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Ах ме товa Л.С.

Ме диaобрaзовa ние Кaзaхстaнa: 
ре ше ние проб лем

В стaтье обознaче ны проб ле мы ме диaобрaзовa ния, предлaгaемые 
ре ко мендaции по ре ше нию проб лем, вырaботaнные в ре зультaте 
проектa Ми нис терствa обрaзовa ния и нaуки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
груп пой уче ных Кaзaхс ко го нaционaльно го уни вер си тетa им. aль-
Фaрaби, пе ре пискa с го судaрст вен ны ми оргaнaми по ре ше нию воп-
ро сов ме диaобрaзовa ния и ме диaбе зопaснос ти в Кaзaхстaне.

Клю че вые словa: ме диaобрaзовa ние, ме диaбе зопaснос ть, Кaзaх-
стaн, КaзНУ им. aль-Фaрaби, школa, уни вер си тет, уче ные.

Akhmetova L.S. 

Media education in Kazakhstan: 
the solution of problems

In article the media education problems offered the recommendation 
about the solution of problems, developed as a result of the project of the 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan by group 
of scientists from Kazakh National University of Al-Farabi, correspondence 
with government bodies according to the solution of questions of media 
education and media safety in Kazakhstan are designated. 

Key words: media education, media safety, Kazakhstan, Kazakh Na-
tional University of Al-Farabi, school, university, scientists.

Ах ме товa Л.С. 

Қaзaқстaндaғы ме диaбі лім: 
мә се ле нің ше ші мі

Мaқaлaдa әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің 
бір топ ғалымдaры ның Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Бі лім жә не ғы-
лым ми нис тр лі гі нің жобaсы бaры сындa медиабілімнің проблемалары 
қaрaсты рылғaн. Қaзaқстaндaғы ме диaбі лім жә не ме диaқa уіп сіз дік 
мә се ле ле рі нің ше ші мі бо йын шa мем ле кет тік оргaндaрмен хaт aлы су, 
ме диaбі лім нің мә се ле ле рін ше шу ұсы ныстaры қaрaсты рыл ды.

Тү йін  сөз дер: ме диaбі лім, ме диaқa уіп сіз дік, Қaзaқстaн, әл-
Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ, мек теп, уни вер си тет, ға лымдaр.
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Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби,  

Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты  
E-mail: laila_akhmetova@mail.ru

2015 год во шел в ис то рию го судaрс твa кaк Год нaчaлa пя-
ти Пре зи де нтс ких ре форм – стрaте гии нaше го го судaрс твa – и 
стa конкрет ных шaгов – кaк ре ше ние зaдaч ре фор ми ровa ния – 
нaшей тaкти ки нa пос ле дующие го ды. В стa конкрет ных шaгaх 
я кaк уче ный обрaтилa внимa ние нa 76 шaг, где речь шлa о 
12-лет нем обрaзовa нии.

Зa вре мя нaшей незaви си мос ти сделaно в обрaзовa нии оп ре-
де лен но мно го. Мы пос тоян но идем по нaрaстaющей. Дa, со ве т-
скaя школa обрaзовa ния, кaк выяс ни лось, былa луч шей в ми ре. 
И мы это знaем. Но это былa лучшaя в ми ре школa и обрaзовa-
ние ХХ векa.

Зa го ды Незaви си мос ти мы под писaли мно гие меж-
дунaродные до ку мен ты в прод ви же нии обрaзовaтельно го про-
цессa, в ре ше нии сов местных зaдaч с большинст вом стрaн 
мирa. Че рез Бо ло нс кий про цесс стaли од ни ми из пер вых нa 
постсо ве тс ком прострaнс тве, ко то рые вве ли бaкaлaвриaт и 
мaгистрaту ру, PhD, вво дим 12-лет нее обу че ние. Ес те ст вен но, 
это преобрaзовa ния про цесс не од но го годa, и дaже не де ся ти-
ле тия. Труд ный и слож ный про цесс, иду щий с концa 90-х го дов 
прош ло го сто ле тия. Не срaзу получается ре зультaт, но ло зунг 
«Обу че ние всю жиз нь» дaет ре зультaты уже се год ня.

Мно го мы го во рим о 12-лет нем обу че нии в школaх. Это 
реaль нос ть стрaн зaпaдa. Для них уже дaвняя ис то рия, имеют-
ся опыт и прaктикa. А мы покa спо рим и го во рим о том: нaдо 
это или не нaдо. Поэто му, я думaю, не случaйно 12-лет нее 
обу че ние стaвит ся кaк однa из тaкти чес ких зaдaч, ре шить ко-
то рую мы должны в ближaйшее вре мя. Зa тaкой зaдaчей сто-
ят грaндиоз ные из ме не ния в сред нем обрaзовaте ль ном зве не 
нaшей стрaны. Я былa нa мно гих кон фе рен циях, со вещa ниях, 
се минaрaх по воп росaм то го, кaкой должна быть сов ре меннaя 
школa с 12-лет ним обрaзовa нием. Слушaлa дис кус сии, сaмa 
учaст вовaлa в дебaтaх и выс тупaлa нa кон фе рен циях в кaчестве 
уче но го, прaктикa, об ще ст вен но го деяте ля, прос то грaждa нинa 
и мaте ри своих де тей [1]. 

Ко неч но, бе ря от ХХ векa мно гое и луч шее, мы должны по-
строить кaзaхстaнс кую шко лу с 12-лет ним обрaзовaте ль ным 
про цес сом по-ино му, по сов ре мен ным стaндaртaм кaчествa и 
пе рейти от мaссо во го обу че ния к ин ди ви дуaльно му.

МЕ ДИAОБРAЗОВA НИЕ 
КAЗAХСТAНA:  

РЕ ШЕ НИЕ ПРОБ ЛЕМ
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Ме диaобрaзовa ние Кaзaхстaнa:  ре ше ние проб лем

В кaчестве при мерa возьму один aспект, ко-
то рый дол жен пройти свя зую щей нитью че рез 
все пред ме ты, обучaемые в шко ле. Это – ин-
формaцион но-ком му никaтивные тех но ло гии – 
ИКТ. С ну ле во го или пер во го клaссa они должны 
при су тст вовaть нa кaждом уро ке. Но вые тех но-
ло гии должны быть ск воз ны ми, про хо дя щи ми 
все пред ме ты и все клaссы, то есть во вре мен ном 
и про фес сионaль ном прострaнс тве.

В aвгус те-сен тяб ре кaждо го годa пер во ку рс - 
 ни ки знaко мят ся с КaзНУ им. aль-Фaрaби, a 
мы, пре подaвaте ли, знaко мим ся с ни ми. Кaк 
журнaлист и педaгог я зaдaю им мно го воп ро-
сов по шко ле, че рез тес ти ровa ние и ин тер вьюи-
ровa ние мы про ве ряем их знa ния, делaем оцен ку 
кaчествa знa ний по пред метaм, ко то рые бу дут 
ос но вой для уни вер си те тс ко го обрaзовa ния. 

Уже не од но по ко ле ние школьни ков бы-
ло обу че но Ин формaти ке. Это прaвильно, это 
похвaльно. Мне им по ни рует тот фaкт, что нa 
гумa нитaрные фaкульте ты, где я пре подaю, при-
хо дят aби ту риен ты, не только знaко мые с ИКТ, 
но и aктив но их обучaющие, внед ряющие их в 
свои обрaзовaте ль ный и иные про цес сы. Это 
– но вое по ко ле ние лю дей, со вер шен но дру гое 
иное по срaвне нию дaже с пер во ку рс никaми пя-
ти-де ся ти лет ней дaвнос ти.

И здесь воз никaют воп ро сы под го тов ки в 
облaсти ИКТ сaмих пре подaвaте лей в уни вер си-
тетaх, учи те лей школ, a по том уже и школьни-
ков, aби ту риен тов, сту ден тов. И вот в этом 
– нaше уз кое зве но. Ведь прaкти чес ки все мы ди-
летaнты. Об этом я го во рилa нa меж дунaродной 
кон фе рен ции ОБСЕ в 2010 г. в г. Астaнa, нa Со-
вещa ниях БДИПЧ/ОБСЕ в Вaршaве (Польшa) в 
2008-2012 годaх, дру гих меж дунaродных кон фе-
рен циях в нaстоящее вре мя. Но вые тех но ло гии 
с кaждым го дом об нов ляют ся двaжды-триж ды, 
a нaши сознa ние и уме ния не ус певaют зa эти-
ми яв ле ниями, и не ус певaет не только стaршее 
и сред нее по ко ле ние. Есть только не большой 
круг лю дей, ко то рый зa нимaет ся этим про фес-
сионaльно, дa и то уз ки ми проб лемaми. 

ЮНЕС КО вырaботaл стaндaрты ме-
диaгрaмот нос ти и ме диaобрaзовa ния, внед-
ряет их по рaзным нaпрaвле ниям, в том чис ле 
и че рез Бо ло нс кий про цесс. Мы гор ды тем, что 
КaзНУ име ни aль-Фaрaби рaзрaбaтывaет но вые 
прогрaммы журнaлистско го обу че ния, пер вые 
нa постсо ве тс ком прострaнс тве. Но вые тех но-
ло гии яв ляют ся приори те том во всех рaзви тых 
стрaнaх. И в Кaзaхстaне мно гое делaет ся в этом 
нaпрaвле нии. Пе ре чис лять не бу ду всем из ве с-
т ные фaкты. В двенaдцaти лет нем обрaзовa нии 

ин формaцион но-ком му никaцион ные тех но ло-
гии должны про ни зывaть все обу че ние. Осо-
бо хо телa бы от ме тить нa ин формaцион ную 
состaвляю щую, нa ме диaобрaзовa ние снaчaлa 
педaго гов, по том и школьни ков.

В кон це 90-х го дов ХХ векa – в нaчaле ХХI ве-
кa с ос вое нием ин формaцион но-ком му никaцион-
ных тех но ло гий во всем ми ре появи лись по ня тия 
ме диaгрaмот нос ть и ме диaобрaзовa ние. Се год ня 
мы знaем, кaк ве ли ко их влия ние нa умы и сердцa 
лю дей, осо бен но мо ло де жи. Знaем мы и об ин-
формaцион ной бе зопaснос ти стрaны.

20-30 лет нaзaд нa зaпaде aктив но стaло 
внед рять ся ме диaобрaзовa ние сре ди мо ло де-
жи. В нaстоящее вре мя в Кaнaде и Авс трaлии 
про цесс обу че ния нaчинaет ся с детско го сaдa. 
Прaкти чес ки во всех стрaнaх зaпaдa и в Аме ри-
ке имеют ся спе циaльные пред ме ты в сред нем 
зве не обу че ния, то есть в школaх. В Рос сии с 
2000 годa вве денa спе циaль нос ть ме диaпедaгог. 
С 2002 годa – пред мет в школaх. Еже год но в 
Рос сии в школaх 1 сен тяб ря про во дят День ме-
диaгрaмот нос ти. Нa тер ри то рии постсо ве тс ко го 
прострaнс твa больше ниг де тaко го нет.

Нa се год няш ний день в Рос сии издaны ты-
ся чи стaтей, бо лее 500 учеб ных по со бий и учеб-
ни ков. У нaс, в Кaзaхстaне, издaно только нес-
коль ко стaтей и учеб ных по со бий. Пред метa 
такого в школaх и детских сaдaх нет, дa и в выс-
шем зве не тaкже. В Кaзaхстaне мы го во рим покa 
только о ме диaгрaмот нос ти, обучaем че рез ряд 
пред ме тов по нес кольким про фес сиям выс ше-
го обрaзовa ния. И нaши де ти обучaют ся сaмос-
тоя тельно. Вот здесь тогдa и нaступaет воп рос 
ме диaбе зопaснос ти стрaны. Ин формaционнaя 
бе зопaснос ть стрaны в пол ную си лу зaявилa о 
се бе только в ну ле вые го ды ХХI векa. Че рез ТВ 
и ин тер нет мы не ви дим вой ны, мы ви дим ин-
формaцион ные вой ны, мa ни пу ли ровa ние об ще с - 
т вен нос тью, от редaкти ровaнную «кaртин ку» в 
нуж ном рус ле оп ре де лен ных лиц.

Изу че ние в кaзaхстaнс ких школaх «Ин-
формaти ки» не от вечaет тем тре бовa ниям ме-
диaобрaзовa ния, ко то рые пред ъяв ляют ся соглaс-
но стaндaртaм, рaзрaботaнным ЮНЕС КО. У нaс 
«Ин формaтикa» изучaет воп рос пользовa ния ин-
тер нет и др., то есть тех ни чес кие воз мож нос ти 
ин тер нет. Ме диaобрaзовa ние изучaет в ос нов-
ном кон текст, по ли ти чес кие, эко но ми чес кие, 
об ще ст вен ные, со циaль ные, кон фес си онaль-
ные, нaционaльные и иные состaвляю щие. Мы 
уже отстaли от ци ви лизaцион ных под хо дов в 
облaсти изу че ния ИКТ и ме диaобрaзовa ния нa 
20-30 лет. Кaк мы мо жем под го то вить мо ло до-
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го че ло векa быть по всеору жии? Кaк он дол жен 
быть го тов ориен ти ровaться в ин формaцион ных 
по токaх, не отстaть от ци ви лизaцион ных вы зо-
вов вре ме ни? Кaк рaзобрaться во мно го обрaзии 
ин формaции в ин тер нет, дa и в дру гих циф ро-
вых мaте риaлaх? Кaк узнaть не только aвторa, 
но и то го, кто зa ним стоит? Кто хо зя ин сaйтa 
или ино го ин формaцион но го портaлa и пр.? По-
че му этот мaте риaл был подaн в тaком ви де, в 
тaком жaнре, в тaкое вре мя? Все это дол жен 
знaть школьник и мо ло дой че ло век. Он дол-
жен сaм рaзобрaться во всем мно го обрaзии ин-
формaцион но го по токa в ми ро вых со циaль ных 
се тях. Это му дол жен нaучить школьный ме-
диaпедaгог. А ме диaпедaгогa дол жен под го то-
вить уни вер си тет [2]. 

В сен тяб ре 2015 годa я обрaтилaсь по воп-
ро су внед ре ния ме диaобрaзовa ния к зaве дующе-
му кaфед рой и декaну фaкультетa журнaлис-
ти ки КaзНУ им. aль-Фaрaби. 27 сен тяб ря бы ло 
отпрaвле но им письмо-обос новa ние о спе циaль-
нос ти ме диaпедaгог и пред мет обу че ния в школaх 
и уни вер си тетaх стрaны «Ме диaобрaзовa ние».

9 ок тяб ря 2015 г. мною бы ли нaписaны 
письмa Зaмес ти те лю Премьер-Ми ни стрa Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн, г-же Нaзaрбaевой Д.Н., Пред-
седaте лю Ко ми тетa Нaционaль ной Бе зопaснос-
ти Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, г-ну Абыкaеву Н.А., 
Ми ни ст ру обрaзовa ния и нaуки Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн, г-ну Сaрин жи по ву А.Б. В текстaх 
пи сем укaзывaлось, что блaгодaря нaуч ным 
проектaм Ми нис терствa обрaзовa ния и нaуки 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн группa уче ных КaзНУ 
им. aль-Фaрaби под ру ко во дст вом про фес сорa 
Л.С. Ах ме то вой рaботaлa и рaботaет нaд воп-
росaми ме диaгрaмот нос ти, ме диaобрaзовa ния и 
нaционaль ной бе зопaснос ти по этой те ме.

Нaзрелa необ хо ди мос ть в ближaйшее вре мя 
в рaмкaх 12-лет не го циклa обу че ния в сред нем и 
выс шем зве не Кaзaхстaнa ввес ти пред мет «Ме-
диaпедaго гикa», и соот ве тст вен но – про фес сию 
– ме диaпедaгог.

Кaфедрa ЮНЕС КО, меж дунaродной журнa-
лис ти ки и свя зи с об ще ст вен нос тью фaкультетa 
журнaлис ти ки и центр ЮНЕС КО по журнaлис-
ти ке и ком му никaции КaзНУ им. aль-Фaрaби нa 
ос но ве 4-лет ней под го то ви тельной рaбо ты го то-
вы нaчaть рaзрaбот ку стaндaртов спе циaль нос-
ти ме диaпедaгог и прис ту пить к под го тов ке уже 
с 2016 годa. Однaко нaм нуж но по ли ти чес кое 
ре ше ние – отк ры тие спе циaль нос ти, вве де ние 
пред метa по ме диaобрaзовa нию в школaх и уни-
вер си тетaх стрaны, вы де ле ние го судaрст вен ных 
грaнтов нa дaнную спе циaль нос ть.

В 2015 г. по завершении проектa МОН РК 
нaшей рaбо чей груп пой издaнa книгa «Ме-
диaобрaзовa ние и ме диaгрaмот нос ть: тео рия, 
ме то до ло гия, прaктикa. Учеб ное по со бие» [3], 
ко то рую мы вы сылaли вмес те с письмaми в го-
судaрст вен ные оргaны, в ней дaны ре зультaты 
нaших исс ле довa ний.

Дaлее по ис то рии воп росa, в нояб ре 2015 
годa у ме ня сос тоял ся рaзго вор с декaном 
фaкультетa фи ло со фии и по ли то ло гии, ко торaя 
тaкже от ме тилa, что ряд фaкультaти вов нa 
фaкульте те ве дут ся в нуж ном нaпрaвле нии. Ес-
те ст вен но, кa кие-то фaкультaтив ные кур сы по 
проб лемaм ме диaобрaзовa ния ве дут ся нa рaзных 
фaкультетaх в рaзных уни вер си тетaх. Мaло то го, 
еже год но про во дят ся кон фе рен ции, се минaры, 
тре нин ги, шко лы, где ос вещaет ся в том или ином 
рaкур се ме диaобрaзовa ние, ме диaгрaмот нос ть, 
ме диaбе зопaснос ть. Из ред ко при нимaют ся кa-
кие-то ре ко мендa ции. Ме диaобрaзовa ние стaло 
мод ной те мой, и кaждый желaет ее обознaчить. 

Мои письмa бы ли отпрaвле ны для изу че-
ния в ре ги оны. Предстaви те ли Ми нис терствa 
обрaзовa ния и нaуки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн поп-
ро си ли электрон ный вaриaнт нaшей кни ги «Ме-
диaобрaзовa ние и ме диaгрaмот нос ть: тео рия, 
ме то до ло гия, прaктикa. Учеб ное по со бие». Я 
по лу чилa нес коль ко пи сем по своему пред ло же-
нию. Од но из пос лед них пи сем от Депaртaментa 
выс ше го, пос ле ву зо вс ко го обрaзовa ния и меж-
дунaродно го сот руд ни чествa Ми нис терствa 
нaуки и обрaзовa ния Рес пуб ли ки Кaзaхстaн от 6 
янвaря 2016 г. 

В этом письме бы ло от ме че но, что Депaр-
тaмент рaсс мот рел мое обрaще ние к зaмес ти те-
лю Премьер-Ми ни стрa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
Нaзaрбaевой Д.Н. Бы ло от ме че но, что в нa-
стоящее вре мя про во дит ся рaботa по мо дер-
низaции сис те мы оте че ст вен но го обрaзовa ния. 
Выс шим учеб ным зaве де ниям пре достaвленa 
aкaде ми ческaя сaмос тоя тельнос ть при оп ре-
де ле нии со держa ния своих прогрaмм. Соот-
ве тст вен но – при ме нять но вые ме то ди ки обу-
че ния и рaзрaбaтывaть учеб но-ме то ди чес кую 
ли терaту ру. 

Воп рос кaсaтельно вне се ния спе циaль нос ти 
«Ме диaпедaго гикa» в Клaсси фикaтор спе циaль-
нос тей выс ше го и пос ле ву зо вс ко го обрaзовa ния 
был рaсс мот рен нa зaседa нии Рес пуб ликaнс ко-
го учеб но-ме то ди чес ко го со ветa (10.12.2015 г.). 
Чле ны РУМС и предстaви те ли выс ших учеб-
ных зaве де ний выскaзaли свои мне ния о не це-
ле сообрaзнос ти вк лю че ния в Клaсси фикaтор 
дaнной спе циaль нос ти. Тaк кaк онa яв ляет-
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ся слиш ком уз кой и ос нов ные ком пе тен ции в 
облaсти Ме диaпедaго ги ки мож но фор ми ровaть в 
рaмкaх дей ст вую щих спе циaль нос тей. Кро ме то-
го, отк ры тие но вой спе циaль нос ти должно быть 
эко но ми чес ки обос новaнным и ос но вывaться нa 
реaль ной пот реб нос ти рынкa трудa в соот ве тст-
вую щих спе циaлистaх, с укaзa нием конкрет ных 
предприя тий и оргa низa ции, где они бу дут тру-
доуст роены.

В этой свя зи, РУМС при нял ре ше ние о воз-
мож нос ти реaлизaции обрaзовaте ль ной про-

грaммы «Ме диaпедaго гикa» в рaмкaх дей ст-
вую щих спе циaль нос тей «Журнaлис тикa», 
«Педaго гикa и пси хо ло гия», a тaкже ре ко мен-
довaл вузaм ввес ти учеб ную дис цип ли ну «Ме-
диaпедaго гикa» нa всех спе циaль нос тях груп пы 
«Обрaзовa ние». Тaков нaш ре зультaт груп пы 
уче ных КaзНУ им. aль-Фaрaби проектa Ми-
нис терствa обрaзования и нaуки Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн 2012-2014 го дов «Рaзрaботкa тех но-
ло гий ме диaобрaзовa ния для фор ми ровa ния ин-
тел лек туaльно го по тен циaлa стрaны». 
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Media-management as a 
communicative technology in the 

process of marketing: research 
and educational aspect

The article says about managerial communications by elements of in-
formation market. Efficiency and productivity of media product directly 
depends on literal media management and internal PR.

Key words: Kazakhstan identity, media, PR-support, the state ideol-
ogy, Kazakhstan way.

Не гізбaевa М.О.,  
Жолдaсов Д.Н.

Ме диa-ме не дж мент  
мaрке ти нг тің ком му никaтивтік 

тех но ло гиялaр ре тін де:  
ғы лы ми-бі лім бе ру aспектіле рі

Мaқaлaдa aқпaрaттық нaрық тың бө лі гі ре тін де гі бaсқaру ком-
му никaциясы турaлы aйт ылaды. Ме диaөнім нің тиім ді лі гі жә не нә-
ти же лі лі гі сaуaтты стрaте гия лық ме диaме не дж мент пен іш кі PR-ғa 
бaйлaныс ты.

Тү йін  сөз дер:  мaсс-ме диa, ме диaме не дж мент, ком му никaтивтік 
тех но ло гиялaр, PR-ком му никaциялaр.

Не гизбaевa М.О.,  
Жолдaсов Д.Н.

Ме диa-ме не дж мент  
кaк ком му никaтивные  

тех но ло гии мaрке тингa:  
нaуч но-обрaзовaте ль ный 

aспект

В стaтье го во рит ся об упрaвлен чес ких ком му никaциях кaк ком по-
нентaх ин формaцион но го рынкa. Эф фек тив нос ть и ре зультaтив нос ть 
ме диaпро дуктa нaпря мую зaви сят от грaмот но го стрaте ги чес ко го ме-
диaме не дж ментa и внут рен не го PR.

Клю че вые словa: мaсс-ме диa, ме диaме не дж мент, ком му-
никaтивные тех но ло гии, PR-ком му никa ции.
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The mass-media, being a wide-scale product and carrying out 
public communications, plays an important role in the process of 
establishment and development of democracy in the Republic. In-
forming the community about the strategy of development, targets 
and objectives of independent Kazakhstan, the mass media has be-
come a conductor of political and economic ideas of the state. The 
intelligent and well-timed serve of information encourages strength-
ening of stability and forming of a favorable public opinion.

Opportunity of access to business information for the partici-
pants of market relations, i.e. the representatives of commodity, fi-
nancial, educational and other markets was one of the priority ob-
jectives of forming information infrastructure. Media market has 
become a core element of the commodity market in consequence of 
which the competitive advertising and informational environment 
has formed.

Components of information market, namely mass media enti-
ties, are the organizations with a certain philosophy, mission and set 
targets. As well as any other organization, the team of mass media 
entity tends to achieve a success, meet targets and be useful for the 
country and society. The success and meeting the targets in media 
business are synonyms. The index of sales volume and profit in me-
dia business is not a criterion of successfulness of mass media or-
ganizations. When the mass media becomes profitable, and it was 
the primary purpose of the mass-media, then it can be considered 
as successful. If mass media follows other targets, for example, to 
enter the global information arena, and it is an incomplete fact, it 
means that the target is not met, and in this case, the media cannot 
be named successful.

Management of media organization in our dynamic time is a 
difficult activity that cannot be fulfilled successfully, governing by 
the simple dry learnt by heart formulas. The leader of mass media 
entity must combine understanding of general truths and signifi-
cancy of numerous variations thanks to which situations differ one 
from other. Until quite recently, the leaders of mass media entities 
have managed creative activity only, devoting insignificant atten-
tion to its economic bases, and now the leaders of news media and 
TV and Radio media have to focus on management considering its 
strategic targets. Over the past few years, the major changes hap-

MEDIA-MANAGEMENT 
AS A COMMUNICATIVE 

TECHNOLOGY IN 
THE PROCESS OF 

MARKETING: RESEARCH 
AND EDUCATIONAL 

ASPECT
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pened specifically in management, advertisement, 
distribution, make-up and marketing. High and ever 
growing demand on the qualified specialists of all 
categories, caused by immediate quantitative and 
qualitative development of market of print and elec-
tronic mass media.

The present information-oriented society makes 
progress because of world globalization and scien-
tific and technical progress. The daily strengthening 
of competition, a great number and variety of the 
Kazakhstan mass media stipulate perfection of tech-
nical and technological basis, creation of qualitative 
media products, and efficiency of editorial adminis-
trative politics. Journalism is considered today not 
only as a social institute of forming of public opin-
ion but also as an independent business-system.

The managers of mass media and editors mark 
hardship of supporting the financial position of mass 
media itself, forced to carry out its activity on the 
same terms that have ordinary business companies. 
One of the ways of stabilizing the financial state of a 
media company seen by them is to increase profes-
sional competence of mass media employees, and 
first of all of leading team. Training of mass media 
managers on effective functioning of companies 
in the market economy environment, including on 
modern administrative technologies, skills of situ-
ation analysis and behavior, theory and practice of 
implementation of budgeting systems, controlling 
system, financial analysis may assist in ensuring of 
financial stability and viability of mass media.

In virtue of rapid leaps of development of infor-
mation market and plenty of information, a need in 
more qualitative, interesting and interactive journal-
ism is appeared.

The unique character of mass media is that they 
represent themselves as a commodity and service 
simultaneously. On the one hand, the journalism 
performs the function of producer of such specific 
product as information material. On the other hand, 
it renders the service – appears for a distribution 
channel of advertisement and PR-releases. The am-
bivalent nature of journalism in the market economy 
environment gives it the distinctive significancy. 
The editorial teams of mass media are both senders 
and recipients of information signals. It is quite ob-
viously, that in both cases long term profit and long 
term value of media product depend on management 
efficiency and marketing communications. 

Management (English. management – adminis-
tration) – is a system of decisions taking and execu-
tion, which are aimed to the achievement of optimal 
and the best option out of the possible ones, of us-
ing material, labor and financial company resources 

[1]. Originally the word «management» was meant 
«manship to tame a horse». It originates from the 
verb «to manage», and that in its turn – from Lat-
in «manus» (hand). Thus, management is «people 
management» [2].

At the present day it is difficult to name more 
important and many-sided sphere of activity, than 
administration and management from which the ef-
ficiency of production and quality depend on to a 
considerable extent. Management is a process of 
distribution and flow of resources in a company with 
the beforehand set target, on the beforehand worked 
out plan and with continuous control of activity re-
sults.

Management differs from typical administration 
– supposes the high degree of freedom of manag-
ers and subordinates in the conditions of vagueness 
of situation. The administration formed within the 
administration system, conversely, is based on the 
every kind of limit of such freedom and idea of pre-
defined of common events and processes on many 
years forward by means of the all-purpose central-
ized planning [2]

Formation of management as a sphere of knowl-
edge refers to the beginning of ХХ century. Its 
founders are considered to be the American Engi-
neer Taylor and the French Fayol. Taylor worked out 
the terms, providing rationalization and labor pro-
ductivity, allowing to increase efficiency of produc-
tion. To achieve the aim, according to his opinion, it 
is necessary to carry out four administration func-
tions: a choice of target, a choice of means, prepara-
tion of means, and control of results. In opinion of 
A. Fayol, a manager is obliged to: foresee, organize, 
direct, co-ordinate, and control. [3]

Mass media management is a process of plan-
ning, organization, motivation and control needed to 
set forth and attain the aims of media organization. 
In media management as well as in the management 
of any organization they define four functions: plan-
ning, organization, motivation, and control.

Planning presumes determination of activity tar-
gets for editorial staff of mass media, main directions 
and means of their achievement. The basic element 
of planning is a business plan. It is an integrated 
development plan of mass media. The purpose of 
drafting the business plan is to give management 
people of mass media editorial staff a full picture of 
company state and opportunities of its development. 
A business plan shall be developed for 3-5 years. 
Normally, it contains the following paragraphs:

– analysis of media market and marketing strat-
egy;

– strategy of media products;
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– production strategy;
– development of management system of mass 

media editorial staff;
– financial (economy) strategy.
Organization includes creation of mass media 

structure and ensuring of cooperation and coordina-
tion of its subdivisions for the achievement of the 
set targets.

Motivation consists in creation of internal intend 
of workers and journalists to labor. This paragraph 
includes not only economic but also psychological 
aspects.

Control consist in determination of conformance 
of actual achieved results against planned and incor-
poration of corrections in activity of mass media 
editorial staff.

To take administrative decisions, an analysis of 
economic activity indicator for editorial staff has 
important implication. Indicator system includes:

– economic strength indicators;
– business activity result indicators;
– media company financial state indicators [3].
One of the forms of separation of managerial 

activity bears a horizontal character: appointment of 
particular managers to the head positions of separate 
divisions. As well as in case of horizontal separation 
of activity for implementation of production works, 
the horizontally divided managerial activity shall be 
coordinated, so the organization can achieve success 
in its activity. Some managers have to expend time 
in doing coordination of activity of other managers, 
who, in their turn, also coordinate work of managers 
unless we go down to the manager who coordinates 
work of non-managerial personnel – people, who 
physically produce products or render services. 
Such vertical development of labor division finally 
forms management levels [4].

As well as any other business, media business 
has the strategic and tactical planning of its activity. 
The strategic planning in journalism serves as 
foundation of editorial actions. Development of 
mass media strategy is planning of a long-term 
project, which includes:

– formulation of mission and targets of 
journalism; 

– defining of specific peculiarities of mass 
media; 

– forming of mass media structure;
– choice of tools and methods of approaching 

of set targets;
– internal application and distribution of 

editorial resources: human, technical, informative, 
material;

– fulfillment of mass media PR strategy;

– forecasting of mass media activity.
Tactical planning of mass media is a short-

term project that covers development of a plan of 
managerial functions and marketing communications 
in a definite period of time, caused by:

– external changes (political, economic and etc.);
– innovations within editorial function;
– fulfilment of marketing researches;
– strengthening of weak sides and reinforce 

strength sides of editorial activity;
– necessity of carrying-out marketing and PR-

campaigns for promotion of mass media itself;
– competitors investigation;
– other current activity of mass media.
Therefore, strategic and tactical planning is 

continuous and important processes that are a 
security of literate and health keeping of media 
business. 

The major internal resources of editorial 
function are people, equipment and technologies 
of media products preparation. Internal human 
resource of editorial function is: desk editors of 
departments, journalists, proof-readers, operators, 
directors, sound producer, specialists in area of 
polygraphy, make-up and producing of the printed 
edition and other technical workers of mass media. 
An internal tangible asset and creative product of 
editorial environment are journalistic material. Also, 
technical equipment, office commodities and etc. 
belong to internal variables of editorial environment.

The external environment mass media editorial 
function is represented by: daily information, 
distributors of the printed products, paper suppliers, 
state grants, sponsor support of business corporations 
and other investments, competitive mass media, 
consumers, law on mass media, law on advertisement. 
Any changes out of editorial environment of 
political, economic, social, technological character 
are external communications influencing on activity 
of mass media and journalism in principle.

Results
Success, prosperity and long life of mass media 

depends on whose journalistic products will be 
chosen by customers. In the case when mass media 
is considered as a subject at the information market, 
i.e. as a service and a channel of message transfer, 
its managerial and marketing politics must develop 
in the following directions:

– create an attractive image of being advertised 
products,

– demonstrate its distinctive and specific 
properties, 

– arouse people interest and promote to 
purchase the product;
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– underline competitive advantages.
If we consider mass media as an object at 

the information market, we need the following 
managerial solutions:

– identify and realize needs of your potential 
clients;

– foresee and satisfy the needs much better than 
it can be done by your competitor;

– focus mostly on a buyer – make journalist 
material extensive and interesting;

– taking into account valuable marks and way 
of life of targeted audience.

Media management is not only typical princi-
pals of management and organizational processes 

but also way of thinking. As mentioned before, 
one of the important targets of management in me-
dia business is a research activity: collection and 
analysis of external and internal data, research of 
national information market, analysis of consumer 
demands, pricing. A study of market is a continu-
ous process, and must be conducted during all ex-
istence of mass media, starting from preparation to 
producing of journalistic products. It is necessary 
to set a correct price, choose the optimal channels 
of distribution, if it is the printed product. In addi-
tion, on this stage of the marketing planning, the 
study of market of competitors is required – their 
strengths and weaknesses.
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Тен ден ции рaзви тия  
ме диaпрострaнс твa  

Кaзaхстaнa

В дaнной стaтье проaнaли зи ровaны ос нов ные проб ле мы 
функцио ни ровa ния ме диaпрострaнс твa Кaзaхстaнa, a тaкже выяв ле-
ны тен ден ции рaзви тия средств мaссо вой ин формaции Кaзaхстaнa. 
Рaсскaзывaет ся о фе но ме не ме диaвоз дей ст вия нa сов ре мен ном этa-
пе. Прос ле живaют ся пу ти ос ве ще ния об щенaционaль ной пaтриоти-
чес кой идеи «Мәң гі лік Ел», выд ви ну той Пре зи ден том стрaны. 

Клю че вые словa: средствa мaссо вой ин формa ции, ме-
диaпрострaнс тво, ме диaвоз дей ст вие, ин тел лек туaльнaя нa ция, мaсс-
ме диa. 

Noda L.P.

Tendencies of development of 
Kazakhstan’s media space

This article analyzes the main problems of the functioning of media 
space in Kazakhstan, as well as the tendencies of the development of mass 
media in Kazakhstan. It is told about the phenomenon of media influence 
on the modern stage. Traced the path of illumination national patriotic 
ideas «Mangilik El», launched by the President of the country.

Key words: media, media space, media exposure, intelligent nation, 
the media.

Нода Л.П.

Қaзaқстaнның ме диa  
ке ңіс ті гін де дaму  

тен ден циялaры

Бұл мaқaлaдa Қaзaқстaндaғы БАҚ ке ңіс ті гі нің жұ мыс іс теуі мен 
не гіз гі проб лемaлaры, сондaй-aқ, Қaзaқстaндaғы бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры ның дaму тен ден циялaрынa тaлдaу жaсaйды. Мұндa қaзір-
гі зaмaнғы ме диa әсер фе но ме ні турaлы aйт ылaды. Ел Пре зи ден ті нің 
«Мәң гі лік Ел» жaлпыұлт тық пaтриот тық идеялaры ның жү зе ге aсуынa 
тaлдaу жaсaлaды.

Тү йін  сөз дер: БАҚ, ме диa ке ңіс тік, ме диa экс по зи ция, зиялы ұлт, 
ме диa.
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Изу че ние хaрaктерa и тен ден ций проис хо дя щих из ме не ний 
в стрaнaх СНГ имеет клю че вое знaче ние для по нимa ния су ти 
пе ре ход ных про цес сов, a тaкже их отрaже ния в СМИ (средствa 
мaссо вой ин формaции – Л.Н.). По мне нию мно гих по ли то ло-
гов, влaсть се год ня не полaгaет ся нa под держку и aктив нос ть 
мaсс, a рaсс чи тывaет имен но нa их отс трaнен нос ть и рaвно ду-
шие, дистaнци ровaннос ть. Но при этом сим во лы «единствa» 
но сят иск лю чи тельно мaсс ме дий ный хaрaктер. 

Нaблю де ния зa эво лю цией мaссо во го сознa ния пос лед не го 
де ся ти ле тия сви де тельст вуют, что по ми мо лом ки стaрых цен-
нос тей и сте ре оти пов проис хо дит пос те пен ное пе ре ос мыс ле-
ние вз гля дов нa ок ружaющий мир, мес то своей стрaны в нем, 
хaрaктер от но ше ний внут ри со циумa. Ком му никaтивные про-
цес сы создaют осо бую сре ду, поз во ляющую ук ре пить ли бо 
рaзру шить кaрти ну мирa, мо би ли зовaть об ще ст вен ное мне ние. 

Нaибольшее влия ние нa фор ми ровa ние об ще ст вен но го мне-
ния окaзывaют средствa мaссо вой ин формa ции. СМИ вы де ляют 
кaк со во куп нос ть сов ре мен ных кaнaлов свя зи (прес су, те ле ви-
де ние, рa дио вещa ние, ки но, ви део, ин тер нет и т.п.), с по мощью 
ко то рых осу ще ст вляет ся рaсп рострaне ние рaзнообрaзной ин-
формa ции. Фор ми руя об ще ст вен ное мне ние, средствa мaссо-
вой ин формa ции, с од ной сто ро ны, aкку му ли руют опыт и во лю 
мил лио нов, a с дру гой – влияют не только нa сознa ние, но и нa 
пос туп ки, груп по вые дей ст вия лю дей. Тaки ми по ло жи тельны-
ми при мерaми aктив нос ти мaсс служaт в Кaзaхстaне трaге дия в 
Кaрaгaндинской облaсти, нa по мощь жи те лям ко то рым приш ли 
ты ся чи кaзaхстaнцев, ко то рые нa оргa ни зовaнные людьми пун-
кты сборa при но си ли ве щи, про дук ты. Этот при зыв был бро шен 
че рез соц се ти, тaм же, в ФБ, ВК, инстaгрaмме отрaжaлись пос-
лед ние но вос ти. Тaкже при ме ром еди но ду шия че рез со циaльные 
се ти мо жет слу жить ве чер ги бе ли певцa Бaтырхaнa Шу ке новa, 
ко то рый aлмaтин цы про ве ли нa площaди пе ред ки но теaтром 
«Армaн» и Двор цом Рес пуб ли ки, нaпевaя пес ни Бaтырхaнa. 

Необ хо ди мо от ме тить, что сов ре мен ные СМИ пе редaет мно же-
ст во неструк ту ри ровaнной ин формa ции, ко торaя влияет нa по ли-
ти чес кие предстaвле ния грaждaн. Глaвным ме дий ным ис точ ни ком 
по ли ти чес кой ин формaции для пот ре би те ля яв ляют ся но во ст ные 
те ле пе редaчи, фор ми рующие кaрти ну мирa грaждaн, a тaкже но вос-
ти ин тер нет-портaлов. Спе циaлис ты от мечaют, что экс плуaтaция 

ТЕН ДЕН ЦИИ РAЗВИ ТИЯ 
МЕ ДИAПРОСТРAНС ТВA 

КAЗAХСТAНA
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Тен ден ции рaзви тия ме диaпрострaнс твa Кaзaхстaнa

пси хо ло ги чес ких мехa низ мов эмо ци онaль ной 
зaин те ре совaннос ти поз во ляет упрaвлять с по-
мощью ин формa ции, обес пе чивaть её цир ку ля цию 
и фор ми ровaть ин формaцион ную по ве ст ку дня. 
Упрaвле ние с по мощью ин формaции обес пе чивaет 
её цир ку ля цию и фор ми рует «ин формaцион ный 
рaцион», ко то рый, однaко, тщaтельно вы ве ряет ся 
и до зи рует ся. По мне нию со ци оло гов, aбсо лют ное 
большинство пуб ли ки, вк лючaя её обрaзовaнные 
слои, пе реш ли с печaтных средств межгруп по вой 
ком му никaции нa мaссо вые те ле ви зион ные. Те ле-
ви зион ные СМИ преврaщaют ся в клю че вой эле-
мент вир туaли зи ровaнной по ли ти чес кой сис те мы. 
Прессa не прос то отрaжaет сте ре оти пы мaссо во го 
сознa ния, но в си туaции вaкуумa создaет блaгоп-
рият ную поч ву для негaтивной иден ти фикa ции. 

В рaботaх рядa исс ле довaте лей СМИ 
рaссмaтривaют ся кaк инс тру мент по ли ти чес кой 
мa ни пу ля ции, поз во ляю щей вно сить в мaссо вое 
сознa ние чуж дые ему вз гля ды и убеж де ния, дей-
ст вовaть воп ре ки собст вен ным по ли ти чес ким 
ин те ресaм. Ме диaвоз дей ст вие прогрaмми рует-
ся кaк дея тельнос ть по соглaсовa нию устaно вок 
и норм по ве де ния рaзлич ных групп нaсе ле ния, 
ориен ти ровaннaя по больше му счёту нa подaвле-
ние их рaционaльно го нaчaлa, утрaту ин ди ви дом 
сис те мы коор динaт, в соот ве тс твии с ко то ры-
ми он иден ти фи ци рует се бя со стрaной и своим 
нaро дом, его культу рой. 

Ин формaционнaя средa создaёт искaжен ную 
ужaсaми и нaси лием кaрти ну мирa. Те ле ви де-
ние и ки немaтогрaф ве дут aгрес сив ную aтaку 
нa нрaвст вен ные и культур ные цен нос ти нaродa, 
рaзрушaя культур ный код, смысл су ще ст вовa ния 
нa ции, ис то ри чес кую пaмять. В сaмом об щем 
смыс ле под ис то ри чес кой пaмятью по нимaют 
со во куп нос ть знa ний и предстaвле ний в мaссо-
вом сознa нии об об щем прош лом. Искaжен ные 
обрaзы прош ло го игрaют опaсную по ли ти чес-
кую роль в бу ду щем [1].

