдердің қоғамдық қызметтегі 
іскерлігіне, олардың кәсіби және саяси белсенділігіне тығыз байланысты. Көптеген әйелдер жаңа 
нарықтық жағдайға тез бейімделеді. Олар өздерінің іскерлігін, белсенділігін және шешімділігін 
танытып, ер азаматтардан қалыспай келеді. Осы орайда олардың ұқыптылық, коммуникативтілік, 
жоғары жауапкершілік қасиеттері ерекшелендіреді. 

Жасыратыны жоқ, егемендіктің алғашқы жылдарында әйелдердің кәсіпкерлікпен айналысу 
проблемасына жете мән берілмеді. Шынтуайтына келгенде, әйелдер экономикалық қиын жағдайда 
күнкөріс қамымен кәсіпкерлікпен айналысуға мәжбүр болды. «Қазақстан-2030» стратегиясында шағын 
несие беру қарастырылып, Президент үкіметке нақты тапсырма берді. Несие алған 17 мың адам жеке 
бизнесін ашқан болса, оның 63 пайызы әйелдер еді [3]. 

Ежелгі дәстүр бойынша ер адамдарға қоғамдық өмірдің түрлі салаларында интеллектуалдығымен, 
кәсіби қызметке икемділігімен табыс биігінен көріну тән болса, әйелдер негізінен, негізінен, нәзіктік 
құндылықтарымен бағаланады. Бұл орайда әйелдерге қарағанда ер азаматтардың жоғары нәтижелерге 
жетулерге мүмкіндіктері мол болып есептеледі. Егер әйелдер де жұмыста жоғары нәтижелерге жететін 
болса, бұл кездейсоқ сәттілік немесе өзге де сыртқы себептермен түсіндіріледі. Бұл фактілер ғылыми 
тұрғыдан келгенде әйелдердің биологиялық немесе психологиялық және интеллектуалдық жетімсіздігі 
назарға алынады. 

Қазақ елінде отбасылық және гендерлік саясатқа баса мән беріледі. Айталық, Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы №384 Жарлығымен «Қазақстан 
Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат» Тұжырымдамасы бекітілді 
[4]. Бұл тұжырымдамада отбасылық және гендерлік саясат саласындағы жетістіктер мен өзекті 
мәселелерге баса назар аударылып, еліміздегі 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясатты 
дамытудың пайымы сараланды. Сондай-ақ өзекті саясатқа қол жеткізудің шетелдік модельдеріне 
талдау жасалып, республикада 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясатты 
қалыптастырудың негізгі қағидаттары мен тәсілдері сарапқа салынды.  

Әйел қазақ қоғамы үшін, қазақ мемлекеті үшін қашанда ардақты саналған. Еліміздің тең жартысы 
әйелдер қауымынан тұрады. Қазіргі статистикаға жүгінер болсақ, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің құрамында 22 әйел бар. Бұл депутаттардың 15 пайызын құрайды. Ауыл әкімдерінің 18 
пайызы, округтердегі 12 пайыз әйелдер, педагогтардың 73, дәрігерлер мен медицина қызметкерлерінің 
87 пайызы әйелдер болып табылады.  

Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары-баспасөз, телевизия, радио, әлеуметтік желілер 
гендерлік саясаттың өзекті мәселелерін назардан тыс қалдырған емес. Арнайы телерадио 
бағдарламалар ұйымдастырылып келеді, жер-жердегі мерзімді баспасөздердегі түрлі жанрлардағы 
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материалдар көңіл аударады. Мұндай жарияланымдардың авторлары да сан қилы. Айталық, Оңтүстік 
Қазақстан облысы Ордабасы аудандық сотынан кеңсе меңгерушісі Н.Жұмаділұлы қазіргі қазақ-
қоғамында гендерлік саясат туралы сан түрлі пікір қалыптасып отырғанын айтады [5]. 

«Бірі аталған саясатты мақтап жатса, енді бірі даттап жатады,-дейді автор. –Біз гендерлік саясатқа 
келмей тұрып, әйелдің орнын айқындап, қамқорлықтың сан қилы стратегиясын жасап қойған 
халықпыз. Ал, қазіргі жүргізіліп жатқан гендерлік саясат ана мен балаға айрықша әлеуметтік жағдай 
жасау, отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу сияқты мәселелерді шешудің бастапқы қадамы, 
алғышарты деп бағалау қажет.  

Қазіргі уақытта гендерлік саясатқа халық арасында ғана емес, мемлекеттік мекемелер тарапынан 
да ерекше көңіл бөлініп отыр. Мысалы, әр мемлекеттік мекеменің гендерлік саясатты қолдауға 
бағытталған өздерінің іс-шаралары бар. Бірақ, оның өзі жеткіліксіз. Кейбір отбасыдағы тұрмыстық 
қатынастардағы жағдайдарды да ескеруіміз қажет. Өйткені, уақыт өткен сайын кейбір отбасыларда 
әйел адамның құқықтарының бұзылуы былай тұрсын, өміріне қауіпті жағдайлардың туындап 
жататынын жиі кездестіреміз. Сол себептен бүгінгі күні біз бірлесе отырып осы құбылысқа қарсы 
бағытталған жаңа қолжетімді күрес жүргізуге жұмылуымыз қажет.  

Қазақстан Республикасының 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясында 
мемлекеттік басқару органдарынындағы әйелдер санын 30 пайызға дейін көтеру міндеті қойылған. 
2010 жылы ол көрсеткіш 10 пайыз көлемінде ғана болған екен. Стратегия – мемлекеттік гендерлік 
сясаты іске асыруға бағытталған негізгі құжат, оны іске асырудың және мемлекет пен азаматтық қоғам 
тарапынан оның мониторингін жүзеге асырудың құралы, демократия қалыптасудың маңызды факторы 
болып табылады. Гендерлік теңдік стратегиясы 2006-2016 жылдар аралығындағы кезеңде еркектер мен 
әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігіне қол жеткізу жөніндегі міндеттердің шешілуін 
көздейді.  

Гендерлік саясат мәселелерімен ұдайы айналысып отыратын тағы бір маманның ой-пікіріне құлақ 
түрер болсақ, еңбек нарығында орын алатын дискриминация әрекет ету аясына және оның нәтижесіне 
байланысты жіктелетінін алға тартады [6]. Әйелдерді жұмысқа қабылдау немесе жұмыстан шығару 
кезіндегі дискриминация, яғни жұмысқа қабылдау кезінде әйелдер соңғы орында, ал, жұмыстан 
шығару кезінде бірінші кезекте тұрады. Нақты бір мамандықтар немесе лауазымдар шеңберіндегі 
дискриминация (әйелдердің мұндай жұмысты орындауға қабілеттілігі бар болғанына қарамастан, 
нақты бір қызмет түрімен, лауазыммен немесе мамандықпен айналысуына шектеу қою немесе тыйым 
салу), кәсіби карьерада қызмет бабы бойынша жоғарылату кезіндегі дискриминация (әйелдердің 
қызмет бабы бойынша өсуіне шектеу қою) деп атап көрсетсе болады. Демек, гендерлік саясат еңбек 
нарығы қызметімен тығыз байланысты.  

«Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі Ж.Базар Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы 
Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның кезекті 
отырысы өткенін хабарлайды [7]. Мемлекеттік хатшы Г.Әбдіхалықова Ұлттық комиссия бастамасымен 
қолға алынған «25 пайдалы іс» атты республикалық акциясын өткізуде әйелдер қауымының үлкен 
үлесі бар екенін жеткізді. «Акция аясында дарынды жетім балаларды қолдау, балалар дәрігерлік 
мекемелерін жабдықтау, кәсіпкер әйелдерді тегін оқыту және басқа да маңызды шаралар 
ұйымдастырылды», - деді ол. 

Бұдан кейін Жоғарғы сот, Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігі, Денсаулық сақтау және әлеу-
меттік даму министрлігі өкілдерінің «Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою 
туралы» тұжырымдаманы жүзеге асыру, сондай-ақ, Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстары әкім-
діктерінің Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясын 
орындау жөніндегі ақпараттары тыңдалды. 

Аталған ақпараттар бойынша, елімізде әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту ісі дұ-
рыс жолға қойылған. Бұл мәселеде Қазақстан Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық рей-
тингінде 47-орынға ие болып отыр.  

Журналист Б.Нұржанқызы Шымкент қаласындағы «Қасиетті жол» қоғамдық қорының балаларды 
оңалту орталығы сегізінші маусымын салтанатты түрде қорытындылағанын хабарлайды [8]. Мұнда ем 
алған церебралды сал ауруына шалдыққан балалар мен олардың ата-аналары орталық қызметкерлеріне 
алғысын білдіріп, балаларын емдеген мамандарға шағын концерттік бағдарлама ұйымдастырып берді.  

Осы іс-шараға қатысқан «Шымкент келбеті» және «Понорама Шымкента» газеттерінің ұжымы ата-
аналарды балаларының тәй-тәй басқан қадамымен құттықтап, балғындарға тәттілер үлестірді. Көңіл 
толқытарлық сәтте Бахтияр Спанов бастаған облыстық қуыршақ театрының ұжымы да сахналық 
көрініс қойып, балаларға шаттық сыйлады.  
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Жиында сөз алған облыстық журналистер одағының төрайымы, «Шымкент келбеті» және 
«Понорама Шымкента» газеттерінің бас редакторы Айгүл Қапбарова науқас балалар мен олардың ата-
аналарының көңіліне медет, болашағына үміт ұялатқан «Қасиетті жол» қоғамдық қорына алғыс айтты.  

Еліміздің Тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктері аясында ұлттық құндылықтарымыз да 
жаңаша қырларымен байып, тың үрдіспен дамудың жаңа белестеріне бағыт алды. Дегенмен де 
қоғамдық өмірімізде бұқаралық ақпарат құралдарының әсерімен адам табиғатына, ұлттық 
сипатымызға сай келмейтін көрініс-жағдаяттардың кең өріс алып отырғаны ақиқат. Әсіресе, 
телеарналарда үздіксіз қайталанып жататын шоу-бағдарламаларда, телесериалдарда Батыс әлеміндегі 
өмір сүру салты, ақылға қонымсыз тыныс-тіршілігі насихатталады. Ең қатерлісі сол, мұның әйел-
қыздарымызды еліктіретін күш-қуат деңгейі тым жоғарылай түсуде, ұлттық болмысымызда қастерлі 
саналатын әйел-ананың асыл қасиеттеріне дақ түсіруде. Түптеп келгенде, ұлттық рухани 
құндылықтарға сызат түсіп, тобырлық ұстаным-пиғылдардың теріс ықпалынан зардап шегуде. 
Жасыратыны жоқ, республика бұқаралық ақпарат құралдарында гендерлік теңсіздік, қарама-
қайшылықтар мен кемсітушілік ара-тұра кездесіп қалады, гендерлік мәселелерді тек әйел адамдарға 
ғана тән деген пікірлер бар. Тәуелсіз Қазақ елінде түрлі кесепат-кеселдерге қарсы тұрып, олардың 
алдын алуға бағытталған қоғамдық сананы жаңғыртудың, ұлттық біртектілік пен ұлттық бірегейлікті 
сақтай отырып, ұлт ретінде рухани жаңғырып, қайта түлеуінің, әлемдік өркениет көшіне ілесуінің 
негізі болып табылатын ұлттық «Рухани жаңғыру» бағдарламасы қабылданды. Осылайша, Қазақстан 
бұқаралық ақпарат құралдарының ұлтымыздың рухани жаңғыруынан туындайтын қазіргі қазақ 
журналистикасының ұлттық ақпараттық жобаларымен жүйелі түрде айналысу міндетін айқындады. 
Біздің ойымызша, Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары тұрақты түрде қолға алып отыратын 
осындай ақпараттық жобалардың бірі еліміздегі гендерлік саясаттың өзекті мәселелері болуы тиіс. 
Қазақ қоғамында жүзеге асырылып отырған рухани жаңғыру өзінің даму барысында журналистикаға 
арқа сүйеп, саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрғыда құлашын кеңге жая түсуде. Сөз жоқ, ұлттық 
журналистикада жаңа гендерлік саяси-экономикалық бағыттың мықтап қолға алынуы, қоғам дамуы 
беталысының сапалық өзгерістері бұқаралық ақпарат құралдары қызметіне айрықша маңыз береді, 
мемлекет пен қоғам өмірінің барлық салаларында тың үрдістерге негіз болады.  
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Аңдатпа. Мақалада журналистік білім берудің біртұтас ақпараттық жүйесін құру арқылы 

студенттің білім деңгейін арттыруда қашықтықтан оқытудың тиімді жаңа технологиялары  
қарастырылған. 

Аннотация. В статье рассмотрена технология дистанционного обучения в повышени уровня 
журналистского образования студентов с помощью создания единой информационной системы 
образования. 

Abstract. In the article  reviewed issues of the creation of a unified information system of education 
improve journalistic education of students through distance learning technology. 
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Қашықтан білім беру Еуропа мен АҚШ-та 1970 жылдары дами бастаған. Ресейде 1990 жылдары 

алғашқы онлайн сабақтар жазылған. Ал біздің елде 2012 жылдан бері ғана қолға алынған болатын. 
Қашықтан білім беру жүйесінің мақсаты кез келген адамға тіліне, ұлтына қарамастан  әлемдік деңгейде 
онлайн білім беру. Қоғамда ашық білім беруді бүкіл дүние жүзінің ғалымдары қолдайды.  

Қашықтықтан оқыту жүйесі білім алушы мен оқытушы арасында интернет ресурстарының 
сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі бір 
арақашықтықта оқыту. Қашықтан оқытуды ұйымдастырудың 3 түрлі формасы бар: онлайн 
(синхрондық) және оффлайн (асинхрондық),  және кең таралған үшінші түрі вебинар. 

Онлайн режимдегі оқыту  – интернет ресурстардың көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір 
қашықтықта  экраннан көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы. 

Оффлайн режимдегі оқыту  – интернет ресурстар көмегімен электрондық пошта арқылы оқытушы 
мен білім алушы арасындағы ақпарат алмасуды қамтасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы. 

Вебинар – интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен тренинтер өткізу формасы. Осы 
технологиялар бойынша оқытуды ұйымдастырып, бүкіләлемдік желі көмегімен барлық 
компьютерлерді бір желіге біріктіріп ұйымдастырушы тұлғаны тьютор дейді. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру мен жүргізу және бұл формамен білім беру құқығын беретін 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің лицензиясы бар білім беру мекемелерінде 
жүзеге асырылады. Қашықтан оқыту жүйесі Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес 
жүзеге асады. 

Оқу процесін сапалы ұйымдастырудың танымал түрі – «Е-learning». Е-Learning – бұл оқу үрдісін 
ұйымдастырудағы халықаралық стандарттар мен принциптерін қолдайтын, барлық заманауи 
талаптарға сәйкес келетін, электронды және қашықтықтан оқыту. Оқытудың аталмыш жүйесі білім 
беру саласын түбегейлі өзгертеді. Әсіресе, шығармашылық тұлғалар үшін және журналистикада білім 
алатын жастар үшін тиімді тәсіл. Яғни, оқытушы мен ізденуші арасындағы байланыс өзгереді. Қазіргі 
таңда E-learning электронды білім беру көп елдердің білім жүйесіне қарқынды енгізілген  оқытудың 
озық формаларының бірі. Қазақстан Республикасында электронды оқыту білім жүйесінің 
инновациялық дамуының басты бағыты болып отыр. Әлемдік тәжірибелердің көрсеткіштері бойынша 
е-learning жүйесі білім беруді модернизациялаудың басты құралдарының бірі екендігін айқындайды. 
Электронды білім беру кең ауқымды жобасының жүзеге асуы Қазақстан Республикасының білім беру 
жүйесінің ақпараттандыру мақсатына үлкен жол ашпақ. 