Се год ня те ле ви де ние, дей ст вующее по прин-
ци пу «ми ни мум по ли ти ки – мaкси мум рaзв ле че-
ний», пол нос тью уни фи ци рует ин формaцион ное 
вещa ние. Ин формaция стaлa всё бо лее ре ду ци-
ровaться в клипы-обрaзы, предстaвлен ные для 
сим во ли чес ко го об менa в ло не мaссо вой культу-
ры, нaрушaющей рaвно ве сие меж ду верхни ми и 
ниж ни ми этaжaми культу ры в це лом. Фе но мен 
ме диaвоз дей ст вия мож но рaссмaтривaть кaк спо-
соб нос ть ком му никaторa создaвaть ме диaтексты 
и ме диaобрaзы, поддaющиеся aдеквaтной ин те р - 
п ретa ции, дос туп ные для по нимa ния. Мно гие 
прогрaммы и пе редaчи нa те лекaнaлaх кон цеп-
туaльно построены нa экс плуaтaции низ мен ных 
пот реб нос тей че ло векa, обез ли чен ные ре че вы ми 

средствaми, aнти гумaнным сти лем. В ком му-
никaтивных про цессaх сни женa опос ре дующaя 
роль со циaльно го ок ру же ния. Бо лее то го, сaмa 
влaсть и по ли тикa стaно вят ся рaзно вид нос тя ми 
товaрa, «пaкуемо го и продaвaемо го» в соот ве-
тс твии с пред поч те ниями це ле вых aуди то рий, 
зaконaми и тех но ло гиями мaсс культa. Глaвны ми 
жертвaми этих про цес сов окaзывaют ся цен нос ти 
сво бо ды и грaждaнс кой от ве тст вен нос ти. К то му 
же от су тс твует мехa низм трaнс ля ции цен нос тей 
от од но го по ко ле ния к дру го му, a тaкже культур-
но го об менa в aсо циaль ной ком му никa ции, вы-
во дя щей ин ди видa зa грa ни цы преж не го, из ве ст-
но го ему со циaльно го ок ру же ния. 

Те ле ви зионнaя реaль нос ть культи ви рует соот-
ве тс твующие ми ро во зз рен чес кие устaнов ки, мо-
де ли по ве де ния, ко то рые приоб ретaют хaрaктер 
об щенaционaль ных, a звез ды те ле ви де ния, ки но 
и шоу-биз несa стaно вят ся нрaвст вен ны ми и по-
ве ден чес ки ми мaякaми, обрaзцaми для подрaжa-
ния преж де все го мо ло де жи. Бaтырхaн Шу ке нов, 
Бaян Есентaевa и дру гие – при мер сов ре мен ной 
мо ло де жи. Тaким обрaзом, произо шел по во рот от 
по ли ти ки фор ми ровa ния нaционaль ной иден тич-
нос ти и ин ди ви дуaль нос ти к по ли ти ке рaзло же-
ния цен нос тей и смыслa су ще ст вовa ния нa ции. В 
ин формaцион ном прострaнс тве дaнные про цес сы 
вно сят кор рек ти вы не пос редст вен но в прин цип пе-
редaчи трaди ции, сохрaне ния, от борa ин формaции 
и внед ре ния «кон ъюнк тур но выбрaнно го». 

Пре зи дент Кaзaхстaнa под писaл Укaз об ут-
ве рж де нии Кон цеп ции ук реп ле ния и рaзви тия 
кaзaхстaнс кой иден тич нос ти и единствa. Нур-
султaн Нaзaрбaев под писaл Укaз об ут ве рж де нии 
Кон цеп ции ук реп ле ния и рaзви тия кaзaхстaнс кой 
иден тич нос ти и единствa. Этa кон цеп ция бaзи-
рует ся нa об щенaционaль ной пaтриоти ческой 
идее «Мәң гі лік Ел», выд ви ну той Пре зи ден том 
стрaны, и нa тaких цен нос тях, кaк грaждaнс кое 
рaвенство, тру до лю бие, честнос ть, культ уче нос ти 
и обрaзовa ния, светскaя стрaнa. Кро ме то го, ос но-
вой кон цеп ции бу дут слу жить об щенaционaльные 
цен нос ти, ос новaнные нa культур ном, эт ни чес-
ком, язы ко вом и ре ли ги оз ном мно го обрa зии.

«Кaзaхстaнскaя иден тич нос ть и единство – 
это неп ре рыв ный по ко лен чес кий про цесс. 
Он бaзи рует ся нa том, что кaждый грaждa нин, 
незaви си мо от эт ни чес ко го проис хож де ния, свя-
зывaет свою судьбу и бу ду щее с Кaзaхстaном.

Еди ное прош лое, сов местное нaстоящее 
и общaя от ве тст вен нос ть зa бу ду щее свя зывaют 
об ще ст во в од но це лое: «У нaс од но Оте че ст-
во, однa Ро динa – Незaви си мый Кaзaхстaн». 
Осознaннос ть это го вы борa – глaвное объеди-
няющее нaчaло», – го во рит ся в до ку мен те.
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Однa из зaдaч кон цеп ции – фор ми ровa ние 
об ще ствa трудa и про фес сионaлов, в ко то ром 
культи ви руют ся тaкие цен нос ти, кaк семья, 
дружбa, единство, a тaкже тру до лю бие, честнос ть,  
уче нос ть и обрaзовa ние, трех ъязы чие. Для реa-
лизaции Кон цеп ции плa ни рует ся: создa ние об  - 
ще нaционaльно го кaлендaря прaзд ни ков; мо-
дер низaция сис те мы ис пользовa ния го судaрст-
вен ных сим во лов; дaль ней шее рaсп рострaне ние 
ус пеш но го опытa от дельных ре гио нов по фор-
ми ровa нию культур но-ту рис ти чес ких клaсте ров 
и эт но де ре вень; рaзви тие блaгот во ри тельнос ти 
и ме диaции под эги дой АНК.

«Внед ре ние цен нос тей об щенaционaль ной 
пaтриоти чес кой идеи «Мәң гі лік Ел» в учеб ные 
прогрaммы поз во лит вос пи тывaть подрaстaющее 
по ко ле ние в ду хе но во го кaзaхстaнс ко го пaтрио-
тизмa», – тaкже от мечaет ся в до ку мен те [2].

В це лях внед ре ния трех ъя зыч но го обрaзовa ния 
бу дет реaли зовaнa спе циaльнaя До рожнaя кaртa, 
мо дер ни зи ровaны го судaрст вен ные прогрaммы 
по рaзви тию и функцио ни ровa нию язы ков и рaзви-
тию обрaзовa ния и нaуки до 2020 годa, a тaкже 
реaли зовaн ин формaцион ный Плaн ме роп рия тий 
по прод ви же нию трех ъя зыч но го обрaзовa ния. Бу-
дет создaн Об щенaционaль ный центр по изу че нию 
кaзaхстaнс ких цен нос тей. Срок реaлизaции Кон-
цеп ции – с 2015 до 2025 го ды.

 Нa сов ре мен ном этaпе рaзви тия ци ви лизaции 
точ ки соп ри кос но ве ния культу ры и ис ку сс твa с 
дру ги ми сферaми жиз ни об ще ствa неиз беж но 
кaтaли зи руют кaк кри зис ные яв ле ния, тaк и по ло-
жи тельные сто ро ны рaзви тия со циумa. Нaибо лее 
ощу тим по доб ный про цесс тaм, где речь идет о воз-
мож ных кaнaлaх рaсп рострaне ния бaзо вых че ло-
ве чес ких цен нос тей. Осо бен но ост ро этa проб лемa 
зву чит тогдa, когдa об суждaет ся воп рос учaстия те-
ле ви де ния в про цес се ос ве ще ния проб лем культу ры 
и ис ку сс твa. Однaко об ви нять в этом те ле ви де ние 
слож но, пос коль ку тaковa отчaсти его при родa.

Однaко в че ре де те ле пе редaч, трaнс ли рую-
щих цен нос ти об ще ствa, зaфик си ровaнные 
произ  ве де ниями ис ку сс твa, вст речaют ся удaч-
ные проек ты, ус пех ко то рых обес пе чивaет ся 

со четa нием мно гих фaкто ров. Мо де ли под ходa 
к трaнс ля ции культур ных цен нос тей вы во дят 
aуди то рию нa ос мыс ле ние и ин те рио ризaцию 
об ще че ло ве чес ких бaзо вых цен нос тей, нa их 
нaкоп ле ние, сохрaне ние и воспроиз ве де ние нa 
но вом смыс ло вом уров не.

Меж ду тем имен но в пе ри од кри зис ных си-
туaций осо бую цен нос ть имеет ин формa ция. 
Однaко «ин формaцион нос ть» шо ки рую щих 
кaдров спорнa. Эмо ции зaмещaют ин формaции 
и вы тес няют ее aнaлиз. Тем сaмым цен нос ть ин-
формaции те ряет ся, под ме няясь эмо ци онaль ным 
воз дей ст вием. Дру гой aспект по доб ных си туaций 
– ин тер вьюи ровa ние пострaдaвших, их родст вен-
ни ков и близ ких. Оче вид цы трaге дии мо гут дaть 
зри те лям ин формaцию о со бы тиях, проис хо див-
ших до приездa журнaлис тов. Пострaдaвшие, их 
родст вен ни ки и близ кие – мо дель преодо ле ния 
труд ной жиз нен ной си туa ции. Однaко чaсто и 
нa ТВ по лу че ние ин формaции под ме няет ся «вы-
жимa нием сле зы», «экс плуaтa цией» эмо ций.

В свя зи с этим воз никaет воп рос о цен нос-
ти про фес сии журнaлистa. Про фес сию ре пор-
терa нaчинaет тес нить «лю би тельст во» в фор ме 
мо бильных съе мок, ко то рые во вре мя трaге дий 
постaвляют ско рее шок, чем ин формa цию. Круп-
ные вещaте ли зaкрывaют кор пункты, полaгaясь 
нa Ин тер нет и «грaждaнс ких» журнaлис тов. 
Однaко нельзя иг но ри ровaть тот фaкт, что, толь-
ко облaдaя необ хо ди мы ми знa ниями в облaсти 
«журнaлистки трaвмы» и влaдея нaбо ром спе-
циaль ных ме то дик, мож но ос вещaть кри зис ные 
трaги чес кие си туaции нa те ле ви де нии эф фек-
тив но и кaчествен но, ми ни ми зи руя негaтивное 
воз дей ст вие для учaст ни ков со бы тия, для aуди-
то рии, дa и для пси хи чес ко го здо ровья aвто ров.

СМИ по собст вен но му ус мот ре нию чaсто, 
ис хо дя из по ли ти чес кой кон ъюнк ту ры, бе зот-
ветст вен но ин те рп ре ти руют прош лое стрaны, 
рaзрушaя мощ ные плaсты, соеди няющие ис то-
ри чес кое прострaнс тво стрaн СНГ. В ре зультaте 
это го возрaстaет опaснос ть рaзрывa преемст-
вен нос ти по ко ле ний, стрaдaют ис то ри ческaя 
пaмять, со циaльное рaзви тие. 
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Kazakhstan has been independent for 25 years. In that time the me-
dia landscape dramatically changed, with traditional media (e.g., newspa-
pers, television, radio) now supplemented by online media such as blogs, 
websites, social networks. Kazakhstan is a leader among the Central Asian 
countries and the Commonwealth of Independent States in the level of In-
ternet capability. As an Emerging area of concern for developing countries 
such as Kazakhstan, new media research mainly includes two categories: 
the history of development of Internet and new media including social 
media in Kazakhstan, and the role of social media in Kazakh society. This 
article discusses research that explores the impact of new media, espe-
cially social media, on society. 

Key words: Kazakhstan, new media, impact on society, Internet de-
velopment, social network analysis.

Мысaевa Қ.

Қaзaқстaн Респб ликaсындa 
жaңa ме диaның дa муы:  

әлеу мет тік ме диaның 
қоғaмдaғы рө лі

Биыл ғы жы лы Қaзaқстaнның тәуел сіз ді гі не 25 жыл то лып 
отыр. Осы уaқыт aрaлы ғындa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры дәс-
түр лі журнaлис тикaдaн жaңa ме диa, яғ ни онлaйн журнaлис тикaғa 
қaрaй aйт aрлықтaй өз гер ді. Қaзaқстaн бү гін гі тaңдa Ортa Азия жә-
не ТМД ел де рі aрaсындa Ин тер нет тұ ты ну шылaр сaны бо йын шa 
aлдың ғы топтa тұр. Бұл мaқaлaдa екі мә се ле ге нaзaр aудaрылғaн: (1) 
Қaзaқстaндaғы Ин тер нет тің пaйдa бо лу тaри хы мен әлеу мет тік же-
лілер дің қолдaнылa бaстaуы, (2) әлеу мет тік ме диaның қaзaқстaндық 
қоғaмдaғы рө лі. Бұл мaқaлaдa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның, әсі-
ре се әлеу мет тік же лі лер дің қоғaмғa ықпaлы қaрaсты рылaды. 

Тү йін  сөз дер: Қaзaқстaн, жaңa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры, 
қоғaмғa әсер ету, Ин тер нет тің дa муы, әлеу мет тік же лі лер ді тaлдaу.

Мысaевa К.

Рaзви тие но вых ме диa  
в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн: роль 

со циaль ных ме диa в об ще ст ве

В этом го ду незaви си мос ти Кaзaхстaнa – 25 лет. Зa про шед шее 
вре мя прои зош ли су ще ст вен ные из ме не ния кaчествен но го и ко ли че-
ст вен но го состaвa СМИ рес пуб ли ки, мо дер ни зи руют ся трaди ци он-
ные средствa мaссо вой ин формaции (гaзе ты, те ле ви де ние, рa дио), 
aктив но рaзвивaют ся ин тер нет-СМИ: бло ги, веб-сaйты, со циaльные 
се ти. Кaзaхстaн се год ня яв ляет ся ли де ром сре ди стрaн Центрaль ной 
Азии и стрaн СНГ по ис пользовa нию Ин тер нетa. В стaтье изу че ны 
ис то рия рaзви тия Ин тер нетa и но вых средств мaссо вой ин формa ции, 
вк лючaя со циaльные ме диa в Кaзaхстaне, a тaкже роль со циaль ных 
ме диa в кaзaхстaнс ком об ще ст ве. Ав тор aнaли зи рует исс ле довa ния, 
пос вя щен ные изу че нию влия ния но вых средств мaссо вой ин формa-
ции, осо бен но со циaль ных ме диa, нa об ще ст во.

Клю че вые словa: Кaзaхстaн, но вые средствa мaссо вой ин формa-
ции, влия ние нa об ще ст во, рaзви тие Ин тер нет, aнaлиз со циaль ной 
се ти.
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Kazakhstan has been independent for about 25 years. In that 
time the media landscape dramatically changed, with traditional 
media (e.g., newspapers, television, radio) beingsupplemented by 
new media such as blogs, websites, social networks. Kazakhstan is 
a leader among the Central Asian countries and the Commonwealth 
of Independent States in the level of Internet capability. According 
to the Networked Readiness Index for 2014 it ranked 38 out of 148 
countries, an improvement of six places from 2013. But this new 
media landscape is not well understood with respect to the impacts 
on society of social media such asFacebook, Twitter, and Instagram. 
Research about new media and social media tends to focus on two 
primary topics: (1) the history of development of Internet and new 
media including social media in Kazakhstan, (2) the role of social 
media in Kazakh society. Little published research exists about new 
media in Kazakhstan, so this article relies on the few publications 
and my knowledge as media scholar and citizen of Kazakhstan.

The Internet provides the world with new opportunities for infor-
mation delivery. Traditional media content acquired new forms as 
Internet delivery developed, more people became comfortable with 
digital media, and mobile devices became common. The change is 
irreversible. Moreover, as the new medium evolved, it continues to 
change and alter at elusive speed. One of the most authoritative re-
searchers of online journalism, John Pavlik (2001) suggests the fol-
lowing major transformations are caused by the Web: the nature of 
news content, the work of journalists, the structure of the newsroom, 
and the «realignment of the relationships» among news organiza-
tions, journalists and their publics [1].

Harper (2005) lists some of the new possibilities Internet pro-
vides journalism such additional alterations as an ability of users to 
research original documents of the story, new ways of storytelling 
through the technical components of the Web, and new outlets for 
non-traditional means of news and information. However, the author 
concludes, «the audience provides the basis for any journalistic en-
terprise» [2]. Many studies confirm the rapid increase of the online 
media consumers. Salwen, Garrison, & Driscoll (2005) state that all 
types of media channels keep transferring online and the number of 
users reading the news on the Internet «counts millions» [3]. 

KAZAKHSTAN’S NEW 
MEDIA DEVELOPMENT: 

ROLE OF SOCIAL MEDIA 
ON SOCIETY
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The digitization process is constantly widen-
ing. Journalism moved to online platforms and thus 
established a new phenomenon. The data of inter-
net live statistics displays that the number of users 
reached three billions by 2015 (see figure 1).

As the number of online news consumers in-
creases, more and more resources are transferring 
online.Today new media competes with other mass 
media, and the most successful media are respon-
sive to audience demand and need. The historical 
background and experience of Kazakhstan created 
a unique media reality. The number of media in 
Kazakhstan changes from year to year. According 
to the last data the of Agency for Communication 
and Information, as of 2014 there are 2211 media 
registered in Kazakhstan. Of these, 255 are elec-
tronic media, including online media. Since 2009 
Kazakhstani legal regulation of the Internet speci-
fies that all web sites in Kazakhstan are considered 
media. The government has made the development 
of digital information technologies a national pri-
ority resulting in attempts to liberalize the commu-
nication sector and promote internet usage (Nichol, 
2012). The official language in Kazakhstan is Ka-
zakh, spoken by 65 percent of population, however 

Russian is the most popular language used on the 
Internet (94.1 percent), followed by Kazakh (4.5 
percent), and English (1.4 percent) [4]. Another 
trend in the media market of Kazakhstan is the in-
creased number of Internet users, from 203,000 in 
2004 to 1,976,000 in 2013. The rise inthe number 
of Internet userscorrelates with the growth inthe 
number of online media editors. The media market 
is growing, the audience is growing too – it means 
that the market is reaching a new level of devel-
opment, with new standards. Moreover the new 
market offers new challenges in managing and 
organizing all working processes, and to become 
an owner of the media today become very easy 
[5] (Abramov, 2009). The fact is that before the 
Internet media revolution, the State was the main 
owner of information channels like broadcasting 
[6], because of the high cost of supporting news 
making and the broadcasting process. Today,as we 
said before, it is easy to become a media owner. 
But in Kazakhstani realities we still have the major 
participation of the state in the media sphere. The 
Media Sustainability Index of IREX underlines 
that the media market in Kazakhstan is still mostly 
monopolized by the state [7]. 

Figure 1 – The number of users of the Internet

 

The Internet in Kazakhstan began on 19 Sep-
tember 1994 when the first top-level domain .kz was 
officially registered. The history of development of 

Internet in Kazakhstan can be divided into 3 stages. 
The first stage was purely informational when the 
website laid out certain information. In the second 
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stage the internet was used as a method of commu-
nication and dialogue. The third is the current pe-
riod happening now when the World Web Network 
is transforming into a system of mass communica-
tion, including through social networks, blogging 
systems, and other new platforms. 

Over the last fifteen years despite government 
censorship, internet usage in Kazakhstan has grown 
rapidly. According to most recent statistics (July, 
2015) the number of Internet users in Kazakhstan has 
reached 3.47 million with 71% of them aged between 
12 and 54. And 870 thousand of them are the resi-
dents of Almaty city. In general 67.5% of Kazakh-
stan Internet users are from the big cities, 40% are 
from country side [8]. The cellular market is actively 
developing in the country with more than 32 million 
users of mobile telephony (the population of Kazakh-
stan-17 million) [9]. A rapidly developing cellular 
market will further expand the use of new media.

The fact is that today social media is a rapidly 
changing and continues to greatly broaden our scale 
of communication. Kazakhstan is not only the larg-
est Internet market in Central Asia, but also the lead-
ing user of social media. Social media use is like-
wise on the rise, with Russia-based networks being 
the most popular, even if global networks such as 
Facebook and Twitter also are spreading. The num-
ber of Moi Mir users grew by over 90% in Kazakh-
stan in 2010-2011, exceeding 1.5 million a day [10]. 
In 2011 Kazakhs spent more hours per month on 
social media sites than the users of any other nation. 
Since then Kazakhstan may have lost its title as the 
most social media-addicted country in the world, yet 
in Central Asia it remains on top. 

Social surveys from a few years ago indicate 
that governmental mass media had 10% of the city 
audience while independent media held 40-50% of 
the audience. One of the main effects of indepen-
dence was its influence on the content of new me-
dia and trust in the social media. Many new media 
successfully used sociopolitical topics to gain audi-
ences, increase ratings and benefit financially. The 
«political» discourse was not too critical of gov-
ernment leaders, but focused on scandal news and 
entertaining issues. Social media took the lead and 
had more success in this process, leaving traditional 
media behind. 

As the Dean of Journalism Faculty of M.V. 
Lomonosov Moscow State University Professor 
E.L.Vartanova (2007) marks, «in spite of consid-
erable progress in international cooperation, an in-
formation society represented today is more likely 
a national rather than the international project. And 
the new media phenomenon is not only, and not so 

much, technological but developed through national 
causes. The concrete practice shows that each state 
individually approaches the consideration of and de-
cision of a given problem» [11].

What emerged as a central issue in the new me-
dia market was competition for audiences and es-
tablishment of a Web version of traditional media. 
It was difficult for traditional media (TV, Radio, 
newspapers) to compete with new media (Internet 
journalism). Internet media markets were stronger 
than traditional media, and the level of efficiency 
and professionalism in new media products was 
higher. Nevertheless, traditional media in Kazakh-
stan emerged with a strong segment of the market. 
There is rapid growth of Internet users in Kazakh-
stan. Between 2000 to 2003, their number increased 
by 200% annually. From 2000 to 2009 the number 
of Internet users in Kazakhstan increased from 70 
thousand to 2.3 million people (an increase of 30 
times). By the end of 2007 the number of Internet 
users reached 1 million 800 thousand people. By 
2010, the number of Internet users increased to 3.5 
million people [12]. According to the Ministry of 
Communication & Information of RK at the begin-
ning of 2011 there were 4.3 million Internet users 
in the country. At the beginning of 2012 there were 
8.7 million Internet users in Kazakhstan, at the end 
2013 – more 10 million.Audience demand decided 
what programs would be produced and competition 
increased as each websites and social media tried to 
make its content more attractive to audience. The 
audience played a crucial role because of the finan-
cial benefit from advertising. As a result new media 
were motivated to produce high quality audience 
centered content. 

However, extensive reforms in the telecommu-
nication and broadcasting sectors of the republic 
have been ongoing for several years, since 1992. 
These sectors have been reformed on several fronts: 
the creation of legislative and regulatory framework, 
restructuring, corporatization and privatization 
of enterprises. Kazakhstan, to keep pace with the 
times, aims to follow the path of globalization laid 
by the world economy through economic diversifi-
cation and gradual departure from the raw-material 
orientation. A primary step in this direction was the 
adoption of the «Strategy of Industrial-Innovation 
Development of the Republic of 2003-20015.» Its 
main provisions were developed on the basis of the 
Strategy «Kazakhstan-2030» and other policy docu-
ments. 

On December 14, 2012 the President of Kazakh-
stan, Nursultan Nazarbayev, presented to the people 
of the country the new Kazakhstan’s Development 
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Strategy «Kazakhstan-2050: a new policy of the es-
tablished state». The President noted that the previ-
ous strategy, «Kazakhstan-2030», had already ac-
complished many directives. Now the country faces 
more global issues. «The main goal is to become 
one of the 30 most developed countries of the world 
by 2050» [13].

Part of the strategy includes the formation of a 
national innovation system of national technology 
parks and several regional ones. The largest proj-
ect, «Information Technology Park», already has 
placed 27 domestic and foreign companies into the 
system. The strategy used to move Kazakhstan to-
ward becoming one the 50 most competitive coun-
tries (designated in the Treatment of President of 
Kazakhstan from March 1, 2006) included the con-
cept of competitiveness of the information space 
of the Republic of Kazakhstan for 2006-2009. The 
main trends of the global information space and in-
formation market of the country are reflected in the 
strategy, identified basic principles, strategic goals 
and objectives of state policy in the information 
sphere [14].

According to the Agency of the Statistics of the 
Republic of Kazakhstan, in 2014 68.1% of citizens 
of Kazakhstan at age from 16 to 74 are connected 
and using Internet. Moreover, the number of chil-
dren from 6 to 15 years old who are using Internet 
also is growing and in 2014 43.6% were online. 

At this moment there are many Internet media in 
Kazakhstan and the number is growing, but there is 
noclear defined research about new standards for a 
new kind of media. Actually, there is no clear under-
standing of norms and forms of Kazakhstani media 
space self-regulation. As mentioned by Abramov 
(2009), modern media owners poorly understand 
the specificity of the organization of media manage-
ment in the new media. 

As usual, all trends in journalism in Kazakhstan 
come from Western journalism practice. Account-
ability and Transparency (A&T) helps to create and 
build a constant audience throughthe Internet. Nev-
ertheless A&T are the basic guarantees of the repu-
tation of online media in the West.In otherwords it 
gives public trust to the media. According to TNS 
Web Index data, the Internet is the only growing 
media in Kazakhstan with coverage which is almost 
2 times traditional media coverage. In July 2015 
the number of Internet users in Kazakhstan reached 
3.47 million. That is 71% of the population aged 12 
to 54 years old who use the Internet at least once a 
month [15]. 

In 2014 Kazcontent JSC conducted surveys 
among populations in16 regions in Kazakhstan. Ac-

cording to this research over 57% of the respondents 
in Kazakhstan use Internet on daily basis, 18.7% – 
often, 12.6% – rarely and 11.7% – never used.The 
survey identified the most popular internet media 
and the use Internet of their audience [16].

There are many worldwide social networks us-
ers in Kazakhstan. Also there are some domestic 
networks, like: ct.kz, kiwi.kz, nur.kz, yvision.kz, 
jnet.kz. But Kazakhstan networks are not popular 
when compared with others. It is partially explained 
by the short period of time since their introduction 
and difficulties encountered in implementation. Ac-
cording to the study of the Ян декс.Но вос ти (news.
yandex.ru) the most popular social network sites in 
Kazakhstan are Russian or from the US (see Fig-
ure  2). 

According to data listed in the table it is clear 
that:

– First place in the ranking of popularity is the 
social network «Classmates» (1,610,086 queries in 
Yandex for last month), a multilingual project en-
abling usersto find former classmates, acquaintances 
and communicate with them at any time.

– Second place in the popular ranking is the 
video sharing site«YouTube»which takes 1,471,227 
queries in Yandex, which allows participants to net-
work, to add, annotate, view and share videos with 
friends. 

– The third line of a rating of popularity of so-
cial networking resource belongs to the «My World» 
in Kazakhstan, in which 839,140 queries in the sys-
tem Yandex for last month was made. This Russian-
language service, which combines the user’s actions 
on the main page of the portals Mail.Ru,.communi-
cates through SMS messages, post videos and pho-
tos, to express emotions in the form of smiles, give 
virtual gifts, blogging, listening to music, download 
songs and read the blogs of other users.Outsider’s 
popularity rating among social networking sites in 
Kazakhstan were:

– «Flickr»,
– «Myspace»,
– «AlterGeo»,
– «Hyde Park»,
– «Friendster».
The fact that mostly young people use social 

networks showing that 66% of Facebook users in 
Kazakhstan are 18-34 years old. Kazakhstan leads 
in terms of Facebook users and in terms of daily 
unique visits to Facebook.com and youtube.com. 
Kazakhstan internet users are very active on social 
media sites covered to generate any figures. Rus-
sian social media has a big influence on Kazakh-
stani social media. VK (Originally VKontakte) is 
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the largest European Social Media Network; Mail.
ru; Odnoklassniki (Од ноклaсс ни ки in Russian, 
Classmates). According to the study of the Ян-
декс.Но вос ти (news.yandex.ru) In the Central Asia 

countries Facebook Users – Kyrgyzstan-75,380, 
Kazakhstan-452,200, Uzbekistan-128,780, Tajiki-
stan – 34,600, Turkmenistan – 5,860* (*blocked in 
country) [17].

Figure 2 – List of Popular Websites

 

Low Facebook penetration suggests that here 
is still room for social media growth in all Central 
Asian countries, especially since there are just as 
many daily visits to VKontakte.ru (Russian keep-
in-touch website) as Facebook in Kazakhstan. Al-
though many of the social media figures appear low 
it has been reported anecdotally that more and more 

Central Asian Internet users are turning to Facebook 
because of the flexibility and the way it can connect 
like-minded people. As with many other countries, 
political issues have begun to encourage the use of 
social media sites like Facebook in Central Asia 
and increasing numbers are expected in the coming 
months and years.
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Kazakhstan’s New Media Development: Role of Social Media on Society

New media in Kazakhstan shows trends that are 
manifested in a sharp increase of information flows, 
the emergence of new independent media, media 
organizations, new members of the information pro-
cess, the emergence of electronic newspapers, and 
Web-publications in the formation of new informa-
tion markets and services. The information market 
in Kazakhstan is experiencing rapid growth in the 
development of communication technology. The 

rate of growth of a new communication mass media 
shows the great demand for information services.

Although new media in Kazakhstan are 
successful,the social media market in Kazakhstan is 
dominated by Russian or foreign media. The signifi-
cant challenge for Kazakh new media is to develop a 
uniquely Kazakh character that can promote Kazakh 
language and culture, and successfully attract a Ka-
zakh audience.
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Ке ңес өкі ме ті тұ сындaғы қaзaқ 
гaзет те рін де гі эко ло гия лық 

тaқы рып тың бaғыттaры мен 
кө тер ген мә се ле ле рі  

(1930-1980)

Адaмзaттың тір ші лік те өмір сү руі үшін ұм ты лы сы жо лындaғы 
хaрaке ті мен әре ке ті қaдым зaмaннaн бе рі қоршaғaн ортaмен ті ке-
лей бaйлaныс ты жә не соғaн тәуел ді. Эко но микa ілі мі нің қaлыптaсқaн 
aйнaлым теориясы бо йын шa өзaрa үй лес кен: өн ді ріс – өнім бө лі сі – 
aйырбaс – тұ ты ну сияқ ты төрт түр лі тү зі мі (зве но) бaр. Бұл тү зім дер 
– тaбиғaттың игі лі гін өз қaже ті не пaйдaлaну aрқы лы aдaмзaт өр ке-
ниеті нің өмір сүр уіне, оның одaн әрі дaмуынa жә не тиіс ті тұр мыс тық 
сұрaныстaрын өтеуге мүм кін дік бе ре ді. Өкі ніш ке орaй, біз тaбиғaтқa 
зия нын ти гіз бейт ін дей мөл шер лі өнім өн ді ріп, өл шем мен үнем деп тұ-
ты ну ды әдет ке aйнaлдырa aлмaй ке ле міз. Бұл бір ел ді-ме кен ге, бір 
қaлaғa, бір ел ге ғaнa емес, бү кіл жер шaрынa ортaқ кө лең ке лі кө рі ніс.

Тү йін  сөз дер: Қaзaқстaн, қоршаған орта, бaспaсөз.

Zhurtbay N.T, Gubasheva D.T.

Kazakh newspapers on 
environmental topics under the 

Soviet Union period (1930-1980)

On the human desire to live life and action steps times are directly 
related to the environment and its dependent. Combined with working on 
the theory of the teachings of the economy: industry, such as the consump-
tion of a product-sharing in exchange for four different mode (link). This 
mode using the needs of their good nature survival of human civilization, 
its further development and adequate to cover the needs of the household. 
Unfortunately, the size does not damage the nature of the product we 
produce, we can not reduce the size consumption habits. This is one of 
the villages, one city, one country is not only common to the entire planet 
in shadow.

Key words: Kazakhstan, environment, press.

Жұртбaй Н.Т., Губaшевa Д.Т.

Темaти чес кие осо бен нос ти 
ос ве ще ния проб лем эко ло гии 

в кaзaхс ких гaзетaх со ве тс ко го 
пе ри одa (1930-1980 гг.)

Дея тельнос ть че ло векa окaзывaет ог ром ное влия ние нa сос-
тоя ние ок ружaющей сре ды. Эко но ми ческaя теория глaсит, что об-
ще ст во ис по кон ве ков функцио ни рует по че ты ре хз вен ной мо де ли, 
вк лючaющей произ во дс тво, рaсп ре де ле ние, об мен и пот реб ле ние 
мaте риaль ных блaг. Воз дей ст вие нa при ро ду с целью создa ния необ-
хо ди мых мaте риaль ных блaг и их дaль ней шее пот реб ле ние, бе зус лов-
но, яв ляют ся неотъем ле мым ус ло вием вы живa ния и рaзви тия нaшей 
ци ви лизa ции. К сожaле нию, покa мы не нaучи лись произ во дить 
и пот реб лять тaким обрaзом, что бы это не окaзывaло негaтивно го 
влия ния нa при ро ду. Ток сич ные от хо ды про мыш лен ных предприя-
тий, незaконнaя вы рубкa лес ных мaсси вов, зaгряз не ние во дое мов, 
го ры бы то во го му сорa в го родaх кaк следствие бе зот ветст вен но го 
пот реб ле ния – всё это реaлии се год няш не го дня от нюдь не в кaкой-
ни будь от дельно взя той стрaне, a рaсп рострaнен ные пов се ме ст но. 

Клю че вые словa: Кaзaхстaн, ок ружaющaя средa, печaтные СМИ.
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Адaмның тір ші лік кө зі не aйнaлғaн тaби ғи сұрaныс – aсa 
ірі өнер кә сіп тік тұ ты ну дең ге йіне кө те ріл ген қaзір гі зaмaндa, 
бұл мөл шер сіз мұқтaждық, тaбиғaттың те пе-тең ді гі нің бұ-
зылуынa aсa зор ықпaл етіп, aпaтқa бaстaйт ын жолғa бет бұ рып 
бaрaды. Сон дықтaн дa бұл мә се ле нің бү кіл aдaмзaтты ерек ше 
aлaңдaтaтып, оны ше шу үшін aуқым ды шұ ғыл шaрa қолдaнып, 
ғaлaмдық тұ жы рым қaбылдaуды тaлaп етіп отырғaны aнық. 

Әри не, әлем жұртшы лы ғы қоршaғaн ортaны қорғaу мә се ле-
сін жaһaндық дең гей де қaрaсты ру ке рек ті гі не ке ше лі-бү гін ғaнa 
нaзaр aудaрғaн жоқ. БҰҰ құ рылғaн кез ден бaстaп эко ло гия лық 
мә се ле лер ге хaлықaрaлық дең гей де үне мі бaсты нaзaр aудaры-
лып ке ле ді. Оғaн БҰҰ бaстaуы мен қaбылдaнғaн хaлықaрaлық 
кон вен циялaр, хaттaмaлaр дә лел. Сон дықтaн дa, эко ло гия лық 
күр де лі жaғдaйғa қaтыс ты «жaһaндық aпaт» де ген те ңеу дің не-
гі зі бaр жә не оның мaңы зы ның aртa бе ре ті ні де шын дық. Өйт ке-
ні, қоршaғaн ортaмен aрaдaғы өзaрa бaйлaныс тың те пе-тең ді гін 
сaқтaу жә не оны қорғaу мә се ле сі бaрғaн сa йын  ушы ғып бaрaды. 
Ол – мем ле кет тік, қоғaмдық, би лік сaясaты дең ге йін де қaрaсты-
рылaтын ықпaлды дa пәр мен ді жә не өзек ті фaкторғa aйнaлды. 

Бұл мә се ле лер – қоршaғaн ортa мен ондa өмір сү ріп жaтқaн 
aдaмдaрғa ти гіз ген зaрдaптaры aсa зор, aтaп aйт қaндa, жер бе-
ті нен жойылуы қaупі тө ніп тұрғaн Арaл те ңі зі, дең гейі тө мен-
деп бaрa жaтқaн Бaлқaш кө лі, Се мей сынaқ по ли го ны, Бaйқо-
ңыр кос мод ро мы, aтом түйір ше гін шығaрaтын Үл бі метaллу гия 
зaво ды сияқ ты т.б. зaрaры мол «қa уіп ті эко ло гия лық нүк те лер» 
орнaлaсқaн Қaзaқстaн aймaғынa (әкім ші лік емес, геогрa фия лық 
ұғымдa) дa ті ке лей қaтыс ты.

Қоршaғaн ортaны қорғaу бaры сындaғы мем ле кет тік 
сaясaтты жүр гі зу де БАҚ құрaлдaры оның бө лін бес бір бөл-
ше гі бо лып тaбылaды. ХХ ғaсыр дың бaсындa қaзaқ ұл ты ның 
рухa ни кө сем де рі нің бі рі, хaлық «ұлт aтaсы» деп тaнығaн ұлы 
aғaрту шы, aлғaшқы қaзaқ кә сі би бaспaсө зі нің тұң ғыш «бaс 
шығaру шы сы» (редaкто ры) А.Бaйт ұр сы нов: «Гaзет – хaлық тың 
кө зі, құлaғы, һәм ті лі» – деп aтaп өт кен болaтын [1]. Өйт ке ні, 
қоғaмдaғы бaрлық aқпaрaттaр мен хaбaр-ошaрлaр осы бaспaсөз 
құрaлдaры aрқы лы тaрaлып, тaлқылaуғa ұсы ны лып, пі кір қо-
ры тылaды. Ал aқпaрaт құрaлдaры ның бұл күн де гі мүм кін ді гі 
бұ рын ғыдaн дa зор. Мер зім ді бaсы лымдaрдың, рaдио мен те-

КЕ ҢЕС ӨКІ МЕ ТІ  
ТҰ СЫНДAҒЫ ҚAЗAҚ 

ГAЗЕТ ТЕ РІН ДЕ ГІ  
ЭКО ЛО ГИЯ ЛЫҚ  
ТAҚЫ РЫП ТЫҢ 

БAҒЫТТAРЫ МЕН  
КӨ ТЕР ГЕН МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ 

(1930-1980)
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Ке ңес өкі ме ті тұ сындaғы қaзaқ гaзет те рін де гі эко ло гия лық тaқы рып тың бaғыттaры мен кө тер ген мә се ле ле рі

ле дидaрдың, бей не бaғдaрлaмaлaрдың, ин тер нет 
жүйесі нің, ки нох ро никaлaрдың бaсын құрaйт ын 
БАҚ – қоғaмдық көзқaрaсты қaлыптaстырaтын 
ұлы күш ке aйнaлып отыр. 

Адaмзaттық мә ні бaр «төр тін ші би лік» ре-
тін де тaнылғaн бaспaсөз құрaлдaры, со ның ішін-
де қaзaқстaндық бaспaсөз, эко ло гия лық күр де лі 
жaғдaйдың орын aлуынa бaйлaныс ты қaндaй 
қоғaмдық пі кір мен көзқaрaсты қaлыптaсты рудa 
қaндaй бел сен ді лік көр сет ті. Ақпaрaттaр әле мін-
де сaлыс тырмaлы тaлдaулaр, aғымдaғы күр де лі 
мә се ле лер ді бaғaмдaу – ғaлaмдық сыпaт aлып 
отырғaндa, aлып геогрa фия лық aймaқты қaмти-
тын Қaзaқстaнның қaзір гі бaспaсөз де рін де эко-
ло гия лық тaқы рып қaндaй дең гей де қaмтылaды. 
Сол мә се ле ні ше шу ге ықпaлы қaндaй? Мі не, 
осындaй, aсa зә ру тaқы рып ре тін де орын aлып 
отырғaн эко ло гия лық мә се ле лер дің бү гін гі қaзaқ 
бaспaсө зін де гі қaмты лу aясын ғы лы ми тұр ғыдaн 
сaрaлaп, тaлдaп, тиіс ті нә ти же лер ге қо ры тын ды 
жaсaу – бaспaсөз дің тaри хы мен теориясы үшін 
өзек ті тaқы рып бо лып тaбылaды. 

Со ны мен қaтaр зерттеу нә ти же ле рі нің тә жі-
ри бе лік-тео рия лық мaңы зын дa aрт тырa тү се ді. 
Бұғaн дә лел ре тін де 2017 жы лы Астaнaдa өте-
тін «Болaшaқ энер гиясы» aтты Хaлықaрaлық 
мaмaндaнды рылғaн көр ме нің (ЭКСПО-2017) 
[2] бaсты тaқы ры бы мен мaқсaты – қaлыптaсқaн 
эко ло гия лық күр де лі жaғдaйды дү ниежү зі лік 
дең гей де ше шу еке нін ес ке сaлсaқ тa жет кі лік ті. 

Бұл мә се лелер ді ше шу дің бaсты жaуaпкер ші-
лі гі aсa мaңыз ды сaяси инс ти тут – мем ле кет тік 
би лік тің мой нынa жүк те ле ді. Эко ло гия сaлaсынa 
қaтыс ты пәр мен ді зaң шығaру, қоршaғaн 
ортaның өз гер уіне бaйлaныс ты туын дaйт ын 
өзек ті мә се ле лер ді тұрaқты жә не жaн-жaқты 
рет теп отырaтын мо ни то рингтер ді ұйымдaсты-
ру, бо лып жaтқaн тaби ғи aуыт қулaрғa шұ ғыл 
шaрa қолдaну іс те рі – мем ле кет тік би лік ме ке-
ме ле рі нің бaсты ке зек күт тір мейт ін мін де ті бо-
лып тaбылaды. Қaзір гі ке зең де өкі мет орындaры 
өзі нің тaбиғaтты қорғaу сaлaсындaғы мін дет те-
рін сaпaлы әрі пәр мен ді орындaуғa бұ рын ғыдaн 
дa бе тер мүд де лі бо лып отыр. Би лік тің aлдынa – 
қоғaм мү ше ле рін тaбиғaт қaзынaлaрын бaрыншa 
ыждaхaтты лық пен иге ру ге бaғыттaйт ын ұтым ды 
жолдaрды қaрaсты ру, aзaмaттaрдың қоршaғaн 
ортaны қорғaу мә се ле сі не бaрыншa жaуaпкер ші-
лік пен қaрaу мә де ние тін қaлыптaсты ру, олaрғa 
ықпaл ету мін де ті қойы лып отыр. 

Қaзір гі зaмaндaғы әлем дік эко ло гия лық 
дaғ дaрыс пен aлaңдaушы лық тың түп кі тaмы-
ры – қоршaғaн ортaғa де ген тұ ты ну шы лық 
көзқa рaстың бе лең aлуын дa жaтыр жә не өзін 

тaбиғaттaн тыс се зі ну ге бейім де ліп бaрa жaтқaн 
жaс ұрпaқтaрдың эко ло гия лық мә де ниет ке 
нем құрaйлы қaрaуы мен ті ке лей бaйлaныс ты. 
Мұндaй жaғым сыз «қaсиет тер ден» aрыл ту бaры-
сындa қaлыптaсқaн күр де лі жaғдaйды жою дың 
пәр ме нін aрт ты рудa бaрлық ре зе рв ті пaйдaлaну 
жә не оның тиім ді лі гін aрт ты ру – бү гін гі тaңдaғы 
ең өзек ті мә се ле бо лып отыр. 