Е-learning технологиялары оқу үрдісіне келесі мүмкіндіктер береді:  
- Берілген материалды меңгеруге жағдай жасау үшін  өте қолайлы және ыңғайлы; 
- Оқу материалын меңгеруде қиындық деңгейін, уақытын және көлемін 
таңдаудағы жекешілдік; 
- Интерактивтілік, яғни қатысушылармен синхронды чат, скайп арқылы және 
асинхронды типтер – пошта, форум арқылы оқуға болады [1].  
Журналистік білім беру жүйесінде сандық білім беру контентін электронды оқулықтар, мобильді 

қосымшалар, сервистер, виртуалды жаттығу әдістері, ғылыми - әдістемелік зерттеулер құрайды. 
Осылайша, e-learning технологиясы – бұл оқыту ортасы, оның көмегімен оқу үрдісін жеке тұлғаға 

бағыттауға болады, ақпаратты қабылдаған кезде оқытудың жылдамдығын таңдауға болады.  Ізденуші 
өзіндік жұмысты дербес компьютердің, ноутбуктың, ұялы телефонның көмегімен ұйымдастыра алады. 
Сонымен қатар ақпараттық технологиялар (1-инфографика) көмегімен контентті өңдеп, ресурс жасауға 
болады. 
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1-инфографика. Контент өңдеу, ресурс жасау құралдары. 

 
Қашықтан білім беру жүйесінде бүгінде танымал әлемдік компаниялар көп. Мысалы 35 миллион 

тыңдаушысы бар Coursera онлайн білім беру жүйесінде 150-ден аса әлемдік университет 
ғалымдарының  курстары орналасқан. Онда 250 мамандыққа арналған 2,700-ден астам курс бар. Ал  
халықаралық Udacity және Udemy сайттарында әр салаға арналған 80 мыңдай онлайн курстары бар. 
Аталған компаниялар өз курстарын жаппай тегін және ақылы пайдалануға қол жеткізе алды.  

Соңғы жылдары онлайн курстар тек білім алуға және онлайн емтихандардан өтуге ғана емес, 
оқытушы мен ізденуші арасындағы тікелей байланыс арнасына айналды. Болашақта біздің елімізде де 
магистратура мен докторантураға түсу үшін емтиханды қашықтан онлайн тапсыру жүйесіне өтуі 
әлемдік тәжірибеде бар жүйе.  

Медиа саласы да қашықтан білім беру жүйесіне бағытталып келеді. Болашақта ірі медиа 
компаниялар ЖОО-дарымен бірлесіп ашық онлайн курстарын түсіруі керек. Мәселен, әлемдік  «New 
York Times»  газеті өз тәжірибелерімен алмасу мақсатында онлайн білім беру жүйесінде өз 
тәжірибелерімен бөлісуде. Біздің елде де медиа мектептерде, семинар, тренингтерде тәжірибе 
алмасқанымен, қашықтан білім беру курстары әлі құрыла қойған жоқ. Осы орайда еліміздегі ең үздік 
оқу орындарының қарашаңырағы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Open.kaznu.kz  
қашықтан онлайн білім беру жүйесінің платформасы қалыптасты.  

Open.kaznu.kz  қашықтан білім беру жүйесі таңдалған курсты толығымен меңгеруге мүмкіндік 
береді. БАҚ өкілдерін де шақырып, эксперт маман ретінде пікірлерін дәрістерге орналастыруға 
болады. Дәрісті кез-келген уақытта оқып тыңдауға, тапсырмаларды орындауға, оқытушымен кеңесуге, 
пікір қалдыруға мүмкіндіктер қарастырылған. Аудио, видео материалдармен,  электронды кітаптармен 
танысуға  болады [2]. Әр модульден кейін келесі модульге өту үшін тест тапсырмаларын орындайды. 
Курс соңында қашықтан білім алғандығы туралы сертификатты иеленеді. Бүгінгі таңда 
«Радиожурналистика» және «Қазақ журналистикасының тарихы» онлайн курстарын еліміздің әр 
аймағынан 50-ден аса студенттер мен оқытушылар және медиа мамандары тәмамдады. Тәжірибе 
көрсеткендей, біздің еліміздегі білім алушылар әлі де қашықтан оқуға психологиялық, әлеуметтік 
жағынан дайын емес. Өз бетімен білім алуға әлі де түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. 

Халықаралық «Internet Live Stats» сарапшыларының деректері бойынша, бүгінде Қазақстан 
интернет пайдаланушылар саны жағынан әлемде 43-орынды иеленген. 201 мемлекет арасында 
жүргізілген зерттеу нәтижесінде, Қазақстандағы интернет пайдаланушылар саны 9,9 млн-ға жеткен. 
Тұтынушылар үлесін сандық емес, пайыздық өлшеммен есептегенде Қазақстан әлем бойынша 89-
орынға ие болған. Бүгінгі Қазақ интернетінің жай күйін осы инфографикадан байқауға  болады. 
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2-инфографика. Қазақ интернетінің бүгінгі жай-күйі. 

 
Бүгінгі заманғы интернет әлемінің ең маңызды конференциясы – Code Conference-те танымал веб-

аналитик М.Микер бүгінгі күннің басты тенденцияларын саралап береді.  Интернет шегі жоқ 
ақпараттық кеңістік болғандықтан, аналитик атап өткен тенденциялар  біздің елімізде де анық 
байқалады.  

Интернет аудиторияның өсу қарқындылығының бәсеңдеуі. Аналитиктің айтуынша, интернет 
өзінің неғұрлым тұрақты деңгейіне жетті, сол себепті енді ол қатты сезілмейтіндей, динамикалық емес 
өсімге көшеді. Адамзат енді онлайн білім алуға қарай бағытталады. 

Интернет жарнаманың мобильді құрылғыларға бағытталуы. Мобильді құрылғыларда 
жарнаманың көбеюі AdBlock бағдарламасына деген сұранысты өсіруде. Ал бұл бағдарлама өз 
кезегінде жаңа форматтағы, аудитория үшін әрі қызық, әрі тың жарнама түрлерінің пайда болуына 
әкелуі мүмкін. 

Визуалды әлеуметтік желілер мәтіндік желілерді басып озуда. 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 желісін де визуалды технология қатарына қосады. 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 Вконтакте әлеуметтік желілерінде де бар. Тіпті желіде тікелей 
эфирде сабақ өтетіндер көбейгені шындық. 

Мессенджерлер негізгі экожүйеге айналуда. Мессенджерлердегі пайдалунышалар қатарының 
динамикалық өсуімен қатар түрлі функциялар мен мүмкіндіктердің көбеюінен соңғы екі жылда 
WhatsApp аудиториясы 1 млрд. тұтынушыға дейін, Facebook Messenger аудиториясы 800 млн 
пайдаланушыға дейін өскен. . 

Жаңа технологиялық бизнес бәсекелестерін көлеңкеде қалдыруда. Интернет нарығының 
көшбасшылары – жаңа компаниялар өз жол салушыларынан жылдамырақ өсуде. 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. Көшбасшы орынын сақтап қалу үшін 
стартаптарды жаппай сатып алумен шектеліп отыр.   

Мобильді тұтынудың құрылымы тарылуда. Бүгінде қарапайым тұтынушының мобильді 
құрылғасында 33 қосымша бар, күніне ол 33 қосымшаның 12-сін пайдаланады. Бірақ, 80% уақытын 
адамдар тек үш мобильді сервисте көбірек пайдаланады. Олар: Facebook әлеуметтік желісі, Chrome 
браузері және YouTube видеохостингі. 

Интернетті басқаратын дауыс. Дауыс интерфейсі – адам мен компьютер арасындағы қарым-
қатынас орнатудың келесі кезеңі болмақ. Google іздеу жүйесінің дауысты тану нақтылығы бүгінде 
90%-ға дейін көтерілген. Адам минутына 150 сөз айта алса, тек 40 сөзді жазып үлгереді екен. Сол 
себепті дауыс арқылы қарым-қатынас орнату жылдам әрі ыңғайлы. Дауыс арқылы іздеу жүйесін 
пайдаланудан бөлек, Apple-дың Siri сынды ұялы телефонды және мобильді құрылғы арқылы өзге 
технологияларды басқаруға мүмкіндік беретін бағдарламалардың саны күн сайын артып келеді [3].   