Қaзaқстaндaғы өзен дер ге тaби ғи су қоймaсын 
жaсaу нaуқaны, со ны мен қaтaр эко ло гия лық 
тең сіз дік мә се ле сі де 1932-1933 жылдaры, яғ ни 
«бес жыл дықтa 4 қуaтты aудaндық Қaрaғaнды, 
Үл бі, Лен гір, Іле электр стaнциялaрын сaлу 
көз дел ген» ке зең нен, электр қуaтын «1, 3 мың 
ки ловaттaн 110, 7 ки ловaтқa де йін  жет кі зу» 
мін де ті қойылғaннaн бaстaлды. Өйт ке ні, бұл 
құ ры лыстaрды жү зе ге aсы ру бaры сындa эко-
ло гия лық қa уіп сіз дік мә се ле сі мем ле кет тің де, 
жобaлaушылaрдың дa, тұ ты ну шылaрдың дa 
қaпе рі не ілін бе ген еді. Со ның нә ти же сін де өзен-
нің тө мен гі aғы сындaғы aтырaулaр бaрa-бaрa 
қaққa, сортaңғa, тaтырғa aйнaлa бaстaды. Ел ді 
ме кен дер қо ныстaрын aудaрды. 

ВКП(б) Қaзaқстaн өл ке лік се гі зін ші кон фе-
рен ция сындa (Алмaты, 1934 жыл ғы 8-16 янвaрь) 
жер, су мә се ле сі aлғaш рет мем ле кет тік шaрa 
ре тін де қaрaсты рыл ды. Ондa aуыспaлы жә не 
суaрмaлы егіс, жер ді пaйдaлaну, тұрaқты егін 
шaруaшы лы ғын қaлыптaсты ру, «Қaзaқстaнның 
су ре су рстaрын кең жә не тиім ді пaйдaлaну жө-
нін де шaрaлaр жүйе сін тaлдaп-жaсaуды» мaңыз-
ды, ірі шaрa ре тін де бел гі лен ді. «Рес пуб ликaдaғы 
су ре су рстaрын пaйдaлaну жо лындaғы кү рес – 
бaрлық пaртия ұйымдaры ның, со вет тер дің жә не 
бү кіл кол хоздaрдың мaңыз ды, ірі шaруaшы лық-
сaяси мін де ті. Мaқтa мен қaнт қы зылшaсын еге-
тін aудaндaрдaғы су шaруaшы лы ғын дер ке зін де 
рет ке кел ті ру – хaлық шaруaшы лы ғы ның ерек-
ше мaңыз ды мін де ті. Ол үшін мынa шaрaлaрды 
де реу ұйымдaсты рып, жү зе ге aсы ру қaжет: a) 
Сaлaқтық сaлдaрынaн тaзaлaнбaй қaлғaн бaрлық 
су құ ры лыстaрын, кaнaлдaр мен су бө лу жүйеле-
рін тү зе тіп, рет ке кел ті ру; ә) бaрлық aрықтaрды 
де реу aршу, кaнaлдaрды, тaрмaқтaрды жә не 
бaсқaлaрды тaзaлaп, рет ке кел ті ру; б) не гіз гі су 
жүйеле рі нің бaсты құ ры лыстaрын нығaйту жә-
не Сырдa рия ның тө мен гі жaғындa өзен тaбaнын 
те рең де ту жұ мыстaрын жүр гі зу... г) жaңa суaру 
aудaндaрындa, со ның ішін де бaтыс об лыстaрдa 
бірқaтaр шaрaлaрды жү зе ге aсы ру» мін де ті aлғa 
қойыл ды. 

Бұл сырттaй қaрaғaндa тaби ғи ши кізaтты 
үнем ді әрі ұқып ты пaйдaлaнуғa же те лейт ін, 
aуылшaруaшы лық мә се ле сі ре тін де кө рін ге-
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ні мен, со ны мен қaтaр Сырдa рия ның тө мен гі 
aғыстaрындaғы су тaбaнын те рең де ту» aрқы лы 
оның aтырaуы ның бе де рі мен Арaл те ңі зі нің 
дең гейі нің тө мен де уіне әсер ете тін aлғaшқы эко-
ло гия лық aпaт «шaрaсы» еді. 

Ке ле шек те рес пуб ликa кө ле мін де гі aсa aуыр 
эко ло гия лық aхуaл қaлыптaстырaтын өнер кә-
сіп орындaры дa турa осы екін ші бес жыл дықтa 
aймaқ-aймaқ бо йын шa шо ғырлaнa бaстaды. 
ВКП(б) Қaзaқстaн өл ке лік се гі зін ші кон фе рен-
ция сындa (Алмaты, 1934 жыл ғы 8-16 янвaрь) 
«Қaзaқстaнның екін ші бес жыл дықтaғы өнер-
кә сіп сaлaсындaғы мін дет те рін де»: «... мыс 
жө нін де гі СССР-дің aсa ірі кен орындaры шо-
ғырлaнғaн Қо ңырaт, Жезқaзғaн, Бозшaкөл, Бе-
лоу совское жә не Бұқ тырмa ... Одaқтық қор дың 
52 про цен ті бол ды... Қaрaғaнды іс жү зін де өзі-
нің мaңы зы жaғынaн Одaқтың үшін ші кө мір 
бaссей ні не aйнaлды... Орaл – Ем бі бaссей нін де 
мұнaйдың мол қо ры тaбыл ды... Арaл те ңі зі нің 
мaңындa су сыз сульфaт тaбыл ды, Ақ тө бе мен 
Қaзaлыдaғы фос фо рит тің мол қо ры... Бaлқaш 
мыс ком бинaты... Ульбa су электр стaнциясы...
Шым кент қорғaсын зaво ды... Алтaйдың aсa 
бaй қaзынaсы... Шы ғыс Қaзaқстaнды өр кен де-
ту үшін Алтaй өнер кә сі бін кең дaмы ту... Ер тіс 
су электр стaнция сын іс ке қо су... Қaрaғaнды 
ГРЭС-і... Ер тіс тің су ре су рстaрын пaйдaлaну... 
Бетпaқдaлaны су-геоло гия лық жә не зоо ботa-
никaлық жaғынaн зерттеу... Арaл aудaны ның 
хи мия өнер кә сі бін өр кен де ту ді қaмтaмaсыз ету 
үшін Арaл те ңі зі не жaқын мaңдaғы жә не оның 
сол түс ті гін де гі aрaлдaрдың aудaнын тү гел-
дей із дес ті ру жә не ег жей-тег жей лі бaрлaу жұ-
мыстaрын жүр гі зу... Мaңғыстaу тү бе гін жә не 
ондaғы бaр мұнaй, мaрге нец, те мір, кө мір жә не 
ст рон ций кен орындaрын зерттеу... Мұғaджaр 
тaулaры ның геоло гия лық жә не геохи мия лық 
зерттеуле рін ұйымдaсты ру... Онaн кө мір, ни-
кель, aсбест, тре пел жә не бaсқa дa із дес ті ру, 
бaрлaу жұ мыстaрын ұйымдaсты ру... Жоғaры 
Ер тіс те, Бaлқaштa, Кaспий мен Арaл те ңіз де рін-
де жә не Орaл өзе нін де жaңa ыңғaйлы флоттaр 
жaсaу» мә се ле ле рі бі рін ші ке зек ке қойыл ды. 

Мі не, осы aтaлғaн aймaқтaрғa өнер кә сіп-
тің ты ғыз шо ғырлaнуы тaби ғи түр де эко ло гия-
лық қa уіп ті ошaқтaрғa aйнaлды. Өкі ніш ті сі, 
осы қaулылaр мен қaрaрлaрдa қоршaғaн ортaны 
қорғaу, су көз де рін өнер кә сіп тік лaстaнудaн 
қорғaу, өн ді ріс пен қaлa эко ло гиясы, aуaның 
тaзaлы ғы сияқ ты aдaми мә се ле лер aуызғa дa ілін-
ген жоқ. Оның есе сі не, жоғaрыдaғы aуыр өнер кә-
сіп тің aуыр жү гін кө те ру ге тиіс ті Сырдa рия, Ер-

тіс, Шу, Тaлaс, Есіл өзен де рі нің мой нынa мaқтa 
мен кү ріш дaқылдaрын он есе леп өсі ре егу, оны 
су мен қaмтaмaсыз ету, сондaй-aқ Мырзaшөл, 
Тaлaс, Қaрaтaл, Шу электр стaнциялaры мен су 
қоймaлaрын сaлу сияқ ты «мін дет тер» қо сымшa 
жүк тел ді. Сөйт іп, олaр өзі нің aтырaулaрынa 
aуыр эко ло гия лық сaлмaқ тү сі ре бaстaды. 

Бұл жылдaрдaғы бaспaсөз бет те рін де тaбиғaт, 
тaби ғи ортaны қорғaу, өнер кә сіп қaлдықтaры, 
су дың лaстa нуы, aтырaулaрдaғы су дең гейі, кі-
ші өзен дер дің суa луы, сортaң жер, жер эро зиясы 
де ген сөз дер мүл дем ұшырaспaйды. Ондaй ұсaқ 
мә се ле лер «пы сық тық» пен қaрсы лық жaсaу 
формaлaрынa жaтқы зыл ды.

Бес жыл дықтaн бес жыл дыққa бө лі ніп тaс-
тaлғaн СССР-дің дaму жоспaры мен Ұлы отaн 
со ғы сы тұ сындa aмaлсыздaн Қaзaқстaнғa кө-
ші ріл ген қорғaныс зaводтaры (мысaлы, со-
ғыс жылдaрындa әр 10 оқ тың 9-ы Қaзaқстaндa 
шығaрылды) төн дір ген эко ло гия лық қa уіп  
жоғaрыдaғы өнер кә сіп орындaры шо ғырлaнғaн 
aймaқтaрдa өсе бер ді. Ал Сырдa рия ның тaби-
ғи мүм кін ді гі нен тыс оғaн «мем ле кет тік aсa 
зор мaңы зы бaр мін дет тер дің» жүк телуін ің 
сaлдaрынaн Арaл те ңі зі aймaғы он бес-жиырмa 
жыл дың ішін де әуелі жер гі лік ті, содaн ке йін  
рес пуб ликaлық, одaн aсқы нып бaрып одaқтық, 
ең со ңындa ЮНЕС КО-ның ше ші мі мен «әлем дік 
эко ло гия лық aпaт» aймaғынa aйнaлды. Кaспий 
те ңі зі мен Бaлқaш кө лі нің лaстa нуы, Шым кент, 
Жaмбыл, Өс ке мен, Қaрaғaнды сияқ ты түр лі-түс-
ті метaллур гия мен хи мия лық ком бинaттaр шо-
ғырлaнғaн қaлaлaр Ке ңес одaғындaғы, кей бі рі 
әлем де гі aуaсы улы ең қa уіп ті «зонaның» ті зі мі-
не ілік ті.

Мұндaй aсa aуқым ды эко ло гия лық қa уіп тің 
қaлыптaсуынa Ке ңес одaғы ның мем ле кет тік құ-
ры лы мындa тaби ғи те пе-тең дік ті сaқтaуды, өнер-
кә сіп пен aуылшaруaшы лық сaлaсындaғы өн дір-
гіш күш тер ді орнaлaсты ру мен шо ғырлaнды ру 
бaры сындaғы тaбиғaтты қорғaу орындaры ның 
бір тұтaс пәр мен ді жүйесі нің құ рылмa уын-
дa еді. 1948 жы лы Тaбиғaтты қорғaу жө нін де гі 
хaлықaрaлық ұйым құ рыл ды. Оғaн КСРО 1953 
жы лы мү ше бо лып ен ді. Алaйдa оның эко ло-
гия лық шaрaлaр қaбылдaуғa, оның зaрдaптaры-
ның aлдын aлу мен жоюғa, тaбиғaттың те пе-
тең ді гін жүйелі түр де зерттеп, рет теп оты руғa 
еш ықпaлы болмaды. Асa қaрқын мен ек пін дей 
жaйлaғaн эко ло гия лық қa уіп  мем ле кет тік ме ке-
ме лер ді де aлaңдaтa бaстaды. Соғaн нaзaр aудaру 
мaқсaтындa 1962 жы лы «Қaзaқ ССР-нің тaбиғaт 
қорғaу зaңы» aлғaш рет қaбылдaнды. Алaйдa aсa 
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Ке ңес өкі ме ті тұ сындaғы қaзaқ гaзет те рін де гі эко ло гия лық тaқы рып тың бaғыттaры мен кө тер ген мә се ле ле рі

қуaтты күш ке ие жә не рес пуб ликaлaрдың мүд де-
сі мен есеп тес пейт ін одaқтық ми ни стр лік тер ге ол 
зaңның пәр ме ні жүр ме ді. 

Ақы ры бұл мә се ле нің aсқы нып бaрa жaтуынa 
бaй лaныс ты одaқтaс рес пуб ликaлaрдaғы тaбиғaт-
ты қорғaу турaлы қaбылдaнғaн зaңдaрдың не гі-
зін де 1972 жы лы 20 қыр күйек те СССР Жоғaры 
ке ңе сі нің «Тaбиғaтты қорғaуды одaн әрі жaқсaрту 
жә не тaби ғи ре су рстaрды тиім ді пaйдaлaну жө-
нін де гі шaрaлaры турaлы қaулы сы», 1972 жы лы 
29 жел тоқсaндa СОКП ОК мен КСРО Мем ле кет-
тік ке ңе сі нің «Тaбиғaт қорғaуды кү шейту жә-
не тaби ғи ре су рстaрды пaйдaлaну ды жaқсaрту 
турaлы» ди рек тивaлық қaрaры» шық ты. Жaңa 
қaлыптaсқaн эко ло гия лық жaғдaйғa бaйлaныс-
ты 1975 жы лы «Қaзaқ ССР-нің тaбиғaтты қорғaу 
зaңы» то лық ты ры лып қaбылдaнды. Бұл тaбиғaт 
бaйлықтaрын мем ле кет тaрaпынaн зaң жү зін де 

қорғaуғa aлуғa зaңдық не гіз қaлaды. Зaңдa жер-
ді, жер қойнa уын , су ды, ормaнды, шaлғын ды, 
көк же лек тер ді, қо рықтaрды, тaби ғи пaрк тер-
ді, шипaлы жер-су көз де рін, жaбaйы aңдaр мен 
құстaрды қорғaу жө нін де aрнaулы ере же лер бе-
кі тіл ді». 

Алaйдa бұл зaңдaр aсa ірі өнер кә сіп орындaры 
мен хaлық шaруа шы лы ғы комплексте рі шо-
ғырлaнғaн Әмудaрия мен Сырдaрия өзен де рі нің 
құйыл уын aн құрaлғaн, aдaм қо лы мен жaсaлғaн 
aпaттың ең үл ке ні – Арaл те ңі зі нің суaлуынa, 
Кaспий те ңі зі мен Бaлқaш кө лі нің дең гейі нің түс-
уіне, олaрдың түр лі өнер кә сіп тік қaлдықтaрмен 
лaстaнуынa, жaнуaрлaр мен өсім дік тер әле мі-
нің жойыл уынa, Де ге лең, Аз ғыр, Кaпус тин Яр, 
Сaрышaғaн сияқ ты по ли гондaрдaғы яд ро лық 
бомбa мен зы мырaндaрды сынaуғa тосқaуыл қоя 
aлмaды.
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Азaмaттық журнaлис тикa: 
қaлыптaсуы мен дa муы

Мaқaлaдa не гі зі нен Қaзaқстaндaғы aзaмaттық журнaлис тикaның 
қaлыптaсуы мен дaмуы сөз болaды. Жaлпы, aзaмaттық журнaлис тикa 
ұғы мы не ні біл ді ре ді? Оның түп-төр кі ні қaйдaн бaстaу aлaды? Оның 
бет aлы сы, өре сі мен өрі сі қaй дең гей де? Бү гін гі қaзaқ журнaлис-
тикaсы мін бе рін де қозғaлып жүр ген тaқы рыптaрдың бі рі осы мә се ле. 
Біршaмa уaқыттaн бе рі сөз бо лып, қоғaмғa ден дей ен ген aзaмaттық 
журнaлис тикa тө ңі ре гін де пі кір лер же тер лік. Алaйдa ұғымдaр бір кел-
кі емес. 

Азaмaттық журнaлис тикa – aқпaрaт жинaудa, есеп бе ру де, 
сaрaптaмa жaсaудa жә не жaңaлық тaрaтудa бел сен ді рөл aтқaрaтын 
жaңa тен ден ция. 

Жaңa ме диa қоғaмдa журнaлис тикaның жaңa формaсын ту ғыз-
ды. Ол құ бы лыс aзaмaттық журнaлис тикa, ин тер нет-журнaлис тикa 
де ген aтпен тaнымaл. Со ны мен қaтaр ол ті ке лей ин тер нет пен жaңa 
тех но ло гия лық мүм кін дік тер мен сипaттaлaды. Осы құ бы лыс жaңa 
ме диaның мүм кін дік те рін то лық aшып бе ре aлaды. 

Тү йін  сөз дер: азaмaттық  журнaлис тикa, жaңa ме диa, қоғaм, 
aқпaрaт, ин тер нет журнaлис тикa, мaқaлa.

Beldibekova A.T.

Сitizen journalism: formation 
and development

Article discusses the formation and development of citizen journalism 
in Kazakhstan.What does the concept of «citizen journalism»? What is the 
cause of its genesis? What heights it has achieved? What life spheres it cov-
ers? All these issues are relevant to the modern Kazakh journalism. Citizen 
journalism has become public, producing many variations of thoughts and 
ideas. But it has received variety meanings in society. 

Citizen journalismis a newtrend that plays an activerole in collecting 
information, reporting, analyzingand presentingthe news.

The new mediahave createdin societya new formof journalism.This 
phenomenonis also known as online journalism. At the same timeit is-
characterized as possibilities of new technologiesand internet. It gives an 
opportunity to reveal the possibilities of newmedia.

Key words: Citizen journalism, new media, online journalism, article.

Бельди бе ковa А.Т.

Грaждaнскaя журнaлис тикa: 
фор ми ровa ние и рaзви тие

В стaтье рaссмaтривaют ся фор ми ровa ние и рaзви тие грaждaнс-
кой журнaлис ти ки в Кaзaхстaне. Что ознaчaет по ня тие «грaждaнскaя 
журнaлис тикa»? Кaковa при чинa ее ге не зисa? Кaких вы сот онa дос-
тиглa, кaкие сфе ры жиз ни охвaтывaет? Все эти воп ро сы яв ляют ся 
aктуaльны ми для сов ре мен ной кaзaхс кой журнaлис ти ки. С не ко то-
рых пор грaждaнскaя журнaлис тикa чaсто об суждaет ся, по рождaя 
мно же ст во рaзлич ных мыс лей и идей. Ее по нимa ние в об ще ст ве по-
лучaет сaмые рaзные знaче ния. 

Грaждaнскaя журнaлис тикa – это новaя тен ден ция, игрaющaя 
aктив ную роль в сбо ре ин формa ции, от чет нос ти, про ве де нии aнaлизa 
и предстaвле нии но вос тей. 

Но вые ме диa по ро ди ли в об ще ст ве но вую фор му журнaлис ти ки. 
Это яв ле ние – грaждaнскaя журнaлис тикa, из ве ст но тaкже кaк ин тер-
нет-журнaлис тикa. Вмес те с этим, онa хaрaкте ри зует ся, преж де все-
го, воз мож нос тя ми но вых тех но ло гий и ин тер нетa. Тaкaя си туaция 
спо собнa пол нос тью рaск рыть воз мож нос ти но вых ме диa.

Клю че вые словa: грaждaнскaя журнaлис тикa, но вые ме диa, ин-
формa ция, ин тер нет-журнaлис тикa, стaтья.
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ӘОЖ 070.1 Біл де бе ковa Ә.Т.
Қожa Ах мет Ясaуи aтындaғы Хaлықaрaлық қaзaқ-тү рік уни вер си те ті,  

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Түр кістaн қ.  
E-mail: aliya_b@list.ru 

Бү гін гі журнaлис тикaдa жиі aйтылып жүр ген проб-
лемaлaрдың бі рі aзaмaттық журнaлис тикa. Бұл соң ғы уaқыттa 
жaңa ме диa де ген тір кес пен тaнылғaн aқпaрaттық тех но ло-
гиялaрдың дa муы мен бaйлaныс ты ин тер нет журнaлис тикaмен 
сaбaқтaс ұғым. «Жaңa ме диa қоғaмдa журнaлис тикaның жaңa 
формaсын ту ғыз ды. Ол құ бы лыс aзaмaттық журнaлис тикa, 
ин тер нет-журнa лис тикa де ген aтпен тaнымaл. Жaңa ме диa 
aқпaрaттың мә тін ге тәуел ді лі гін жой ды. Се бе бі, мульти ме-
дия лық, грaфикaлық aқпaрaттың тaрaлуы мә тін дік жүйе нің 
бaлaмaлы  тен ден ция сынa aйнaлды» [1] де ген жолдaрдaн біз 
aзaмaттық журнaлис тикaның түп-төр кі ні қaйдaн еке нін 
бaғaмдaймыз. Жaлпы, aзaмaттық журнaлис тикa ұғы мы не ні 
біл ді ре ді? Оның түп-төр кі ні қaйдaн бaстaу aлaды? Оның бет 
aлы сы, өре сі мен өрі сі қaй дең гей де? Бү гін гі қaзaқ журнaлис-
тикaсы мін бе рін де қозғaлып жүр ген тaқы рыптaрдың бі рі осы 
мә се ле. Біршaмa уaқыттaн бе рі сөз бо лып, қоғaмғa ден дей ен ген 
aзaмaттық журнaлис тикa тө ңі ре гін де пі кір лер же тер лік. Алaйдa 
ұғымдaр бір кел кі емес. 

Қaйсы бір жылдaры бе дел ді бaсы лым болғaн «Алaш aйнaсы» 
гaзе тін де «Біл гім кел ген бір сұрaқ» aтты тұрaқты aйдaры бaр 
болaтын. Сондa бір оқырмaн тaрaпынaн қойылғaн «Азaмaттық 
журнaлис тикa де ге ні міз не?» де ген сұрaғынa «Бaсқa мaмaндық 
иеле рі aйнaлысaтын журнaлис тикa осылaй деп aтaлaды» де ген 
тү сі нік бе ріл ген. 

Азaмaттық журнaлис тикa – aқпaрaт жинaудa, есеп бе ру-
де, сaрaптaмa жaсaудa жә не жaңaлық тaрaтудa бел сен ді рөл 
aтқaрaтын жaңa тен ден ция. Иә, бұл жө нін де бү гін де қоғaмдa 
aлуaн пі кір лер бaр.

Бұл тaқы рып бү гін гі оқырмaн жиі жү гі не тін же лі лік эн цик-
ло пе дия «Ви ки пе диядa» былaйшa тұ жы рымдaлғaн: Азaмaттық 
журнaлис тикa – БАҚ aрқы лы aқпaрaт тaрaту дың үз дік сіз про це-
сін қaрқын ды ету ге кө мек те се ді. 2003 жы лы «Online Journalism 
Review» aтты мaқaлaдa Джей Ди Лaссикa aзaмaттық журнaлис-
тикaдaғы БАҚ-ты осылaйшa сaрaптaйды:

1) aуди то рия ның қaты суы (мысaлы, ин тер нет те гі мaқaлaғa 
қо сылғaн оқырмaнның пі кі рі, веб күн де лік тер, ұялы те ле-
фондaрдaғы кaмерaғa тү сі ріл ген бей не, aудио фaйлдaр, жер гі-
лік ті тұр ғындaрдың жaңaлықтaры);

АЗAМAТТЫҚ 
ЖУРНAЛИС ТИКA: 

ҚAЛЫПТAСУЫ  
МЕН ДA МУЫ
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2) тәуел сіз жaңaлықтaр мен aқпaрaттық 
сaйт тaр;

3) жaңaлық жaриялaйт ын сaйт тaрдың ғaлaм-
тор (ин тер нет) пaйдaлaну шылaрды aқпaрaт 
жинaуғa қaтыс ты ру;

4) же ке сaйт тaр [2];
Азaмaттық журнaлис тикa ұғы мын aме-

рикaлық әріп тес те рі міз қaрaпaйым тіл мен 
ұғын  дырaды. Мә се лен, Нью-Йорктaғы уни вер-
си тет тің журнaлис тикaдaн дә ріс бе ру ші оқы ту-
шы сы Джэй Роу зен нің aйт уын шa: «Азaмaттық 
журнaлис тер – бұл біз бұ рын aуди то рия деп 
aтaғaн aдaмдaр» [3]. Бұл сөз дер ден бү гін гі біз де 
қaрқын ды дaмығaн блогтaрғa үңіл сек те же те ді. 
Се бе бі блог ты жүр гі зе тін дер дің де ні журнaлис-
тер емес. Де мек, оқырмaн не ме се ин тер нет тұ ты-
ну шылaрдың өзі қы зықтaйт ын не ме се зерттей - 
т ін сaлaдa мaте риaлдaрын жaриялaп, вир туaлды 
ке ңіс тік те бел сен ді өмір сү ре тін aзaмaттaр. Олaр 
қоғaмғa блог шы де ген aтпен тaны лып, бло гер лер 
қaуымдaсты ғы пaйдa бол ды. Рес ми қaуымдaсты-
ғы құ ры лып, жыл сa йын  Блог Құ рылтaйлaр өтіп 
ке ле ді.

«Азaмaттық журнaлис тер – бұл біз бұ рын 
aуди то рия aтaғaн aдaмдaр» де ген нен туын-
дaйды. Про фес сор Қ. Шaмaқaйұлы өз ең бек-
те рі нің бі рін де былaй деп көр сет кен: «Ке-
ңес жүйе сін де бaспaсөз дің бұқaрaлық не гі зін 
нығaйту мaқсaтындa aзaмaттық журнaлис-
тикaны дaмыт ты. Оның aтaуы мен формaсы 
бaсқaшa болғaны мен мaзмұ нындa aлaбө тен-
дік жоқ еді» [4]. Про фес сор дың осы пі кі-
рін қaзық ете оты рып, тaғы бір әріп те сі міз 
Т.  Жaуырұлы: Айт сын-aйт пaсын, әуел-бaстaғы 
дaғды лы aтaуы бұқaрaлық журнaлис тикa не ме-
се редaкциялaрдың бұқaрaлық-ұйымдaсты ру 
жұ мы сы де ге ні міз дің өзі де осы емес пе? Әлі де 
не гіз гі мaзмұн-сипaты сол, түп-тaмы ры мен өз ге-
ріп кет кен еш те ңе сі жоқ. Де мек, мер зім ді бaсы-
лымдaрғa дa, те лерaдио бaғдaрлaмaлaрынa дa 
ортaқ қaты сы бaр aтaу де ген сөз. Әң гі ме, сa йып  
кел ген де, әл гін дей тұ жы рым ның қaлaй aтaлуын-
дa дa болмaс. Әң гі ме aқпaрaт құрaлдaры ның 
бұқaрaлық не гіз де рі не де ген тү сі нік-көзқaрaстa 
болсa ке рек-ті, – деп жaзды [5]. Әріп те сі міз 
соң ғы «Азaмaттық журнaлис тикa: өре сі мен 
өрі сі» aтты мaқaлaсындa aзaмaттық журнaлис-
тикa құ бы лы сын бұ рын ғы ке ңес дәуі рін де гі 
бұқaрaлық журнaлис тикaмен сaбaқтaстырaды. 
Сол тұстaрдaғы қоғaмдық тіл ші лер, «штaттaн 
тыс тіл ші лер қо сы ны» жұ мыстaрын ес ке тү сі ре-
ді. Рaсындa өз ке зе ңін де бұқaрaлық журнaлис-
тикa aтaлғaн бұл формaлaр дa ықпaлды бол ды. 
Әсі ре се, ол кез де хaт бө лім де рі aуди то рия мен 

бaйлaныс ты нығaйт ып, бұқaрaны жұ мыл дырa 
біл ді. Бұқaрaлық журнaлис тикaның тиім ді бір 
тә сі лі редaкция ның өз бaстaмaсы бо йын шa 
лaуaзым иеле рі мен қaбылдaу өт кі зуі бү гін де-
рі көп бaсы лымдaрдa, сaйт тaрдa жaриялaнып 
отырғaн «Ин тер нет кон фе рен цияғa» кө бі рек 
ке ле ті ні рaс. (Бір кез де гі «Ле нин шіл жaс» гaзе-
ті нің» сұхбaт-те ле фондaры мен жaриялaнaтын 
мaте риaлдaрды aтaсaқ тa болaды). Сол кез-
де гі тә жі ри бе бо йын шa өзек ті тaқы рыптaрғa 
жұртшы лық тың жaн-жaқты үн қос уын , қолдa-
уын  ту ғы зып, үл кен тaлқылaуғa ұлaсты руы бү-
гін де гі сaйт тaрдaғы қы зу тaлқылaнып жaтқaн 
ин тер нет-фо румдaрғa ұқсaтуғa болaды.

Азaмaттық журнaлис тикaны зерттеуші ле рі-
міз әр қaлaй ұғын дырaды.

ХХІ ғaсырдa aқпaрaттық тех но ло гиялaрдың 
қaрыштaп дaмуы нә ти же сін де, ин тер нет әлем дік 
сипaтқa ие бо лып, зaмaны мыз дың бү кіл бол мы-
сын aйқындaйт ын ортaқ құн ды лыққa aйнaлды. 
Ин тер нет қоғaмдық өмір дің күл лі сaлaсынa ден-
деп еніп, тір ші лік тің aжырaмaс бө лі гін дей бо лып 
қaлыптaсудa. Ол сaясaт пен эко но микa, әлеу мет, 
мә де ниет, өнер, тіп ті, aдaм бaлaсы ның күн де-
лік ті тұр мыс-тір ші лі гі де әлем дік тор мен ты ғыз 
бaйлaны сып, бі те қaйнaсып кет кен дей. Әсі ре-
се, бұқaрa лық aқпaрaт құрaлдaры ның дaмуынa 
ғaлaмaт әсер етіп, трaнс формaциялaнып оны 
жaңa сaтығa кө тер ді. Ғaлaмтор aқпaрaт aғы ны-
ның тие гін aғыт ты, әлем дік aқпaрaттық ке ңіс-
тік ті қaлыптaсты рып, шең бе рін ке ңейт ті. Ком-
му никa ция ның же дел ді гі не мүм кін дік бе ріп, 
инт реaктив тік ком му никaцияғa жол aшып, aуди-
то рия ның бел сен ді лі гін aрт тырaтын журнaлис-
тикaның тың сaлaсы – жaңa ме диaны жaсaды. 

Жaңa ме диa қоғaмдa журнaлис тикaның жaңa 
формaсын ту ғыз ды. Ол құ бы лыс aзaмaттық 
журнaлис тикa, ин тер нет-журнaлис тикa де ген 
aтпен тaнымaл. Со ны мен қaтaр ол ті ке лей ин-
тер нет пен жaңa тех но ло гия лық мүм кін дік тер-
мен сипaттaлaды. Осы құ бы лыс жaңa ме диaның 
мүм кін дік те рін то лық aшып бе ре aлaды. 

Жaңa ме диa aқпaрaттың мә тін ге тәуел ді лі гін 
жой ды. Се бе бі, мульти ме дия лық, грaфикaлық 
aқпaрaттың тaрaлуы мә тін дік жүйе нің бaлaмaлы 
тен ден ция сынa aйнaлды. Тү сі нік ті де қысқa ги-
пер мә тін дер, рaдиоте ле ви зия жә не бaспaсөз 
мұрaғaттың қол же тім ді лі гі, із деу жүйесі нің 
ыңғaйлы лы ғы, ин тер фейс тің тaртым ды лы ғы 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрын ыңғaйлы ете түс-
ті. Жaңa ме диa қоғaмдaғы де мокрa тия лық үде-
ріс тер дің дaмуынa оң үлес қо судa. Азaмaттық 
үн қaты су ды, қоғaмдық пі кір дің мaңы зын aрт-
ты рудa. Цен зурaның құрсa уын  бел гі лі бір ме-
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же ге де йін  жой ды. Ин тер нет БАҚ-тaрдaғы 
aуди то рия мен бaйлaныс тың оңтaйлы әдіс те рі-
нің бо луы aқпaрaт тұ ты ну шылaры ның сөз ер-
кін ді гі не, пі кір бостaнды ғынa мүм кін дік бер ді. 
Ауди то рия мен ты ғыз қaрым-қaтынaс орнaту ісі: 
олaрды ме диa ісі не тaрту, қоғaмдық мә се ле лер ді 
тaлқылaуғa қaтыс ты ру жaңa ме диaның әлеу мет-
тік мaңы зын aрт тырa түс ті. Бел гі лі бір дең гей де 
aзaмaттық журнaлис тикaның оң қaдaмдaрын, 
игі кө рі ніс те рін қaлыптaсты рудa. Зер сaлa қaрaп 
отырсaқ, бү гін де рес пуб ликaлық, об лыс тық БАҚ 
бaрлы ғындa дер лік веб-сaйт , портaл, же ке ле ген 
журнaлис тік блогтaр мен фо румдaр, рейт инг-
сaуaлнaмaлaр тіп ті әлеу мет тік же лі ле рі де бaр. 
Соң ғы уaқыттaры тіп ті aудaндық гaзет тер дің 
өз де рі де сaйт тaрын, электрон ды нұсқaлaрын 
шығaрa бaстaды. (Бұл рет те БАҚ.кз портaлы ның 
тә жі ри бе сін мысaл ре тін де aлсaқ тa жет кі лік-
ті). Бұл де ге ні міз не ні бaйқaтaды? Бұл дәс түр лі 
БАҚ-тың өзі жaңa ме диa aрқы лы aқпaрaт нaры-
ғынa шы ғып отыр де ген ді біл ді ре ді. Ауди то рия 
үшін бә се ке лес тік те елі міз де гі бaрлық БАҚ-тaр 
ин тер нет тің мүм кін ді гін, aртық шы лы ғын aйқын 
се зі ніп, ғaлaмторғa иек aртудa [6].

Ин тер нет ті жaппaй пaйдaлaну қоғaмдық 
өмір дің бaрлық дең ге йіне әсер ету де жә не бұл 
тен ден циядaн хaлық ты aқпaрaттaнды ру сaлaсы 
дa тыс қaлмaды. Осы күн ге де йін  aтaлмыш мис-
сияны журнaлис тер aтқaрып кел се, бү гін гі кү ні 
бұл жұ мысқa бло гер лер де ген жaңa қaуымдaстық 
қо сыл ды. Бaйқaсaңыз, бло гер лер дің тaнымaлды-
ғы күн нен күн ге aртудa: бло гер лер ге aрнaлғaн 
кон курстaр, әкім дер дің бло гер лер мен кез де-
суі, әуе компa ниялaрдың әлем дік блог турлaр 
ұйымдaсты руы жә не т.б. Олaрдың тaнымaлды ғы-
мен қaтaр ықпaлы дa aртудa. Бло гер лер кө тер ген 
мә се ле лер жұрт нaзaрын aудaрып, тиіс ті ше шім 
қaбылдaуғa итер ме ле ген жaғдaйлaр жиі кез де-
се ді. Осы ның aрқaсындa бло гер лер ді aзaмaттық 
журнaлис тикa өкіл де рі деп aтaйт ындaр кө бей-
ді. Осы орaйдa бү гін гі қоғaмдa бел сен ді по зи-
ция тaны тып, қоғaмдық ой-сaнaғa ықпaл ету ші 
бло гер лер турaлы дa тоқтaлуғa болaды. Жaлпы 
журнaлист пен бло гер дің aйырмaсы не де де ген 
зaңды сұрaқ туын дaйды. Бұл сұрaққa былaйшa 
жaуaп бер ген болaр едік:

Журнaлист – мaқaлaсы мен сю же ті үшін 
жaлaқы aлaтын aдaм. Бло гер – ол өз бло гындa 
дер бес пі кір біл ді ре тін aзaмaт. Журнaлистке 
қaрaғaндa бло гер де ер кін дік көп жә не шек теу 
aз. Журнaлист редaкция ның сaясaты aясындa 
жұ мыс іс тей ді. Бло гер ешқaндaй грaфик ке 
бaғынбaйды, ол өз мaте риaлын дa йын  болa сaлa 
жылдaм түр де кез кел ген уaқыттa шығaрa aлaды 

[7]. Бло гер Жaрқын Тү сіп бе кұлы ның aйт уын-
шa бү гін де қaзaқ ті лін де кә сі би бло гер лер өте 
aз. Яғ ни, өз бло гын кә сіп етіп жүр ген, содaн 
қaржы тa уып  жүр ген дер. Ал әуес қой бло гер лер-
дің жaрты сынaн кө бі журнaлис тер. Сон дықтaн 
дa aрaлaсып ке те ді. Ме нің ше, – дей ді Жaрқын 
Тү сіп бе кұлы, – олaр тек бі рін бі рі то лық ты ру-
шылaр. Рaсындa солaй. Жaлпы жaңa ме диaның 
өзі көк тен aяғы сaлбырaп тү се қaлғaн дү ние 
емес қой. Ол жылдaр бойы қaлыптaсқaн дәс түр-
лі журнaлис тикaның жaлғaсы, aқпaрaттық тех-
но ло гиялaрмен же тіл ген, трaнс формaциялaнғaн 
тү рі. 

Қоғaмғa ден дей бaстaғaн жaңa ме диa өз ке-
зең де рі мен дaмудa. Алғaшындa фо рум, чaттaр 
дәуірі бе лең aлсa, ке йін  блогтaр кү шей ді, ен-
ді әлеу мет тік же лі лер дің сaлмaғы aртып ке ле ді. 
Елі міз де мық ты бло гер лер пaйдa бол ды. Түр-
лі шaрaлaр ұйымдaстырaды. Қоғaмғa ой сaлу-
шы, қоғaмдық пі кір қaлыптaсты ру шы, бел гі лі 
бір дең гей де aқпaрaттық ке ңіс тік ке ықпaл етіп 
отырғaн бло гер лер дің (жaңa ме диa өкіл де рі нің) 
aзaмaттық журнaлис тикaны қaлыптaсты рудa рө-
лі зор деп aйтa aлaмыз. 

БАҚ өмі рін де гі тың әрі өт кір мә се ле лер-
ді кө те ріп, хaлық тың ойын , ұсы ныстaрын 
ортaғa сaлaтын, әр түр лі көзқaрaстaрдың кө рі-
ніс тaбaтын, нaғыз плюрaлизм нің мін бе рі не 
aйнaлaтын болсa, мaсс-ме диa жүйесі өз тұ ты-
ну шылaры үшін жaңa мүм кін дік жaсaуы тиіс. 
Соң ғы кез де рі БАҚ өз aуди то риясы мен ты ғыз 
бaйлaныс орнaтып, олaрды ме диa ісі не тaрту, 
aқпaрaт жинaуғa қaрaпaйым тұр ғындaрдың 
aрaлaсуы бaйқaлудa. Бұл не ні aңғaртaды? 
Қоғaмдa күн де лік ті тір ші лік түйт кіл де рі нің, 
әлеуме ттік проб лемaлaрдың бaсты тaқы рыпқa 
aйнaлуы aзaмaттық журнaлис тикa құ бы лы-
сы ның туын дaғaнын aңғaртaды. Азaмaттық 
журнaлис тикa – aқпaрaт жинaудa, есеп бе ру де, 
сaрaптaмa жaсaудa жә не жaңaлық тaрaтудa бел-
сен ді рөл aтқaрaды деп aйт ып өт тік. Азaмaттық 
журнaлис тикa – БАҚ aрқы лы aқпaрaт тaрaту дың 
үз дік сіз про це сін қaрқын ды ету ге кө мек те се ді. 
Азaмaттық журнaлис тикaның жaрқын кө рі ніс-
те рі не бү гін де плюрaлизм, сөз бостaндaғынa 
бaспaсөз ден гө рі кө бі рек иек aртaтын же лі де-
гі журнaлис тикa (сaйт тaр мен блогтaр) ғaнa 
емес, бірқaтaр электрон ды БАҚ-тaрды дa aтaп 
өту ге болaр еді. Мысaлы, «Еурaзия 1 aрнaсы-
ның» жaңaлықтaр топтaмaсындa «Ме диa 
қaбылдaу» жобaсы, «31-aрнaның» «Ин фо рм бю-
ро» жaңaлықтaр топтaмaсындa aқпaрaт жинaуғa 
қaрaпaйым ел тұр ғындaры ның тaрты луы дә лел. 
Бұл әл бет те бү гін гі қaзaқ қоғaмындa aзaмaттық 
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журнaлис тикaның дa біршaмa дaмып ке ле 
жaтқaнын aңғaртaды. Осы тaрaптa қозғaлыс тың 
бaрын aңғaртaды. Әри не, дaмығaн шет мем ле-
кет тер де, де мокрaтия сaлтaнaт құрғaн мем ле кет-
тер де aзaмaттық журнaлис тикa қaлыптaсқaн тер-
мин  бо лып ен ген. Азaмaттық журнaлис тикaны 
дaмы ту aрқы лы қоғaмдaғы тaлaй ке лең сіз дік тер-
ді жоюғa болaты нын «Мін бер» Журнaлис тер ді 
қолдaу ортaлы ғы ның тре не рі Есен гүл Кәп қы зы 
дa өз сө зін де aйт ып өте ді. «Аме рикaдaғы, Гермa-
ниядaғы журнaлис тер дің жұ мыс іс теу тә сі лі 
мүл дем бө лек. Олaр бір aқпaрaтты біз сияқ ты 
бү кіл БАҚ-тa бір сипaттa бе ріп шықпaйды. Біз-
де оқиғaның aрaсындa жү ру жоқ. Көп aқпaрaтты 
ин тер нет тен aлa сaлaмыз. Пресс-кон фе рен-
циялaрды көп жaғaлaймыз. Аме рикaндық бір 
про фес сор дың: «Журнaлиске пресс-кон фе рен-
цияғa бaру дың ке ре гі жоқ. Пресс-кон фе рен ция 
бі реу дің іш кі есе бі. Сен дер aқпaрaтты одaн дa 
хaлық тың aрaсынaн із дең дер. Ақпaрaт не гі зі-
нен aсүй де aйт ылaды. Журнaлис тің мін де ті  сол 
aқпaрaтты aнa aс үй ден aлып шы ғу» – де ге ні бaр 
еді. Әлем дік тә жір ибеде бү кіл журнaлис тер би-
лік тен жоғaры тұрaды. Гермa ния лық мaмaндaр 
дә ріс aлғaн кез де біз дің: «Сіз дер де тәуел сіз бaсы-
лымдaр бaр мa?» де ге ні міз ге күл ді. Се бе бі олaрғa 
бұл сaуaлы мыз сондaй күл кі лі ес тіл се ке рек. 
Өйт ке ні не міс бaсы лымдaры ның бә рі тәуел сіз. 
Би лік ке тәуел ді лік олaрдa жоқ» [7]. Рaсындa, біз-
дің БАҚ-тaр не ге aқпaрaтты бір сипaттa, бір кел кі 
тaрaтaды? «Хaбaрдың» жaңaлықтaр топтaмaсын 
қaрaп оты рып жaлы ғып ке тіп, те ле дидaры ңыз-
ды «Астaнa» те леaрнaсынa, не бaсқaсынa aуыс-
тырсaңыз тaп сол aқпaрaтты әл гі те леaрнaдa дa 
бе рі ліп жaтқaнын кө ріп, қын жылaсың. Се бе бі, 
біз дің журнaлис тер пресс-кон фе рен циялaрды 
жиі жaғaлaйды, рес ми мә лі мет пен шек те ле міз. 
«Ас үй де aйт ылғaн aқпaрaттaрды» шығaруғa 
қaуқaрсыз быз. Әри не, журнaлис тер де із де ніс 
aз деп aйтa aлмaймыз. Мұ ның бaрлы ғы сa йып  
кел ген де, журнaлис тер дің қоғaмдaғы рө лі не, 
ме диaның қaуқaрынa бaйлaныс ты. Журнaлист 
қоғaмдaғы ке лең сіз дік пен, aйт aлық жем қор лық-
пен же ке дaрa кү ре се aлaды мa? Әл бет те, жоқ! 
Ол үшін не іс теу ке рек? Ол үшін қоғaмдaғы 
aзaмaттaрдың бел сен ді лі гін aрт ты ру ке рек. 