Ресей зерттеушілері «Новые и экспериментальные форматы» еңбегінде медиа нарықтың дамуына 
байланысты ақпарат форматтарын шартты түрде төртке бөліп қарастырады. 
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Іздеу жүйесінің арналары. Іздеу жүйесі арқылы БАҚ жаңалықтарды тез тарата алады. Бұл арнаның 
ерекшелігі – ақпараттың қандай болатынын аудиторияның қабылдауымен шешіледі. Тұтынушы – өзіне 
не қажет екенін нақты білетін оқырман. Кілтті сөздерді іздеу жүйесіне енгізу арқылы қажетті 
ақпаратты табу оқырманға тиімді. Тұтынушылар сұранысын қадағалап, оған сай ақпаратты көбейту 
медианың басты мақсаты болып келеді.  Осы пішінге сай материалдар келесідей ерекшеліктерді 
еркеруі керек.  

○ Сұраныста берілген кілт сөз немесе сөздер тізбегін қамтитын тақырыптар; 
○ Материал ұзындығы 1000-1500 символдан аспайды; 
○ Мақала мазмұнының құрылымы жинақы; 
○ Ұқсас сұраныстарға жауап беретін материалдарға сілтеменің жиі кездесуі. 
Әлеуметтік-желілік арналар. Танымал әлеуметтік желілер тұтынушылар қызығушылығын 

қанағаттандыратын анонстар тізбегін ұсынады. Оқырман таныстарының жазбалары, қызмет және 
тауар жарнамасымен, тұтынушы жазылған парақтардың жазбаларымен және БАҚ ақпаратымен 
жарысатын, өз талғамына сай сұрыпталған ақпараттар тізбегін иеленуге мүмкіндік алады. Сонымен 
қатар, әлеуметтік желілер мүмкіндігі уақыт өте артуда және ақпарат берудің жаңа тәсілдері ұсынылуда 
[4]. 

Мобильді құрылғыларға арналған пішіндер. Экраны кішкентай құрылғыларға жаппай ауыстыру 
интерфейс және ақпарат беру аумағындағы төңкеріске алып келді. Көп бағаналы веб-парақшалар бір 
бағаналы және плитка тәріздес веб-парақшаларға ауысты. Навигациясы толығымен өзгерген. 
Материалға баса назар аудару ауқымы қысқарды, контентпен байланыс өзгерді. Көп жағдайда 
материалға көңіл бөлу белгісі ретінде батырмаларды басу мен кликтер емес, ақпараттық лентаны 
айналдыру көрінеді. Жалпы, мобильді құрылғылардың ыңғайлығы аудиторияның үлкен бөлігін 
жаулап алуға септігін тигізеді. Қалта медиа ресурсы кез келген жерде, кез келген уақытта қалған 
ақпаратты тұтынуға мүмкіндік береді. 

Видео және трансляция, визуалды журналистика. Аз уақытқа көз қырын салуға қарамастан, 
визуалды материалдар мәтіндік материалға қарағанда жетімдірек болады. Визуалды материалдар 
қатарына сурет, графика, кесте, анимация, видео сынды ақпарат түрлері жатады. Олардың ішінде 
ақпаратты тез қабылдап, түсінуге жол ашатын видео сабақтар мен онлайн курстарды айтуға болады.  
Соңғы жылдары видео контент көбейіп, тұтынушылар да видео арқылы ақпаратты игеруде. Бұл аз 
уақыт ішінде үлкен көлемді ақпаратты алуға мүмкіндік береді [5].  

Жоғарыдағы ғалымдардың пікірлеріне сүйенсек, болашақта ғаламторға деген сұраныстың 
артуынан онлайн қашықтан білім беру жүйесінің қажеттілігі туындайды. 

Медиа саласы әрдайым өзгеріс үдерісін басынан кешіреді және бұл өзгерістер ақпартты тұтынушы 
сұранысына қарай бағытталады. Сұранысты қанағаттандыру арқылы жаңа формат, жаңа пішін және 
жаңа ұғымдар пайда болып, даму тенденциясы анықталады.  Бүгінде қандай ақпараттық технологиялар 
сұранысқа ие және олардың қызметі қандай деген сұраққа өзімізше талдау жүргізген едік (1-кесте). 

 

 
1-кесте. Ақпараттық технологиялар қызметі. 

 
Қорыта айтқанда, сандық журналистиканың дамыған тұсында онлайн білім беру 

платформаларында курстар жазу мен оны тарату ісін қолға алу керекпіз. Бұл жаңа технологияларды 
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жас журналистерге меңгертудің тиімді тәсілі. Нәтижесінде студенттер өз бетінше білім алуға 
ұмтылады. Қазіргідей интернет желіні орынсыз қолдана бермейді. Керісінше, қажетті ақпаратты 
жинап, өз білімдерін жетілдіреді. Қашықтан білім беру жас журналистер үшін өз саласын терең 
меңгеруге септігін тигізеді.  Визуалды құралдар (аудио, видео, мәтін, сурет) көмегімен тәуліктің өзі 
қалаған уақытында білімді игеруі мен қайталап қарай алуы зор мүмкіндіктерге жол ашады. 
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Тәуелсіздіктің бізге берген үлкен жемістерінің бірі –  еркін ойлауға, тарихымызға тереңнен үңілуге 

мүмкіндік алдық. Елбасы Н. Назарбаев ұсынған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы қоғамда ұлттың 
өткен жолын ғылыми негізде қорытудың жаңа мүмкіндігі ретінде қабылданып отыр.  

Елбасы бағдарламалық мақаласында әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталғанын, 
соған байланысты «сана сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптаурын қағидалардан» 
арылуға шақырып, сонымен бірге қоғамдағы рухани жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр 
алмаса, ол адасуға бастайтынын ескертеді. 

Баспасөз тарихын зерттеген әдебиетші, ғалым Т.Қожакеев: «Баспасөзіміздің тарихы- біз үшін 
қымбат тарих. Әсіресе, Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында-ақ жарық көріп, жарты ғасырға жуық 
күрес жолымыздың өн бойында халқымыздың жоқшысы, мұңшысы, парасатты ақылшысы газет, 
журналдарымыздың тарихы ерекше қымбат. Солардың жолын дұрыс зерттеп кейінгі ұрпаққа 
бұрмаламай дұрыс жеткізу – үлкен парыз», - деп(1) зерттеушілер үшін мерзімді баспасөз 
материалдарының аса маңыздылығын көрсетіп берген еді. Баспасөз – адамдарды тәрбиелейтін құрал 
ғана емес, онда жарық көріп жататын әдебиет, тарихи материалдар дүниені өзінше пайымдауға 
үйрететін, ұлттық болмысты қалыптастыратын киелі құдірет.  

ХХ ғасырдың басынан жарық көре бастаған қазақ журналдары саяси-әлеуметтік оқиғаларды, 
қоғамдағы өзгерістерді, мәдени-тарихи үрдістерге қазақ қоғамының араласуын олардың заман 
ағымына сәйкес іс-әрекеттерінен хабардар етіп отырды. Осыған орай М.Дулатовтың «Әр жұрттың, әр 
мемлекеттің мәдениет майданында әлгері-кейінгінің қатасыз бір өлшеушісі – баспасөз болады. Қай 
жұрттың баспасөзі күшті болса, сол жұрттың өзі де күшті, өзі де өнерлі екендігі көрінеді»(2) – деген 
тұжырымдамалық пікірі ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы ұлттық басылымдардың мақсаты мен 
міндетін, олар көтерген жүктің салмағы, жауаптылығы мен ақпараттық ауқымын дәл көрсетеді.  

Қазақ баспасөзі тарихын оқыту барысында оның тарихын зерттеген Қ. Бекқожиннің, Б. 
Кенжебаевтың, Т. Амандосовтың, Т. Қожакеевтің, Ш. Елеукеновтың, Ү. Сұбханбердинаның, С. 
Қозыбаевтың, Н. Омашевтің, Ө. Әбдиманұлының, Д. Қамзабекұлының, Қ. Аллаберген, К. Қамзин, Б. 
Жақыптың, А. Рамазан, А. Мектеп, С.Садықовтың, Қ. Сақтың  еңбектерін негізге аламыз.  