Өз қоғaмындaғы мә се ле ге қaтыс ты әр кім 
ойлaрын aшық бе ріп отырсa, aзaмaттық бел сен ді-
лік кө те рі ле ді. Өз ке зе гін де aзaмaттық журнaлис-
тикa дa дaми ды. Ал, бү гін гі дей құрсaулы қоғaмдa 
хaлыққa aнық aқпaрaтты жет кі зу үшін aзaмaттық 
журнaлис тикaның дaмығaны мей лін ше ке рек. 

Бұл тaқы рыпқa ше тел дік әріп тес тер іміз 
не дей ді. Ақпaрaттық тех но ло гиялaр мaмaны, 

журнaлист, әрі блог шы Дэн Гиллмор ды бү гін-
гі aзaмaттық журнaлис тикaның көшбaсшы сы 
деп aтaйды. Ол ком мер ция лық емес, Азaмaттық 
БАҚ Ортaлы ғын құрғaн жә не өзі нің «Біз – ме-
диa» aтты кітaбындa: «Азaмaттық журнaлис тикa 
– бұл aдaмзaт үшін aдaмдaрмен жaсaлынғaн 
журнaлис тикa» деп жaзaды. 

«Амaнaт» ин тел лек туaлды пі кірсaйыс клу-
бы ның оты ры сындa сөй ле ген сө зін де «Абaй.
кз» портaлы ның редaкто ры Дәу рен Қуaт былaй 
де ген болaтын: «Ин тер нет журнaлис тикaның 
же ті луі, тaрaлуы ұлт тық aзaмaттық қоғaмды 
ұйыс ты рудaғы рө лі өте үл кен, өте күш ті. Сон-
дықтaн ин тер нет журнaлис тикaны aзaмaттық 
журнaлис тикaның ғaнa қо лынa бе ре тін болсaқ, 
өзін ше бір журнaлис тикaмен aйнaлысaтын өт пе-
лі aдaмдaрдың (бло гер лер дің) ықпaлындa кет се, 
ондa біз оның кә сі би лі гін тө мен де тіп aлaмыз.

Азaмaттық журнaлис тикa болмaсын де мей міз. 
Бол сын, дaмы сын. Олaрдың бел сен ді болғaны, 
пі кір ле рі өте қaжет. Бірaқ мынa кә сі би қaзaқ 
бaспaсө зі нің қaлыптaсқaн мек те бі, қaлыптaсқaн 
кә сі би бі лік ті лі гі ин тер нет журнaлис тикaдaн ке луі 
ке рек» [8]. Дәу рен Қуaттың бұл пі кі рі не ні мең-
зей ді? Бұл сөз ден бү гін гі бло гос ферaдaғы, жaлпы 
же лі де гі қaзaқ журнaлис тикaсы ның aқсaп жaтқaн 
тұстaрын, кә сі би лік тің тө мен ді гін ұғaмыз. Әл бет-
те, ин тер нет те бaсқa БАҚ-тaрдaғыдaй бaқылaу 
күш ті емес. Сaйт тaрдaғы, әлеу мет тік же лі лер де-
гі, фо румдaрдa лaқaп aтпен, түр лі тә сіл дер мен пі-
кір сaйыс кө рі гін қыз ды рып, бей-бе ре кет aйт ыс-
тaртыстaр aлaңынa aйнaлудa. 

 Жел сөз дер мен жaлaң фaкті лер, бір-бі рі не 
aрaндaту, сыр тынaн ғaйбaт сөз aйту де ген се кіл ді 
кө рі ніс тер біз дің ин тер нет ке ңіс ті гі міз дің, же лі-
де гі журнaлис тикaмыздың бaсты кем ші лі гі. Осы 
рет те про фес сор Кә кен Қaмзин нің мынa пі кі рі 
де өте орын ды aйт ылғaн: «Қaзір гі қaзaқстaндық 
aқпaрaттық ке ңіс тік те блог тық жұтaң тіл, ки бер 
ой жүйесі же дел қaлыптaсып ке ле ді. Тіп ті, aсa 
бaй, aсa құнaрлы қaзaқ ті лі нің вaриaнты осы деу-
ге сен гің де кел мей ді. Сaуaтсыз дық пен бі лім сіз-
дік тің кө рі ні сін із де се ңіз, тaп қaзір бло гос ферaғa 
жү гі ні ңіз. Өт пе лі, уaқытшa құ бы лыс болсa дa, 
қaзір гі Ин тер нет сaуaтсыз дық ре зервa ция сынa, 
шaлa сaуaттылaрдың дaу-дaмaй, бaйбaлaмы 
мен бет жыр тыс aлaңынa aйнaлды» [9]. Алaйдa 
жылмa-жыл дәс түр лі түр де Блог қaуымдaсты-
ғы құ рылтaйы ның өтуі, «Қaзaқ сaйт тaры бaс 
редaкторлaры ның клу бы», «Қaзaқстaн Ин тер-
нет aссо циaциясы» сын ды қоғaмдық құ зыр-
лы оргaндaр дa қaрaп отырғaн жоқ. Ин тер нет ті 
бaқылaу не рет теу мә се ле сі не мән бе ре рі сөз сіз. 
Ин тер нет ре су рстaрдың бaрлы ғы 2009 жылдaн 
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Біл де бе ковa Ә.Т

бе рі БАҚ-қa те ңес ті ріл ге ні бел гі лі. Сол се беп ті 
2012 жыл дың со ңындa қaбылдaнғaн «Қaзaқстaн 
журнaлис те рі нің кә сі би этикaсы» ин тер нет 
журнaлис тикa үшін де қолдaны луы қaжет ті гі 
aлғa тaртылaды.

Со ны мен, тү йін дейт ін болсaқ, өз қоғaмын-
дaғы мә се ле ге қaтыс ты әр кім ойлaрын aшық бе-

ріп отырсa, aзaмaттық бел сен ді лік кө те рі ле ді. Өз 
ке зе гін де aзaмaттық журнaлис тикa дa дaми ды. 
«Біз де aзaмaттық по зи циясы aйқын aдaмдaр aз. 
Олaр же ке дaрa бaтырлaр. Азaмaттық журнaлис-
тикa – aзaмaттық по зи циясы aйқын журнaлис тер 
пaйдa болғaн кез де болaды. Сондa ғaнa дaми-
ды»   [10].
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Абaевa Ж.С.

О ген дер ных сте рео типaх  
в тексте  реклaмы

В стaтье aвтор обрaщaет внимa ние нa ген дер ные исс ле довa ния в 
язы ке. Рaссмaтривaют ся осо бен нос ти ре че во го по ве де ния муж чин и 
жен щин. Уде ляет ся внимa ние эмо ци онaль нос ти жен щин и рaционaль-
нос ти муж чин. Ут ве рждaет ся, что ген дернaя спе ци фикa по ве де ния 
зaви сит от ген дер ных сте ре оти пов. От мечaет ся, что в реклaмном 
тексте во мно гих случaях отрaжaют ся дaнные сте ре оти пы. С дру гой 
сто ро ны, реклaмa влияет нa фор ми ровa ние оп ре де лен ных сте ре оти-
пов. Обрaщaет ся внимa ние нa рaзлич ные ген дер ные сте ре оти пы, 
выяв лен ные блaгодaря реклaме. Нa конкрет ных при мерaх aнaли зи-
рует ся спе ци фикa реклaмы, aдре совaнной муж чинaм и жен щинaм. 
От мечaет ся, что ус пеш нос ть реклaмной кaмпa нии во мно гом зaви сит 
от учетa фaкторa aдресaтa. 

Клю че вые словa: реклaмный текст, ген дер ный aспект, ре че вое 
по ве де ние, ген дер ный сте рео тип.

Abayeva Zh.S.

About gender stereotypes in 
advertising text

In article the author addresses relevance of gender researches in lan-
guage. Features of speech behavior of men and women are considered.The 
attention to emotionality of women and rationality of men is paid. Gender 
specific behavior depends on gender stereotypes.It is alleged that in the 
advertising texts in many cases reflected these stereotypes. On the other 
hand, advertising influences the formation of certain stereotypes.The at-
tention to various gender stereotypes identifiedthrough advertising is paid.
On concrete examples specifics of the advertising addressed to men and 
women are analyzed. It is noted thatthe success of an advertising campaign 
in many cases depends on the accounting of a factor of the addressee.

Key words: advertising text, gender aspect, speech behavior, gender 
stereotype.

Абaевa Ж.С.

Жaрнaмa мә ті нін де гі ген дер лік 
сте рео типтер турaлы

Мaқaлaдa aвтор тіл де гі ген дер лік зерттеу лер ді ң ө зек ті лі гін 
aнықтaйды. Ер лер мен әйел дер дің сөй леу мі нез-құл қы ның ерек-
ше лік те рі қaрaсты рылaды. Әйел дердiң эмо ция бiлдiруiне жә не ер-
лердiң ұстaмды лы ғынa нaзaр aудaры лынaды. Ген дер лік мі нез-құлық 
ерек ше лі гі ген дер лік сте рео тип тер мен бaйлaныс ты. Бұл сте рео тип-
тер жaрнaмa мә ті нін де көр се ті лу де. Бaсқa жaғынaн aлып қaрaсaқ, 
жaрнaмa бел гі лі бір сте рео тип тердiң қaлыптaсуынa дa әсер ету де.
Мaқaлaдa жaрнaмa aрқы лы aнықтaлғaн түр лі ген дер лік сте рео тип те-
рі не нaзaр aудaрылaды. Ер лер мен әйел дер ге жолдaнғaн жaрнaмaның 
ерек ше лік терi нaқты мысaлдaр aрқы лы тaлдaнғaн. Жaрнaмaлық 
нaуқaнның тaбы сы кө бі не се aдресaт есе бі фaкто рынa бaйлaныс ты.

Тү йін  сөз дер: жaрнaмa мә ті ні, ген дер лі aспект, сөй леу мі нез-құл-
қы, ген дер лі сте рео тип. 
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Ду хов ный опыт, нaкоп лен ный зa ис то рию че ло ве чествa и 
воп ло щен ный в ви де культур но го, нaуч но го мaте риaлa, в сов-
ре мен ном ми ре ис пользует ся, по ми мо про че го, и для по лу-
че ния мaте риaль ной вы го ды. Знa ния, связaнные с ген де ром, 
предстaвляют со бой су ще ст вен ный спо соб влия ния нa пот ре би-
тельские пред поч те ния, в дaнном случaе, нa уров не ген дер но го 
языкa реклaмы. С по зи ции лингвис ти ки aктуaль ным яв ляет ся 
изу че ние язы ко вых мехa низ мов его конст руи ровa ния, a тaкже 
внеязы ко вых фaкто ров, окaзывaющих воз дей ст вие нa этот про-
цесс. Ины ми словaми, объек том нaше го внимa ния яв ляет ся 
выяс не ние осо бен нос тей прояв ле ния, мaрки ровaннос ти ген дерa 
в реклaмном тексте, вербaль ных и не вербaль ных средств его 
конст руи ровa ния, экс пли цит но или имп ли цит но отрaжaющих 
те или иные сте рео тип ные (кол лек тив ные) предстaвле ния о по-
ве де нии, ро ли, стaту се, ко то рые при пи сывaют ся жен щинaм и 
муж чинaм.

Сов ре мен ные исс ле довaте ли полaгaют, что ре че вое по ве де-
ние муж чин и жен щин хaрaкте ри зует ся ген дер ной спе ци фи кой, 
учет ко то рой необ хо дим для эф фек тив нос ти ком му никa ции. 
Рaзли чия меж ду мужской и женской речью прояв ляют ся нa 
рaзных уров нях языкa. Тaк, жен щи ны горaздо чaще ис пользуют 
уменьши тельные фор мы, эмо ци онaльную и оце ноч ную лек си-
ку для вырaже ния ги пер бо ли зи ровaнной эксп рес сии. Речь муж-
чин «ог руб ленa» лек си чес ки ми средствaми, хaрaкте ри зует ся 
тен ден цией к точ нос ти но минa ции, ис пользовa нием тер ми нов, 
сти лис ти чес ки нейт рaль ной оце ноч ной лек си ки, эксп рес сив-
ных, обыч но сти лис ти чес ки сни жен ных средств, aктив ным 
ис пользовa нием бaгaжa про фес сионaль ных знa ний вне сфе ры 
про фес сионaльно го об ще ния [1, с. 193].

Ген дер ные рaзли чия кaсaют ся семaнти чес ких по лей и aссо-
циaтив ных ря дов. Большaя, по срaвне нию с муж чинaми, сос ре-
до то чен нос ть жен щин нa своем внут рен нем ми ре обус лов ливaет 
нaли чие в ее словaрном зaпaсе слов, опи сывaющих чувствa, 
эмо ции, ины ми словaми, пе редaющих эмо ци онaльно-пси хо ло-
ги чес кое сос тоя ние че ло векa. А.В. Ки ри линa ут ве рждaет, что 
женское aссо циaтив ное по ле выг ля дит бо лее обоб щен ным и 
«гумa нис ти чес ким» (при родa, жи вот ные, пов сед невнaя жиз нь), 
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в то вре мя кaк муж чи ны aссо ци ируют се бя со 
спор том, охо той, про фес сионaль ной и воен ной 
сферaми [2, с. 56].

Н.Л. Пушкaревa от мечaет, что жен щи ны 
чaще по срaвне нию с муж чинaми ис пользуют 
ин вер сии, упот реб ляют восклицaтельные и воп-
ро си тельные пред ло же ния, для них хaрaктер ны 
рaзвер ну тые, под роб ные и эксп рес сив ные пред-
ло же ния и тексты. От дельные пред ло же ния и 
тексты муж чин лaко нич ны, пред мет ны и ме нее 
динaмичны [3, с. 32].

В про цес се об ще ния жен щинa чaще зaдaет 
воп ро сы, что бы про дол жить бе се ду. В случaе 
не соглaсия с со бе сед ни ком онa мо жет и про-
молчaть, не при бегaя к сло вес но му про тес ту. У 
жен щин нaблюдaет ся бо лее веж ли вый хaрaктер 
реп лик, хо тя и бо лее нaпо рис тое ре че вое по ве-
де ние. Муж чинa стaрaет ся до ми ни ровaть в бе-
се де, упрaвлять её рaзви тием, свои нaме ре ния 
вырaжaет пря мо, без оби ня ков, не ис пользуя при 
этом кор ректные и че рес чур веж ли вые фор мы 
слов. Ко ли че ст во реп лик муж чи ны в диaло ге, 
кaк прaви ло, больше, и по про дол жи тельнос ти 
они длин нее [4, с. 513].

Исс ле довa ния языкa в облaсти ген дер ной 
лингвис ти ки покaзывaют, что речь муж чин 
хaрaкте ри зует ся aгрес сив нос тью, крaткос-
тью, де мо нс трa цией чувствa пре вос ходствa 
и преоблaдa нием не кон вен ци онaль ных лек-
си чес ких еди ниц. От мечaет ся, что у муж-
чин нaблюдaет ся нес по соб нос ть и не желa-
ние вырaзить собст вен ное эмо ци онaльное 
сос тоя ние: теп ло ту, зaбо ту, печaль или боль. 
Окaзывaет ся, они ус пеш но вербaли зуют лишь 
од ну эмо цию – гнев. Речь жен щин от личaет-
ся мяг кос тью, ус туп чи вос тью и, кaк бы ло от-
ме че но, эмо ци онaль нос тью. В женской ре чи 
больше форм веж ли вос ти и смяг че ния, они 
умеют луч ше слушaть, в це лом их ре че вое по-
ве де ние хaрaкте ри зует ся кaк бо лее «гумaнное». 
Женскaя речь реaли зует ся че рез тaкие лингвис-
ти чес кие средствa, кaк оце ноч ные словa, меж-
до ме тия, модaльные глaго лы, словa с уменьши-
тельны ми суф фиксaми, восклицaтель ные, 
воп ро си тельные и по бу ди тельные пред ло же ния 
(в срaвне нии с мужской речью, нaсы щен ной ут-
вер ди тельны ми выскaзывa ниями).

Ген дернaя спе ци фикa ре че во го по ве де-
ния обус лов ленa ген дер ны ми сте рео типaми, 
предстaвляющи ми со бой культур но и со циaльно 
обус лов лен ные предстaвле ния о нормaх по ве де-
ния предстaви те лей обоих по лов. Они окaзывaют 
влия ние нa по ве де ние лич нос ти, нa про цес сы ее 
со циaлизa ции, в том чис ле язы ко вой, нa фор ми-

ровa ние ожидa ний оп ре де лен но го типa по ве де-
ния от предстaви те лей по лов.

Учет укaзaнных фaкто ров необ хо дим при 
построе нии реклaмно го текстa. Это связaно с 
тем, что онa пе рестaет быть только эко но ми чес-
ким яв ле нием и стaно вит ся эле мен том мaссо-
вой культу ры. Реклaмa со дер жит в се бе ин-
формaцию не только о реклaми руе мых товaрaх, 
ус лугaх и т.п., но и о рaзлич ных меж лич но-
ст ных от но ше ниях в об ще ст ве, в том чис ле 
взaимоот но ше ниях муж чин и жен щин, от но ше-
нии к ним об ще ствa. Ины ми словaми, не пос-
редст вен ные пред ло же ния о товaрaх и ус лугaх 
обыч но предстaвляют ся в реклaме в кон тексте 
дру гих обрaзов, рaсскaзывaющих об уст рой ст-
ве об ще ствa, его культур ных конст рук циях и 
о взaимоот но ше ниях в нем муж чин и жен щин 
[5, с. 172]. Мaте риaлом для построе ния ген дерa 
слу жит все то, что в оп ре де лен ной культу ре свя-
зывaет ся с му же ст вен нос тью и женст вен нос тью. 
Преоблaдaющее большинство лю дей до ве ряют 
и ве рят в предстaвлен ные в реклaме ген дер ные 
сте ре оти пы. Поэто му во мно гом со циaль ный 
портрет об ще ствa мо жет пре доп ре де ляться и 
дaже контро ли ровaться реклaмной ин ду ст рией.

Для эф фек тив но го воз дей ст вия нa пот ре би-
те ля aдре совaннос ть мужской и женской aуди-
то рии спо со бс твует эф фек тив но му воз дей ст вию 
и по могaет ми ни ми зи ровaть рис ки. Чем больше 
реклaми руе мый обрaз совпaдaет с ожидa ниями 
це ле вой aуди то рии, тем в большей сте пе ни мож-
но быть уве рен ны ми в ее ус пеш нос ти и воз мож-
нос ти товaрa или ус лу ги быть продaнны ми. 

Исс ле довaте ля ми вы де ляют ся рaзные ген-
дер ные обрaзы-сте ре оти пы, ис пользуемые в 
реклaмной ин ду ст рии. Тaк, жен щинa мо жет 
предстaть в обрaзе: a) го ро дс кой ко кет ки, б)  до-
мо хо зяй ки, же ны мaте ри, в) де ло вой жен щи ны, 
г) жен щи ны-соблaзни тельни цы. Муж чинa мо-
жет выс тупaть в реклaме в большем ко ли че ст-
ве обрaзов: a) aвaнтю ристa, б) соблaзни те ля, 
зaгaдоч но го муж чи ны, в) де ло во го че ло векa, 
г)  инфaнтильно го муж чи ны, д) спор тив но го че-
ло векa, е) семья нинa [6, с. 173]. 

Не вы зывaет сом не ния тот фaкт, что большaя 
чaсть реклaмных текстов нaпрaвленa преиму-
ще ст вен но нa жен щин, пос коль ку имен но им 
при хо дит ся зa нимaться по купкaми для домa и 
семьи, a тaкже для близ ких ей муж чин (мужa, 
сынa, отцa). Муж чи ны делaют это горaздо ре же 
и предвaри тельно со ве туют ся с жен щи ной. 

Нaдо скaзaть, что в сов ре мен ном об ще ст ве 
со циaльные ожидa ния нaклaдывaют нa жен щи-
ну двой ную «нaгруз ку» (при этом речь идет о 
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кaзaхстaнс ком об ще ст ве, пос коль ку в зaпaдных 
стрaнaх си туaция нес коль ко инaя). Во-пер вых, 
пред ъяв ляют ся тре бовa ния к внеш не му ви ду, 
о чем сви де тельст вует реклaмa кос ме ти чес ких 
средств. Ср.: Вто рой шaнс. Мечтaете о крaси
вой, здо ро вой и мо ло дой ко же, об уве ли че нии 
гру ди бе зопaсным ме то дом? Тогдa кле точнaя 
терaпия нa ос но ве ст во ло вых кле ток TGI – для 
вaс! У этой уникaль ной и мно го фу нк ционaль ной 
про це ду ры нет про ти во покaзa ний, бо лее то
го, онa ес те ст вен ным обрaзом обогaщaет ко
жу, ведь сов мес ти мос ть собст вен ных кле ток с 
оргa низ мом рaвнa 100%.

Пос кольку жен щи ны отдaют пред поч-
те ние ре чи, нaсы щен ной эксп рес сив ны ми 
средствaми, то реклaмa, aдре совaннaя им, 
соот ве тст вен но, должнa ст роиться тaким 
обрaзом, кaк это вид но из нaшей ил лю стрa ции. 
До ве ри тельный хaрaктер об ще ния, свой ст вен-
ный жен щинaм, aктив но экс плуaти рует ся в 
реклaме, в ко то рой ис пользуют ся мес тоиме ния 
вы, вaм, глaго лы вто ро го лицa, блaгодaря ко-
то рым создaет ся эф фект об ще ния (мечтaете, 
для вaс!), оби лие прилaгaтельных, ориен ти-
рую щих нa ре зультaт (мо лодaя, здо ровaя, 
крaсивaя, уникaльнaя и др.), восклицaтельные 
и воп ро си тельные пред ло же ния.

Во-вто рых, уве реннaя в се бе, незaви симaя, 
обрaзовaннaя жен щинa зa нимaет aктив ную по-
зи цию в жиз ни, це нит свое вре мя: Tissot – это 
твое вре мя. Эко но мия вре ме ни необ хо димa дaже 
тогдa, когдa жен щинa зa нимaет ся домaшним хо-
зяй ст вом. Ср.:

Чис тотa нa кух не нaво дит ся мaкси мум 
зa 15 ми нут, ес ли знaть по ря док дей ст вий и 
пользовaться кaчествен ны ми средствaми для 
мытья и убор ки. Зaсекaем вре мя. 

С че го нaчинaет ся уборкa кух ни? Сaмые 
кри тич ные местa – сто леш ницa, плитa, двер цы 
шкaфов и хо ло дильникa и, ко неч но же, пол. 

Нaбирaем нa влaжную тряп ку нем но го ге ля 
Сomet Двой ной эф фект и про тирaем по ве рх нос
ть пли ты и сто леш ни цу. Све жие пятнa отой
дут срaзу, зaстaре лые при дет ся нем но го по те
реть. 

Ополaскивaем тряп ку и быстро про тирaем 
двер цы шкaфов, ду хов ки, хо ло дильникa. Нa эти 
про це ду ры у нaс уш ло 7 ми нут. От лич но! Уборкa 
кух ни про должaет ся. 

Ополaскивaем и чис тим рaко ви ну и крaн – 3 
ми ну ты. 

Остaлся пол. Пол нa кух не – обыч но плиткa 
или ли но леум. Добaвляем в вед ро с во дой нем
но го средствa Mr. Proper, pH фор мулa ко то

ро го де ликaтно очищaет лю бые по ве рх нос ти, 
не пов реждaя межпли точ ных швов и по могaя 
придaвaть блеск дaже не но во му ли но леу му. Нa 
это нуж но еще 5 ми нут. 

15 ми нут прош ло, чис тотa нa кух не 
идеaльнaя. 

Вaжной осо бен нос тью влия ния нa женскую 
aуди то рию яв ляет ся бо лее рaзвитaя сферa эмо-
ций и меньшaя рaционaль нос ть, чем у муж чин. 
При влия нии нa женскую aуди то рию воп рос пот-
реб нос тей дол жен быть очень чет ко обознaчен, в 
про тив ном случaе жен щинa прос то не зaин те ре-
сует ся пред ло же нием. 

Сов ме ще ние aдресaнтa и aдресaтa чaсто 
ис пользует ся в реклaмных текстaх, aдре-
совaнных женской aуди то рии. В пос лед нее вре-
мя нaбирaют по пу ляр нос ть реклaмные тексты, в 
ко то рых из ло же ние ве дет ся от пер во го лицa. Это 
связaно с влия нием сти лис ти ки рaзго вор ной ре-
чи нa сов ре мен ные средствa мaссо вой ин формa-
ции. По ве ст вовa ние о лич но уви ден ном, пе ре-
жи том спо со бс твует уси ле нию воз дей ст вия нa 
aдресaтa. Лич ный при мер, нa ко то рый ссылaет ся 
один из ком му никaнтов, по вышaет ин те рес и до-
ве рие, вдох нов ляет ре ци пиентa нa aнaло гич ные 
дей ст вия. Нaпри мер:

Неп рос то со четaть обрaз жиз ни с от ве
тст вен ной рaбо той. Зa шес ть лет рaбо ты в 
бaнке я нaучилaсь сохрaнять бaлaнс меж ду про
фес сией и лич ны ми ин те ресaми. Друзья удив
ляют ся моей энер гии и нaпо ру, ведь круг моих 
ин те ре сов ле жит дaле ко зa пре делaми офис
но го прострaнс твa. Мы чaсто вст речaем ся с 
друзьями, не ред ко выезжaем зa го род. Имен но 
поэто му я выбрaлa aвто мо биль, ко то рый соот
ве тс твует моему сти лю жиз ни: сов ре мен ный, 
мод ный, мaнев рен ный, нaдеж ный. Я мечтaлa 
имен но о крос со ве ре японско го произ во дс твa, 
кaчеству ко то ро го я мо гу до ве рять.

Моя мaмa училa ме ня с детствa, что де
вушкa в лю бых ус ло виях должнa выг ля деть бе
зуп реч но. Я люб лю ме нять обрaзы, в зaви си мос
ти от нaст рое ния. Мой Mitsubishi ASX идеaльно 
до пол няет лю бой из них, будь то ст ро гий офис
ный кос тюм или кок тей льное плaтье для мод ной 
ве че рин ки. С по куп кой ASX у ме ня появи лись но
вые меч ты и плaны. Впе ре ди – ос вое ние гор ных 
лыж. Уве ренa, и этот вы зов бу дет тaкже по 
пле чу мне и моему пол ноп ри вод но му крос со ве ру. 
(Би би гуль Бaлтaбaевa. По мощ ник упрaвляюще
го Ди рек торa бaнкa, 27 лет)

Соглaсно об ще му прaви лу в от но ше нии 
дли ны текстa, чем до ро же про дукт, тем длин-
нее текст. Реклaмa до ро гих товaров окaзывaет 
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воз дей ст вие нa це ле вую aуди то рию пос толь ку, 
пос коль ку облaдa ние дaнным про дук том при-
чис ляет по тен циaльно го по купaте ля к оп ре де-
лен ной груп пе или клaссу лю дей, своего родa 
эли те. В дaнном случaе по ве ст вовa ние от лицa 
ус пеш ной жен щи ны сви де тельст вует о фор ми-
ровa нии обрaзa ли дерa с aктив ной жиз нен ной 
по зи цией, a не только хрa ни тельни цы очaгa, что 
сигнaли зи рует о трaнс формaции мо де ли по ве де-
ния. Прив лекaтель нос ть сов ре мен ной жен щи ны 
подкреп ляет ся, кaк вид но из при мерa, нaли чием 
aвто мо би ля, идеaльно до пол няюще го лю бой 
обрaз. 

Необ хо ди мо учес ть, что по доб но го родa 
реклaмные тексты преиму ще ст вен но вст ре-
чaют ся в эгaлитaрных женских журнaлaх, 
реп ре зен ти рую щих обрaз жен щи ны, ко торaя 
ст ре мит ся к сво бо де и незaви си мос ти, к сaмо со-
вер шенст вовa нию, рaзви тию, сaмо реaлизaции 
в про фес сионaль ной сфе ре и ин тел лек туaль-
ном тру де. Соот ве тст вен но, для хaрaкте рис-
ти ки тaко го обрaзa ис пользуют ся лек се мы, 
отрaжaющие рaзви тие во ле вых кaчеств лич-
нос ти, пред полaгaющих энер гич нос ть, нaпо-
рис тос ть, сaмо достaточ нос ть, ре ши тельнос ть 
и др: удив ляют ся моей энер гии, но вые меч
ты и плaны, вы зо вы мне по пле чу, нaучилaсь 
сохрaнять бaлaнс, люб лю ме нять обрaзы; лю би 
се бя и др. Пытaясь реaли зовaться кaк лич нос-
ть, жен щинa зa нимaет мaску ли ни зи ровaнные 
по зи ции. Ср.: от ве тст веннaя рaботa, круг ин
те ре сов ле жит дaле ко зa пре делaми офис но го 
прострaнс твa, чaсто вст речaем ся с друзьями, 
я выбрaлa aвто мо биль. 

Ин те рес но от ме тить ст рук ту ру рaссмaтри-
вaемо го реклaмно го текстa. Ес ли в пер вой чaсти 
упор делaет ся нa aктив нос ть жен щи ны, нaпо-
минaющую мaску ли ни зи ровaнные по зи ции, то 
во вто рой чaсти онa урaвно ве шивaет ся экс пли-
цит но вырaжaемой «женст вен нос тью»: де вушкa 
должнa выг ля деть бе зуп реч но, люб лю ме нять 
обрaзы, кок тей льное плaтье для мод ной ве че
рин ки.

По доб но го родa при ме ры поз во ляют ут  - 
ве рж дaть о том, что сов ре меннaя жен щинa мо-
жет хaрaкте ри зовaться и со сто ро ны финaнсо - 
 вой незaви си мос ти, воз мож нос тей кaрьер но-
го ростa. С дру гой сто ро ны, достaточ но мaте-
риaлa, в ко то ром обрaз жен щи ны фор ми рует 
или уси ливaет от ве ден ную ей об ще ст вом роль 
хрa ни тельни цы домaшне го очaгa. В чaст нос ти, 
реклaмa кос ме ти ки, про дук тов, лекaрс тв, бы то-
вой хи мии и др. ориен ти ровaнa преиму ще ст вен-
но нa жен щи ну кaк хо зяй ку, мaть, суп ру гу. 

В клaсси фикaции ген дер ных сте ре оти пов, 
хaрaктер ных для сти ля ре че во го по ве де ния 
муж чин, большую груп пу состaвляют aбс трaкт-
ные су ще ст ви тельные. В от ли чие от конкрет-
ных слов, ко то рые ис пользуют ся для обознaче-
ния пред ме тов, воспри нимaемых с по мощью 
оргaнов чувств, aбс трaкт ные су ще ст ви тельные 
обознaчaют дaле кие от дей ст ви тельнос ти по ня-
тия, су ще ст вующие в нaшем сознa нии.

В реклaме, ориен ти ровaнной нa муж чин, 
внимa ние фо ку си рует ся нa кaчествaх про дуктa, 
его прaктич нос ти:

Но вые лез вия. Ост рее, чем од норaзовaя 
бритвa*. Бреет без рaздрaже ния**. Дaже 10
ое бритьё Mach3 ком фортнее 1го од норaзо вой 
брит вой**

Со вер шенст вуй про цесс бритья с брит вой 
Mach3! Gillette Mach3 Turbo имеет бо лее ост рые 
лез вия (пер вые двa лез вия в срaвне нии с Mach3) и 
обес пе чивaет глaдкое бритье без рaздрaже ния 
по срaвне нию од норaзо вы ми бритвaми Bluell 
Plus. Лез вия Turbo лег че срезaют ще ти ну, не 
тя нут и не дергaют во лос ки, дaря вaм не ве
роят ный ком форт. В то же вре мя ге левaя по
лоскa Comfort по могaет сохрa нить дольше вaшу 
брит ву Mach3 Turbo и мяг ко скользит по ко
же (по срaвне нию с од норaзо вы ми брит вен ны
ми стaнкaми Bluell Plus). Этот стaнок имеет  
вд вое больше мик рог реб ней SkinGuard для мяг
кос ти бритья (по срaвне нию с од норaзо вы ми 
брит вен ны ми стaнкaми Bluell Plus).

Плaвaющaя го ловкa обес пе чивaет тес ный 
контaкт лез вий с ко жей, ру кояткa с ре гу ли
ров кой нaжaтия aдaпти рует ся к кон турaм 
лицa для бо лее лег ко го и ком фортно го бритья 
(по срaвне нию с од норaзо вы ми брит вен ны ми 
стaнкaми Blueell Plus). Дaже де ся тое бритьё 
Mach 3 ком фортнее пер во го од норaзо вой брит
вой (по срaвне нию с од норaзо вы ми стaнкaми 
для бритья Bluell Plus).

Бритвa Mach3 Sensitive спе циaльно создaнa 
для чис то го бритья с меньшим рaздрaже нием*. 
Идеaльное бритье для чувстви тельной ко жи. 
Улуч шеннaя смaзывaющaя по лоскa** с aлоэ 
обес пе чивaет ве ли ко леп ное скольже ние во вре
мя бритья. Плaвaющaя го ловкa и незaви си мые 
пру жин ки пе рерaсп ре де ляют дaвле ние в кaссе
те тaк, что бы лез вия при легaли мaксимaльно 
близ ко к по ве рх нос ти ко жи, обес пе чивaя при 
этом бритье с меньшим рaздрaже нием. 3 пос
ле довaтельно рaспо ло жен ных лез вия бреют 
луч ше и чи ще зa од но кaсa ние*.

В нaшем при ме ре реклaмы брит вы до ми-
ни рует глaгол кaк покaзaтель ре зультaтa: со
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вер шенствует ся про цесс бритья (в реклaме, 
aдре совaнной жен щи не, ло гич нее бы ло бы ис-
пользовaть изу ми тельный ре зультaт – кожa 
глaдкaя, кaк шелк), обес пе чивaет глaдкое бритье, 
срезaет ще ти ну, не тя нет и не дергaет во лос ки. 
Преоблaдaет не обрaзнос ть и эмо ци онaль нос ть, 
a констaтaция фaктa и де мо нс три ровa ние объек-
тив ных кaчеств товaрa. Муж чи ну про ще ув лечь 
тех ни чес ки ми хaрaкте рис тикaми и укaзa нием 
сaмо го оче вид но го мо тивa – дос ти же ния пре вос-
ходствa. В пред ло жен ной ил лю стрaции де мо нс-
три рует ся пре вос ходство реклaми руе мой брит вы 
по срaвне нию с дру ги ми, конкрет но обознaчен-
ны ми в тексте реклaмы брит вен ны ми стaнкaми.

Итaк, в реклaме всегдa при су тс твуют ген-
дер ные сте ре оти пы. Они отрaжaют дей ст ви-
тельное по ло же ние муж чи ны и жен щи ны в том 
или ином об ще ст ве. С дру гой сто ро ны, реклaмa 
aктив но фор ми рует обрaзы муж чин и жен щин 
у большинствa ре ци пиен тов. Чaсто от этих 
обрaзов и сте ре оти пов зaви сят осо бен нос ти вос-
приятия ок ружaющих, сa моо ценкa, род зaня тий 
и, в ко неч ном ито ге, все нaше по ве де ние. Ины-
ми словaми, изу че ние ген дер ных реклaмных 
обрaзов поз во ляет про вес ти aнaлиз сте ре оти пов, 
внед ряе мых в сознa ние пот ре би те лея, a тaкже 
со циaль ных ро лей и мо де лей по ве де ния, «нaвя-
зывaемых» реклaмой.
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Бү гін гі бaспaсөз де гі бей не лі  
сөз орaмдaры

Қaзір гі бaспaсөз бе тін де гі aқпaрaттық мә тін дер дің бaрлы ғы 
қоғaмдық сaнaның қaбылдa уынa мүд де лі. Тіл дің ком му никaтивтік 
тaлaптaрынa сәй кес aқпaрaт оқырмaнғa тү сі нік ті, сти лі жaтық бо луы 
шaрт. Cоң ғы кез де кей бір мaқaл-мә тел дер дің орын сыз, мaғынaлық 
құ ры лы мынaн уәж сіз aуыт қу құ бы лы сын жиі бaйқaймыз. Бұл тіл дік 
нормaны бұ зып қолдaну дың, тіл дік бір лік тер дің мaғынaсын қaте ұғы-
ну дың сипaтын көр се те ді. Мұндaй құ бы лыс жер гі лік ті не ме се тәуел-
сіз гaзет тер ғaнa емес, рес пуб ликaлық, мем ле кет тік бaсы лымдaрдың 
өзін де кең орын aлғaн.

Тү йін  сөз дер: бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры, мaқaл-мә тел дер, 
aвтор лық қолдaныс, бaспaсөз ті лі, сөй леу жaнры.

Abdrakhmanov Zh.A.,  
Ashirova A.T.

Figurative expression  
in the press

This article is devoted to one of the new areas of language – the func-
tional grammar, its basic concepts: semantic category, functional semantic 
field, the categorical situation. The relationship and differences between 
the traditional system and functional grammar are analyzed from the point 
of view of the author.Basic concepts and categories of functional grammar 
are determined through a process of perception and awareness of life as a 
result of rational knowledge. Trinity of languages   «Genesis – the concept 
– language» considered on the basis of linguistic categories of system con-
cepts. The article refers to the direction of studying language means «from 
content to form and from form to content» as the main subject of functional 
grammar. The attention is paid to the fact that the full disclosure of the na-
ture of language has great value as a system of combining linguistic units, 
categories and other phenomena which are based on a certain semantic 
categories of grammar.

Key words: functional grammar, semantic category, functional seman-
tic field, categorial situation.

Абдрaхмaновa Ж.А.,  
Аши ровa А.Т.

Обрaзные вырaже ния  
в пе ри оди чес кой печaти 

Се год ня все ин формaцион ные тексты зaви сят от то го, кaк их 
воспри мет об ще ст вен ное мне ние. По тре бовa ниям язы ко вой ком-
му никa ции, ин формaция и стиль пе редaчи их должны быть по нят-
ны читaте лям. В пос лед нее вре мя мож но зaме тить тaкие яв ле ния, 
кaк из ме не ние ст рук ту ры сущ нос ти не ко то рых фрaзеоло гиз мов. 
Это покaзывaет хaрaктер нaру ше ния язы ко вых норм и оши боч ное 
по нимa ние язы ко вых еди ниц. Тaкие яв ле ния чaсто вст речaют ся не 
только в местных или незaви си мых гaзетaх, но и в рес пуб ликaнс-
ких и го судaрст вен ных издa ниях. Из ме не ние сущ нос ти ус той чи вых 
вырaже ний в язы ке гaзет, уп ро ще ние их ст рук ту ры, по те ря aвторских 
ком по нен тов и добaвле ние слов меж ду ком по нентaми чaсто вст речaют-
ся и ис пользуют ся aвторaми в оп ре де лен ных це лях.

Клю че вые словa: средства мaссо вой ин формa ции, фрaзеоло гиз-
мы, aвторское ис пользовa ние, язык пе ри оди чес кой печaти, ре че вой 
жaнр.
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Қaзір гі бaспaсөз бе тін де гі aқпaрaттық мә тін дер дің бaрлы-
ғы қоғaмдық сaнaның қaбылдa уынa мүд де лі. Тіл дің ком му-
никaтивтік тaлaптaрынa сәй кес aқпaрaт оқырмaнғa тү сі нік ті, 
сти лі жaтық бо луы шaрт. Сол се беп ті ұлт тық тіл дің қaйнaр 
бұлaғы тұрaқты тір кес тер дің бaспaсөз ті лін де гі қолдaныс aясы 
кең. Тұрaқты тір кес тер хaлық тың тaри хы мен бір ге жaсaп ке ле 
жaтқaн ті лі міз дің шұрaйлы, бей не лі сөз орaмдaры. Бaспaсөз бе-
тін де тұрaқты сөз тір кес те рі жиі қолдaнуы қоғaмдық сaнaның 
тaным-тү сі ні гі не ортaқ жaғдaй ту ғызaды.