Сондай-ақ қазақ баспасөзін тарихи тұрғыдан да өз бағасын берген М. Қойгелдиев, Т. Жұртбай, Қ. 
Атабаев, Т. Омарбеков, А. Ісмақовалардың ғылыми еңбектері толыққанды қарастырылады.   

Қазақ баспасөзі қашан пайда болды дегенде, зерттеуші-ғалым Х. Бекқожин «Қазақ баспасөзі XIX 
ғасырдың екінші жартысында, яғни Қазақстаннның Россияға қосылуының нәтижесінде пайда болды. 
Оның тарихы толық зерттеліп, бір жүйеге келтірілген жоқ»(3) деп жазады.  Қазақ баспасөзінің бағыт-
бағдарына алғаш дұрыс баға бергендердің бірі Тұрар Рысқұлов болды. Т. Рысқұлов 1926 жылы 
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«Еңбекші қазақ» газетінің редакторы болып тұрған кезінде жазған «Баспасөздің мәнісі» атты 
мақаласында прогрестік, демократиялық дәстүр жағынан қарағанда «Біздің қазіргі баспасөзіміз 
жұмысшы табының, еңбекші бұқараның мұңшысы» деп бағалаған. Расында да кез келген баспасөз сол 
дәуірдің мұң-мұқтажын, сол кезеңнің саяси жағдайын жазып отырған(4). Қазақ баспасөзінің тарихы әр 
кезеңдегі тарихи оқиғаларға байланысты зерттелуі қажет. Бұл қазақ халқының әлеуметтік өміріне, 
экономикалық жағдайына тығыз байланысты зерттелуі тиіс деген пікірді ұстанған Х. Бекқожин: «Қазақ 
баспасөзінің негіздерін зерттегенде қазақтың ұлттық мәдениетінің айқын бір көрнісі болып табылатын 
баспасөзінен тек оның прогрестік, демократиялық және социалистік жақтарын көрсетуге, оларды 
кертартпа, буржуазияшыл-ұлтшыл баспасөзге қарама қарсы алып қарастырдық»(5)деген. Еліміз 
егемендік алған жылдардан бергі уақыттарда  қазақ баспасөзі тарихы да жаңа көзқараспен қайта 
қаралып, қазақ зиялылары шығарған газет-журналдар араб қарпінен кириллицаға ауыстырылып, 
бүгінгі ұрпақ оқи алатын жағдайға жетті. Қазақ елі осы уақытқа дейін үш рет  әліпби 
ауыстырғандықтан, қазіргі ұрпақтың  араб қарпін білмеуінен  кейбір басылымдардың табылмай 
жүрген, не болмаса мұрағаттар мен кітапхана сөрелерінде елеусіз қалған деп білеміз. Осындай 
олқылықтардың орнын толтыру мақсатында араб қарпімен басылған көптеген басылымдарымыз 
кирилл қарпіне түсіріліп оқырмандарға жол тартты. Қазіргі уақытта баспасөз тарихын оқыту 
барысында біз сол түпнұсқа негізінде аударылып басылған кітаптар, қосымша оқулықтар негізінде 
білім береміз.  

 ХХ ғасыр басында жарық көрген қазақ журналдарының мазмұны арқылы өткенге көз жүгірткенде 
қазақ халқының өркениетке, білімге, әдебиетке деген құштарлығы мен ғылымдағы алғашқы 
табыстарымен қоса тоталитарлық жүйе, қатаң идеологияға тәуелді бола тұра  баспасөзінің көтерген 
мәселелерінің бүгінгі заманға сабақ болар тарихи тағылымдарын зерделеу арқылы тәлімгерлерге 
замана талаптарымен ұштасып жатқанын ашып көрсету болды. 

ХХ ғасыр басындағы  қазақ басылымдарының атқарған қызметтері ұлттық руханиатымыздың 
бастауы, қайнар көзі ретінде тануға болады. 

Қазақ журналдарының алдына қойған міндеті қазақ халқының санасын оятып, ұлт деңгейіне 
көтеру, өз елін жат үстемдіктің тепкісінен құтқарып,  тәуелсіз елге айналдыру  болды және осы мұратқа 
жету жолында халық бұқарасымен арада ортақ сана қалыптастыруға күш салды. Осы жолда Ж. 
Аймауытов, М. Әуезов, М. Жұмабаев, Н. Төреқұлов, Х. Досмұхамедов, С. Дөнентавтардың 
редакторлық-баспагерлік қырларын ашып, олардың ел мүддесі үшін күрескен жолдарын баспасөз 
арқылы бағамдаймыз.  

ХХ ғасырдың басында ұлт зиялылары қазақ қоғамында ағарту жұмыстарын одан әрі жалғастырып, 
руханияттың жан-жақты дамуына айрықша үлес қосты.  

Ғылымның әр саласы бойынша алғашқы оқулықтар жазылды, ұлт театры қалыптасты, әдебиет пен 
мәдениет саласы құнды мұралармен толықты. Сонымен қатар қазақ баспасөзі де ұлт мүддесіне қызмет 
етіп, жаңша сипатта дамыды. Осы ретте біз ХХ ғасыр басында жарыққа шыққан қазақ журналдарын 
зерттеп, зерделеп көрдік. Ұлт зиялыларының журнал шығаруда арнайы оқыған білімдері болмаса да 
ұлт мүддесін алға тартып баспасөз арқылы халықтың санасын оятуға күш салды. Осындай үлкен 
жұмыстың басында жан-жақтан жиналған көзі ашық азаматтар болды. Бірі семинариядан келсе, енді 
біреулері мұғалім, теміржолшы, дәрігер, ақын-жазушылар болып біргіп, баспасөздің негізін қалады. 
Негізгі мақсаттары баспасөз арқылы халықты ағарту болды. Траекторияның  теориясына жүгінер 
болсақ,  (кейінгі лат. 'trajectorіus' – ығысу немесе орын ауыстыруға қатысты) – материялық нүктенің өз 
қозғалысы кезінде сызатын біртұтас сызығы дейді. Ал ХХ ғасыр басындағы ұлт зиялыларының 
траекториялары  ұлтты дамыту, ұлтты өркендету мәселесінде қилысты. Мақсат бірлігі болды. 
Барлығының мақсат бірлігі ұлтты жетілдіру, ұлтты басқару, ұлтты ағарту, озық елдің санатына қосу 
болды. Ал бұл үшін кәсіби баспасөз керек болды. Кәсіби баспасөз қалай пайда болды, оның қалыптасу 
жолдары, қаржыландыруы, таралуы, атқарған қызметі, түрлері қандай болды? Осы бағытта студент 
жастарға толық ақпарат беру үшін тағы да түпнұсқа негізіне жүгінеміз.  

 Қазақ баспасөзінің тарихында журнал шығару 1911 жылы Тройц қаласында жарық көрген «Айқап» 
журналынан бастау алады. «Айқап» - қоғамдық-саяси және әдеби журнал. 1911-1915 
жылы Троицк қаласында басында айына бір рет, кейіннен айына екі рет шығып тұрған. 1-2 мың 
данамен 88 нөмірі жарық көрген. Алғашқы редакторы - М.Сералин. «Айқап» қазақтың қоғамдық 
санасының оянуына және ұлттық мәдениеттің дамуына үлкен үлес қосқан. Кейіннен «Садақ»— 
қолжазба журналы шықты. «Садақ» журналы 1915 жылдың 9 қарашасынан 1918 жылдың 10 ақпанына 
дейін Уфада шығып тұрған. Шығарушылар “Ғалия” медресесінің шәкірттері. Ұйымдастырушылар – 
Б.Майлин, Ж.Тілепбергенов. Журналдың бағыты мәдени-ағартушылық сипатта болды. «Айқап» пен 
«Садақ» журналы журналистика саласы бойынша зерттелген. Ал толыққанды зерттеуді қажет ететін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82
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қазақ журналдарына келер болсақ, олар: «Абай», «Таң», «Шолпан», «Сәуле», «Темірқазық», 
«Шаншар», «Қызыл Қазақстан», «Сана», «Жас қазақ», «Мұғалім» журналдары; Осы басылымдардың  
негізінде Қазақстандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми-танымдық зерттеулері; Алаш 
публицистерінің жеке еңбектері мен энциклопедиялық көрсеткіштері; қазақ баспасөзін зерттеуші- 
ғалымдардың ғылыми жұмыстарының негізіне сүйене отырып дәріс оқу.  

Оқу пәндері ретінде «Қазақ журналистикасының тарихы», «Қазақ баспасөзінің тарихы», «Алаш 
баспасөзі» пәндерін ұсынуға болады.  

Оқытудың дереккөздері: Қазақстан Республикасы Орталық кітапханасының сирек қолжазбалар 
қорындағы БАҚ материалдары, ХХ ғасыр басындағыдағы қазақ көсемсөзшілерінің басылым 
беттеріндегі жарияланымдары мен ғылыми еңбектері, ҚҰОА материалдары, ХХ ғасыр басынадағы 
қазақ журналдарының түпнұсқалары негізге алу.  

Оқыту әдістері: Салыстырмалы түрде тарихи және ғылыми публицистикалық материалдарды 
талдау, қазақ журналдарын бағытына қарай салалық басылым ретінде топтастыру, фактілер мен 
деректерді тұжырымдап, баға беру, тарихи түрғыдан талдау, жүйелеу, салыстырмалы түрде қарастыру. 
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1. (Қожакеев Т. Тарих дәлдікті сүйеді. Қазақ әдебиеті. – 1964 жыл - 5 маусым) 
2. (Дулатов М. Баспасөз үнммесі. Еңбекшіқазақ. – 1923. 5 мамыр.; Соныкы. Шығармалары. – Алматы. -1994 184-бет) 
3. Қазақ баспасөзі тарихының очеркі (1860-1958) Х. Бекқожин. Алматы «Мектеп»1981. 
4. «Еңбекші қазақ», № 103, 17 май, 1926.  
5. Қазақ баспасөзі тарихының очеркі (1860-1958) Х. Бекқожин. Алматы «Мектеп»1981. 
  

 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ      
                                                     

Ф. МУМИНОВА, 
доктор филологических наук, профессор  

Университета мировой экономики и дипломатии (Узбекистан) 
 
   Современная молодежь, прочно связанная с цифровой технологией, значительно отличается от 

своих родителей, их образа жизни, установок и ценностей. Не случайно некоторые ставят вопрос 
ребром: Что движет сегодняшними двадцатилетними, чего они хотят? {1} Ведь они гораздо больше 
ценят собственный комфорт, не стремятся сделать карьеру, заработать материальные блага и не рвутся 
увидеть мир. Журналист японской газеты «Никкей» в своей книге «Молодежь, которая ничего не 
хочет» характеризует ее так, они не ездят на машинах, они не хотят брендовых вещей, они 
не занимаются спортом, они не пьют спиртные напитки. «Они не путешествуют. Любовь им 
безразлична. За такими людьми закрепился термин "поколение сатори" — это слово можно перевести 
как "просветление", так называется один из видов медитативной практики.  

 В статье «Молодежь без стремлений» приводятся разные подходы молодых двух стран к жизни и 
к работе. Так. студентка Мисаки из частного токийского университета намерена сразу же после 
окончания вуза «устроиться в крупную компанию, чтобы не беспокоиться о заработке». А для ее 
ровесника Павла из московского вуза важно получать от работы удовольствие Он говорит: "Я нигде 
не работал и не работаю. Сейчас я живу с родителями, они оплачивают мою учебу, в клубы я не хожу, 
потому что для меня в этом нет необходимости. У меня были подработки, один раз мне даже заплатили 
17 тысяч рублей, но они год пролежали у меня — мне не на что было их потратить. Я понимаю, что 
мне придется рано или поздно создать семью, и тогда мне нужно будет ее обеспечивать, но пока у меня 
нет дела, от которого я бы "горел"».{1} 

Один из психологов замечал, что исследования московских подростков показало, что эти дети, 
близкие возрасту к «сатори, очень низкий уровень запросов. Для них самым важным является, «лишь 
бы на хлеб хватило». Родители этих детей постоянно говорили им, что очень устали, внушали, что 
тяжелым трудом вынуждены заниматься, чтобы иметь деньги. В результате они не занимались детьми, 
и те целыми днями сидели у компьютера, так «интернет этим детям компенсировал социализацию". 
Такое положение дел чаще встречается, по мнению специалистов, в мегаполисах. Например, в России 
молодежь больше старается из региона выехать в крупные города — на родине у них нет такого 
количества развлечений, как в Москве или Петербурге, там у молодых людей больше амбиций". {2} 

    Если мы возьмем народы Центральной Азии, то здесь общий характер хозяйственности, 
семейного быта, идентичность климата, культуры, обычаев и единая религия отражается на 
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воспитании детей, отношении к молодым. С детства детям прививается уважением, почитание 
старших, трудолюбие и занятие каким-либо ремеслом. Есть поговорка восточная, молодому джигиту 
и сорок ремесел мало. Обучение ремеслу, профессии –это тоже знание, развитие умений, навыков. 
Причем взрослеющий парень, постоянно ощущает свою ответственность перед семьей, родителями, за 
своих братьев и сестер. Поэтому большая часть молодых Узбекистана и других соседних республик 
выходя на контакт с другими через Всемирную Сеть, интернет ресурсы подходит, на наш взгляд, более 
рационально-практические, типа что я буду от этого иметь, какая польза, чем потом я могу помочь 
своим близким, родителям. Сейчас очень многие студенты, учащаяся молодежь Узбекистана изучает 
иностранные языки, причем много желающих знать восточные языки, китайский, корейский, 
японский, турецкий и др. Конечно, спрос на европейские языки сохраняется, но учитывая, что рынок 
экономический, торговый смещается на АТР, образовательные интересы активно направляются в 
сторону этого региона. Через онлайн-сеть предоставляется большее число языковых программ, курсов, 
практических занятий по изучению восточных языков.  

   В интернете социальные группы обмениваются информацией по научно-образовательной, 
спортивно-развлекательной, музыкальной, туристической линиям. Культурные, национальные и 
религиозные темы также служат фактором прямых или косвенных контактов, ведения дискуссий, 
переписки между молодыми людьми. Все это в целом можно определить, как межкультурная 
коммуникация, которая оказывает свое воздействие на взаимоотношения между государствами. 
Считается, что глобализация, с одной стороны, побуждает страны активизировать работу по 
сохранению своей ментальности, культурной идентичности, а с другой стороны, ведет к сближению 
народов, стиранию границ между ними, стандартизации норм, принципов, методов работы. Интернет 
«превращается в интерактивное средство межкультурного общения», потому ведутся научные 
исследования, пишутся диссертационные работы по эффективному использованию его в целях 
прогресса контактов и сотрудничества между государствами. Интернет оказывает огромное влияние 
на культуру молодежи, их вкусы, интересы, стиль жизни. Но у этого явления есть и отрицательные 
стороны, включение молодежи в преступные группы, националистические движения, распространение 
порнографии, ксенофобии и др.   

Задача СМИ, журналистов, педагогической и научной общественности противостоят этим 
деструктивным угрозам, интегрировать молодежь на изучение и приобщение к достижениям мировой 
культуры, распространять художественные, искусствоведческие ценности, направлять их силы и разум 
на креативные, созидательные проекты. 