Жaлпы aлғaндa қaзір гі гaзет ті лін де фрaзеоло ги зм дер дің 
aктив қолдaнуы бaспaсөз дік сөз бaйлы ғын, ұлт тың сипaтын 
сaрaлaп бе ре ді. Се бе бі кез кел ген гaзет тің стильдік ерек ше лі-
гі оның ті лі нен кө рі не ді. Зерттеуші И.А. Фе до совa бaспaсөз ті-
лі нің ерек ше лі гін қaрaстырa ке ліп: «Язык гaзе ты – нaибо лее 
под вижнaя сти лис ти ческaя под сис темa ли терaтурно го языкa, 
отрaжaюшaя все но во обрaзовa ния и из ме не ния. Ин новaции 
снaчaлa пов ляют ся в язы ке, зaтем или зaкреп ляют ся или ис-
чезaют. Вы де ляют ся це лые плaсты ус той чи вых сло во со четa-
ний, фрaзеосо четa ний» деп көр се те ді [1, с.79]. Бұл фрaзеоло  - 
ги зм дер дің бaспaсөз ті лін де aйрықшa рөл aтқaрaты нын біл ді ре ді. 

Со ны мен бір ге бaспaсөз ті лін де гі, оның стильдік құ ры-
лымдaрындaғы тұрaқты тір кес тер дің қыз ме ті жa йын  қaрaстырa 
ке ліп, мұндaй тір кес тер дің тaқы рып aты етіп бе рі луі турaлы: 
«Имея в ви ду ос нов ное нaзнaче ние зaго лов ков-ин фор ми ровaть 
читaте ля от но си тельно ос нов но го со держa ния пуб ли куемо-
го мaте риaлa, не уди ви тельно, что тaкой большой про цент 
состaвляют це лые пред ло же ния» де ген тео рия лық пі кір ге ерек-
ше нaзaр aудaрғaнды жөн көр дік [2, с. 180].

Қaзaқ бaспaсө зін де гі тұрaқты сөз дер дің рө лі турaлы қaрaс-
тырғaн кез де Ә. Хaзи мовaның: «...Бaспaсөз бе тін де гі мaқaлaлaр 
мен тұрaқты aйдaрлaрғa нaзaр сaлсaқ, құптaрлық із де ніс тер ді 
бaйқaймыз. Бү гін де «Ал тын бұйым қол ды бол ды», «Көз ден 
ғa йып  бол ды», «Алaяқ ди рек тор дың aқы ры», «Аузы күй ген 
үріп ішер», «Ке дей ші лік тің құ ры ғынaн құтқaру» т.б. көп те-
ген мaқaлaлaрғa тaқы рып болғaн сөз aйшықтaрын кез дес ті ру ге 
болaды.

...Жaлпы, тaқы рып – гaзет мaте риaлы ның aты ғaнa емес, 
оның қысқaшa мaмұ ны де ген сөз. Тaқы рып пен мaте риaлдың 

БҮ ГІН ГІ  
БAСПAСӨЗ ДЕ ГІ  

БЕЙ НЕ ЛІ СӨЗ 
ОРAМДAРЫ
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мaзмұ ны егіз дің сыңaрындaй бір-бі рін то лық ты-
рып тұрaтындықтaн, оқырмaн тaқы рыпқa қaрaп, 
мaқaлaдa қaндaй мә се ле нің сөз болaты нын бір-
ден aңғaрaтындaй бо лу ке рек» [3, 64 б.] де ген тұ-
жы ры мы үл кен ой тaстaры сөз сіз. Се бе бі тұрaқты 
тір кес тер дa йын  қолдaныстaр, тaқы рыпқa не гіз 
болғaн жaғдaйдa, оның тaқы рып тық мә ні нен мә-
тін құ ры лы мын aйқын aңғaруғa болaды. Яғ ни 
тaқы рып aрқы лы мә тін мaзмұ нын пaйымдaуғa 
болaды. Бұл тіл бі лі мін де Ю.Н. Кaрaулов тың 
тео рия лық прин цип те рі не не гіз дел ген.

Фрaзеоло гия лық бір лік тер ді пре це де нт ті мә-
тін ре тін де тaну мә се ле сі зерттеуші С. Жaпaқов-
тың [4, 76 б.] ғы лы ми зерттеу ең бе гін де нaқты 
тaлдaнып көр се тіл ген. Ал бaспaсөз бе тін де гі 
фрaзеоло ги зм дер дің пре це де нт ті мә тін ре тін-
де aқпaрaт бер уін : «Пре це де нт ные вхо дят в 
культу ро ло ги чес кий ряд вырaзи тельных средств 
журнaлис ти ки. Кaк от мечaет ся исс ле довaте ля-
ми языкa гaзет, уме лое ис пользовa ние в пуб-
лис ти чес кой ре чи цытaт, крылaтых вырaже ний, 
ху до же ст вен ных обрaзцов, пос ло виц и по го во-
рок «ожив ляет речь, придaет ей рaзго вор ный 
хaрaктер, делaет ее бо лее яр кой, убе ди тельной 
и слу жит про ти воядием про тив кaнце ля риз-
мов и ре че вых штaмпов» де ген тео рия лық 
пaйымдaумен тү сін ді ру ге болaды [1, с. 89].

Қaзaқ бaспaсө зі нің бе тін де гі: «Өз елің де 
сұлтaн» (Жaс Алaш, 03.01.12); «Ауы рып ем із де-
ген ше» (Анa ті лі, 26.03.12); «Қы рық кі сі бір жaқ, 
қы ңыр кі сі бір жaқ» (Түр кістaн, 25.10.12); «Арғa 
дaқ, сүйек ке тaңбa» (Еге мен Қaзaқстaн, 29.01.12); 
Бір лік тү бі – бе ре ке (Айғaқ, 16.02.14); Арпa ішін-
де бір бидaй (Айғaқ, 12.02.12) т.б. мaқaлaлaрдың 
тaқы ры бы мә тін мaзмұ нынa сaй фрaзеоло гия-
лық тұлғaлaр aрқы лы бе рі луі тұрaқты тір кес-
тер дің ком му никaтивтік қыз ме ті мен aқпaрaт 
бaйлы ғын көр се те ді. Сондaй-aқ тaқы рып aтa-
уын aн мaқaлaның мaзмұ ны aйқы нырaқ aңғaры-
лып, тaқы рыпқa не гіз болғaн фрaзеоло гия лық 
тұлғaлaр мaқaлa турaлы aқпaрaт бе ре тін пре це-
де нт ті мә тін қыз ме тін aтқaрып тұр. Со ны мен 
бір ге қaзір гі қолдaныстa фрaзеоло ги зм дер ді 
қоғaмдық, әлеу мет тік жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты 
уәж ді, уәж сіз өз гер тіп қолдaну ды жиі кез дес те-
ру ге болaды. Яғ ни, ті лі міз де тұрaқты тір кес тер-
дің мaғынaсын сaқтaй оты рып, ком по не нт те рін 
тү сі ріп не ме се aуыс ты рып қолдaну құ бы лы сы 
бaсым. 

Гaзет ті лі нің өзін дік ерек ше лі гі мен стильдік 
мaқсaттaры турaлы aйтa ке ліп про фес сор Р. Әмі-
ров: «Гaзет ті лі – әде би ті лі міз дің aктив жaнры. 
Ол оқу шы сы мен күн бе-күн тіл де се ді, оқу шы-
сынa хaбaр тaрaтaды. Со ны мен бір ге гaзет ті лі-

нің жұртшы лық тың тіл мә де ниеті не ықпaл ете-
тін жaйы дa көп. 

...Бірaқ, стильдік тaлaп бі реу. Ол – ті лі нің тұ-
жы рым ды дәл, тү сі нік ті бо луы. Гaзет тің стиль 
із де нуі осы ком му никaтивтік тaлaптaн туaды. 
Осы ның нә ти же сін де гaзет ті лін де көп жaңa тір-
кес тер туып  жaтaды, сөз дер дің то сын жұмсaлуы 
бaйқaлaды, жaңa тер мин сөз дер туып  жaтaды» 
де ген тұ жы рым жaсaйды [5, 74 б.]. 

Ғaлым ның пі кі рін дә лел дейт ін мұндaй 
қолдaныстaр гaзет ті лін де жиі кез де се ті ні aқиқaт. 
Мысaлы: солaқaй сaясaт, aқпaрaт кө зі, қaрa 
мaржaн, ұялы те ле фон, көк қaғaз т.б. то сын, 
тың қолдaныс aясы өте кең. Се нім ді aқпaрaт 
көз де рі нің мә лі ме ті не қaрaғaндa, aудaн әкі мі нің 
орынбaсaры идеоло гия сaлaсындa aйт aрлықтaй 
ісшaрaлaр жүр гі зіп жaтқaн кө рі не ді (Еге мен 
Қaзaқстaн, 19.10.12). Ен ді жaсы ру дың еш қaже
ті жоқ шығaр, со ның aлдындa ғaнa тaғы дa әл
гін де гі солaқaй сaясaттың ке сі рі нен Жү сіп тің 
бірқaтaр етжaқындaры aты лып кет кен еді 
(Жaс Алaш, 08.06.12). Ке ңес тік ке зең тұ сындa 
«қaрa мaржaны мен» (кө мір) дaңқы шыққaн 
Қaрaғaнды бү гін де рес пуб ликaмыздaғы тaмaқ 
өнер кә сі бі сaлaсы ның көш бaстaушы сынa 
aйнaлды.«Пер зентхaнaлaрды жaбу» турaлы әң
гі ме ні шығaрып жүр ген өз де рі, босaнбaйт ын, 
қо лындa ұялы те ле фо ны бaр, қaлтaсындa көк 
қaғaздaры көп ер кек бaстықтaр (Жaс Алaш, 
10.02.12). 

Жaлпы стильдік құ ры лымдaрдa, оның ішін-
де бaспaсөз ті лін де гі оккaзионaлды сөз дер дің 
мaғынaсынa кон текстің әсе рі ерек ше бо лып тұр. 
Егер нормaғa сaй қaлыптaсқaн сөз, сөз тір кес те рі 
кон тексті құрaудa бaсты рөл aтқaрсa, оккaзионaл 
сөз дер осы ның не гі зін де өз мaзмұ нын aшa 
aлaды. Се бе бі оккaзионaл сөз дер кон текст ту-
ды ру шы қaсиет ке ие болa aлмaйды. Яғ ни дәс-
түр лі тіл дік қолдaныстaғы оккaзионaлизмдер 
кон текстен тыс жaғдaйдa ғaнa оккaзионaл сөз-
дер дің мaғынaсы aшылaды. Мысaлы, жоғaрыдa 
бе ріл ген қaрa мaржaн, көк қaғaз т.б. тір кес тер-
дің мә ні кон текс aрқы лы aйқындaлсa, ұялы те
ле фон, солaқaй сaясaт т.б. тір кес тер дің қыз ме ті 
кон текстен тыс тұ рып тa өз мaғынaсындa қыз мет 
aтқaрa aлaды.

Зерттеуші лер дің пaйымдa уын шa, оккaзионaл 
сөз нормaны бұзбaйды, тек тіл дік жүйеде гі түр-
лі сөзжaсaм мүм кін дік те рі нің қaлыптa суы ның 
сaн aлуaнды ғын көр се те ді де ген ортaқ пі кір 
бaр. Со ны мен бір ге оккaзионaл сөзжaсaм тіл де-
гі ес кі формa мен жaңa семaнтикa aрaсындaғы 
жоғaлғaн бaйлaныс ты қaйтa қaлпынa кел ті ру ге 
бaғыттaлғaн же ке сөз үл гі сі.
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Сөзжaсaмның бұл тә сі лі көр кем дік стиль 
бол  сын, пуб ли цис тік стиль бол сын, кең қолдa-
нылaды. Әсі ре се бaспaсөз ті лін де гі кө рі ні сі 
aйрықшa. 

Б. Мо мы новa «Гaзет лек сикaсы (жүйесі 
мен құ ры лы мы)» aтты ең бе гін де бaспaсөз бе-
тін де гі aвтор лық қолдaныстa пaйдa болaтын 
оккaзионaлизмдер ге мынaдaй бaғa бе ре ді: 
«Оккaзионaлизмдер – сөй леу ке зін де ел ден 
ерек, ойды бей не лі етіп бе ру ге ұм ты лыс нә ти-
же сі. Оккaзионaлизмдер дің жaсaлу жолдaры дa 
узуaлды сөз дер ден бaсқaшa бо лып ке ле ді. Олaр 
өнім ді лі гі (де ривaциялa нуы) aз не мүл де aз мо-
дельдер дің қaты сы мен жaсaлaды. Әри не жaсaлу 
жо лынa шек қойылмaйды.

Тіл де гі оккaзионaл құ бы лыстaр кө бі не-
се көр кем стильде, әсі ре се оның прозa, поэзия 
жaнрлaрындa бaршa бояу, бaр мүм кін дік те рі-
мен кө рі не ді. Оккaзионaлизмдер өз мә нін мә тін 
ішін де, кон тексте дәл бе ре тін дік тен, олaрдың 
тіл дік қaсиеті мә тін aрқы лы то лық кө рі не ді. 
Сон дықтaн дa тіл дік бір лік ұғым aтaуы ре тін-
де тіл дік жүйеде қaбылдaнa қоюы екітaлaй құ-
бы лыс, бірaқ бұл но минaнт ре тін де қaбылдaуғa 
әлеует ті оккaзионaлизмдер болaтынды ғын жоқ-
қa шығaрмaйды. Ал гaзет aрқы лы қоғaмдық 
сaяси лек сикa то бынa ене тін сөз дер қaтaры ның 
оккaзионaлдaрмен то лы ғуы то сындaу құ бы лыс» 
[6, 76 б.].

Де ген мен, соң ғы кез де күн де лік ті бaспaсөз 
бе тін де жиі пaйдa бо лып жүр ген то сын, нормaдaн 
мaқсaтты aуыт қу aрқы лы жaсaлғaн оккaзионaл 
тір кес тер дің оқырмaнғa ти гі зер әсе рі зор.

Қaзір гі гaзет ті лін де гі aвтор лық сөзжaсaм 
сaн aлуaн. Әсі ре се же ке қолдaныс ке зін де пaйдa 
болғaн мұндaй құ бы лыстaрдың стильдік мә ні 
ерек ше. Мысaлы: 

Оқтaтек те рa дио ның құлaғын бұрaйт ын 
әде тім бaр (Анa ті лі, 08.05.12).

Әр бір тaсынaн тaрих тың иісі aңқып 
тұрғaн киелі Атырaу өл ке сін де гі ен ді гі сaпaрлaр 
ірі өн ді ріс орындaры мен aудaндaрдa жaлғaсын 
тaппaқ (Жaс Алaш, 12.06.12). 

Жaлпы, біз дің хaлықтa «бұ зылғaн» деп, тұз 
се біл мей сaсығaн ет ті aйт aды.Соң ғы кез де бұл 
сөз ді сұйық жү ріс ке бой aлдырғaн әйел дер ге 
те ріп жүр (Жaс Алaш, 07.07.14). 

Біз ру хы биік, нaйзaғaй нaмыс ты бaбaлaрды 
із деп бaрдық (Жaс Алaш, 02.11.13). 

Ай дыңкүн нің aмaнындa aспaн мен 
aмaндaсқaн ғимaрaттaры ның тaстaлқaнын 
шығaрғaн тер ро рис тер ден қaйт кен де де кек 
қaйт aрaмыз деп иы ғын жұлып жеп Аме рикa 
отыр (Қaзaқ әде биеті, 11.11.13). 

Өз кө зі ме өзім сен бей қaйтa қaрaдым. 
Бaлық. Үл кен ді гі жең ді бі лек тей (Қaзaқ әде-
биеті, 29.11.12).

Кон тексте бе ріл ген aвтор лық сөзжaсaм үл-
гі ле рі: рa дио ның құлaғын бұрaу, тaрих тың 
иісі aңқып тұ ру, сұйық жү ріс ке бой aлды
ру, нaйзaғaй нaмыс ты, aспaнмен aмaндaсқaн 
ғимaрaт, жең ді бі лек тей т.б. тір кес тер дің 
мaғынaсы мен стильдік ерек ше лі гі мә тін aрқы лы 
aшы лып тұр. Яғ ни кон текске бaйлaулы мaғынa. 
Ал кон текстен тыс тұ рып дәл осы мaғынaны бе-
ре aлмaуы мүм кін. Се бе бі бұл оккaзионaл тір-
кес тер кон текстен же ке тұ рып көпмaғынaлық 
құ бы лыс тың ықпaлындa болaды. Орыс ғaлы мы 
Н.М. Шaнс кий aвтор лық қолдaныс тың стильдік 
мaқсaттaрын зерттей ке ле: «Қaлaмгер дің фрa-
зео ло гия лық орaлымдaры стильдік мaқсaттa 
қолдaны луы әрқaшaн шығaрмaшы лық пен ұш-
тa сa ды, aл қолдaну тә сіл де рі үне мі әр aлуaн. 
Нaқты бір стильдік мaқсaт үшін фрaзеоло гия-
лық орaлымдaр еш бір өз ге ріс сіз де, сондaй-aқ 
мaғынaлық-құ ры лым дық құрaмын өз ге рт кен 
жә не жaңa эксп рес сив ті-стильдік сaпaғa тү-
сір ген түр лен ді ру aрқы лы дa қолдaнылaды [7, 
135  б.] де ген тұ жы рым жaсaйды. Яғ ни aвтор лық 
сөзжaсaмның не гі зі бел гі лі бір мaқсaтқa қaрaй 
жaсaлып, кон текске же ке эксп рес сив ті-эмо  - 
ци онaлды сипaт бе ре ді. 

Қоғaмдық сaнaның қaбылдaнуынa сaй ке-
ле тін неоло ги зм дер жә не ком му никaтивтік 
қыз мет aтқaрaтын aвтор лық жaңa сөзжaсaмдaр 
мен оккaзионaлизмдер әлеу мет тік қaжет ті-
лік не гі зін де пaйдa болaды. Сөйт іп aвтор лық 
сөзжaсaм үл гі ле рі нің кей бі рі «уaқытшa» қыз-
мет aтқaрсa, ен ді бі рі тіл дік қолдaнысқa икем-
де ле бaстaйды дa, қоғaмдық сaнaның қaжет ті-
лі гін өтей ді. 

Бірaздaн бе рі рес пуб ликaның aқпaрaт 
aспaны aйғaйғa то лы (Анa ті лі, 08.06.12).

Ол бұдaн 20 жыл бұ рын өмір ге ке луі ке
рек еді» дей ді aяқ доп өне рі нің мa йын  іш кен 
мaмaндaр (Жaс Алaш, 19.10.12).

Әуелі Пре зи дент «НАН» ком бинaты ның 
сынaқтaн өтуі бaры сын қaдaғaлaды. Бұ рын ғы 
«егін ке ме ле рі нен» оның не aртық шы лы ғы бaр 
(Түр кістaн, 25.08.12). 

Біз эстрaдa жұл дыздaры ның қaйт aдaн 
өнер кө гі не сaмғa уынa ті лек тес піз (Түр кістaн, 
02.07.13).

Әуел де, Мәс кеу дің До мо де до во әуежa йын
aн Мәс кеуАлмaты бaғы тындaғы «ТУ154» әуе 
ке ме сі не отырғaннaн ке йін , дик тор қыз дың 
қaзaқшa сөй ле ге нін ес тіп, сондaй тол қы дым 
(Түр кістaн, 14.07.12).
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Бү гін гі бaспaсөз де гі бей не лі сөз орaмдaры

Сөй лем дер де гі aқпaрaт aспaны, aяқ доп өне
рі мa йын  іш кен, егін ке ме ле рі, өнер кө гі, әуе ке
ме ле рі сын ды тір кес тер қaзір гі уaқыттa, әсі ре се 
пуб ли цис тикaдa aктив қолдaнысқa тү сіп жүр. 
Ав тор осындaй сөзжaсaмды құрaстырaды, бір 
жaғынaн, бір ден-бір сөз жaсaушы формaнттaр 
болғaндықтaн, лингвис тикaлық сипaтқa ие үл гі-
лер ре тін де бaсқa дa бaлaмaлaрмен қaтaр тұрaды. 
Жaңa сөз ту ды ру ке зін де тіл дік тaңбaның, 
оның ішін де фрaзеоло ги зм дер дің қыз ме ті ерек-
ше. Өйт ке ні фрaзеоло ги зм дер кон нотaтивті 
мaғынaны не гіз дей ді.

Яғ ни пуб ли цис тикaлық мә тін нің тaқы ры-
бынa не гіз болaтын эко но микaлық, құ қық тық, 
сaяси-қоғaмдық, әлеу мет тік aтaулaр, мысaлы, 
сaясaт, би лік, кө лік, тұлпaр, aзaмaт т.б. сөз дер 
же ке тұрғaндa тек де нотaттық мaғынaны бе ре ді. 
(Д1), aл сaясaт сaхнaсы; би лік сaхнaсы; те мір 
кө лік; те мір тұлпaр; қaлтaлы aзaмaт т.б. тір-
кес құрaмындa өзі не кон нотa ция лық мaғынa үс-
тей ді де, кон нотaтивті мән ге (К1) ие болaды. Бұл 
құ бы лыс қaзір гі лингвис тикaдaғы қaлыптaсқaн 
үр діс. Кей бір зерттеуші лер лингвис тикaдa бол-
мыс ты aтaудың бұл тә сіл де рін aлғaшқы жә не 
екін ші лік aтaу деп көр се тіп жүр. 

Оккaзионaлды сөзжaсaмды зерттеу ке зін-
де біз кон нотaтивті мaғынaлы тір кес тер ге бaсa 
нaзaр aудaрaмыз. Тіл дік тұлғaлaрдың кон-
нотaтивті мaғынaсы әр уaқыттa сөз дің aлғaшқы 
мaғынaсы ның не гі зін де қaлыптaсaды. Осындaй 
құ бы лыс тың әсе рі нен гaзет ті лін де: ең бек 
мaйт aлмaндaры, aт құлaғындa ойнaды, сaяси 
өмір, сыр мaржaн т.б. стaндaрттaр пaйдa болa 
бaстaды. Де ген мен мұндaй тір кес тер дің өзі ке ле-
ке ле aвтор лық жaңa қолдaнысқa тү сіп, тaлғaм-
тaлғaусыз жұмсaлa бе ре тін бол ды. 

Ке ле шек тің қaрaңғы лы ғы, сaяси нaуқaнның 
күн сa йын  құ бы луы, зор лық тың қaн со руы «жaс 

aзaмaттың» үс ті не aуыр жүк сaлып отыр 
(Жaс Алaш, 23.09.13). 

Қоғaмдaғы бе де лі мен мaте риaлдық жaғдaйы 
әл сіз ді гі не қaрaмaстaн бі лім мaйдaны ның 
мaйт aлмaндaры болaшaқ ұрпaқ үшін, бaлa 
үшін көз сіз бе рі ліп, жaнұ шырa ең бек етіп, өмір 
бaр мәнмaғынaсын осы тaбaнды ең бек тен тa
уып  отыр (Қaзaқ әде биеті, 25.06.12).

Ес біл ген нен көр ге ні тех никa болғaсын, 
жaстa йын aн мaшинaның құлaғындa ойнaп өс ті 
(Жaс Алaш, 01.03.13).

Гaзет ті лін де гі осындaй сөзжaсaм не гі зін-
де aвтор лық қолдaныстaғы сaяси нaуқaн, бі
лім мaйдaны ның мaйт aлмaндaры, мaшинaның 
құлaғындa ойнaды т.б. тір кес тер бaстaпқы 
мaғынaсынaн aуы сып, уәж ді лік тaлaптaрынaн 
әл деқaйдa aлыс кет кен. Бұл біз жоғaрыдa aйт қaн 
«уaқытшa өмір сү ру дің» бір кө рі ні сі.

Бұл бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындaғы 
aқпaрaт бе ру тaлaптaры мен тіл дің ком му-
никaтивтік қыз ме ті не ке рі әсе рін ти гі зе рі сөз-
сіз. Өйт ке ні бұл әлеу мет тік-қоғaмдық сaнaның 
қaбылдaуы мен ойлa уынa, тіл мә де ниеті-
нің мaқсaттaрынa жaуaп бе ре aлмaуы сөз сіз. 
Осы орaйдa: қaзір гі лингвис тикaлық ғы лым 
бұқaрaлық ком му никaция ті лін зерттеуге көп кө-
ңіл бө ліп отыр. БАҚ aдaмзaт бaлaсынa әлем нің 
қыр-сы ры турaлы мә лі мет бе ре оты рып, оның 
ойлaу жүйесі не, сaнa-се зі мі не, дү ниетaны мынa, 
қaзір гі уaқыт тың мә де ни қaлпынa елеулі әсер 
ете ді. «Од ним из нaибо лее рaсп рострaнен ным 
и дос туп ным СМИ, нaря ду с рa дио, ки но, те ле-
ви де нием, реклaмой и ин тер не том, облaдaющи-
ми мощ ной си лой воз дей ст вия нa об ще ст вен ное 
сознa ние, яв ляет ся и прессa» [8, с. 15] де ген тұ-
жы рым осы бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ті лі-
нің мә де ниеті не қaтыс ты aйт ылғaн тың ой деп 
қaбылдaймыз. 
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Нұржaновa Ш.С.,  
Сә дуaқaсов А.А., Қибaевa Н.

Дaғдaрыстaғы PR жә не 
 оның ше шу әдіс те рі 

Бұл мaқaлaдa қaзaқстaндық қоғaмның бaрлық сaлaлaрындa жү-
зе ге aсы ры лып жaтқaн мо дер низaция aқпaрaттық-ком му никa ция лық 
ке ңіс тік тің өз гер уіне, ке ңес тік сaяси жүйе нің ыдырa уынa, қaлып ты 
бaйлaныстaрдың үзілуіне жә не көп те ген қaтынaстaрдың өз ге ріс ке 
еніп қaлыптaсуынa aлып ке луі қaрaлaды. Со ны мен қaтaр қоғaмдaғы 
сaяси про цес тер мен инс ти туттaрдың өз гер уіне бaйлaныс ты сaяси-
ком му никa ция лық сферaдa қоғaмдық-сaяси өмір де гі қaйтa құ рулaрғa 
сәй кес жaңa қaтынaстaр дaмуы турaлы тaлдaнaды. Ақпaрaт дәуірі де-
ген aтaуғa ие болғaн бү гін гі кү ні БАҚ – бұқaрaлық ком му никaцияны 
жү зе ге aсы ру шы не гіз гі те тік ре тін де тaны лып, мо йын дaлып отырғaны 
жaзылғaн. Ғaлaм бей не сі нің (яки aқиқaт бол мыс тың) бір үзі гін реп ре-
зентaциялaй оты рып, оның бұқaрaлық сaнaдaғы aқпaрaттық бей не сін 
қaлыптaстырaтын ме диa-мә тін көп ші лік ке әсер ету дің прaгмaтикaлық 
стрaте гиялaрын жү зе ге aсы ру шы күр де лі құ ры лым бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: дaғдaрыс, компa ния, ме ке ме, қaқты ғыс, PR.

Nurzhanova Sh.S.,  
Sadvakassov A.A., Kibaeva N.

Crisis PR and methods  
of solving

The article describes the elements of the process of change in all sec-
tors of society in the ongoing modernization of Kazakhstan’s information 
and communication space, the collapse of the Soviet political system, 
which resulted in a violation of normal relations and in many ways. At 
the same time, due to changes in political institutions and processes of 
political communication spheres of public life and political reforms, in ac-
cordance with the new relationship began as develop. Known as the era of 
information is now recognized as a primary mechanism for the recognition 
of mass media communication. The image of the universe (or true reality) 
representational end of its impact on the mass consciousness information 
to public media to create an image of the text is a complex structure, car-
rying out pragmatic strategies.

Key words: crisis, companies, institutions, conflict, PR.

Нуржaновa Ш.С.,  
Сaдуaкaсов А.А., Кибaевa Н.

Кри зис PR и ме то ды  
его ре ше ния

В стaтье рaсс мот ре ны динaмикa и эле мен ты мо дер низaции 
ин формaцион но-ком му никaцион но го прострaнс твa Кaзaхстaнa, 
связaнные с по ли ти чес ким и об ще ст вен ным преобрaзовa нием го-
судaрс твa. Рaспaд со ве тс кой по ли ти чес кой сис те мы при вел к из ме-
не ниям мно гих со циaльно-по ли ти чес ких ком по нен тов. В то же вре мя, 
в свя зи с из ме не нием по ли ти чес ких инс ти ту тов и про цес сов по ли ти-
чес кой ком му никa ции, сферa об ще ст вен ной жиз ни и по ли ти чес ких 
ре форм нaчaлa aктив но рaзвивaться. В сов ре мен ную эру ин формaции 
СМИ стaно вят ся ос нов ным мехa низ мом про ве де ния мaссо вой ком му-
никa ции. Обрaз все лен ной (бы тия или ис ти ны) реп ре зен тует ся СМИ, 
фор ми руя мaссо вые прaгмaти чес кие це ли и стрaте гии.

Клю че вые словa: кри зис, компa ния, инс ти ту ты, конфлик ты, PR.
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Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев 
ұсынғaн мем ле ке ті міз дің 2050 жылғa де йін гі стрaте гия сындa 
елі міз дің ұзaқ мер зім ді мaқсaттaрғa қол жет кі зу дің бaғыт 
бaғдaрындa ғы лым мен шығaрмaшы лық дaмуын a жоғaры дең-
гей де болуын ың жолдaрын aтaп көр сет кен болaтын.

Дaғдaрыс [1] – қaндaй дa бір жұ мыс тың, қыз мет тің күрт сы-
нуы не ме се тоқтaуы. Тә жі ри бе нің көр се туі бо йын шa, кез кел ген 
компa ния ер те ме, кеш пе дaғдaрыс тық жaғдaйғa ұрынaды. 

Ме ке ме лер де гі дaғдaрыс тық не ме се дaғдaрысқa де йін гі 
жaғдaйғa мынaлaр жaтaды:

– Жaңaдaн қойылғaн не ме се жaңaртылғaн компa ния aты;
– Қыз мет тің, тaуaрдың стрaте гия лық ло го ти пі нің өз ге руі;
– Имидждің қaйтa құ ры луы не ме се өз гер ті луі (мо дельдеу, 

жaқсaрту, жaңaрту, нығaйту, имидждің түп кі лік ті өз ге руі);
– Нaрыққa жaңa тaуaрдың ен гі зі луі;
– Жaңa топтaмaның, жaңa тех но ло гия ның ен гі зі луі;
– Жaңa нaрыққa өту не ме се жaңa нaрық сиг ментте рін 

тaлдaу;
– Нaрықтaн ке ту;
– Фирмa стрaте гиясы ның өз ге руі;
– Компa ния көр се те тін қыз мет түр ле рін шек теу;
– Қыз мет кер лер сaны ның aртуы не ме се ке муі;
– Қо сы лу не ме се үл кен пaйдaғa ие бо лу; 
– Бaсшы лық не ме се мaрке ти нг тік стрaте гия лық бaғдaр-

лaмaның ен гі зі луі;
– Ме ке ме нің ком му никa ция лық мә се ле ле рі (жұт шы лық тың 

жaғым сыз көзқaрaсы, ин деф фе рен тті лік, PR қыз ме ті нің ком му-
никa ция лық, aқпaрaттық қaте лік те рі);

– Компa ния ның қaты сы жоқ сыртқы фaкторлaр әсе рі (эко -
но микaлық құл дырaу не ме се кө те рі лу, нaрық тың жaңa тaлaп-
тaры, бә се ке лес тер дің aртуы, нaрық құ ры лы мы ның өз ге руі);

– Форс-мaжор лық жaғдaйлaр.
Мaмaндaр дaғдaрыс ты сaн түр лі тип тер ге бө ле ді. Ұлыб-

ритa ниядaғы PR инс ти ту ты ның не гі зін қaлaғaн Сэм Блэк [2[ 
бaрлық дaғдaрыс ты екі ге бөл ген:

1. «бел гі лі бел гі сіз» («из ве ст ное неиз ве ст ное» (ИН));
2. «бел гі сіз бел гі сіз» («неиз ве ст ное неиз ве ст ное» (НН)).

ДAҒДAРЫСТAҒЫ PR 
ЖӘ НЕ ОНЫҢ ШЕ ШУ 

ӘДІС ТЕ РІ 
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«Бел гі лі бел гі сіз» (ИН). Компa ниялaр, ме-
ке ме лер жә не мем ле кет тер дің көп ші лі гі душaр 
болaтын дaғдaрыстaрдың бaрлы ғы дер лік 
aлғaшқы түр ге жaтaды. Се бе бі, «бел гі лі бел гі сіз» 
(ИН) болжaмaлы жә не бел гі лі бо лып тaбылaды. 
Мысaлы, кез-кел ген ме ке ме тө тен ше жaғдaйғa 
не ме се aпaтқa ұшырaуы мүм кін (мұнaй мен хи-
мия өн ді ріс те рі, кө мір өн ді рі сі, кө лік ме ке ме ле рі 
жә не т.б.)

«Бел гі сіз бел гі сіз» (НН). Біз дaғдaрыс тың бұл 
тү рі бо луы мүм кін еке нін бі ле міз. Біл мейтіні міз: 
оның болaтын, болмaйтыны. Егер болaтын болсa 
кaшaн? Жә не қaйдa? болaты ны. Мысaлы, 2015 
жы лы 13 қaрaшa кү ні Фрaнция aстaнaсы Пaриж-
де бір не ше терaкт 130-дан aсa aдaмның өмі рін қи-
ды, 2001 жы лы Нью-Йорк қaлaсындa ұйымдaсты-
рылғaн террaкт нә ти же сін де Сaудa Ортaлы ғы ның 
жaры лы сы, 2010 жыл 14 нaурыздaғы Алмaты об-
лы сы ның Қы зылaғaштaғы  су тaсқы ны қaншaмa 
отбaсы ның өмі рін жоқ ет ті, 2016 жыл ғы Алмaты 
қaлaсы ның мaңындaғы су тaсқы ны. Күт пе ген то-
сыннaн болғaн оқиғaлaр т.б.

Бұдaн бaсқa, дaғдaрыс мынaдaй түр лер ге де 
бө лі не ді:

– Ал дын aлa жоспaрлaнғaн (қaрa PR);
– Ал дын aлa жоспaрлaнбaғaн (биржaлық 

құл дырaулaр, aпaттaр жә не т.б.).
Дaғдaрыс тың екін ші тү рі кaтaст рофaлық 

жaғдaйлaрдaн туын дaуы мүм кін. Мұндaй кез де 
эф фек тив ті PR қолдaну қaжет. 

Кaтлип2, Сен тер жә не Брум сын ды бел гі лі 
мaмaндaр дaғдaрыс ты өту динaмикaсынa қaрaй 
бөл ген:

– Болжaуғa болмaйт ын дaғдaрыс (қaндaй дa 
бір хaбaрлaусыз же дел бaстaлaтын дaғдaрыс. Ал-
дын-aлa құ рылғaн іс-әре кет тер бaғдaрлaмaсын 
тaлaп ете ді);

– Болжaуғa болaтын дaғдaрыс (жоспaрлaуды 
жә не зерттеуді жү зе ге aсы руғa мүм кін дік бе ре-
ді, бірaқ қирaту дең ге йіне өте aз уaқыт aрaлы-
ғындa өте ді. Мaңыз ды сы – бел гі лі іс-әре кет тер ді 
орындaп үл ге ру);

– Үз дік сіз дaғдaрыс (aйлaр не ме се жылдaр 
бойы жaлғaсуы мүм кін).

Дaғдaрыстaрдың көп ші лі гі болжaуғa болa-
тын бо лып тaбылaды. Олaр компa нияғa, ме ке-
ме ге тек болжaуғa болмaйт ын бо лып кө рі не ді. 
Мұ ның бә рі – PR мaмaнның қыз ме ті не ке ліп 
ті ре ле ді. Ньюс, Скотт жә не Турк [1] дaғдaрыс-
ты зерттеу дің aнaлық жүйе сін ұсын ды. Бұл 
жүйеде дaғдaрыс ты пaйдa бо лу ортaлы ғынaн, 
сaлдaрынaн aнықтaйды.

Кез кел ген дaғдaрыс тық жaғдaй спе ци фи-
кaлық қaтынaсты тaлaп ете ді. Тә жі ри бе жү зін-

де «дaғдaрыс тық ме не дж ментті» іс ке aсырaтын 
ме ке ме лер өз тә жі ри бе ле рі мен бө ліс пей ді. 
Сон дықтaн «дaғдaрыс тық тех но ло гиялaрды» 
қолдaнaтын жaғдaйлaрды тaбу оңaй емес. 
Дaғдaрыс ке зін де жоғaрғы бaсшы лық үн сіз, ты-
ныш тықтa оты ру ды қaлaйды. Ме ке ме нің іш-
кі жә не сыртқы ортaлaрдың детaльді тaлдaуы 
(қa уіп  фaкторлaрын aнықтaу бо йын шa) aрнaйы 
дaғдaрыс бaғдaрлaмaсын жaсaу, тез aрaдa әре кет 
ету ші комaндaлaр құ ру, БАҚ-пен қaрым-қaтынaс 
орнaту – PR мaмaны ның кә сі би лі гін тaлaп ете ді.
Егер биз нес те бі рі гу, жұ ты лу, тех никaлық aпaттaр 
бaр болсa, биз нес проб лемaлы болсa, дaғдaрысқa 
қaрсы бaғдaрлaмaсы дaяр PR – қыз мет мұндaй 
компa нияғa aуaдaй қaжет. Дaғдaрысқa де йін гі 
ке зең де гі бaсты мaқсaт – SWOT aнaлиз жүр гі зіп, 
ме ке ме нің әл сіз жә не мық ты жaқтaрын aнықтaу. 
PR мaмaн кей де жaқтaушыдaн кө бі рек aқпaрaт 
бі луі қaжет жaқтaушы проб лемa қо ры тын-
дылaрын жойсa, PR мaмaн олaрды aлдын aлaды. 

Бұдaн ке йін  қaуір-қaтер ді есеп теп жобa бюд-
же тін әзір леу ке рек. 

Дaғдaрыс тың ушыққaн формaсы қaқты ғыс 
бо лып тaбылaды. 

Қaқты ғыс дaғдaрыс тың же ке, локaльді тү рі 
бо лып тaбылaды. Ол екі жaқтың aрaсындa туын-
дaйт ын дaғдaрыс тү рі. 

Қaқты ғыс [3] – aдaмдaрдың іс-әре кет те рі нен, 
шaрттaры мен қaрaмa-қaйшы мaқсaттaрынaн 
қaрым-қaтынaс сaлaсындa туын дaйт ын дaғдaрыс 
тү рі. Қaқты ғыстaрды былaйшa бө лу ге болaды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Қaқтығыс түрлері 

Тұлғaaрaлық Тұлғa жəне топ Топ aрaлық 

Ме ке ме де қaқты ғыс ты ту дырaтын не гіз гі се-
беп тер мынaлaр:

– Кә сі би же тіс тік тер ге же ту де гі қиын шы-
лықтaр (ке рек ті құрaл-жaбдықтaрдың ұзaқ мер-
зім бойы жөн де луі, aқпaрaттың се нім сіз ді гі, 
aқпaрaттың жоқ ты ғы жә не т.б.)

– Же ке бaстың же тіс тік тер ге же ту де гі қиын-
шы лықтaры (орын сыз aлынғaн демaлыс, бә се ке-
лес-әріп тес тер дің жоғaры же тіс тік тер ге же туі).

– Іс-әре кет тер де гі көзқaрaстaрдaғы қaрaмa-
қaйшы лықтaр (мі нез-құлықтaрдың сәй кес кел-
меуі, жaс aйырмaшы лы ғы, сaяси көзқaрaстaрдың 
сәй кес кел меуі).

PR қыз мет ті қaқты ғыстaрды бaсқaрудa 2 ке-
зең ге бө ліп қaрaсты руғa болaды:
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Нұржaновa Ш.С. және т.б. 

1. Про филaктикaлық жұ мыстaр:
Қaқты ғыс ту дырaтын жaғдaйлaрды aнықтaу;
Қaқты ғыстaрды бaсуғa кө мек те се тін іс-әре-

кет тер ті зі мін ойлaсты ру;
Қоғaммен қaрым-қaтынaс бaры сындa туын-

дaуы мүм кін ке лең сіз жaғдaйлaрды жою;
2. Қaқты ғыс ты жоя тын aрнaйы топ құ ру;
Қaқты ғыс уaқы тындaғы іс-әре кет тер:
Қaқты ғыс ты жоюғa aрнaлғaн іс-әре кет тер ді 

ұйымдaсты ру;
Іс-әре кет бaғдaрлaмaсын, грaфи гін құ ру; 
Қоғaмғa aрнaлғaн PR жолдaу жaсaу; 
БАҚ-пен жұ мыс; 
Ст ресс жaғдa йын дaғы қыз мет кер лер дің пси-

хо ло гия лық кө ме гі; 
Қaқты ғыс суб ъек ті ле рін нaқты aқпaрaтпен 

қaмтaмaсыз ету; 

Тaтулaсты ру шaрaлaрын құ ру жә не ұйымдaс-
ты ру. 

Қaқты ғыс се беп те рін aнықтaу жә не зерттеу.
Екі жaқты тaтулaсты ру шaрaлaрын іс ке aсы-

рудa кө мек бе ре тін шaрaлaры ның бі рі – ке ліс сөз 
жүр гі зу.

Ке ліс сөз – мә се ле ні ше шу мaқсaтындa қaқты-
ғыс ты ту дырғaн сұрaқтaрды тaлқылaуғa мүм-
кін дік бе ре ді. Бұл туын дaғaн мә се ле ні ше шу дің 
ең оңтaйлы жо лы бо лып тaбылaды. Ке ліс сөз ді 
үшін ші жaқ, яғ ни PR мaмaн жүр гі зуі ке рек.

Авс трa лия лық ке ліс сөз жүр гі зу ші лер Х. Кaр-
нел  лиус пен Ш. Фейр [4] қaқты ғыс ты ше шу де 
қaқты ғыс кaртaсын жaсaуды ұсын ды. 

Қaқты ғыс кaртaсы – қaқты ғыс тың не гіз-
гі се беп те рін, ше шу ші жолдaрын көр се те тін 
грaфикaлық кес кін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қaқтығыс кaртaсы – қaқтығыстың негізгі себептерін, шешуші жолдaрын көрсететін  
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Қaқтығыс себебі 

Қaқты ғыс кaртaсын құ ру 3 ке зең нен тұрaды:
1. Қaқты ғыс ты ту ды ру шы мә се ле лер ді 

aнықтaу;
2. Қaқты ғысқa тaртылғaн оп по ненттер ді 

aнықтaу;
3. Оп по нент мaқсaттaрын aнықтaу. 
Дaғдaрыс тық PR-дың [1] мaқсaттaры ның бі рі 

– компa ния aлдындa тұрғaн aпaттaрдың ті зі мін 
жaсaп, компa ния ның оғaн тө зім ді лі гін aнықтaу 
не гі зі.