   В Университете мировой экономики и дипломатии накоплен в этом отношении большой опыт, 
здесь проводятся дни китайской, японской культур, олимпиады, конкурсы на лучшее знание истории, 
страны, например, Германии, Франции, Италии, приглашаются представители посольств этих странах, 
исполняются песни и театральные инсценировки на иностранном языке.{3; 6} Сообщения об этих 
событиях, мероприятиях публикуются на на университетском вебсайте и в республиканских СМИ. При 
университете действует клуб любителей литературы, международный форум «Модель ООН», ведется 
взаимо-сотрудничество с выпускниками УМЭД, студентами зарубежных вузов. Отрадно отметить, что 
студенты- старшекурсники активно участвуют в написании публицистических и научных статей, 
информаций, аналитических материалов. Так, умэдовцы постоянно выпускают специальную полосу 
«Студенческий меридиан» в республиканской газете «Учитель Узбекистана» {4}, активно участвуют 
в республиканских и международных конференциях. Весь этот контент находит свое отражение в 
интернет-публикациях.{5} Непосредственная, практическая работа над разными проектами помогает 
студенческой молодежи укрепить убеждения, веру в свои способности, достижение высоких целей.  
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ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ЖУРНАЛИСТИКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Г. АЛИМОВА, 

Доктор философии (PhD), 
преподаватель факультета “Международной журналистки”  

Узбекского государственного университета мировых языков  
 

Постановка проблемы. Статья посвящается феномену журналистики в социальных сетях. Автор в 
своем исследовании рассматривает понятия «журналистики в социальных сетях», «гражданской 
журналистики», «блогерской журналистики» и др. Показана их роль в современном информационном 
обществе, взаимоотношение с традиционной журналистикой, анализируются язык и стиль 
журналистских произведений социальных сетей, их оформление и подача.  

 
Для более обстоятельного исследования данного вопроса следует указать, что нами 

подразумевается под понятиями “журналистика в социальных сетях”, “гражданская журналистика”, 
“народная журналистика”, “общественная журналистика”, “people press”.  

Специалисты замечают, что «в жизни мы используем два языка – сложный письменный и простой 
устный. Интернет породил третий язык – промежуточный. Он соединил в себе точность первого и 
краткость второго. Третий язык быстро набирает лексику. Сетевой жаргон уже практически 
превратился в диалект, непонятный для непричастных. Например, деревенской бабушке никогда не 
понять переписку подростков в социальной сети. А растущая доступность технологий увеличивает 
влияние интернета на современную речь все сильнее и сильнее.»13  

Точное определение происходящих процессов затруднено тем, что в мировой журналистике, 
включая развитые страны, ясных характеристик этих явлений не существует, а то, что выдвигают одни 
специалисты, не принимается другими. И на «одном языке» обо всем этом всего не скажешь. Тем не 
менее мы должны, как требует того научное исследование, определиться с исходными понятиями, 
которыми будем оперировать в данной статье.   

Необходимо обозначить исходную позицию теоретического анализа..   По нашему мнению, в 
абсолютном смысле слова нет таких отдельных, сугубо самостоятельных понятий, как «социальная 
журналистика», «гражданская журналистика» или «блогерская журналистика» и подводить под 
каждый из их соответствующий стиль текста не следует. Есть деятельность, схожая с журналистской 
и осуществляемая в социальных сетях гражданами различных государств, блогерами. При этом какие-
то параметры их массовой информационной работы совпадают с трудом профессиональных 
журналистов, а какие-то нет. 

Попробуем разобраться в том, что у них общего и чем они отличаются друг от друга.  
Очень важно для теоретиков и практиков согласовать между собой позиции, прийти к единому 

мнению о том, что является в социальных сетях собственно журналистикой, в какой форме она там 
функционирует. Нельзя также игнорировать позицию людей, которые называют себя гражданскими 
журналистами или блогерами и также работают в сфере массовой информации. В ходе своей 
деятельности они могут быть неточны и необязательны в тех или иных случаях, но в том, что они 
успешно работают в мировой паутине и поставляют обществу востребованную массовую 
информацию, не вызывает сомнения.  

По большому счету, для массовой аудитории не существует вопроса о том, отвечают ли сетевые 
материалы требованиям классической или качественной журналистики. Для нее более интересна сама 
информация: сообщение о событии, оперативная поставка информации, отсутствие цензуры (даже 
редакторской), неприглаженный характер новости и т.п. 

Эти формы работы совпадают, так как направлены на обеспечение потребителей массовой 
информацией оперативного и самобытного характера. В этом направлении представители 
«гражданской» или «блогерской» деятельности опережают профессиональных журналистов по 
методам сбора и доставки информации. С другой стороны, их труд не совпадает между собой в том, 
что и первые, и вторые работают в различных профессиональных, правовых и этических полях.  

Еще одно несовпадение заключается в том, что в первом варианте чаще обнародуется сугубо 
индивидуальная, самостоятельная позиция автора по публикуемой проблеме и в основном это все 
«говорится» на его языке. Во втором случае индивидуальность также присутствует, но она выражена 

                                                           
13 https://cyberleninka.ru/article/n/zhanr-yazyk-i-stil-veb-publikatsiy-analiz-kontentnoy 
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не столь ярко. Понятно, что каждый журналист является индивидом, но профессиональные 
журналисты больше ощущают себя частью коллектива редакции, чем люди первого типа.  

В чем совпадают и чем отличаются друг от друга СМИ социальных сетей и социальная 
журналистика? Исследователь А.И. Даниленко пишет: «Социальная журналистика и социальные сети 
имеют общее понятие - «социальный». Понятие «социальное» идентифицируется с положением 
различных социальных субъектов в обществе, их образом жизни, с деятельностью по сохранению или 
изменению своего статуса, регулированию взаимоотношений с другими субъектами, социальными 
институтами, обществом в целом… Таким образом, социальные сети и социальная журналистика – 
неразрывно связаны между собой. Если первые совершают идентификацию социальных субъектов в 
обществе, то социальная журналистика затрагивает интересы и проблемы конкретного субъекта в 
обществе и помогает решать их»14. 

 Суть социальной журналистики проста – прямая и непосредственная защита ею интересов 
гражданского общества, о необходимости которой говорят многие, но не все занимаются этим всерьез 
и последовательно. В деятельности гражданских журналистов данная позиция выражается в 
постановке ими на повестку дня и прилюдный анализ актуальных социальных проблем. Возможно, она 
меньше влияет на принятие властных решений. Однако не подлежит сомнению, что, во-первых, 
социальная журналистика затрагивает интересы более широкой аудитории и, во-вторых, что с 
развитием демократии позиции социальной журналистики будут непрерывно усиливаться.  

И как самый важный аспект следует отметить язык и стиль подачи материалов в каждом из 
вышеуказанных видов современной журналистики. Ведь сегодня по причине конвергенции 
журналистики язык современных СМИ тоже подвергся трансформации. Трансформируется не только 
язык, но и сама новейшая журналистика в целом. «Трансформацию журналистики сегодня, можно 
заметить даже по оформлению газет и телевизионных передач, заимствующих дизайнерские ходы из 
стиля интерактивных публикаций». 15 

 «Теоретики СМИ, понимая характер инноваций в мире и прессе, все чаще переносят акцент 
осмысления роли прессы как социального института, функционирование которого определяется 
общественно-политической ситуацией, на исследование медиадискурса». 16 Сегодня СМИ стали не 
только разнообразными, оставляя тем самом право выбора за аудиторией, но изобилие информации и 
желание быть предпочтительными в более широких кругах значительно упростили язык и стиль 
подачи материалов. В стиле, несмотря на соблюдение общих тенденций, авторы стараются сохранять 
некую оригинальность, дабы не потерять «лицо».  

Новая эпоха отмечена резким обеднением журналистского языка, замечает российский 
тележурналист П. Лобков. Особенно пострадало синонимическое разнообразие. Язык СМИ 
приближается к языку официоза. В этой ситуации кропотливая работа с языком – это борьба против 
тенденции к оглуплению общества». 17  Желаем мы того или нет, век информации требует от 
журналистского материала полного соответствия с ожиданиями читателя. И ставки больше делаются 
на оперативность, актуальность и злободневность материала. Хорошее качество текста естественно 
приветствуется, но опять- таки оно должно быть вместе с вышеупомянутыми характеристиками, а не 
вместо них. И журналистика в социальных сетях не может стать исключением из этого правила. 