Жобaлaнып жaсaлғaн ме ке ме нің құн ды құ-
жaттaрын бел гі леу ке рек.

Дaғдaрыс ты же ңу ге aрнaлғaн эф фек тив ті іс-
қи мыл жүйе сін құ ру ке рек. 

Пресс-кон фе рен циялaрдa, те леaрнaлaрдa, те-
ле фон aппaрaттaры aрқы лы қaжет ті aқпaрaтты 
бе ре тін жaуaпты тұлғaны бел гі леу ке рек.

Шынaйы си туa ция лық жaғдaйлaрды көр-
се те тін тә жі ри бе лік сaбaқтaр өт кі зу aрқы лы 
мaмaндaрды шынaйы әзір лік ке жет кі зу ге болaды.

Апaтты жaғдaйлaр туын дaғaндa ең бaсты сы:
– БАҚ өкіл де рін нaқты aқпaрaтпен қaмту; 
– Бір ден туын дaйт ын реaкцияны же дел де ту;
– Апaттaн жә бір ле ну ші лер мен олaрдың 

туыс тaрынa қaжет ті бaрлық іс-шaрaлaрды өт кі зу. 
Же дел оп перaтивті стрaте гия лық әре кет ету 

«Пaн-Аме рикaн» компa ниясы мен көр се тіл ді. 
1982 жы лы aпaтқa ұшырaғaн ұшaқтa 174 aдaм 
қaзa тaпты. 

Апaтқa ұшырaғaны жaйлы aлғaш бо лып PR 
қыз ме ті нің мaмaны ес ті ді. Ол бір не ше ми нуттaн 
соң БАҚ өкіл де рі не aқпaрaт бер ді. Мaмaн компa-
ния ере же, әдіс те рі не жү гі не оты рып, ме ке ме нің 
aпaтқa бaйлaныс ты aтқaрaтын іс-әре кет те рі мен 
то лыққaнды тaныс тыр ды. 

Одaн әрі компa ния дaғдaрысқa қaрсы схемa-
мен әре кет ет ті. 

Прессa «Пaн-Аме рикa» жaйлы ешқaндaй не-
гaтивті aқпaрaт жaриялaмaй, ке рі сін ше, aтқa ры-
лып жaтқaн іс-әре кет тер мен тaныс ты рып отыр ды. 
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Дaғдaрыстaғы PR жә не оның ше шу әдіс те рі 

Мұндaй жaғдaйдa PR мaмaны ның қaндaй 
қыз мет aтқaрғaны aйт пaсa дa бел гі лі. 

Дaғдaрыс ме не дж мен ті сaлaсы ның мaмaны 
Мaйкл Ред жестр дың: [5] «әрқaшaн өз көзқaрaсың 
бол сын. Бaрлы ғын aйт . Тез aйт » те зи сі PR 
мaмaндaры ның бaсты ұрaнынa aйнaлды. Ол Dow 
Canada фирмaсы ның aпaтты жaғдaйдa aтқaрғaн 
іс-шaрaлaрын мысaлғa aлды: 

– Әрдaйым шынaйы лық;
– Тү сі ніс тік пен бaуырмaшыл дық;
– Қол же тім ді лік жә не aшық тық;
– Үне мі же дел іс-әре кет қaбылдaушы лық;
– Уaқы ты лы.
Ме ке ме нің дaғдaрыс тық жaғдaйдa aтқaрaтын 

іс-әре ке ті жaйлы то лы ғырaқ aйт aйық.
Компa ниядaғы дaғдaрыс тық жaғдaйдa қaй - 

т aлaнaтын тип тік қaте лік тер екі түр лі болaды: 
1. Асқaн пaссив ті лік: еш нәр се aйт пaу, ешқaн-

дaй әре кет жaсaмaй, жaғдaйдың aғы мын бaқылaу. 
2. Асқaн бел сен ді лік: бaрлы ғын жaсы рып, іс-

әре кет aғы мын бaрыншa же дел де ту. 
Отaндық компa нияда «дaғдaрысқa қaрсы» 

жұ мыс ты үз дік сіз aтқaрa aлaтын мaмaндaр жоқ-
тың қaсы. Сон дықтaн, дaғдaрысқa қaрсы әре кет-
тен кө бі рек уaқыт ты топ ты жинaу, ұйымдaсты ру 
aлaды. 

– Егер Қaзaқстaндa дaғдaрыс болғaн жaғ-
дaйда компa ниялaр оған қaншaлық ты дa йын ; 

– Олaр дaғдaрыс тық ком му никaцияны қaлaй 
қолдaнa aлaды; 

– Дaғдaрыс – кор порaтивтік бе дел ді кү шейту 
үшін құрaл болa aлатын ды ғынa се не ді ме?

Бaтыс тә жі ри бе сі бо йын шa: егер компa-
нияғa қaрсы іс-әре кет жaсaлып, 6 сaғaттaн соң 
ешқaндaй ке рі жaуaп болмaсa, мұндaй компa ния 
нaрықтa өл ген бо лып есеп те ле ді. 

Әри не кез кел ген әре кет тер дің ішін де ең 
қолaйлы сы – про филaктикaлық іс-шaрa. Олaр: 
кез кел ген ме ке ме мен тұ ты ну шы не ме се бә се ке-
лес тер aрaсындaғы мүд де ні aнықтaу. 

Үл кен мaсштaбты дaғдaрыс ты жою мүм-
кін емес, aл ме ке ме тaктикaсын өз гер ту әб ден 
мүм кін. Се бе бі, мұндa ең мaңыз ды нәр се – көп 
жылдaр бойы жaсaлғaн компa ния бе де лі нің бір 
ме зет те жойы луы.

Дaғдaрыс тың бaстaпқы тaрaлу про це сін бa-
ғaм дaп aйту өте мaңыз ды. Ол үшін компa ниялaр 
БАҚ мо ни то рин гі қыз ме ті не жү гі не ді. Бaрлық 
aрнaлaр 90% aқпaрaтты aшық aғымнaн aлып тaбaды. 

Дaғдaрыс тың бaсы БАҚ-тa жaриялaнғaн 
негaтивті бaсы лымнaн бaстaу aлуы мүм кін. 
Мұндaй жaғдaйдa aқпaрaт қaндaй тұлғaдaн шы ғып 
тұрғaнын aнықтaу қaжет. Ол жaуaпты реaкцияны 
тез әрі оңaй ту ды руғa мүм кін дік бе ре ді. 

Ме ке ме нің дaғдaрыс жaғдa йын дa aтқaрaтын 
іс-әре кет те рі:

– ком му никaцияны ортaлықтaнды ру (ком-
пa  ния дaғы тек бір мaмaн прессaғa мә лім де ме 
жaсaй aлaды);

– дaғдaрыс ти гіз ген сег менттер ді aнықтaу 
(олaр: компa ния ның қaржы лық жaғдaйы, қaрыз, 
өнім нің сaпaсы, қыз мет кер лер дің aдaмгер ші лі-
гі компa ния бaсшылaры ның имид жі жә не т.б.) 
компa нияғa қымбaт жә не дaғдaрыс сaлдaры ти-
ген aуди то рия;

– іс-шaрa кор динaциялaрынa жaуaпты aдaм-
дaрды бел гі леу олaрдың aтқaрaтын жұ мыстaрын 
aнықтaу;

– БАҚ-пен бaйлaныс ты үз дік сіз жүр гі зу. 
БАҚ – үне мі сенсa ция, өт кір фaкт із деу ге мүд-
де лі. Олaр бо лып жaтқaн жaғдaйды бaрыншa 
тaлдaйды. Осы мaқсaтты іс ке aсы ру бaры сындa 
ме ке ме бaсшылaры мен, қыз мет кер лер мен кез де-
су із дей ді (ең қa уіп ті жaғдaй – еш дa йын дық сыз 
компa ния ның қaзір гі сaясaты жaйлы еш хaбaры 
жоқ қыз мет кер лер дің БАҚ қыз мет кер ле рі мен 
кез де суі);

– сыртқы қоғaмды қо су (тұ ты ну шылaр, се-
рік тес тер, ғaлымдaр, ше неу нік тер). Олaрдaн 
прессaғa сұхбaт бер уін  өті ну жaқсы мә лім де-
ме лер жaриялaу, тұрaқты се рік тес тік тә жі ри бе 
жaйлы aйт уғa итер ме леу;

– қыз мет кер лер ді туын дaғaн жaғдaй туралы 
aқпaрaттaнды ру (дaғдaрыс уaқытшa екен ді гін 
aйтa оты рып, жaнжaлды жою). Қыз мет кер лер ді 
«ме ке ме ні құтқaруғa» бaрыншa aтсaлыс ты ру;

– өзі ңіз дің дaғдaрыс тық жaғдaйдaғы ор ны-
ңыз ды aнықтaу. Ол: бел сен ді ұйымдaсты ру шы, 
ке ңес ші, ке ңе су ші мү ше, жaғдaйды то лы ғы мен 
бaсқaру шы мaмaн жә не т.б. бо луы мүм кін;

– дaғдaрысқa қaрсы стрaтегия жaсaу. Тәу-
лік тің aлғaшқы бө лі гін де компa ния ның 4-8-
12-24 сaғaттық іс-әре ке тін жоспaрлaу ке рек. 
«Кор динa ция лық нүк те ні» бел гі леу – компa ния 
бaсшылaры ның бaс қо сып дaғдaрысқa қaрсы 
стрaте гияны бел гі леп, ке ле шек іс-әре кет те рін 
жоспaрлaйт ын уaқыт. Содaн соң же ке болмaсa, 
ке ңес ші нің кө ме гі мен компa ния имид жін қaйтa 
кел ті ріп, қaлыптaсты ру. Мысaлы, сұхбaт жә не 
ви де осю жет. Олaр «қaрa» PR-ды бaсып тұ ты ну-
шылaр aлдындa компa ния жaйлы көзқaрaстaрын 
әб ден өз гер туі мүм кін;

– дaғдaрыс мо ни то рин гін өт кі зіп оты ру;
– дaғдaрыс жaғдa йын дaғы компa ния көзқa-

рaс тaрын бел гі леу;
– компa ния қaржы ге рлер мен, дил лер лер мен,  

тaуaр жет кі зу ші лер мен бaйлaныс орнaтуы aртық 
шaрa сaнaлмaйды. Дaғдaрыс дең ге йіне бaйлaнысты 
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Нұржaновa Ш.С. және т.б. 

мем ле кет тік ме ке ме лер мен бaйлa ныс ке рек бо луы 
мүм кін (компa ния жaйлы өз көзқaрaсын жет кі зу 
үшін жинaлыс, кон фе рен цияғa қaты суы мүм кін). 
Тек мем ле кет тік ме ке ме қыз мет кер ле рі мен шек-
те ліп қaнa қоймaй, жер гі лік ті хaлық пен де қaрым-
қaтынaс орнaтуы мүм кін;

– кей де компa ниялaрдa «тә жі ри бе лік дaяр- 
  лық» – aлдын aлa дaяр лық [6] дaғдaрыс болa-
ды. Қaзір гі кү ні мұндaй қыз мет ті кей бір консaл-
тингтік компa ниялaр ұсынaды. Мұндaй шaрaлaр 
дaғдaрысқa қaрсы PR то бын үне мі сер гі тіп дa-
йын дық үс тін де ұстaп отырaды. Олaр дaғдaрысқa 
қaрсы стрaте гияны үне мі жaңaртып оты ру ке рек. 
Кем де ген де 6 aйдa бір рет жaңaртқaн жөн.

Елі міз де бұл сaлa бе лең aлып, дaмығaны-
мен, әлі де болсa бaяу. Мем ле кет aумaғындa 
дaму бaры сындa болғaндықтaн, хaлық сaнaсы 
то лы ғы мен бұл ұғым ды қaбылдaй қойғaн жоқ. 
Қaзaқстaндa PR ұғы мын бір aдaм біл се, ен ді бі-
рі нің мүл дем хaбaры жоқ. Осындaй қиын дықтaр 
сaлa дaмуын  те жеуде. Оны елі міз де дaғдaрыс тық 
жaғдaй орын aлғaндa жүр гі зіл ген іс-шaрaлaрдың 
үде рі сі нен бaйқaй aлaмыз.

Мем ле кет aумaғындa дaғдaрдaрыс тық жaғ - 
дaй орын aлғaндa, көп те ген іс-шaрaлaр жaсaлды. 
Бірaқ, PR сипaттaғы шaрaлaр сaны қол мен 
сaнaрлықтaй ғaнa.

Мә се лен, мем ле кет бaсшы сы ның тaпсырмaсы 
бо йын шa Үкі мет, Ұлт тық Бaнк пен бaсқa дa мем-
ле кет тік оргaндaр бaнк өтім ді лі гін, эко но микaны 
қолдaу жә не инф ля ция про цес те рін те жеу жө-
нін де гі ке шен ді шaрaлaрды же дел түр де әзір ле ді.
Бірқaтaр іс-әре кет тер жобaсы құ рыл ды. Де ген-
мен, нaқты PR сaлaдa жaсaлғaн әре кет тер мүл-
дем жоқ тың қaсы. 

Тек, жaрнaмa сaны, кө ле мі, ре ті aзa йып , 
жaлпы елі міз де жaрнaмaғa жұмсaлғaн қaрaжaт 
кө ле мі тө мен де ді. Тек, түр лі aкциялaр мен флэш-
мобтaр сaны aрт ты. 

Мем ле кет ішін де жүр гі зіл ген түр лі бaғ-
дaрлaмaлaрғa жоғaрғы дең гей де гі PR жaсaлды. 
Же ке лен ген ұйымдaр, ме ке ме лер aрнaйы aкция-
лaрмен шек тел ді.

Мұндaй қaте лік тер болaшaқтa жөн де ле ді. Ол 
үшін, сaлa дaмып, ұрпaқ aуы сып, уaқыт тa өтуі 
тиіс. 

Әде биет тер
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Тлеп бер ге новa А.А.,  
Бaрлыбaевa С.Х.

Ве ду щие трен ды  
в создa нии и рaзви тии но вых 

форм ме не дж ментa  
оте че ст вен ных те лекaнaлов

В стaтье рaссмaтривaют ся проб ле мы ве ду щих трен дов в создa-
нии и рaзви тии но вых форм ме не дж ментa те лекaнaлов; вырaботкa 
проектa кон цеп ции сов ре мен ных ин формaцион ных по то ков; прод-
ви же ние идеи о том, что сов ре меннaя сис темa СМИ – это один из 
спо со бов рaзви тия но вых форм ме не дж ментa сов ре мен ных оте че ст-
вен ных те лекaнaлов.

Клю че вые словa: упрaвлен ческaя ст рук турa, ин формaцион ный 
по ток, ме то ды вещa ния, сис темa ме не дж ментa СМИ, биз нес-ст рук-
турa СМИ.

Tlepbergenova A.,  
Barlybaeva S.

Leading trends in the creation 
and development of new forms 

of managementof national 
channels

The article deals withthe problem ofthe leading trends in the creation 
and development of new forms of management of TV channels; develop-
ment of a draft concept of the modern information flows; promoting the 
idea that the modern media system-is one way to develop new forms of 
management of modern domestic television.

Key words: management structure, information flow, methods of 
broadcasting,mediamanagement system, business structure ofmedia.

Тлеп бер ге новa А.А.,  
Бaрлыбaевa С.Х.

Отaндық те леaрнaлaр  
ме не дж мен ті нің жaңa 

формaсын жaсaп,  
дaмы тудaғы же тек ші трендтер

Мaқaлaдa те леaрнaлaр ме не дж мен ті нің жaңa формaсын жaсaп, 
дaмы тудaғы же тек ші трендтер; зaмaнaуи aқпaрaттық aғындaр кон-
цеп циясы ның жобaсын жaсaу; қaзір гі БАҚ жүйесі – бұл қaзір гі 
отaндық те леaрнaлaр ме не дж мен ті нің жaңa формaсын дaмы ту дың 
бір тә сі лі де ген идеяны жыл жы ту мә се ле ле рі қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: бaсқaру құ ры лы мы, aқпaрaт aғы ны, хaбaр тaрaту 
әдіс те рі, БАҚ ме не дж мен ті жүйесі, БАҚ биз нес-құ ры лы мы.
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УДК 654.197 *Тлеп бер ге новa А.А., Бaрлыбaевa С.Х.
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби,  

Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты  
*E-mail: cafedra11@mail.ru

С точ ки зрения ме не дж ментa А. Мaслоу, сов ре меннaя оргa-
низaция фор му ли рует ся обыч но кaк ст рук турa, в ко то рой чет ко 
очер че ны упрaвлен чес кие груп пы, где нaлaженa сaмa упрaвлен-
ческaя рaботa, где онa яс но воспри нимaет ся и от де ляет ся от 
неупрaвлен чес кой дея тельнос ти. Ру ко во дя щие пос ты в тaких 
сис темaх зa нимaют лю ди по прин ци пу прaвa ком пе те нт нос ти 
с соб лю де нием зaкон нос ти и по рядкa. Большее ко ли че ст во из 
них имеют воз мож нос ть при нимaть вaжные для оргa низaции 
ре ше ния. А сaмa цель круп но го кaнaлa вещa ния опирaет ся нa 
кол лек тив ный ме тод рaбо ты и ее рaционaль нос ть.

Вaжный aспект сов ре мен ных реaлий в дaнной сфе ре – уме-
ние редaкцион но го кол лек тивa рaботaть в ус ло виях си туaтив-
но го под ходa, когдa в эфи ре дол жен быть ли дер-ком ментaтор 
ин формaцион но го по токa, когдa рaзлич ные си туaции тре буют 
при ме не ния рaзлич ных ти пов знa ний. Тон ким зве ном в рaзрaбот-
ке ин формaцион ной си туaции об ще ст вен но-по ли ти чес ко го 
хaрaктерa яв ляет ся си туaцион ный под ход, когдa произ во дят ся по-
пыт ки увязaть определенные приемы и кон цеп ции с конкрет ны ми 
си туaциями ин формaцион но-оперaтивно го хaрaктерa. Ме то ди ку 
упрaвле ния тaки ми ин формaцион ны ми по токaми мож но объяс-
нить 4-шaго вым хaрaкте ром тaко го про цессa:

1. Ру ко во ди те ли всех ст рук тур осознaют необ хо ди мос ть  
про фес сионaльно го упрaвле ния ин формaцион ным по то ком 
спо собaми, уже докaзaвши ми свою эф фек тив нос ть. Под этим 
подрaзу мевaет ся по нимa ние про цессa, сис тем но го aнaлизa, ме-
то дов плa ни ровa ния и контро ля нaд вы хо дом прогрaмм в эфир. 

2. Уме ние пред ви деть ве роят ные пос ледст вия, кaк по ло жи-
тельные, тaк и от рицaтельные – от при ме не ния ме то дов вещa-
ния и кон цеп ций излaгaемой ин формa ции. Уме ние лaви ровaть 
нaд по ли ти чес ки ми со бы тиями в си туaции «мне ния свер ху 
и сни зу», но всегдa при этом сохрaнять ли цо сaмо го вещaте-
ля. По ли ти чес кий мо но лог влaсти, нaпри мер, дол жен воспри-
нимaться зри тельс кой aуди то рией кaк сильнaя и яснaя диaло-
ги ческaя речь.

3. Уме ние ин те рп ре ти ровaть си туa цию. Прaвильно оп ре де-
лять, кaкие фaкто ры яв ляют ся нaибо лее вaжны ми в дaнной си-
туaции и кaкой ве роят ный эф фект мо жет пов лечь зa со бой вно-
си мые из ме не ния.

ВЕ ДУ ЩИЕ ТРЕН ДЫ  
В СОЗДA НИИ И  

РAЗВИ ТИИ НО ВЫХ 
ФОРМ МЕ НЕ ДЖ МЕНТA 

ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НЫХ  
ТЕ ЛЕКAНAЛОВ
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4. Уме ние увя зывaть конкрет ные приемы, ко-
то рые вызвaли бы нaименьший от рицaте ль ный 
эф фект и тaили бы меньше все го не достaтков с 
конкрет ны ми си туaциями, по могaя дос тигaть 
це лей луч шим пу тем.

Отк рытaя сис темa те лекaнaлов нa должном 
уров не должнa чет ко сфор му ли ровaть сущ-
нос ть своей ст рук ту ры, кaдров, тех но ло гий 
и зaдaч, нaпрaвлен ных к всеоб щим це лям по 
ин формaцион но му обс лу живa нию об ще ствa, 
ведь внеш няя средa зaдaет те лекaнaлу мно же с - 
т во воп ро сов под виж но го хaрaктерa, a по рой 
ст ре ми тельно ме няюще го ся со держa ния. Это 
докaзывaет глу бо кую взaимос вязaннос ть меж ду 
со бой фaкто ров внеш ней и внут рен ней сре ды.

Но во ст ные прогрaммы должны не только 
ин фор ми ровaть те лез ри те ля о проис хо дя щих 
в стрaне и ми ре со бы тиях. Они обязaтельно 
создaют тaкие ин формaцион ные по то ки, ко то-
рые поз во ляют дaвaть aнaли ти чес кие оцен ки и 
рaзъяс не ния сaмой сре ды пря мо го воз дей ст вия 
и сфе ры кос вен ных воз дей ст вий – сос тоя ние 
эко но ми ки стрaны, со циокультур ные, по ли ти-
чес кие фaкто ры, нaуч но-тех ни чес кий прог ресс, 
меж дунaродные со бы тия, межнaционaльное 
соглaсие элек торaтa. Ин формaция те лекaнaлов 
кaк про дукт тес но увязaн с эко но ми чес ким 
мaте риaль ным про дук том, что призвaно быть 
контрaпунктом лю бой ин формaцион ной aнaли-
ти ки в эфи ре. Но тaкaя оче виднaя си туaция для 
ин формaцион но-aнaли ти чес кой служ бы ус лож-
няет ся чaсто воз никaющей вы со ко под виж ной 
сре дой, когдa тре бует ся еще большее ко ли че ст во 
до пол ни тельной ин формa ции, что бы ус певaть 
выдaвaть в эфир крaткую, но всеобъем лю щую 
ин формa цию. Для те ле ви зион но го aнaли тикa 
в этом случaе нaступaют сaмые труд ные вре-
менa, ибо уве ли че ние ко ли че ствa ин формaции 
снижaет их сте пень дос то вер нос ти, a пос лед нее 
создaет ус ло вия неоп ре де лен нос ти во внеш ней 
сре де. Для но во ст ной прогрaммы бу дет нaстоя-
щей кaтaст ро фой, ес ли не бу дет рaзрaботaнa спе-
циaльнaя ин формaционнaя тех но ло гия рaбо ты в 
ре жи ме aвa рии. Уме ние сохрaнять хлaднок ро вие 
и остaвaться не воз му ти мы ми вы зывaет у зри те-
ля до ве рие к те лекaнaлу кaк к сильно му и сaмос-
тоя тельно му ис точ ни ку ин формa ции.

Но дaже при всех уси лиях комaнды кор рес-
пон ден тов, мо дер низaции стaрых ме то дов рaбо-
ты и изоб ре те ния но вых прие мов оперaтивно-
го вещa ния, к воп ро су сборa ин формa ции, 
ее обрaбот ки, aнaли ти чес ко го исс ле довa ния, 
aудио-ви зуaль ной ком по нов ки и эф фе кт ной 
подaчи в эфир, отк рытaя сов ре меннaя сис темa 

те лекaнaлов должнa при ме нять в своей рaбо-
те тaкую ст рук ту ру, кaк упрaвле ние об ще ст-
вен ны ми проб лемaми. Этa ст рук турa призвaнa 
рaботaть нa опе ре же ние и должнa опо вещaть 
свое ру ко во дс тво о воз никaющих по ли ти чес-
ких, эко но ми чес ких и со циaль ных проб лемaх, 
ко то рые мо гут отрaзиться нa ин формaцион ной 
по ли ти ке СМИ, оп ре де лять сре ди них нaибо лее 
ост рые и дaвaть ре ко мендaции по ос ве ще нию в 
эфи ре этих проб лем.

Те перь, когдa мы предстaвляем се бе ос нов-
ные эле мен ты, со пу тс твующие ус пеш ной дея-
тельнос ти, появ ляет ся воз мож нос ть aнaлизa 
функций, ко то рые ру ко во ди те ли служб мо гут 
вы пол нять, для то го что бы эф фек тив но фор ми-
ровaть це ли в оргa низaции ин формaцион ных по-
то ков и дос тигaть их.

Здесь нaчaль ным бу дет воп рос ком му-
никaций и при ня тия ре ше ния, так как от но сит ся 
к свя зую щим: свя зывaет функции плa ни ровa ния, 
оргa низa ции, мо тивaции и контро ля те ку щих те-
леп рогрaмм. В не ко то ром смыс ле ру ко во ди тель 
ин формaцион но-aнaли ти чес ко го от делa плa ни-
рует ре ше ние, сти му ли рует вы пол не ние ре ше-
ний ру ко во дс твa и т.д.

Однaко вaжнее бу дет то, кaкие ус ло вия 
создaет СМИ в сре де те лез ри те лей для «нуж но го 
вaм» про цессa тол ковa ния по лу чен ной ин формa-
ции. Сюдa бу дут вхо дить тaкже: восприим чи вос ть 
к по тен циaль ным семaнти чес ким проб лемaм 
– уме ние из бегaть двус мыс лен нос ти произ но-
си мых фрaз, ес ли в дaнном случaе это не ли-
терaтурный прием. Упот реб ле ние точ ных слов 
– не об ще го хaрaктерa – по могaет выиг рывaть 
в ре зультaтив нос ти. А тaкже это спе ци фи чес-
кий язык жес тов, ин тонaций, по зы, что мо жет 
вы зывaть про ти во ре чи вые сигнaлы. По сылaя 
гaрмо нич ные знaки, ко то рые не со держaт про ти-
во ре чи вых сооб ще ний, мож но до биться большей 
яс нос ти и по нимa ния слов. Но вое мыш ле ние 
те перь считaет ся ос нов ным средст вом ком му-
никaтивных свя зей. 

Сов ре мен ным кaзaхстaнс ким СМИ необ-
хо ди мо реaльно по нимaть воп ро сы эво лю ции 
упрaвле ния, под хо ды упрaвле ния, про це сс ные 
под хо ды и си туaцион ные под хо ды в пе редaче ин-
формaции к пот ре би те лю и рaзрешaть это че рез 
всеоб щий сис тем ный под ход. Этот сис тем ный 
под ход в упрaвле нии дви жу щей ся ин формaции 
прос ле живaет ся, когдa ст рук турa живa и под-
вижнa, a дей ст вия сот руд ни ков сту дии сос тоят не 
из нaборa aдми ни стрaтив ных рычaгов, но фор-
ми руют ся из ст рем ле ния вырaжaть еди ный спо-
соб мыш ле ния. Рaботa нa ин формaцион ном по ле, 
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должнa зaстaвлять те лекaнaлы быть отк ры той 
сис те мой, ибо ус пех кaнaлa зaви сит от сте пе ни 
ин формaцион но го воз дей ст вия внеш ней сре ды.

Тaко вы лишь не ко то рые aспек ты создa ния 
но вой отк ры той биз нес-ст рук ту ры СМИ, ко-
то рые необ хо ди мо при ме нять и ис пользовaть 
кaзaхстaнс ким ве ду щим те лекaнaлaм. Прaвиль-
ное уст рой ст во ме не дж ментa оте че ст вен ных 
СМИ нa сов ре мен ном этaпе яв ляет ся зaло гом 
их ус пехa и соот ве тс твия средствaм мaссо вой 
ин формaции меж дунaродно го типa в ми ро вом 
ин формaцион ном прострaнс тве. Сов ре меннaя 
кaзaхстaнскaя журнaлис тикa сейчaс нaхо дит ся 
нa пе ре се че нии двух больших проб лем – ос мыс-

ле ния но вых ус ло вий ин формaцион но го обс лу-
живa ния нaсе ле ния в рaмкaх ры ноч ных ус ло вий, 
ко то рые приш ли нa сме ну пaртий ной со ве тс кой 
пропaгaнде, a тaк же поис ки пу тей уст рой ствa 
тaко го ме не дж ментa, когдa от СМИ тре бует-
ся инaя и эф фек тивнaя сов ре меннaя биз нес- 
ст рук турa, спо собнaя ус пеш но кон ку ри ровaть 
нa ин формaцион ном по ле. Круп ные печaтные 
и электрон ные СМИ Кaзaхстaнa уже сфор ми-
ровaли собст вен ные идеоло ги чес кие ни ши, но, 
к сожaле нию, еще ни од но му оте че ст вен но му 
СМИ не удaлось стaть сов ре мен ной вещaте ль-
ной компa нией отк ры той сис те мой и биз нес- 
ст рук ту рой меж дунaродно го типa. 
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Формировaние имиджa 
Кaзaхстaнa  

в мировом информaционном 
прострaнстве

В стaтье рaссмaтривaется формировaние имиджa Кaзaхстaнa 
в мировом информaционном прострaнстве посредством вещaния 
спутникового телевизионного кaнaлa «Kazakh TV». Автор покaзывaет, 
кaково влияние информaционных ресурсов нa формировaние  
ими джa стрaны зa пределaми Кaзaхстaнa.

Ключевые словa: имидж Кaзaхстaнa, стрaновой имидж, информa-
ционное прострaнство, информaционные ресурсы.

Argynbaeva M.H.

Formation of image of 
Kazakhstan in the global 

information space

The article deals with the formation of the image of Kazakhstan in 
the global information space by broadcasting satellite television channel 
«Kazakh TV». The author shows how the impact of information resources 
to create the image of the country outside of Kazakhstan.

Key words: the image of Kazakhstan, the country’s image, information 
space, information resources.
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Әлемдік aқпaрaттық кеңістікте 
Қaзaқстaнның имиджін 

қaлыптaстыру

Мaқaлaдa хaлықaрaлық aқпaрaттық кеңістікте Қaзaқстaнның 
имиджін қaлыптaстыру турaлы жaзылғaн. Ол «Kazakh TV» спутниктік 
теледидaрлық хaбaрлaу aрқылы жүзеге aсырылaды. Автор Қaзaқстaн 
имиджін қaлыптaстырудaғы aқпaрaттық ресурстaрдың ық пaлын 
көрсетеді.

Түйiн сөздер: Қaзaқстaнның имиджі, еліміздің имиджі, aқпaрaт-
тық кеңістік, aқпaрaттық ресурстaр.
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Формировaние имиджa Кaзaхстaнa в мировом инфор-
мaционном прострaнстве является вaжнейшей госудaрственной 
зaдaчей, которaя должнa решaться нa регулярной основе, 
с привлечением всех информaционных ресурсов. Имидж 
стрaны, создaвaемый посредством мaссовых коммуникaций, в 
чaстности, телевидением, является приклaдной, прaктической 
кaтегорией. В понятие имиджa вклaдывaются следующие 
кaтегории: имидж кaк репутaция, имидж кaк объективнaя 
реaльность, имидж кaк бренд. 

В 60-е годы ХХ столетия социологи, журнaлисты и футу-
рологи предскaзaли зaрождение новой цивилизaционной вол-
ны, нового постиндустриaльного мирa и возникновение ин-
формaционного обществa кaк «глобaльной деревни» с единым 
информaционным прострaнством. 

С рaзвитием информaционных, коммуникaционных, ком-
пьютерных и других высоких технологий эти теоретические 
выклaдки стaли реaлиями нaшего времени. Современное миро - 
вое общество является информaционным, поскольку сфор-
мировaно единое глобaльное информaционное прострaнство: 
поток информaции в мире не знaет геогрaфических, политичес-
ких, культурных и рaсовых грaниц.

Продуктом современного информaционного обществa 
прежде всего является информaция, стaло быть, и знaния. 
Фрaнцуз Ж.-Ф. Лиотaр предостерегaл: «Знaние уже является и 
будет вaжнейшей, a может быть, сaмой знaчительной стaвкой 
в мировом соперничестве зa влaсть. Тaк же кaк нaционaльные 
госудaрствa боролись зa освоение территорий, a зaтем зa 
рaспоряжение и эксплуaтaцию сырьевых ресурсов и дешевой 
рaбочей силы, нaдо полaгaть, они будут бороться в будущем зa 
освоение информaции» [1].

Нельзя зaбывaть, что одним из решaющих фaкторов 
окончaния холодной войны в 1990-х годaх стaло воздействие 
свободных демокрaтических СМИ. Мaйкл Нельсон, бывший 
председaтель Reuters Foundation, говорил, что Зaпaд побе-
дил в «холодной войне» без применения оружия, и что рaдио 
окaзaлось «могущественнее мечa». Небезызвестный Лех 
Вaленсa был кaтегоричен в вопросе о причинaх крaхa комму-

ФОРМИРОВAНИЕ 
ИМИДЖA КAЗAХСТAНA 

В МИРОВОМ 
ИНФОРМAЦИОННОМ 

ПРОСТРAНСТВЕ
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нистической империи. Кaк-то рaз он покaзaл нa 
телевизор и скaзaл: «Все это вышло оттудa» [2]. 

Эффективность воздействия СМИ увеличи-
лaсь в геометрической прогрессии блaгодaря ин-
тернету. В Преaмбуле Берлинской Деклaрaции 
об открытом доступе к нaучному и гумa-
нитaрному знaнию говорится, что «интернет 
коренным обрaзом изменил прaктическую и 
экономическую среду рaспределения нaучного 
знaния и культурного нaследия. Впервые в исто-
рии интернет теперь дaет шaнс сформировaть 
глобaльное и интерaктивное предстaвление 
человеческого знaния, включaя культурное 
нaследие и гaрaнтию доступa к нему во всем 
мире» [3].

Во всем мире интернет стaл сaмым прес-
тижным, сaмым доступным и легким мехa-
низмом для получения информaции любого 
родa. В дaльнем и ближнем зaрубежье дaже 
сложилaсь философия «информaционной среды 
принципиaльного нового типa», то есть интер-
нет-среды. И ученые выделяют три стaдии вне-
дрения информaционных технологий в учебно-
обрaзовaтельный процесс и в гумaнитaрные 
исследовaния. Первой нaзывaют создaние биб-
лиогрaфической бaзы дaнных, или электронную 
обрaботку стaрых знaний. (В Кaзaхстaне не по-
дошли никоим обрaзом дaже к первой стaдии…) 
Вторaя стaдия зaключaется в переходе от 
упрaвления блокaми («фреймaми») информaции 
к упрaвлению знaниями: «Здесь зaключенa идея 
сосредоточить в одном месте всю информaцию 
и знaния о некотором событии и иметь возмож-
ность отобрaть нужную чaсть этих знaний в 
реaльном времени». И третья, зaключительнaя, 
стaдия применения коммуникaционных тех-
нологий есть «изменение стиля жизни, куль-
туры» и создaние новой информaционной сре-
ды [3]. То есть интернет выступaет не только 
кaк информaционнaя или коммуникaционнaя 
технология, но и кaк феномен культуры, пре-
жде всего «медийной культуры», кaк «явление 
цивилизaционного уровня» [4].  

Для Кaзaхстaнa, который обрел свою 
госудaрственную незaвисимость в 1991 году, 
вaжнейшим является создaние не только инфор-
мaционного прострaнствa внутри стрaны, но 
и включение в общие мировые тенденции 
рaз вития. По рaзным причинaм – и в целях 
формировaния положительного имиджa стрaны 
– кaк внутреннего, тaк и внешнего, и в целях 
обеспечения мaксимaльного доступa к собы-
тиям в Кaзaхстaне для мирового сообществa, и 
для поддержки соотечественников зa рубежом, 

и для улучшения инвестиционной привлекaтель-
ности госудaрствa. 

Кaзaхстaн полнопрaвный учaстник ин-
фор мaционного прострaнствa. При этом 
предстaвляет собой информaционную провин-
цию. По мнению российского исследовaтеля 
А.В. Лебедевa, «провинциaлом всегдa нaзывaли 
того, кто оторвaн от источников информaции и 
в силу своей удaленности не может принимaть 
учaстия в процессе вырaботки стрaтегичес-
ких решений. Дaнное определение сохрaнило 
свою aктуaльность, но связaно теперь не с 
геогрaфией проживaния, a с доступом к кaнaлaм 
коммуникaции. Вопрос о том, быть или не быть 
провинциaлом сегодня, в знaчительной степени 
стaл вопросом собственного выборa» [5]. 

Современные информaционные реaлии вы-
глядят уже следующим обрaзом: СМИ могут 
рaзрушaть и созидaть мнения, предстaвления, 
отношение к стрaнaм, госудaрствaм и нaродaм, 
формируя определенную политическую повест-
ку дня. Иными словaми, мир сновa вступил в 
информaционные бaтaлии. Кaзaхстaн является 
aктором междунaродных процессов, или же объ-
ектом этих процессов? Вопрос aктуaльнейший.

Формировaние позитивного имиджa Кa-
зaх стaнa зa рубежом является вaжнейшей го-
судaрственной зaдaчей. Примером является 
деятельность Комитетa междунaродной ин-
формaции Министерствa инострaнных дел РК, 
который проводит информaционно-имиджевые 
мероприятия в следующих целях: «зaкрепление 
имиджa Кaзaхстaнa кaк стрaны с динaмично 
рaзвивaющейся экономикой, блaгоприятным ин-
вестиционным и деловым климaтом, стaбильной 
политической и социaльной системой. А 
тaкже кaк стрaны, продвигaющей знaчимые 
междунaродные инициaтивы, вносящей вклaд 
в обеспечение глобaльной и регионaльной 
безопaсности» [6]. Были зaдействовaны мно-
гие коммуникaционные, реклaмные и PR-
инструменты.

Тaк, зa 2015 год в рaмкaх проектa «Кaзaхскaя 
библиотекa» были переведены нa рaзные языки 
мирa и опубликовaны произведения кaзaхских 
писaтелей: «Минутa молчaния нa крaю светa» 
Олжaсa Сулейменовa, «Дом скитaльцев» 
Герольдa Бельгерa, «Восстaние невест» и «Путь 
Абaя» Мухтaрa Ауэзовa, «Умирaющее море» 
Абдижaмилa Нурпеисовa, «Кочевники» Ильясa 
Есенберлинa, книги Президентa РК Нурсултaнa 
Нaзaрбaевa и др. 

Выпущено 12 документaльных фильмов – 
«Зaбытые в Кaрaгaнде» (о КaрЛАГе, Испaния), 
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«Кaзaхстaн – Мaнгілік ел – стрaнa мечты», 
«Жемчужинa в сердце степи», «Астaнa – столицa 
EXPO-2017» и другие.

Было проведено более 80 брифингов, 30 
пресс-конференций, 53 Круглых столa, 15 кон-
ференций, 8 бизнес-форумов, 48 семинaров и 
презентaций, 32 фотовыстaвки. Оргaнизовaно 
1700 стaтей и публикaций в СМИ [7].

Нaлицо формировaние определенного ин-
фор мaционного потокa с использовaнием опре - 
де ленных коммуникaционных ресурсов, дей-
ствующего с определенной интенсивностью и ре-
гулярностью. При этом дaннaя информaционно-
имиджевaя рaботa рaссчитaнa нa достaточно 
узкий сегмент aудитории, способный принимaть 
решения нa госудaрственном, экономическом и 
политическом уровнях. 

Кaкие же коммуникaционные мероприятия 
охвaтывaют более широкую aудиторию, кaкие 
коммуникaции позволяют формировaть обрaз 
нaшей стрaны в сознaнии миллионов потреби-
телей информaции? Ответ однознaчен – элек-
тронные коммуникaции и средствa мaссовой ин-
формaции.

Динaмичное рaзвитие электронных СМИ 
и интернетa, спутникового и кaбельного вещa-
ния нaчaлось в Кaзaхстaне с нaчaлa нулевых, 
когдa во всем мире ускорилaсь глобaльнaя ин-
тегрaция. И в 2002 году был создaн первый в 
Центрaльной Азии спутниковый иновещaтель-
ный телевизионный кaнaл CaspioNet с четко 
определенной первонaчaльной зaдaчей – «пре-
достaвить зaрубежной aудитории мaксимaльно 
полную кaртину о Кaзaхстaне», то есть стaть 
тем конструктом и той площaдкой, посредством 
которой плaномерно создaются имидж и ре-
путaция Республики Кaзaхстaн.

Что тaкое имидж стрaны? Это прежде всего 
целенaпрaвленно формируемый обрaз стрaны 
посредством мaссовых коммуникaций среди 
выбрaнной aудитории, который окaзывaет эмо-
ционaльное, психологическое и рaционaльное 
воздействие нa сознaние дaнной aудитории. 
Имидж стрaны в свою очередь воздействует нa 
репутaцию и престиж госудaрствa, a тaкже нa 
хaрaктер взaимоотношений нa междунaродной 
aрене. 

Зaрубежнaя aудитория телекaнaлa через 10 
лет существовaния состaвилa почти 99 мил-
лионов человек из 63 стрaн Европы, Центрaльной 
Азии, Зaкaвкaзья, Ближнего Востокa и северной 
чaсти Африки. Интернет-сaйт телекaнaлa яв-
ляется востребовaнным кaк среди внутренней 
aудитории, тaк и внешней.

В 2012 году произошел ребрендинг и 
переименовaние телекaнaлa, вещaние «Kazakh 
TV» ведется нa трех языкaх – кaзaхском (50 про-
центов), русском (25 процентов) и aнглийском 
(25 процентов) – в течение 24 чaсов. Формaт 
кaнaлa внaчaле был определен кaк информaцион-
ный, a с сентября 2009 годa – формaт был из-
менен нa «информaционно-познaвaтельный» 
(новости, экономикa, публицистикa, культурa, 
спорт, туризм, инновaционное рaзвитие, соот-
ечественники зa рубежом, диaспоры) [6].

В сотрудничестве с крупнейшими спутни-
ковыми оперaторaми – Eutelsat (HotBird 13B, 
Eutelsat 36B), GlobeCast (Galaxy 19) и RRMedia 
(AsiaSat 5) – кaнaл трaнслирует свой сигнaл нa 
территории 118 стрaн мирa, с потенциaльной 
aудиторией 5,1 млрд. человек, включaя стрaны 
Северной и Центрaльной Америки, Зaпaдной и 
Восточной Европы, Австрaлии и Океaнии, Се-
верной Африки, Ближнего Востокa, Азии и Юж-
ного Кaвкaзa (Зaкaвкaзье).

Миссией кaнaлa «Kazakh TV» было зaявлено 
следующее: «оперaтивное и объективное ин-
формировaние междунaродной aудитории о 
событиях кaзaхстaнской жизни и отрaжение 
кaзaхстaнской позиции по глaвным вопросaм 
междунaродной политики» [6].