Социальные сети выполняют различные функции. А.А. Морозова по этому поводу указывает: 
«Социальные медиа сегодня представляют собой не только инструмент массовой коммуникации, но и 
служат пользователям для удовлетворения различных потребностей. Разновидностью социальных 
медиа являются социальные сети. Они являются тем местом, где зачастую человек может 
удовлетворить практически все свои потребности, в том числе, необходимость в получении 
информации».18 В то же время не подлежит сомнению, что информационная функция остается главной 
для социальных медиа. А это ведет к многочисленным последствиям, главным из которых является 
преобладание в социальных сетях простых граждан по сравнению с профессиональными 
журналистами.  

Переходя в социальные сети, журналистика претерпевает определенные преобразования, т.к. 
начинает действовать в них в соответствии с видоизмененными правилами. Основными из них 
являются следующие: 1. Отход от принципа нейтральности. Данный принцип, введенный в мировую 
практику шведскими журналистами, постепенно теряет свою прежнюю действенность в условиях 
                                                           
14 http://www.rusfet.com/2012/05/-po-smm.html 
15 https://cyberleninka.ru/article/n/zhanr-yazyk-i-stil-veb-publikatsiy-analiz-kontentnoy-sostavlyayuschey-internet-tekstov 
16 Сметанина С.И. Медиатекст в системе культуры. – СПб, 2005. С.17. 
17 Комсомольская правда, №57. – 2010 
18 https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-kontenta-novostnyh-gorodskih-pablikov-v-sotsialnoy-seti-na-primere-vkontakt 
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социальных сетей, когда стала процветать журналистика личностей, каковой можно назвать 
гражданскую журналистику. Коротко говоря, стали более популярными не знаменитые бесстрастные 
или объективные репортажи, а заинтересованный анализ событий и мнение о них. 

2. Плюрализм мнений считается важнейшим условием демократического общества. Удобной 
площадкой для реализации данного принципа являются социальные сети, где каждый может 
высказаться без ограничений по объему сведений и времени. Согласно современным правилам 
поведения в социальных сетях, навязывание своего мнения даже для солидных изданий, имеющих 
ясный редакционный курс на освещение тех или иных событий или сфер,  признано нецелесообразным.  

3. Гражданским журналистам не следует ссылаться на авторитеты или политическую 
необходимость. Аудиторию всегда интересует само событие и личное мнение автора по обсуждаемому 
вопросу. При необходимости мнение авторитета он может найти сам. Главное ¬– что думает сам автор, 
как он оценивает ситуацию, событие.  

4. Четвертое правило касается наиболее достоверной информации, которая поставляется с 
помощью фото. Фото обладает высокой документальностью, что делает его важным источником 
информации. Это накладывает особую ответственность на тех, кто использует их в своих публикациях 
или просто выставляет на сайт. Необходимо помнить, что законы многих стран запрещают 
вмешиваться в личную жизнь граждан или выставлять их в неприглядном свете с помощью 
фотографии. 

5. Согласно пятому правилу, не следует сразу же удалять выставленный материал, даже если в нем 
допущена ошибка. Специфика социальной сети требует, чтобы с публикацией могли ознакомиться все 
желающие. Многие пользователи узнают о том или ином материале не сразу, а друг от друга, т.е. через 
некоторое время. Тот, кто выставил ошибочную информацию, поступит более правильно, если он 
опубликует рядом с ошибкой извинение или иное пояснение. Такое поведение считается более 
приемлемым в виртуальном мире. 

Одной из форм деятельности людей в социальной сети является гражданская журналистика. 
Существует гражданская журналистика или нет –есть много мнений. Некоторые специалисты 
полагают, что не может быть отдельной гражданской журналистики, т.к. вся журналистика является 
гражданской и именование журналистики как гражданской означает масло масляное (Б. Назаров). 
Другие считают, что вся журналистика в социальных сетях, за исключением электронных вариантов 
официальных и коммерческих изданий, является социальной. Есть авторы, которые считают, что 
“гражданская журналистика работает по принципу “человек человеку – медиа”. 19  

В своих определениях мы будем придерживаться общепринятого определения гражданской 
журналистики: «Гражданская журналистика (также её могут называть общественной, объединённой 
или демократической) — разновидность журналистики, получившая широкое распространение с 
развитием Интернета и новых цифровых технологий. Обычно гражданские журналисты освещают 
события, которые прошли незамеченными для традиционных СМИ. Нередко сюжеты гражданских 
журналистов привлекают аудиторию в Интернете, сопоставимую с таковой для крупных 
традиционных СМИ».20 Дополнительно отметим, что в структуру гражданской журналистики входят 
также форумы, чаты и другие виды участия граждан в массовой информационной работе.    

Как в гражданской журналистике, так и в журналистике в социальных сетях есть свои весомые 
недостатки, которые нельзя не заметить. Во- первых, достаточно низок их уровень с точки зрения  норм 
литературного языка, правил пунктуации, стилистики текста. Еще Ю.М. Лотман отмечал: 
«Превращение события в текст означает пересказ его в системе того или иного языка, т.е. подчинение 
его определенной заранее данной структурной организации». 21  Каким должен быть резонанс от 
пересказа при такой ее подаче? Во- вторых, и это является одним из главных недостатков,  так как 
часто встречаются нецензурные выражения, невежливое обращение, бестактные одергивания 
оппонентов, голословные обвинения, грубый мат и др.    

Но касается больше гражданских журналистов, хотя в широтах социальных сетей Узбекистана 
часто активничают и профессионалы. Например, такие знаменитые узбекские блогеры как Наргиз 
Касымова (nargis.uz), Муслим Мирзажонов (mnm.uz), Санжар Саид (sanjarsaid.uz) являются 
профессиональными специалистами-журналистами.  

Сравнивая в целом отношения между гражданской и профессиональной журналистикой в 
социальных сетях, можем сказать, что сегодня они вполне сосуществуют друг с другом. Конкуренция 
                                                           
19http://azat-sattarov.livejournal.com/49973.html  
20 https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
21 Лотман Ю.М. Текст и функция// Избр.статьи в 3-х тт. Т.1. – Таллин, 1992. – С.99. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
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помогает первым и вторым тем, что они постоянно стремятся привлечь к себе как можно больше 
пользователей, а это, в свою очередь. требует от журналистов постоянного самосовершенствования и 
роста  качества своей работы.  

Мы не разделяем точку зрения, согласно которой профессиональная журналистика в сетях 
первостепенна, а гражданская второстепенна. Вышеперечисленные преимущества и недостатки 
каждого из этих типов показывают, что места в виртуальном мире и зрительской аудитории вполне 
хватит и той и другой журналистике. Гражданская журналистика не может полностью заменить 
профессиональную, хотя такие взгляды встречаются. Точно также нет необходимости не признавать 
гражданскую журналистику из-за частых ошибок ее представителей, из- за недостаточной 
подготовленности «правильно говорить». Уже тот факт, что гражданские журналисты обеспечивают 
свои выступления фотографиями или любительскими съемками, реагируют на редкие происшествия 
вполне документальным материалом, позволяет считать их важными и необходимыми для 
поступательного развития общества.    

Словом, и та, и другая формы массовой информационной деятельности имеют право на жизнь. 
Самое интересное заключается в том, что ни профессиональные, ни гражданские журналисты, как 
правило, не считают друг друга врагами, наоборот, они не могут обойтись друг без друга, а их 
деятельность взаимно дополняется новыми данными и наработками.  

 Язык журналистики в социальных сетях всегда будет отличатся от профессиональной, так как в 
нем все же количественно превалируют представители гражданской журналистики. Благо и то, что 
«облонский» («пиши как слышишь», язык, основанный на нарочно неправильной орфографии)22 язык 
при подаче журналистского произведения не так широко используется как при обычном сетевом 
общении. Иначе это еще более усугубило бы положение, ухудшило бы качество текста. Проблема 
стиля подачи материалов, на наш взгляд, должна решаться самими авторами информационных 
материалов, их постоянной работой, контактом с аудиторией, пользователями. Индивидуальность и 
оригинальность всегда приветствовались, главное, чтобы подавление «информационного голода» не 
происходила за счет некачественных «продуктов». Журналистика, какой бы трансформации не 
подвергалась, она обязана быть социально полезной.  
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