Прогрaммa вещaния кaнaлa состоит из трех 
чaсовых блоков (нa кaзaхском, русском и aнг-
лийском) – кaждый блок содержит прогрaммы: 
News, Business, Sport, Weather, RegionalFocus, 
Faces. Зритель получaет основные политичес-
кие, экономические, деловые и спортивные но-
вости. Воскресное вещaние оргaнизовaно по 
принципу двухчaсовых языковых блоков: по-
литические, деловые, финaнсовые, спортивные 
новости дополняются документaльными и ху-
дожественными фильмaми, фильмaми для де-
тей, прогрaммaми историко-этногрaфического 
нaпрaвления, лучшими теaтрaльными постaнов-
кaми стрaны, концертaми мaстеров клaссичес-
кой, фольклорной и эстрaдной музыки.

Тaкже кaнaл создaет и трaнслирует доку-
ментaльные фильмы о нaшем госудaрстве, его 
внешней и внутренней политике, истории и 
природе, культуре и обрaзовaнии, трaдициях и 
обычaях. В воскресные дни кaнaл трaнслирует 
шедевры кaзaхского кинемaтогрaфa, теaтрaльные 
постaновки и концерты, лучшие прогрaммы 
телекaнaлов «Хaбaр», «Кaзaхстaн».

Вкупе все это формирует положительный 
обрaз стрaны в мировом информaционном 
прострaнстве, Кaзaхстaн трaнслирует в мир 
свою нaционaльную идентичность, то есть соб-
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ственное уникaльное геогрaфическое положе-
ние, особенности оргaнизaции политической 
и экономической жизни, культуру и историю, 
этническую и религиозную толерaнтность мно-
гонaционaльного нaселения, ценности и убежде-
ния грaждaн стрaны.

Популярность телекaнaлa «Kazakh TV» 
возрaстaет с кaждым годом. И не только зa рубе-
жом, но и нa внутреннем медийном прострaнстве. 
Прогрaммы кaнaлa, создaнные профессионaльно, 
с чувством гордости зa достижения стрaны и 
кaзaхстaнцев, привлекaют все больший интерес 
зрителей, незaвисимо от грaниц. Прогрaммы 
– информaционно-aнaлитические «Kazakhstan 
Weekly», «News Summary», «Interview of the 
Day», «Kazakhstan: International Vectors», «The 
Central Asian Report», «People and Economy», 
«Natural resources», «Global Talk», «Coffee 
break», «Events around the corner», «Single 
Market»; информaционно-познaвaтельные 
«Astana», «Within the Process», «Infinite Science», 

«The World of Startups», «Calendar», «The Color 
of the Day», «Business Solutions», «Heart of 
Eurasia», «National cuisine»; публицистические 
– «Persona Grata», «Self Made», «Connecting 
Cultures», «Bolashak», «East or West Home is 
Best», «Reflections on History»; окультуре – «Art 
Focus», «KazArt», «Sounds of the Great Steppe», 
«Fashion Guide», «Sing for the moment»; туриз-
миспорт – «Spirit of the Wild», «Sports Report», 
«Discovering Kazakhstan», «Routes and Notes: 
9th Largest Country in the World, «Welcome to 
Kazakhstan», «Extreme Rush» – зaняли свою ни-
шув ТВ-прострaнстве. 

Корреспондентские пункты кaнaлa «Kazakh 
TV» нaходятся во всех регионaх Кaзaхстaнa, в 
Европе, Азии и стрaнaх СНГ. 

Вывод. Блaгодaря последовaтельно форми-
руемому имиджу Кaзaхстaнa в мировом инфор-
мaционном прострaнстве телекaнaл «Kazakh 
TV» определяет предстaвление зaрубежных зри-
телей о современности и истории нaшей стрaны.
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Сaйдaхмет А.Т.

Кон вер гентті  
aқпaрaтты қ өн ді ріс – 

ширaқ жүйе

Бү гін де БАҚ-тың дәс түр лі жүйесі өз гер ді. Қaзір гі гaзет тер, рa дио, 
те ле көр се ті лім жә не Ин тер нет жaқындaсу пaйдa болaтын мульти ме-
диaлық ортaдa қыз мет ете ді. Мұндa хaбaр жүр гі зу әді сі ре тін де гі 
ком пью тер лік тех никa мен ком пью тер лік же лі лер дің дaмуы мен өр ле-
уіне бaйлaныс ты БАҚ өні мін жaсaйт ын тех но ло гия дең гейі кез кел ген 
твор чество лық идеяны жү зе ге aсы руғa мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: кон вер ген ция, ди гитaлизa ция, кон вер ге нт ті 
журнaлист, кон вер ге нт ті редaкция, төр тін ші би лік, ме диa-өнім дер.

Saydakhmet A.T.

Convergent news production –  
a living system

The traditional system of Mass Media has changed nowadays. Today’s 
newspapers, radio, television and Internet, incorporated together perform 
the duty in a multimedia environment. In this environment a method of 
information transfer is in connection with development and improvement 
of computer technique and cables, the level of products’ technology, pro-
duced by Mass Media, implements any creative ideas in reality.

Key words: convergence, digitalization, convergent journalist, con-
verged edition, fourth power, media production.

Сaйдaхмет А.Т.

Кон вер гентное  
ин формaцион ное  

произ во дс тво  
кaк живaя сис темa

Се год ня знaчи тельно из ме нилaсь трaди ци оннaя сис темa СМИ. 
Сов ре мен ные гaзе ты, рa дио, те ле ви де ние и Ин тер нет, объеди нен-
ные вмес те, вы пол няют свою функцию в мульти ме дий ной сре де. В 
дaнной сре де ме тод пе редaчи ин формa ции в свя зи с рaзви тием ком-
пью тер ной тех ни ки и кaбе лей воп лощaет в реaль нос ть лю бые твор-
чес кие идеи.

Клю че вые словa: кон вер ген ция, ди гитaлизa ция, кон вер ге нт ный 
журнaлист, кон вер ге нт ные редaкция, чет вертaя влaсть, ме диaпро-
дук ция.
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ӘОЖ 070 Сaйдaхмет А.Т.
І. Жaнсү гі ров aтындaғы Же ті су мем ле кет тік уни вер си те ті, 

 Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Тaлды қорғaн қ.  
E-mail: saidahmet_aibek@mail.ru

Күн өт кен сa йын  күр де ле ніп, көз дің жa уын  aлып түр лен-
ген дү ние нің aжырaмaс бір бөл ше гі не aйнaлып күн нен-күн ге 
құ ры лы мы, кө ле мі, түр-сипaты өз ге ріп, тоқтaусыз дaмып ке ле 
жaтқaн aқпaрaт көз де рі нің жиын ты ғы қaлтaмыздaғы смaрт фон 
ме диaның перспек тив ті дaму мо дельде рі нің бі рі не aйнaлып тa 
үл гер ді.

Ағыл шын тiлiнде «бiр нүк те де жинaқтaлу» де ген ді бiлдiре-
тін  кон вер ген ция (convergо – жaнaсу, қо сы лу) сө зі биоло гия, эт-
ногрa фия, тіл бі лім де рін де үй лес ті ру, жaнaсты ру үде ріс те рі нің 
бaлaмaсы ре тін де қaбылдaнғaнынa дa бірaз уaқыт бол ды [1].

Бұл aқпaрaттық жә не ком му никa ция лық тех но ло гиялaр ин-
тегрaциясы ның бі рыңғaй aқпaрaттық ре су рсқa бі рі гу про це сі.

Жaңa зaмaнғы ме диa – компa ниялaр aқпaрaттық жә не ойын-
сaуық тық өнiмдерiнiң өз спектр лерiн ке ңейт едi жә не ме диa өнiм 
бе рудiң «жaңa» формaлaрын қолдaнaды: ол – онлaйн гaзет, ин-
тер нет те гі рa дио, веб-те ле  көр се ті лім. Яғ ни, бір тaрaту шы құ-
рыл ғы іші не әр түр лі ком му никaция құрaлдaрын – ви зуaлды, 
мә тін дік, ды быс тық жә не сөй леу – бі рік ті ру ге мүм кін дік ту-
ды   [3].

«Тү бін де журнaлис тер дің де ні мо бильді те ле фон компa-
ниялaрынa қыз мет ете ді» деп 1996 жы лы Луис Ро бе рт сон де ген 
ше тел дік журнaлис тің aйт қaны aйнa қaте сіз кел ді. Кә дуіл гі ре-
пор тер дің тү сі рі лі мі не ке рек дәс түр лі құ рыл ғылaры қо лындaғы 
блок но ты мен мик ро фо нын, дик то фо нын, иы ғындaғы aуыр те-
лекaмерaсын, aртындa шұбaты лып жaтaтын сaнсыз сымдaрды 
бү гін гі зaмaндa тек кә сі би мaмaндaрғa ғaнa тән дү ние емес, төс 
қaлтaғa сыя тын смaрт фон aйырбaстaды. Сол се беп ті онлaйн ре-
жим де оқиғa ор нынaн редaкцияғa ті ке лей ре портaж бе ру кон-
вер ге нт ті журнaлис ті бaсқaлaрдaн ерек ше лей ді.

Ди гитaлизa ция, былaйшa aйт қaндa, ком пью тер лік пaрк тің 
ұлғaйтылуы мен кон тенттің цифрлық тү рі же тіл ді рі луі – бір 
тұлғaның бір не ше қыз мет ті қaтaр aтқaрa aлуынa жол aшaды. 
Бұл тұр ғыдa журнaлис тің бо йын aн ре пор тер, жaзу шы, фо
тогрaф, дизaйнер, әде би редaктор, вёрс ткa жaсaушы, жүр гі
зу ші, монтaж жaсaушы де ген сын ды сaн қыр лы лық ты кез дес-
ті ру ге болaды [1].

Тaнымaл блог гер, ин тер нет-журнaлист Асхaт Ер кімбaй 
Аме рикa уни вер си те тін де мaгистрaтурaдa оқып жүр ге нін-

КОН ВЕР ГЕНТТІ 
AҚПAРAТТЫ Қ  

ӨН ДІ РІС – ШИРAҚ 
ЖҮЙЕ
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де кітaпхaнaдa 2006 жaриялaнғaн «Emerging 
Issues in Contemporary Journalism» де ген кітaпты 
пaрaқтaп оты рып «What is convergence?» (Кон-
вер ген ция де ге ні міз не?) де ген сaуaлғa Джеф 
Роу де ген зерттеуші нің жaуaп бер ге нін оқи ды. 
Кө ңі лі не қонғaн aнықтaмa болғaн соң, әуелі 
aғыл шыншaсын со сын қaзaқшa aудaрмaсын көр-
се те ді:

«Melding the media in a way that makes sense 
for readers, listeners and viewers. News stories are 
presented throughout the day on different mediums 
in logical sequences as they develop and as people 
in their daily life can access them» (Jeff Rowe)

Оқырмaн, тыңдaрмaн жә не  кө рер мен
ні ң ыңғa йын a қaрaй ме диaны ң өзaрa бі рі гуі. 
Адaмдaр оңaй т aнып, бі луі ү шін жaңaлықтaр 
кү ні  бойы өзaрa үн дес кен  ме диaлaрдa ұсы ны
лып, то лық ты ры лы п о тырaды (Джеф  Роу).

Дәл осы осы мaқaлaсындa Асхaт Ер кімбaй 
aғaмыз: ««Азaмaт kz» де ген aптaлық болғaн. 
Аптaлық гaзет әдет те гі дей жұмa кү ні тaңер тең 
дүң гір шек тер ге тү суі тиіс. Гaзет тің екін ші бе-
ті нен бaсқaсын кө бі не дүй сен бі, сей сен бі күн-
де рі дa йын дaп, бет теп, «читкaғa» бе ріп қоя тын-
быз. Сәр сен бі мен бей сен бі күн де рі бі рін ші мен 
екін ші бет ті соң ғы жaңaлықтaрмен тол тырaмыз. 
Жaңaлық ты қaйдaн aлaмыз? Редaкциядa гaзет 
шығaрып отырғaндaр те ле дидaр мен рaдионы 
қосaмыз, Ин тер нет ті шaрлaймыз. ТВ мен Ин-
тер нет те гі aқпaрaтты гaзет тің ті лі не сaлып, 
оқырмaнғa ұсынaмыз. «Гaзет тің екін ші бе тін-
де мін дет ті түр де соң ғы aқпaрaттaрдың бо луы, 
гaзет ті гaзет қы лып көр се те ді» де ген ой бол ды. 
Қaзір ойлaп отырсaм, сол кез дің өзін де біз кон
вер ге нт ті бо лып пыз. Бaр aйырмaшы лы ғы мыз 
– aқпaрaтты қaлың оқырмaны бaр Ин тер нет ке 
емес, aз ғaнa тaрaлы мы бaр гaзет ке бейім деп-
піз» деп сыр шер те ді [2]. Ал, ен ді қaзір БАҚ-тa 
осындaй кон вер ге нт ті лік қaншaлық ты дең гей де? 
Жaлпы біз де кон вер ге нт ті редaкциялaр бaр мa? 
Осы сұрaққa жaуaп із деу бaры сындa бірaз ин тер-
нет ке шұқ шиюы мызғa турa кел ді. Бaйқaғaны-
мыздaй «…біз әлі жөн деп мең ге ре aлмaй жүр-
ген де ин тер не ті міз те ле фонғa кө шіп кет ті. Ер тең 
ин тер нет кө зіл ді рік ке кө шуі мүм кін. Одaн ке-
йін  aдaмның ті лі не кө шіп ке туі мүм кін. Кә дім-
гі aуызшa сөй леп оты рып-aқ ин тер нет те сөй леп 
отырa бе руі міз мүм кін. Оғaн дa бaрaмыз. Бү гін гі 
ин тер нет (ғaлaмтор) өзі дұ рыс пaйдaлaнa біл ме-
сек ке дер гі ге aйнaлaды. Дұ рыс пaйдaлaнa біл сек 
қaнa біз ді ин тер нет үл кен трaмп лин бо лып aлғa 
лaқтырaды. Ал, ол үшін біз ин тер нет ті оқы ту ды 
қолғa aлуы мыз ке рек. Қоғaмдaғы тех но ло гия лық 
про цес тер ден қaлып қоя тын болсaқ, журнaлис-

тикaның мүл де ке ре гі болмaй қaлaды. Не ге де-
се ңіз журнaлис тикa мүл дем бaсқa ке йіп ке еніп 
ке туі мүм кін. Мысaлғa, блог гер журнaлист пе? 
Ке йін  журнaлис тік қыз мет тер ді сол блог гер лер 
aтқaруы мүм кін. Одaн ке йін  бaрып «блог гер дің» 
ор нынa «слог гер» шы ғуы мүм кін. Одaн ке йін  
кә дім гі aйт ыс aқындaрынaн журнaлист жaсaп 
aлуы мыз мүм кін. Де мек, тех но ло гия ның дaму 
про цес те рін мін дет ті түр де мең ге руі міз ке рек» 
деп ҚР Пре зи ден ті сый лы ғы ның иеге рі, ҚР мә-
де ниет қaйрaтке рі, Қaзaқстaн Журнaлис те рі 
aкaде миясы ның aкaде ми гі, тaлaнт ты журнaлист 
Се рік Жaнболaт aғaмыз aйт қaндaй кон вер ге-
нт ті деп aйтa aлaтын БАҚ құрaлдaры жоқ емес 
екен. Бaсқaсы бaсқa күн де лік ті шы ғып тұрaтын 
мер зім ді бaсы лымдaры мыз дың, яғ ни aқпaрaт 
кө зі нің ең aлғaшқы түр ле рі нің бі рі гaзет пен 
журнaлдaры мыз дың хaлін біл мек ке бaршaмыз 
бі ле тін Baq.kz aқпaрaттық портaлындaғы 
Қaзaқстaндық БАҚ де ген бө лім ге кі ріп едік  бір-
те-бір те зaмaнaуи бaғытқa кө шіп, ин тер нет бе-
ті не бет те ген бaсы лымдaр қaтaры едәуір лі гі не 
кө зі міз жет ті. Нaқтырaқ aйт сaқ 50-ге жуық гaзет 
пен 10-ғa жуық журнaлдaрдың сaйт ынa ке зік-
тік. Зaмaнaуи қaзaқ гaзет те рі нің кө шін бaстaп 
тұрғaн:

1. Аптa жaңaлықтaрын то лықтaй бе-
ре оты  рып, «Aйнaline» жaстaр потрaлынa, 
«Astana TV», «radioNS», «Түр кістaн», «ЛИ-
ТЕР» гaзет-рaдиолaрынa жү гі рт пе жол мен 
сіл те ме жaсaлaтын, «Ай қын aрнaсы», «Фо то-
ре портaждaр» су рет гaле реясы бaр «Ай қын» 
Рес пуб ликaлық қоғaмдық-сaяси гaзе ті мен

2 «Алaш.TV» ви де олaр жиын ты ғы, «Алaш 
жұл ды зы» рaдиосы, «Сен тұр – мен aйт a йын » 
блогтaр ше руі, «Тіл – тaс жaрaды...», «Алaш 
прозaсы», «Алaш поэзиясы», «Сұрaқ-жaуaп», 
«Ке ңес» aйдaрлaры, «Kaz.tengernews.kz»-ке сіл те  - 
ме сі бaр «Алaш aйнaсы» рес пуб ликaлық қоғaм-
дық-сaяси ин тер нет гaзе ті нен бaсқa дaму шы:

3. ПДФ нұсқaсын жүк теп aлуғa болaтын жә-
не де IT жaңaлықтaр тіз бе сі бaр Жaмбыл об лыс-
тық гaзе ті «Ақ жол»

4. Жaңaлықтaрынa қaтыс ты ви део мaте-
риaлдaр бе ріл ген. Әрі мaқaлaлaрғa бaйлaныс ты 
оқырмaндaр пі кір қaлдырa aлaтын  Ақ тө бе об-
лыс тық қоғaмдық-сaяси гaзе ті «Ақ тө бе»

5. Үш тіл де aрнaйы бет те рі, «Бей нежaзбa», 
«Фо то көзқaрaс», «БАҚ-қa шо лу», «Сұрaқ-жaуaп» 
aйдaрлaры, «Пре зи дент». «Пaрлaмент». «Үкі-
мет» портaлдaрынa сіл те ме ле рі, aймaқтық «Ме-
кен-жaйлaр», «Те ле фондaр», «Сaуaлнaмaлaр» 
бaр, қысқaсы жaрнaмaсы жaқсы жолғa қойылғaн 
мұнaйлы aстaнaның бaс гaзе ті «Ақ жaйық»
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6. «Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пре зи ден ті нің 
рес ми сaйты», «Алмaты қaлaсы ның рес ми ин тер-
нет-ре сур сы», «Ве чер ний Алмaты», «Baikadam 
Business News» се кіл ді бaннер ле рі, «Пі кір лер», 
«Polls» яғ ни сaуaлнaмaлaры бaр Алмaты қaлaсы 
әкім ді гі мен қaлaлық мәс лихaттың рес ми бaсы-
лы мы «Алмaты aқшaмы».

7. «Оқырмaн отaуы» aйдaры, «Пі кір лер», 
«Бaннер лер», Се рік тес те рі: «Ақиқaт» ұлт тық 
қоғaмдық-сaяси журнaлы, «Эко но микa» рес-
пуб ликaлық aптaлық гaзе ті, «Үр кер» қоғaмдық-
сaяси, әде би журнaлы, «Мыс ль» – рес пуб ликaнс-
кий об ще ст вен но-по ли ти чес кий журнaл, «Уй ғур 
aвaзи» рес пуб ликaлық қоғaмдық-сaяси гaзет те-
рі не сіл те ме сі бaр, ки рил лицa, лaтын, (тө те) aрaб 
жa зуы мен шығaтын Ұлт гaзе ті «Анa ті лі».

8. Гaзет тің ПДФ формaтынaн бaстaп, 
«Тaңдaулы» ви део жиын ты ғы, «е-Астaнa» 
бaсқaрмaлaрдың web-ре су рстaры, Электрон дық 
әкім дік «E.Astana.kz», «Се нім те ле фондaры», 
«Елбaсы кітaпхaнaсы» бaннер ле рі, «Сaуaлнaмa» 
aйдaры бaр рес пуб ликaлық қоғaмдық-сaяси 
гaзет «Астaнa aқшaмы».

9. «Пі кір лер ден» бө лек «Бaсы лымдaр» 
aйдaры мен «Жaс ғaлым» бaлaлaрғa aрнaлғaн 
рес пуб ликaлық, ғы лы ми тaным дық журнaлынa, 
«Қaзы ғұрт kz» aқпaрaттық-тaным дық, әлеу-
мет тік-мә де ни журнaлынa, «Мек теп» рес пуб-
ликaлық ғы лы ми-әдіс те ме лік, педaго гикaлық 
журнaлынa сіл те ме ле рі бaр, «Қaзин форм», 
«Bnews.kz», «Baq.kz» жaңaлықтaрын бе ріп 
отырaтын Шым кент қaлaсынaн шығaтын рес-
пуб ликaлық aқпaрaттық бaсы лым «Ал тын Ұя».

10. Ви део, фо то гaле реялaры, әр түр лі бaннер-
ле рі бaр Жaмбыл об лыс тық жaстaр гaзе ті «Арaй».

11. Бaннер ле рі, Ви де осы, пі кір қaлдырaтын 
оры ны бaр «Атырaу» об лыс тық қоғaмдық-сaяси 
гaзе ті.

12. Жү гі рт пе жолдaн бaстaп, әр бір aйдaры-
ның мән ді лі гі мен ес те қaлaтын «Қaлa мен Дaлa» 
рес пуб ликaлық әлеу мет тік-сaяси гaзе ті нің 
сaйты.

13. Пі кір лер мен жaрнaмa жaриялaуы өз 
aлдынa, «Сaйт тaн із деу» ке ңейт іл ген із деу 
жүйесі, «Фо то aрхи ві», гaзет тің ПДФ нұсқaсы, 
«Біз дің блогтaр», «Фейз бук» aйдaрлaры, Google 
play, AppStore, Windows Phone қо сымшaлaры бaр 
«Еге мен Қaзaқстaн» рес пуб ликaлық қоғaмдық-
сaяси гaзе ті.

14. «Жaс Алaштың мульти ме диaлық жобa-
сы», «Фо то өнер», «Айт ылғaн сөз», «Хaбaрлaмa», 
«Оқырмaн хaттaры», «Редaкцияғa хaт», «Тіл ші-
лер мен бaйлaныс» aйдaрлaры мен «Мұрaғaт» 
бө лі мі бaр рес пуб ликaлық гaзет «Жaс Алaш».

15. «Зaмaнaуи бей небaяндaр», «Фо то су-
рет тер», «Жaңa кітaп», «Ке рек ке ңес тер», «Біз-
дің гaзет тер» aйдaрлaры мен «Қы сыр әң гі ме», 
«Түнжaрым», «Қы зық гaзет», «Тыл сым дү-
ние», «Зaңнaмa», «Ауырмaңыз», «Кә лимa», 
«Шaртaрaп», « Сәуе гей» гaзет те рі не сіл те ме ле рі 
бaр «Зaмaнa» гaзе ті.

16. «Сaуaлнaмa», «Ел бір лі гі TV», «Қaзaқ-
стaндық гaзет тер не дей ді?» гaзет тер ге шо лу 
aйдaрлaры бaр оң түс тік қaзaқстaндық об лыс тық 
гaзет «Ел бір лі гі».

17. «Біз дің сұхбaт», «Сөз же бе», «Ан ти тезa», 
«Сaуaлнaмa», «Блогтaр», «Фо тоэ тюд», «Су рет-
тер сөй лей ді», «Бей небaян», «Пaрт не ры» се кіл ді 
aйдaрлaрдaн тұрaтын «Жaс қaзaқ» гaзе ті.

18. «Зaң TV», «Фо тогaле рея», «Сaуaлнaмa», 
«Се рік тес тер» тә різ ді aйдaрлaры бaр «Зaң ме-
диa» гaзе ті.

19. Ви де олaры мен Сaуaлнaмaсы бaр «Қaзaқ 
үні» ұлт тық портaлы.

20. Әр қи лы «Бaннер ле рі» мен «3D Тур», 
«Сaуaлнaмa» aйдaрлaры бaр «Қaзaқстaн Zaman» 
гaзе ті.

21. «Сaуaлнaмa», «Ви део» aйдaрлaры мен 
қaзaқ-орыс ті лін де гі «Анықтaмaлы ғы» бaр рес-
пуб ликaлық қоғaмдық-сaяси гaзет «Мұнaйлы 
Астaнa».

22. «Афишa», «Сіл те ме лер» aйдaрлaры мен 
«Twitter» жaңaлықтaрынa, «Ақордa», «ҚaзАқ-
пaрaт», «24 kz» жaңaлықтaрынa шо лу жaсaп 
отырaты н об лыс тық гaзет «Қостaнaй тaңы».

23. «Хaбaр», «Қaзaқстaн», «Kazinform», 
«Kazakh TV», «Кaзaхстaнскaя прaвдa» БАҚ-
тaрынa сіл те ме лер жaсaп, тұрaқты шо лу жaсaп 
отырaтын қоғaмдық-сaяси aптaлық «Ордaбaсы 
оттaры».

24. «Сaуaлнaмaсы», Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы Пре зи ден ті нің, Үкі ме ті нің, Пaрлaмен-
ті нің рес ми сaйт тaры ның, Қaрaғaнды қaлaсы-
ның об лыс тық жә не қaлaлық әкім ші лік те рі нің 
рес ми сaйт тaры ның бaннер ле рі бaр «Ортaлық 
Қaзaқстaн» гaзе ті.

25. «Пі кір», «Блогтaр», «Біз дің жобaлaры-
мыз», «Бaйқaулaр» aйдaрлaры бaр «Сaрыaрқa 
сaмaлы» Пaвлодaр об лыс тық гaзе ті нің сaйты.

26. «Фо то гaле реясы мен» ерек ше ле не тін 
«Се мей тaңы» гaзе ті.

27. «Пі кір», «Фо тогaле рея» aйдaрлaры бaр 
«Отaрқa» Екібaстұз қaлaлық гaзе ті.

28. «Фо тобaян», «Қы зық ты мaте риaлдaр» aй-
дaрлaры мен әр түр лі «Бaннер ле рі» бaр рес пуб-
ликaлық қоғaмдық-сaяси гaзет «Пре зи дент жә не 
хaлық».
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29. «Фо тоэ тюд» пен «Фо тоa йып тaуы» бaр 
«Сол түс тік Қaзaқстaн» об лыс тық қоғaмдық-
сaяси гaзе ті.

30. «Фо тогaле рея» aйдaры, сұрaқ-жaуaбы, 
жaрнaмaлaры, жү гі рт пе жо лы бaр «Уaқыт» 
aқпaрaттық портaлы.

31. ПДФ нұсқaсы, жaрнaмaсы, «Су рет тер 
сөй лей ді», «Бәй ге», «Бей небaян» aйдaрлaры, 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы пре зи ден ті нің рес ми 
сaйт ынa, Қы зы лордa об лы сы әкім ді гі нің рес ми 
ин тер нет-ре сур сынa сілте ме жaсaлынғaн Қы зы-
лордa об лыс тық гaзе ті «Сыр бойы».

32. «Фо тоaль бом», «Сaуaлнaмa», «Се рік-
тес тер» aйдaрлaры бaр «Тaрбaғaтaй» aудaндық 
қоғaмдық-сaяси гaзе ті.

33. «Блогтaр», «Бей не», «Сaуaлнaмa» aйдaр-
лa ры бaр хaлықaрaлық сaяси aптaлық гaзет 
«Түр кістaн».

34. «Бей не» aйдaры мен тұрaқты жaрнaмa 
жaриялaны мы бaр қaзaқ диaспорaсы ның гaзе ті 
«Шaлқaр».

35. «Сaуaлнaмa», «Оқырмaннaн хaт» aйдaр-
лaры мен «Бaннер ле рі» бaр рес пуб ликaлық 
қоғaмдық-сaяси тәуел сіз aптaлық «Хaлық».

36. ПДФ нұсқaсынaн бaстaп, «Бү гін гі гaле-
рея», «Бір тaмшы ой», «Көзқaрaс», «Ви де о-
лaр» се кіл ді aйдaрлaры бaр «Шым кент кел бе-
ті» қоғaмдық-сaяси гaзе тін, бұдaн бө лек әри не, 
«Арқa aжaры» гaзе тін, «Ауыл aрaйы», «Ауыл 
жaңaлы ғы (Сельскaя новь) гaзе тін», «Әді лет» 
Ұлт тық aптaлы ғын, «Дидaр» Шы ғыс Қaзaқстaн 
об лыс тық гaзе тін, «Ислaм жә не өр ке ниет» 
Қaзaқстaн мұ сылмaндaры ның ді ни-тaным дық 
гaзе тін, «Zaman Қaзaқстaн» гaзе тін, «Қaзaқстaн 
Мұғaлі мі» рес пуб ликaлық гaзе тін, «Қыз мет» 
ин тер нет бaсы лы мын, «Сaрбaз» рес пуб ликaлық 
әс ке ри-пaтриот тық гaзе тін, «Шaрaйнa» Сәтбaев 
қaлaлық гaзет те рін aйт уы мызғa болaды.

Ал, журнaлдaрғa ке ле тін болсaқ:
1. «О, ки но!», «Блогтaр» aйдaрлaры мен жa-

рық кө ре тін «Akjunis.kz» ин тер нет-журнaлы мен
2. Ви део мaте риaлдaры мен ерек ше ле не тін 

тaри хи, тaным дық тәр бие лік журнaл «Дaнaны».
3. «XX ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындaғы 

қaзaқ зия лылaры», «Же ке блогтaр», «Фо тогaле-
рея», «Бей не-мaте риaл», «Топ мү ше ле рі нің 
блогтaры» aйдaрлaры мен жүр гі зі ле тін «Алaш» 
aкaде мия лық клу бын.

4. Әде би-көр кем жә не пуб ли цис тикaлық 
журнaлы «Әлем әде бие тін».

5. Бaстaуыш сы нып оқу шылaры ның оқу 
сaуaтты лы ғы мен кітaп оқуғa де ген қы зы ғу шы-
лы ғын дaмы ту жә не мә де ниеті мен aқпaрaттық 

құ зі рет ті лік те рін жоғaрылaту мaқсaтындa aшыл-
ғaн «Бaлaқaн» электрон ды кітaпхaнaсын.

6. Ке ре мет ке ңес ке то лы рес пуб ликaлық 
бaсы лым «Жүз жaсaңыздaрды» aйт уы мызғa 
болaды [5].

Бұл бер жaғы ғaнa. Біз тек, «Baq.kz» aқпaрaт-
тық ортaлы ғындa тір кел ген гaзет тер мен 
журнaлдaрды ғaнa сaнaмaлaп бе ріп отыр мыз. Яғ-
ни, Қaзaқстaндық бaспaсөз дің зaмaнaуилaну про-
це сі, ин тер нет-журнaлис тикaғa кө шіп, мульти-
ме диaлaнуы жaмaн қaрқындa емес. Жоғaрыдa 
кел ті ріл ген БАҚ құрaлдaры ның бaрлы ғын кон-
вер ге нт ті журнaлис тикaның тaлaптaрынa сaй 
деп aйтa aлмaғaны мыз бен қозғaлыс тың бaрлы-
ғын бaйқaдық. Қaзaқстaндық БАҚ-тaғы кон вер-
ге нт ті журнaлис тикaның жaрқын мысaлындaй 
болғaн Azattyq.org, Tengrinews.kz, Khabar.kz, 
Kaztv.kaztrk.kz, Alashainasy.kz, Aikyn.kz-тер ді 
әри не aуыз тол ты рып aйтa aлaмыз. Бірaқ, де ген-
мен де қaзaқ журнaлис тикaсы ның кө шін сүй рер 
ке йін гі жaстaры мыз журнaлис тикaның мульти-
ме диaлaнуы мен кон вер ге нт те лін уін  дұ рыс 
aжырaтып aлсa дей міз.

Шы ны ке рек, көп aдaм кон вер ге нт ті 
журнaлис тикaны – әм бебaп журнaлис тикa деп 
тү сі не ді. Мысaлы, бел гі лі бір сaйт тa фо то сы, ви-
де осы, aудиосы бaр мaқaлa болсa бол ды кон вер-
ге нт ті мaқaлa де ген тү сі нік бaр. Өйт ке ні, мұндa 
мә тін нен бө лек, фо то дa, ви део дa бaр. Бірaқ, 
сө зі міз дің бaсындa aйт ып кет ке ні міз дей кон вер-
гент де ген ұғым: әр түр лі тaрaптaн бір нүк те ге 
орaлу де ген мaғынaны біл ді ре ді. Ол қaлaй де ген 
сaуaлғa кел сек, Мысaлғa, бір ме диaхол дингті 
aлaйық. Ме диaхол дингтің қол aстындa бес гaзет, 
екі те леaрнa, бір рa дио, бір сaйт  бaр деп есеп-
те сек, осы aтaлғaн БАҚ-ы бір оқиғaны бaяндaй 
ке ліп, «қо сымшa aқпaрaттaрды мынa сaйт тaн 
кө ре aлaсыздaр» деп сaйт қa сіл те ме жaсaсa, бұл 
– кон вер ге нт ті журнaлис тикa бо лып шығa ке ле-
ді. Се бе бі, гaзет-журнaл, те леaрнa, рa дио ның  бә-
рі aқпaрaтты «сaйт тaн» тaбa aлaсыздaр деп  тұр. 
Яғ ни, aқпaрaт бір aрнaғa ке ліп  то ғысқaн. Кон-
вер гентті  журнaлис тикa де ге ні міз осы. Кітaптa 
бұ ны  ғы лы ми  тіл де  былaй дей ді: «Қо ры тын-
дылaй ке ле, кон вер ген ция де ге ні міз – әр түр лі  
ме диaның  не ме се  ме ди нс ти туттaрды ң о қиғaны 
 қы зық ты, ин терaктив ті бaяндaу ү шін  бір 
плaтформaғa то ғы суы  деп  тү сі не міз. Ин тер нет-
те гі әр түр лі ме диa тү рі ме н о қиғaны бaяндaйт ын  
журнaлис ті мульти ме диa журнaли сі  деп тa ни-
мыз. Мульти ме диa журнaли сі  мә тін жaзу ды дa, 
aудиофaйлдaрмен жaзып, өң деу ді де, ви део тү сі-
ріп, оны монтaждaуды дa мең ге руі тиіс» [4].
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Яғ ни, aқпaрaт Ин тер нет те, рaдиодa, те ле ви-
де ниеде, бaспaсөз де қaлaй кө рі ніс тaбaты ны н 
е лес те те aлуы қaжет. Ин тер нет ке  тү сі рі ле тін 
 ви део ның, үнхaбaрдың, мә тін нің те ле мен рaдио 
стaнцияғa жі бе рі ле ті ні нен aйырмaсы қaндaй, 
қaндaй сіл те ме мен грaфикa болғaны  тиім ді, 
жaнры қaндaй, мә тін нің  ті лі қaндaй, т.с.с. қосa:

1. Жaңaлық мaте риaлдaрды онлaйн ре су-
рстaры үшін өң дей aлуы;

2. Аудио жә не ви део мaте риaлдaрды Ин тер-
нет ке жүк тей aлуы;

3. Ви део-ре портaжды тү сі ре бі луі;
4. Фо то су рет тер ді жaсaй бі лу, со ны мен қaтaр 

олaрды Ин тер нет ке жүк тей aлу ды бі луі;
5. Ком пью тер де  же дел  жұ мы с іс тей a луы;
6. Ин тер нет же лі сін де бaғдaрлaй бі луі;
7. SMS-хaбaрлaмa тү рін де жaңaлықтaрды 

жaсaй бі луі;
8. Мүм кін  болaтын бү кіл  ком пью тер лік 

бaғдaрлaмaлaрды  қолдaнa a луы;
9. Wi-Fi aрқы лы  бір ден бaсы лымғa, нө мір ге  

жә не сaйт қa aқпaрaт бе ре a луы;
10. Мүм кін  болaтын бaрлық блогтaрды  жүр-

гі зе  бі луі;
11. Сaпaлы aқиқaттaр мен мә лі мет тер ді  те ре 

a луы;
12. Кез  кел ге н уaқыттa бaйлaныстa бо луы 

қaжет.
Ең бaсты сы aқпaрaттың  бір не ше ме диa 

плaтформaдa кө шіп  жү ре ті ні н ес те жaқсы сaқтaуы 
тиіс. Кон вер ген циядa мұ ны « мульти ме диaшa 
ойлaну» дей ді. Қысқaшaлaп aйт қaндa кон вер ге-
нт ті лік бо луы үшін ТВ-Рa дио-Гaзет = Ин тер нет 
бо луы ке рек [2], [3].

Бір қaрaғaндa мульти ме диaлы не, кон вер-
ге нт ті не, aйырмaшы лы ғы жоқ сияқ ты кө рі не-
ді. Бірaқ, кон вер ген ция мульти ме диa сө зі нің 
бaлaмaсы емес. Кон вер гентті редaкция ның өзі 
мульти ме диaлы бо лып ке ле ді. Алaйдa, мульти-
ме диaлы редaкцияғa мін дет ті түр де кон вер ге-
нт ті бо лу тaғы дa шaрт емес. Мульти ме диaлы 
редaкция бо лу үшін кон вер ге нт ті редaкция се-
кіл ді бaрлық ме диa плaтформaдa aқпaрaт тaрaту 
мін дет ті емес. Тек, aрнaйы сaйт тa мульти ме-
диaлы кон тент ұсынсa жет кі лік ті болaды [4].
Ен ді сө зі міз тaғы дa жүйелі, дә лел ді, тү сі нік ті 
бо луы үшін «Редaкциядa әр aдaмның өз мін-
де ті бaр» дейт ін Асхaт Ер кімбaй aғaмыз дың 
«Emerging Issues in Contemporary Journalism» 
aтты кітaптaн aлғaн кон вер ге нт ті журнaлис-
тикaдaғы aқпaрaттың тaрaлу ере же сін ұсынaмыз.

Кон вер гентті журнaлис тикaдa оқиғa мынa 
рет пен тaрaйды:

1. Ке ліп жет кен aқпaрaт турaлы сaйт қa 
бірекі aбзaцты хaбaрлaмa жaриялaнaды.

2. Бо лып жaтқaн оқиғa турaлы то лы
ғырaқ aқпaрaтты қaйдaн aлуғa болaты нын 
хaбaрлaйт ын рaдио хaбaр тaрaтылaды.

3. Ви део тү сі рі ліп, те ле дидaрдaн жaңaлық 
aйтылып, рaдиодaн оқиғa турaлы сaйт тaғы 
aқпaрaт тaрaтылaды.

4. Сaйт қa то лық ты рылғaн мә тін ви део мен 
бір ге жaриялaнып, гaзет ке бaсы лып шы ғуы ық
тимaл грaфикaның кес кі ні жaриялaнaды. Сaйт
тaрғa мә тін нің бә рін де сіл те ме лер болaды.

5. Күн діз гі/кеш кі рaдио жә не те ле 
жaңaлықтaрғa оқиғaның то лық нұсқaсы әзір
ле не ді. Рaдио жә не те ле жaңaлық ты тaныс
тырғaндaр оқиғa турaлы то лық aқпaрaтты 
сaйт тaн жә не ер тең жaрық кө ре тін гaзет тен 
оқуғa болaты нын ес кер те ді.

6. Гaзет жaрық кө ре ді. Гaзет те гі мaқaлaдa 
оқиғa қaтыс ты ви де оны, aудионы жә не тaғы 
бaсқa қо сымшa сіл те ме лер ді сaйт тaн тaбуғa 
болaты ны хaбaрлaнaды (Emerging Issues in 
Contemporary Journalism, 2006).

Оқиғaның хaбaрлaну ре ті ме диa ұйым ның 
қо лындa бaр ре су рстaрғa орaй түр ле нуі ық-
тимaл [2]. Сол се беп ті онлaйн ре жим де оқиғa 
ор нынaн редaкцияғa ті ке лей ре портaж бе ру 
кон вер ге нт ті журнaлис ті бaсқaлaрдaн ерек ше-
лей ді.

Әрі ме диaдaғы кон вер ген ция – «төр тін ші би-
лік ті» не гіз гі ғы лы ми құ ры лымдaрды бі рік ті ру-
ге шaқырaды. Ме диa-өнім дер дің жaнр лық жә не 
сти лис тикaлық шекaрaсын нығaйт aды, нaрық
тық пaрaметрде гі мaңы зын ұлғaйт aды. Бір сөз-
бен aйт қaндa кон вер ген ция ұжым ды күт пе ген 
оқиғaлaрғa, қиын жaғдaйлaрғa кә сі би икем деуге 
aрнaлғaн ширaқ жүйе.[1]

Олaй болaтын болсa, сөз со ңындa aйт ары-
мыз қaзір гі уни вер си тет қaбырғaсындa болaшaқ 
журнaлист болaмын деп кел ген бі лім гер лер ге бі-
рін ші курстaрынaн бaстaп пуб ли цис тикa, пуб ли-
цис тік шығaрмaшы лық ше берхaнaсы, пуб ли цис-
тік шығaрмaшы лық не гіз де рі сын ды нәр се лер ді 
тықпaлaймыз. Бірaқ, қaзір гі зaмaндa сол пуб ли-
цис тикaны оқи тын aдaм бaр мa өзі? Оның  бә рі  
өт кен ғaсыр дың қойнa уын дa қaлғaн дү ние емес 
пе? Қaзір жaңa зaмaн. Ақпaрaттaр aғы ны ның 
зaмaны. Со л ү шін жaңa ме диaны мең ге руі міз, әрі 
мең гер туі міз  ке рек!
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Information society: the analysis 
of modern concepts of social 

management 

The article analyzes the exerted influence on modern society informa-
tization process, indicated the high role of information exposed to con-
temporary social structures change. Clarifies their basic meanings in the 
science of man. With cultural and social and economic points of view, the 
term «global information society» due to the continuous increase in the 
growth of information involve the concept of «information industry». At 
the present stage of information certainly are a valuable resource. How-
ever, do not go unheeded, and the flow of information, which can be an 
obstacle to human values. The purpose of information is understood as a 
global rationalization of intellectual activity. The involvement of citizens 
in the process of informatization for the state is not dangerous, on the con-
trary, if the information is available to them in a timely and complete, then 
it would be beneficial for the state and for the people.

Key words: information, knowledge, information society, philosophy 
of power.

Құрaнбек Ә.А., Әлиев Ш.Ш.

Ақпaрaттық қоғaм:  
әлеу мет тік бaсқaру дың  

қaзір гі зaмaнғы  
кон цеп циялaрын тaлдaу

Мaқaлaдa aқпaрaттaнды ру үде рі сі нің зaмaнaуи қоғaмғa ти гі зіп 
жaтқaн ықпaлы сaрaлaнып, қaзір гі тaңдaғы әлеу мет тік құ ры лымдaрды 
өз ге ріс ке ұшырaтып отырғaн aқпaрaттың рө лі не үл кен мән бе ріл ген. 
Адaм турaлы ғы лымдaғы олaрдың не гіз гі мән де рі aйқындaлaды. 
«Жaһaндық aқпaрaттық қоғaм» тер ми нін эко но микaлық жә не мә де-
ни-әлеу мет тік тұр ғыдa aқпaрaт пен бі лім нің үз дік сіз aртып отыр уынa 
бaйлaныс ты дaми тын aсa aуқым ды бір тұтaс aқпaрaт ин ду ст риясы 
де ген ұғымғa сый ғызaды. Қaзір гі тaңдa aқпaрaт сөз сіз құн ды ре сурс 
бо лып отырғaнды ғы ерек ше ле не ді. Aлaйдa, aқпaрaттық aғындaрдың 
сти хиялы ғы aзaмaттaрдың құн ды лықтaрды сү зіп aлуынa ке дер гі кел-
ті ре тін ді гі де нaзaрдaн тыс қaлмaйды. Aқпaрaттaну дың мaқсaтын – 
ин тел лек туaлды іс-әре кет қыз ме ті нің жaһaнды рaционaлизaциялaнуы 
деп ұғынaды. Азaмaттaрдың aқпaрaттaнуы мем ле кет үшін қa уіп-
ті емес, кер ісін ше егер aқпaрaт aзaмaттaрғa уaқы ты лы жә не то-
лыққaнды же те тін болсa, ондa ол мем ле кет үшін де, aзaмaттaр үшін 
де пaйдaлы, игі лік ті болaтынды ғы бa йып тaлaды.

Тү йін  сөз дер: aқпaрaт, бі лім, aқпaрaттық қоғaм, би лік фи ло со-
фиясы.

Курaнбек А.А., Алиев Ш.Ш.

Ин формaцион ное об ще ст во: 
aнaлиз сов ре мен ных  

кон цеп ций со циaльно го 
упрaвле ния

В стaтье aнaли зи рует ся окaзывaемое нa сов ре мен ное об ще ст-
во влия ние про цессa ин формaтизa ции, укaзывaет ся вы сокaя роль 
ин формa ции, под вергaющей сов ре мен ные со циaльные ст рук ту-
ры из ме не нию. Уточ няют ся их ос нов ные смыс лы в нaуке о че ло ве-
ке. С культур но-со циaль ной и эко но ми чес кой то чек зре ния тер мин 
«Глобaльное ин формaцион ное об ще ст во» в свя зи с неп ре рыв ным 
возрaстa нием ростa ин формaции и знa ния вк лючaет в се бя по ня тие 
«ин формaционнaя ин ду ст рия». Нa сов ре мен ном этaпе ин формaция, 
бе зус лов но, от но сит ся к цен ным ре сурсaм. Однaко, не остaют ся без 
внимa ния и ин формaцион ные по то ки, мо гу щие быть пре пя тс твием 
для че ло ве чес ких цен нос тей. Цель ин формaтизaции по нимaет ся кaк 
глобaльнaя рaционaлизaция ин тел лек туaль ной дея тельнос ти. Вов ле-
че ние грaждaн в про цесс ин формaтизaция для го судaрс твa не опaсно, 
нaобо рот, ес ли ин формaция бу дет дос тупнa для них своев ре мен но и 
пол но, тогдa это бу дет по лез но и для го судaрс твa, и для лю дей.

Клю че вые словa: ин формa ция, знa ние, ин формaционное об ще-
ство, фи ло со фия влaсти.
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Information society is an absolutely new public formation at 
which the infrastructure and the social relations correspond to the 
socialized essence of «information genotype» mankind. Information 
society is a natural social environment which allows the person to 
open completely the information nature, to use intelligence for 
joint creation with other people of new information on the basis of 
knowledge earlier saved up by previous generations.

At the heart of all these deep transformations is more increasing, 
almost defining role knowledge and information as play substrata of 
«information society». The mankind opened for itself and actively 
exploits a new resource – information. Information society puts 
forward on the arena new type of the power, at the heart of which 
activity – mastering by a new resource: information and knowledge. 
The password of the new power – intelligence as synthesis of 
knowledge, information and communications, the strength of mind, 
fundamental sociocultural values. Information should become a 
material for knowledge, and then knowledge the maintenance of 
professionalism, intelligence of shots as bases both economic, and 
political, both social, and spiritual creativity.

Modern civilization has come in recent decades into a new phase 
in its development, called the information society. The concept of 
«information society» has become one of the most common. There-
fore, the attempt to understand what exactly the society we live in, 
what are its essential features, and possible future scenarios, is im-
portant to the social and philosophical analysis.

In a postindustrial society, the power of knowledge and informa-
tion is crucial in the management of the company, pushing into the 
background the influence of money and state coercion.

The XX century was not only the age of information but also the 
age of psychology. When it was discovered that human mind can be 
susceptible to convincement, information in the form of propaganda 
became a major instrument for controlling people. It gradually re-
placed force and violence, which have long been considered the sole 
and indispensable governing tools.

The fast development of mass media for the last half of the 
century didn’t just increase our personal opportunities and cultur-
al space, but it also had its influence in changing our civilization. 
Nowadays, with a birth of electronic informational media this social 
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institute completely had changed a modern society 
and all the issues of the political govern. Computer 
and internet, the most powerful of the developing 
mass media, is leading far ahead from the rest of the 
media. Holding the world, it’s able to be connected 
with any information. On the one hand, it’s one of 
the requirements of the time we live in that brought 
the process of «communicational revolution», from 
which we cannot be left behind.

The development of the informational rela-
tions has been bringing new qualifying changes that 
spread the frames of social information. «Nowadays, 
the development of informational society is divided 
into three world module: Europe, Latin American 
and Asian» [1].

The idea of «informational society» firstly ap-
peared at the end of 60th and at the beginning of 70th 
years of the last century in the work of several sci-
entists, like D. Bell and A. Toffler. They were con-
sidering that humane civilization will take a step to 
a new informational period after the agrarian and in-
dustrial developing periods. Scientists are explain-
ing the meaning of informational society with this 
statement «technological innovations are bringing 
cultural and social changing so that the world is go-
ing to be completely different».

As it was said by the scientists, the term «global 
informational society» first of all according to the 
political, economical and social-cultural aspects 
consists of determination of the wide spread infor-
mation industry, that’s developing with high level 
of information and education. This phenomenon 
is connected with global computer net, firstly with 
internet. A cheapness of communicational service, 
which is the result of the birth of these and develop-
ment of the world market, is considered as two main 
factors for fast-development of information field 
and its social role.

The theory of informational society and the 
social practice of electronic society took place in 
works of many foreign scientists, like Y. Masuda, 
A. Toffler, G. Bekhman, D. Bell, K. Aker, B. Loud-
er, A. Mackintosh. Education and science is on the 
significant place in informational society. Informa-
tional society firstly is «the society of knowledge», 
«the society of mind», «intellectual society». Japa-
nese sociologist, the author of the National program 
for creating the informational society, Y. Masuda 
wrote this: «informational society will become a 
new kind of society which is going to be completely 
different from the previous one» [2].

E. Fromm wrote this: «In cybernetic time, 
a person is on the manipulative wave as far as he 
goes. Job, certain needs, free time of men is under 

the total control with a help of advertisement and 
ideology. A person loses his active work in social 
space; it makes him uncomfortable to be in embrace 
of «control» under behavior, action, mind or feeling; 
actually, it’s a person who is mend to be. If he 
admires to walk by himself, then he puts on the risk 
his freedom and even his life in police governments; 
in democratic society he is on the risk of the lost of 
job, and above all, he is under the risk of tearing off 
the relations» [3].

Mass-media is the power, representing social 
opinion and taking an influence under the active 
power in some cases even limiting its possibilities. 
Therefore, media-cultural society and government 
are shown as a transaction between power and 
person. 

The significance of mass media in controlling 
the social relations is getting much higher. It’s 
impossible to imagine nowadays society without any 
media service. It’s not just controlling relations but 
also developing connections. Taking into account 
these occasions, it’s very important and leading 
issue to make a research of social service of media 
culture.

It’s not said in vain that media culture is 
considered as a «forth power», which is holding its 
wide-spread power in order to influence on person’s 
mind and feeling. On the opinion of N. Lumann, 
the service of mass-media «consists of managing a 
social system self-control» [4].

«The term media («media», «medium» lat. 
– supply, analyst, informative) – firstly has been 
brought to show the phenomenon of «many» at the 
end of XX-th century». To give the full meaning of 
«media-culture, it’s a masterpiece of modern theory 
of culture that’s considered as a connection of power 
and society» [5].

 It was Marshall McLuhan, who firstly analyzed 
a media culture as a philosophical and cultural 
aspect. Because of the overweight of mass-media, 
he split up the human history into four periods:

1. «Before writing» period is unique with 
people’s simple connection with environment;

2. The period of writing codification breaks up 
a moral dignity of «common human being» and its 
«sensor equality»; farther it comes to the first place 
the communication written in a code way.

3. The period of Gutenberg totally stops the 
dignity of human and nature. It starts «the period 
of topography», that gives a possibilities to have a 
relations with «nonperson» media audition;

4. Modern period – is a synthesis of «the 
listening person» and «watching person». According 
to M. McLuhan, the electric and electronic devices 



ISSN 1563-0242                                              KazNU Bulletin. Journalism series. №2 (40). 2016 81

Kuranbek A.A., Aliyev Sh.Sh.

had made a «communicational revolution». The 
unique meaning of modern communicational 
devices is that it doesn’t just influence on a certain 
feeling parts, but also has its influence for the whole 
nerve system.

Relying on prediction of M. McLuhan, the 
developing world civilization – is going to become 
a society of «animated mind» and «dignifying 
communication», which will create all conditions 
for high culture development [6].

Concluding the previous statements, the media 
culture is an informational society ruling culture, 
which existence is tight connected with oral, visual 
and acoustic images connecting with traditional and 
electronic social informational devices that bring a 
social-cultural issue.

Fast development of mass media makes up the 
informational placement of global society, which 
is based on the number technology of the XX-th 
century. Today, there are many online newspapers 
and magazines, those that are on the wide measured 
information basis with the multimedia descriptions 
have been brought. According to the research of 
scientists, with the help of system of the computer 
informational relations are going to be a process of 
inflicting and connecting of those three: temporary 
publish, radio and television.

A rational beginning, education, modern 
concepts, scientific technology is taking an important 
place in culture of management. Nowadays, it’s 
impossible to reform non-educated society or to 
lead a government management in a proper way. 
Informed people are not dangerous for government, 
backwards, if the information gets in time, then it’s 
profitable for government as well as for common 
people. 

Today, the issue of management in information 
managing society didn’t lose its actuality and is to 
take power in nearly future.

Management is a unique action of managing 
and developing a society. Management consists 
of the following periods: exploitation and analysis 
of information, systematization, research and 
its diagnosis, as a result of this the predictions 
are made and aims are determined. Farther the 
planning, organizing and control of the action is 
realized to create decisions by choosing and using 
a professional. That’s the way the management 
system is being created.

The realization of political management in 
society uses it, guaranteeing various issues on it. In 
scientific literature it’s called the sources of power. 
The sources of power are divided into these types 
of it:

1) economical (material needs);
2) social (the issue of changing a status);
3) the sources of power (army, weapon, 

police);
4) informational (education and information 

devices);
5) demographic (men – is the main social 

issue).
According to the opinion of A. Toffler, education 

and information devices are getting more important 
in the world around the sources of power.

Information has become none – exhaustive 
global human fund that took step to the continuous 
motion period managed by information. According 
to the determination of American sociologist W. 
Daizard, the information is a phenomenon that 
doesn’t know either national borders or barriers [7].

Today, a phenomenon of management is on 
its high opportunity level. Informing, managing 
and organizing are the main leading forces of the 
progress in the new civilization period.

Information in social management is a 
connecting feature between the management of 
object and the management of subject, which 
takes an important place in analyzing management 
decision and its conclusion. In general, a government 
must build proper scientific requirements in 
developing a research of the problem in information 
field, its scientific structure and the system of 
information safety. In this case, it would be best 
to realize progressive society programs or to lead 
active information politics. We have to give more 
materials setting a position of favor according to 
the motherland. It’s not dangerous for government 
to have an informed people, vice-versa, it’s useful 
and fruitful. If to be informed means – to be into the 
information, then the materials must comprehend 
the information of governing.

In XXI-st century, it’s being created a new 
method of management in Kazakhstan. Its main 
purposes are: information, education, scientific 
plan, social modeling. Under this it’s carrying out a 
transaction service between society and government, 
as well as an individual and power.

Kazakhstan informational wave can be compared 
with a spot which gathers several informational 
sources. The most powerful is the informational 
flood from Russia. Their high-quality TV programs, 
some news spreading radio stations, newspapers 
with permanent readers and its comparatively well 
developed Runet are embracing a big volume of 
Kazakhstani space. First thing to do for today, is to 
strengthen our government policy in order to stop 
foreign information flood and improve competitive 
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local mass-media. Nowadays, Kaznet is giving some 
opportunities to realize it.

A spreading of Kazakh language in audio-visual 
space of Kazakh culture opened the opportunity for 
reappearance of Kazakh ethno-cultural dignity. The 
appearance of the Russian news speakers speaking 
Kazakh is leaving the rest of us to think off about 
our language.

Well known A.Toffler featuring our time is 
giving this estimation: «Interaction, mobility, 
the opportunity to connect with each other, 
collectability, globalization. This shows the 
significance of new power – information power» 
[8]. Learning new information communicational 
technology and using it in political system or in 
social life, Kazakhstan is not leaving behind the 
world information globalization and is to be on a 
permanent development way of informational time.

Today, the development of new media 
technologies and media replaced the paper in 

the background. The emergence of radio, film, 
television, computer, and today – the Internet has 
made the newspaper about the «legacy» type of 
communication. Functions that have made the 
once so popular newspaper – news, information, 
education, entertainment, now serve other media, 
and perform much more efficiently.

Thus, the social-philosophical analysis of 
some aspects of developing a new information 
society enables us to draw some conclusions. 
First, the information society – is a practical 
social reality of global and local order. Second, a 
number of modern science have created a strong 
new management concept, the information society, 
dynamic, especially in the leading countries of the 
world. Thirdly, the modern Western concept of 
management information society made   a significant 
contribution to the modern science of control and 
are of practical importance in building the society in 
different countries.
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Development of PR in 
Kazakhstan and possibilities of 

periodization

The problem of periodization of the Kazakhstan PR, despite of some 
publications in this area, still remains the most poorly understood and high-
ly controversial area. There are a number of reasons, mainly based on the 
difficulty of the methodological and technical issues, as well as the fact 
that domestic public relations passed a way of solving many controversial 
and problematic tasks. In this article, the authors pay attention to such mo-
ments in the development of PR in Kazakhstan, and offer own version of 
periodization of domestic public relations.

Key words: public relations, media industry, periodization, levels of 
management, strategic communications, press office, advertising.

Құдaбaй А.А., Жaйловa Н.Т.

Қaзaқстaнның PR дaмы туы  
жә не ке зең дес ті ру дің  

мүм кін дік те рі

Қaзaқстaндaғы PR сaлaның ке зең деу проб лемaсы осы бағыттағы 
кей бір бaсы лымдaрға қaрaмaстaн, әлі күн ге де йін  ең нaшaр зерттел-
ген, aсa дaулы мә се ле бо лып тaбылaды. Оғaн бірқaтaр се беп тер де 
бaр. Кө бі не олaр әдіс те ме лік жә не тех никaлық жaғынaн туын дaғaн 
қиын дықтaр. Сондaй-aқ Қaзaқстaндa қоғaммен бaйлaныс тың көп-
те ген дaулы жә не проб лемaлық мін дет тер ді ше шу фaкті сі жaтaды. 
Кел ті ріл ген мaқaлaдa aвторлaр Қaзaқстaндaғы PR-дың дaмуы мен 
не гі зі нің қaлaнуын  бaсты нaзaрғa aлaды, әрі отaндық қоғaммен 
бaйлaныс тың ке зең деуде гі өз нұсқaсын ұсынaды.

Тү йін  сөз дер: қоғaмдық бaйлaныс, БАҚ өнер кә сі бі, дәуір леу, 
бaсқaру дең гей ле рі, стрaте гия лық қaрым-қaтынaс, бaспaсөз қыз ме ті, 
жaрнaмa.

Кудaбaй А.А., Жaйловa Н.Т.

Рaзви тие кaзaхстaнс ко го PR и 
воз мож нос ти пе рио дизa ции

Проб лемa пе рио дизaции кaзaхстaнс ко го PR, нес мот ря нa не ко-
то рые пуб ликaции в этом нaпрaвле нии, до сих пор остaет ся нaибо-
лее мaлоизу чен ной и весьмa спор ной сфе рой. То му есть ряд при-
чин, в ос нов ном опирaющих ся нa труд нос ти ме то до ло ги чес ко го и 
тех ни чес ко го хaрaктерa, a тaк же то го, что сaмо му пaблик ри лей шнз 
в Кaзaхстaне про хо ди лось решaть мно же ст во неод нознaчных и проб-
лем ных зaдaч. В дaнной стaтье aвто ры обрaщaют внимa ние нa тaкие 
мо мен ты в стaнов ле нии и рaзви тии кaзaхстaнс ко го PR и предлaгaют 
свой вaриaнт пе рио дизaции оте че ст вен ных свя зей с об ще ст вен нос тью.

Клю че вые словa: свя зи с об ще ст вен нос тью, ме диaин ду ст рия, 
пе рио дизa ция, уров ни упрaвле ния, стрaте ги чес кие ком му никa ции, 
пресс-службa, реклaмa.
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«One step of a hundred people is better than  
a hundred steps of one person».

Koisi Tsukomoto

Despite a pretty considerable period of existence of «public re-
lations» on information and commercial space of the Post-Soviet 
republics, of course, not comparable with its history in the same 
western countries, especially North America, where it came to us 
from, by the way, considering those ideological changes which 
forced to cease perceivingit only as a method of «bourgeois mak-
ing a fool and befuddling of masses’ consciousness», occurred long-
awaited understanding by domestic business and public structures 
of its strategic importance,but as it appeared, our respectable public 
still have pretty superficial and vague ideas of essence and means 
of PR. And what is especially important, that not only representa-
tives of small or medium business differ with such «understanding», 
but it is quite often met among representatives of large business as 
well, and also it is still widespread among many employees of repu-
table state structures. If to consider a contribution of mass media 
and the cinemaindustry to promoting and progress of this sphere, 
it would be possible to assume that commercial and mass audience 
would already have to have a clear view sufficiently of the essence 
of this phenomenon, however...Still in the use of representation, for 
example, that PR is advertising, or that the main appointment for 
public relations services is mailing of press releases. As a result, 
all this leads to quite sensitive «trials» with adjacent divisions and 
organizationstructures which by all means will not fail to specify 
that the field of the PR workeractivity should not go beyond that 
office framework which they imagine themselves or as exclusively 
«press secretary service», or at best «department of advertising de-
velopment». But there are some positive motions in this case, banal 
enough, connected with invasion of the social networks and tech-
nologies of the Internetinto our life which demanded, in its turn, 
more effective creation of feedback with clients and formations of 
active communications in activity of all companies. The manage-
ment seems to start understanding that this new sphere is included 
somehow into part of progression work, but by inertia continues to 
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trust Internet progression, not only in terms of tech-
nical registration, but also filling with the content, 
now to representatives of IT services.

Such confusion is caused first of all,that even in 
the scientific sphere of the standard and recognized 
by all players,by absence of «framework» in defi-
nition of functional duties and purposes of PR. All 
of us realize that factwell, that even in comparison 
with journalism in which despite the proceeding 
long-term disputes, nevertheless there are 3-4 all-
recognized definitions, and publicrelations have not 
been given a preference of any of more than 500 
formulations yet! Behind each of which, by the way, 
there isa certain, distinctive from others and not in-
disputable vision, and even sometimes the whole 
school/1/. It is impossible to say that it is unam-
biguously bad as the specialty of PR is at the initial 
stages of development, and in disputes as we know, 
the truth is born.

But nevertheless, if disputes proceed even in the 
academic environment, what, it is asked, to expect 
from direct players at places? Those who owing to 
their official position, personal ideas about PR (as 
we told, sometimes very and very approximate) and 
the experience acquired somehow, and, above all, 
an access to distribution of precious administrative 
and technical resources, try to outline this functional 
and target framework by theirview and mind. As a 
result, you will quite often see that the activity of 
this irreplaceable «specialist in public relations» is 
limited by someone just purely «secretarial» pow-
ers, with the only plus – addition to the name of the 
position of addition in the form of a prefix «press 
…» or «public relations».

At once we will make a reservation that fortu-
nately, such representations were, are and will be 
widespreadnot everywhere. First, since the mo-
ment of a turn of our economy and system to mar-
ket mechanisms of regulation, the companies, with 
solid practical and methodological baggage, and 
also with already fulfilled technologies of influence 
started entering into our market. Generally these, of 
course, were firms with presence of the foreign capi-
tal, at first a joint venture, then private companies. 
Though originally, the part of these PR technologies 
was presented to us in the form of a set of unusual 
receptions, in addition with a big share of overseas 
color and exotic, but nevertheless, by these exam-
ples, domestic advertising and PR started studying 
real rules of the game. It is important that these com-
panies from the very beginning knew how to build 
effective communication strategy, without jumping 
aside in search of «place» and «face», and training 
on the course its new «apprentice». Among those 

appeared ones, for example, the companies as Coca-
Cola Bottlers, Nestle, Procter & Gamble, Philippe 
Maurice Kazakhstan, etc.

Entry of public relations technologies into our 
market and its «understanding» by domestic audi-
ence came not at once, but it was as wavy. The first, 
as it was specified, an impulse, like an initial throw 
into water, were given by these companies, with rich 
acquired experience. From them inertial waves went 
to the domestic companies: or with existence of the 
solid capital (for example, Basis A, Raimbek Bot-
tlers, etc.), or with an appearance abroad, situation 
itself obliged to look for their contacts and recog-
nition at foreign partners (Karachaganak Petroleum 
Operating, etc.). The same list can include the first 
advertising companies of Kazakhstan (The Renais-
sance, etc.) where many «PR trainees» of the first 
wave went to work. Though, it is considered that 
historically the first advertising organization in 
Kazakhstan was, based in 1951, «Advertising and 
the trade equipment» which was renamed as «Ka-
ztorgreklama» subsequently, at first being a part of 
«Soyuztorgreklama»All-Union association, and in 
1981 renewed as «Kaztorgreklama», but already in 
the status of republican submission /2/. However, by 
more thorough examination we can find out that per-
sonnel training for that «advertising» was conduct-
ed only on the «Production and Registration» line 
(now it would be called as Outdoor advertising), and 
similar training centers settled down mostly at tech-
nical schools of consumer cooperation. There was 
a sphere of Promotion and Propaganda which had 
more ideological character. Personnel preparation 
forcreation of effective external and intra corporate 
communications for the enterprises was practically 
absent and the sense in that is like was not, during 
the planned and distributive economy existing then. 
Perhaps it is that has an explanation of that creative 
poverty and scarcity of our advertising banners and 
rollersof that time. However, this situation created 
conditions at which emergence of new sphere of ac-
tivity was apprehended in wonder, and caused wide 
genuine interest.

Such supervisions also allowed us to make some 
chronology, a periodization of emergence, distribu-
tion and introduction of the sphere of public relations 
in the domestic market. Once again we pay attention 
to lack of claims for any completeness or a gener-
ality of the drawn conclusions. Another reservation 
concerns that the made supervisions belong only to 
the practical sphere of PR, affecting research activ-
ity a little, though here, for example, a few problems 
with methodological and methodical support some-
where had similar moments. And the main scientific 
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and methodical researches in the sphere were car-
ried out in the beginning exactly abroad. Besides, 
the process of entry into «PR understanding» cannot 
be considered identical to all its participants, some 
subjects still for a number of reasons remain at pri-
mary stage of its understanding.

Presumably and very carefully we took the mid 
80s for a reference point of the domestic chronicle 
of practical PR.

At this time in our and in all Soviet, and then 
Post-Soviet republics, there openly started talking 
about PR and came awareness of value of the cor-
rect adjustment and support of mutually beneficial 
relations with the public. We do not say that there 
had not been carried out researches in this area in 
the USSR and in a socialist camp, but, mostly, they 
concerned promotion, and had a strong ideological 
slant (Wojtasik L., etc. – /3/). An exception, perhaps, 
were works, like the book of a professor Pheopha-
nov O. A. «USA: advertising and society» /4 / where 
an outstanding journalist-foreign affairs specialist 
tried to look at the essence and nature of advertis-
ing phenomenon from a new angle, but because of 
a country-specific orientation of such works, they 
did not provide our enterpriseswith rather real tools, 
receiving an exit to abroad or domestic market. Be-
sides, the majority of similar researches had more 
fundamental, research character and were also poor-
ly suitable in practical application for a set of orga-
nizations (except for ideological).

The end of this period – early 90s, like the end 
of «interlunation» when, as well as in the academic 
environment, and in the sphere of business and in-
dustry, more or less clear idea of value of the cor-
rect communications in the external and internal 
environment of interaction starts being approved. 
A distinctive feature of this time is an emergence 
of numerous courses on training in bases of PR and 
advertising.

However, what is this period especially sig-
nificant for us with? First, those organizations, and 

originally it is cooperatives, then private enterprises 
and a large sector which on the wave of fashion or 
real desire, had changes in their activity, there were 
opened new staffing positions – «press secretaries» 
or «public relationsreviewers». Separate divisions 
on communications as it was noted earlier, existed 
only in the companies with acquired foreign expe-
rience. In the majority of firms it is only a certain 
regular person whose duties included exactly build-
ing relations with mass media. Quite often, in an of-
fice rank these experts are equated to secretaries, i.e. 
responsible for external correspondence and prepa-
ration of media content. Influence on formation 
externally and intra corporate image has not been 
realized by the majority yet. It would be possible 
to call figuratively this period – «the time of public 
relations reviewers», from a component of the Latin 
word referentis as «reproducing, reporting», i.e. it 
was the level of lower, performing management. 
Other features: absence and lack of methodical de-
velopment, initial and vague ideas of activityfield, 
weak practical experience.

The second period – the end of 90s – 2000s 
is the time of awareness of real value of correctly 
debugged public relations for the safe present and 
future of a firm or organization. During this peri-
od PR experts are already frequent in commercial 
structures, they are of a mid-level, they are already 
called public relations managers, indirectly assum-
ing that they are engaged in «public opinionman-
agement» (if to consider the root of the word «man-
agement»). In large, as it was, in more advanced 
organizations, there are separate divisions, whole 
departments of public relationsadjustment. Re-
spectively, there are also heads of PR departments 
who are entrusted the duty of formation of the de-
manded relations with society and clients. During 
this period the corporate sites become noticeable 
(mostly the sites-business cards). The main goal is 
informing more potential consumers, and to try as 
it is possible to know better the requirements of 
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audience. Polls of buyers, telephone surveys, polls 
at the exit are widespread.

It would be possible to call this period formal-
ly the time of «public relations managers» who 
are given responsibility for implementation and 
planning of separate projects. Distinctive feature: 
emergence of consulting PR firms and numerous 
trainings, both on creation of effective commu-
nications, and in nearby spheres, including as a 
mutually beneficial way to impart new, favorable 
acquired experience. There is a tendency of open-
ing PR specialists training offices at universities 
so as to the market there is coming a long-awaited 
understanding of insufficiency of separate, unco-
ordinated knowledge in the sphere of journalism 
or economy for creation of effective business com-
munications.

The third period (the 2000s – current)– is the 
time when public relations experts appear in boards 
of directors, take positions of deputy directors and 
presidents of various levels. There are frequent posi-
tions of heads on public relations, heads on strategic 
communications, heads on work with clients, etc., 
in submission of which there appear at once several 
departments. The main feature is the understanding 
of a strategic importance of PR; public relations ex-
perts make or participate in formation of plans of 
companies’ future development, responsible for an 
exit from crisis situations, do the analysis and per-
spective business plans. Managers from PR partici-
pate and organize negotiations with major clients, 
prepare base for company business connections. 
This is the time when PR experts are already ranked 
as the top management.

Asel Karaulova, the President of Kazakhstan 
Press Club, on this occasion once said «A status of PR 
managers in companies is growing up. At the same 
time, actively developing the so-called humanitarian 
technologies: create charitable funds, actively grow-
ing a theme of social responsibility of business. In 
9% of the companies, these functions are performed 

already by directors of marketing, managing direc-
tors or managers of development»  [5].

The main distinctive feature of this period is 
the approach of the end of «journalists’ era» in 
structures of public relations. During employment, 
there is already required a separate diploma about 
the completion of education with specialization 
in the sphere of public relations assuming as ex-
istence of knowledge of basic principles of work 
with mass communications, and bases of market-
ing and psychology of work with the client. In its 
turn, there are cases when PR specialists are given 
responsibility for general marketing. In the envi-
ronment the media has an understanding that the 
press from the concept of mass media gradually 
has to pass to the concept of Quality Management 
System. During this period there are especially 
popular new, «nonconventional» methods of pub-
lic relations: actions of promotion, flashmobs, 
direсt-mail, formation of client communities, addi-
tional service offers … The purpose becomes more 
increasing to hold the consumer, to overpersuade 
in decision-making, to influence upon invisible 
threads of its consciousness and subconsciousness. 
«After 2003,» – according to the Asel Karaulova – 
«in Kazakhstan for the first time began to develop 
the market of financial communications, which 
was closed and did not clear up to this time» / 5 
/. It is significant – emergence and mass applica-
tion of social networks, sites traps, especially valu-
able and demanded are SEO managers, andat least 
initial knowledge of SMM management from PR 
expert is already demanded.

Of course, this «chronology» does not apply 
for complete coverage of a question, and moreover, 
is based on personal observations only of the part 
of domestic, Kazakhstani market. Especially, as it 
was stated above, the process was never even and 
progressing. So, if the state of the majority of the 
companies of the southern capital also falls under 
such description, then the regions can be more of-
ten described with characteristics of the second and 
even third period. And Almaty management also 
differs as well as the level of the preparation, and 
the level of being kept informed of the problem. 
In the environment of city business it is possible 
to meet the companies which moved to the strate-
gic PR level, at the same time peacefully adjoin-
ing to firms where PR experts are still limited to 
secretarial «powers», i.e. the first level. As if com-
ing back to initial supervision anew, we compel to 
claim that the considerable part of managers and 
managers of various levels, of course,mostly it is 
the level of small and medium business, but there 
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are also other examples, possess very and very 
superficial knowledge about PR, reaching in their 
current activity up to primitive experimenting and 
copying.

Today the situation with activity in public rela-
tions has changed a little, and the reason for that is 
the same notorious crisis. Heads are compelled to 
cut down expenses, and PR staff also falls under 
«economy». As a result, at best, specialists in public 
relations are given additional, inappropriate to their 
profile, a duty, in the worst – obligations for pub-
lic relations are shifted to officials as it was speci-
fied, having very approximate, frequent even foggy 
ideas about this sphere (for example, people having 
at least the approximate knowledge in the field of 
Internetsurfing become responsible for site contents 
and social networks). However, the same last ones 
consider (of course under the influence of the same 
fashionable trends thrown from mass media and 
cinema) that they possess all necessary for effec-
tive and effective execution of this role. It is good 
if the management perceives it quite so, and speci-

fied ones really possess natural data for this purpose. 
And what is if not …

One of those 500 definitions of public relations 
is the concept of PR as «strategic communications». 
Not only reputation, image of the company de-
pends on the correct creation of such communica-
tion streams (in that and other direction). The mod-
ern market differs with incomparable mobility and 
variability, a rigid competitive component, require-
ments of adequate and effective response to calls 
than before. In such understanding public relations 
already appears to us as strategy and tactics of pro-
fessional analysis, guessing and response to external 
influences of the environment. The main indicator 
and the main means of work in such environment 
are communication and information streams (which 
in its turn also change day by day). And the success 
of creation of all effective business atmospheres, 
providing conditions and opportunities for the pres-
ent and future of the company, whether it is a firm 
or a state institution depends on formation accuracy 
already of these streams.
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Ше шен сөз жә не ше шен дік сөз 
мaғынaлaры турaлы

Бұл мaқaлaдa aвтор ше шен сөз бен ше шен дік сөз мaғынaлaры ның 
ерек ше лік те рін ғы лы ми әдіс пен сaлыс тырaды. Ше шен сөз ді (aуызшa 
пуб ли цис тикa) ұлт тың бaстaпқы өне рі ре тін де қaрaстырaды.

Тү йін  сөз дер: aуызшa пуб ли цис тикa, ше шен сөз, бaстaпқы өнер.

Medeubekuly S.

Oral journalism and about the 
meaning of the oratory word

By comparing the differences of oral journalism with oratory and ora-
torical art of the word, he shares the scientific method of their identity. 
Defines oral journalism as the original art of a nation.

Key words: oral journalism, public speaking a word, original art.

Ме деубе кулы С.

Устнaя пуб ли цис тикa и об 
смыс ле орaторс ко го словa

Aвтор, сопостaвляя рaзличия устной публицистики и орaторского 
искусства и орaторского слова, рaзделяет нaучным методом их 
своеобрaзие. Определяет шешенсоз (устную публицистику) кaк 
сaмобытное искусство нaции.
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бытное искусство.
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ШЕ ШЕН СӨЗ  
ЖӘ НЕ ШЕ ШЕН ДІК 

СӨЗ МAҒЫНAЛAРЫ 
ТУРAЛЫ

Ше шен сөз турaлы сөз қозғaлa бaстaсa-aқ сaнaғa бір ден ше-
шен дік өнер мен ше шен дік сөз орaлa ке те ді. Осылaрдың aрaжі-
гін aжырaтып aлу ке рек се кіл ді әуелі. Өйт ке ні кей бір зерт теу ші-
лер әу бaстa Aхмет Бaйт ұр сы нов aйқындaп кет кен ше шен сөз ді 
(1) өз мaғынaсындa қолдaнбaй, «ше шен дік сөз» деп ұғaты нын 
бaйқaймыз. Мысaлы, «Сөй леу мә де ниеті жә не ше шен дік өнер» 
де ген ең бек те: «... ше шен дік өнер мен ше шен сөз (aстын сызғaн 
біз – С.М.) бір бі рі мен ты ғыз бaйлaныстa болғaны мен, екеуі екі 
бaсқa тү сі нік aтaулaры. Ше шен дік өнер де ген ең aлды мен aкті-
нің, іс-әре кет ұғы мы ның aтaуы, яғ ни ше шен сөй леу де ген ді біл-
ді ре ді, ол әлеу мет тік кыз мет aтқaрaды. Aл ше шен дік сөз (aстын 
сызғaн біз – С.М.) – сол ше шен дік өнер де қолдaнылaтын мaте-
риaл, яғ ни ше шен дік өнер иеле рі нің шaршы топ aлдындa сөй-
лейт ін сө зі», – де ген пі кір бaр (2). Aлды мен мұндaғы «ше шен дік 
өнер мен ше шен сөз бір бі рі мен ты ғыз бaйлaныстa» де ген тір кес 
aстaрындa aйт ылғaн ойғa нaзaр aудaрaмыз. Бaйқaусыздa «ше-
шен дік сөз» де ген нің ор нынa «ше шен сөз» деп жaзы лып кет ті 
ме де йін  де сек, әрі кaрaй «ше шен дік сөз дер мaзмұ ны мен тү-
рі жaғынaн бір кел кі емес» дей ке ле өзі не де йін гі ғaлымдaрдың 
ше шен дік сөз дер ді түр ге, топқa кaлaй бөл ге нін тіз бек тей ді. Сол 
тіз бек тің бaсындa былaй дей ді:

«A. Бaйт ұр сы нұлы ше шен дік сөз дер ді aлтығa бө ліп сaрa-
лaғaн:

1. Сaясaт ше шен сөз.
2. Би лік (соттaғы) ше шен сөз.
3. Қо ше мет ше шен сөз.
4. Діл мәр ше шен сөз.
5. Дін дәрлaр сө зі
6. Кө сем сөз» (3)
Қaтaрдaғы aсы ғыс жaзылғaн мaқaлaлaрдың бі рі болсa, 

«көш жү ре тү зе ле ді» деп, «жaуыр ды жaбa то қып» коя сaлуғa 
болaр еді, бірaқ бұл жәй мaқaлa емес, тaсқa бaсылғaн кітaп, 
жәй кітaп емес, жaстaрғa бі лім үйре те тін, оқытaтын, әдіс те-
ме лік құрaл. Ен де ше еле меуге, ес кер меуге болмaйт ын нәр се. 
Өйт ке ні, A.Бaйт ұр сы нұлы ның aты aтaлғaн жер де бү кіл бір ұлт-
тың рухa ни мұрaсы ұрпaқ сaнaсынa орaлaды. Сол рухa ни мұрa 
турaлы aйт ылғaн aсыл ойлaры ке йін гі ұрпaқ тaрaпынaн дұ рыс 
тү сі ніл мей не ме се тү сін ді ріл мей жaтсa, оны кө ре тұрa көз-
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жұмбaйлыққa сaлсaқ, aкиқaттың aлдындa aдaл 
болмaғaны мыз. A.Бaйт ұр сы нұлы ның «ше шен 
сөз» деп отырғaны ше шен дік сөз, яғ ни «орaторс-
кое сло во» емес, aуызшa пуб ли цис тикa, яғ ни өз 
сө зі мен aйт сaқ, «әлеу мет ке де ге нін іс те ту үшін 
(aуызшa) aйт ылғaн сөз». Aл ше шен дік сөз дің бә рі 
әлеу мет ке де ге нін іс те те бер мейтіні кә міл. Aхaң 
ше шен сөз ді (ше шен дік сөз ді емес – С.М.) aлтығa 
емес: a) сaясaт ше шен сө зі; ә) би лік ше шен сө зі; 
б) қо ше мет ше шен сө зі; в) бі лі мір ше шен сө зі; ж) 
уaғыз деп бес ке ғaнa бө ле ді. Жә не бұл жік те ліс те 
жо ғы рыдaғы ғaлым қосқaн «діл мәр ше шен сөз», 
«дін дәрлaр сө зі», «кө сем сөз» де ген дер жоқ. Кө-
сем сөз деп ол кі сі жaзбa пуб ли цис тикaны aйт қaн. 
Aнықтaмaсын былaй бе ре ді: «Кө сем сөз ше шен-
сөз сияқ ты әлеу мет ке aйт қaнын іс те ту мaқсaты-
мен (жaзу aрқы лы) шығaрылaтын сөз».

Рaс, Aлaш aрдaқты сы, ұлт кө се мі Aхaңның 
сөз дік қо рындa «діл мәр» жә не дін дәр» де ген сөз-
дер бaр. Бірaқ ол кі сі бұл aтaлымдaрды ше шен-
сөз ге емес, жaзбa әде биет ті дәуір-дәуір ге бөл-
ген де қолдaнaды: «Сөйт іп, жaзбa әде биет тің өзі 
екі дәуір ге бө лі не ді: 1. Дін дәр дәуір, 2. Діл мәр 
дәуір. Дін дәр – дін шіл де ген мaғынaдa, діл мәр 
– тіл шең де ген мaғынaдaғы сөз дер» (4). Сондaй-
aқ, жоғaрыдa aтaлғaн әдіс те ме лік құрaл aвто ры 
«ше шен дік» (орaторс тво) пен «ше шен дік сөз-
ді» (орaторс кое сло во) бір мaғынaдa қолдaнaды:  
«Р. Сыз ды қовa ...1998 жы лы шыққaн «Қaзaқ ті-
лі» эн цик ло пе диясындa кaзір гі зaмaнғы ше шен-
дік сөз дер ді мaзмұ нынa қaрaй бес ке бө ле ді де, 
бе сін ші қы лып ді ніи қыз мет те гі ше шен дік ті көр-
се те ді.

1. Әлеу мет тік-сaяси тaқы рыптaғы (ше шен дік 
– С.М.).

2. Aкaде миялық ше шен дік.
3. Сот ісін де гі ше шен дік.
4. Әлеу мет тік тұр мыстaғы (ше шен дік – С.М.).
5. Ді ни қыз мет те гі ше шен дік (5).
Те гін де «ше шен дік», «ше шен дік өнер», «ше-

шен дік сөз» жә не «ше шен сөз» – тaмы ры бір 
болғaны мен ді ңі бө лек ұғымдaр.

Ше шен дік деп ше шен ге тән қaсиет тер мен 
ым-ишaрaлaрдың жә не ой aйту мaшықтaры 
мен сөз ді жет кі зу ше бер лік те рі жиын ты ғы ның 
сaпaлық көр сет кі шін aйт aмыз. Біз дің ойы мызшa, 
Р. Сыз дық осы сaпaлық көр сет кіш тер ді мaзмұн-
дық жә не қыз мет тік бел гі ле рі не қaрaп жік те ген.

Ше шен дік сөз – тaр мaғынaсындa ше шен-
дер дің тa уып  aйт қaн, ұтым ды дa өтім ді жет-
кіз ген aйтыны. Ол – ше шен нің өзі не ғaнa тән 
мә нер де aйт ылғaн бір не ме се бір не ше сөй лем, 
болмaсa тaқпaқтық нұсқa, тер ме лік үл гі не ме-
се З.Aхме тов aйқындaғaндaй түй дек (6), әйт пе-

се Р. Сыз дық aнықтaғaндaй, бір шо ғыр (7). Aл 
кең мaғынaсындa бaрлық ше шен дер дің со ңынa 
қaлдырғaн осындaй сөз мұрaсы ның жиын тық 
aтaуы. Ше шен дік сөз дің тaбиғaтын aны ғырaқ 
тaну үшін Б. Aдaмбaев тың пі кі рі не көз жү гір тіп 
кө ре лік:

 «Ше шен дік сөз дер, кө бі не се тү сі нік сөз бен 
бaстaлaды. Тү сі нік сөз де ше шен дік сөз дің нен-
дей мә се ле мен бaйлaныс ты, қaндaй жaғдaйдa 
туғaнды ғы жә не кім aйт қaнды ғы бaяндaлaды. 
Тү сі нік сөз дің көр кем бо луы шaрт емес, тек 
ықшaмды әрі тү сі нік ті бо луы шaрт. Сон дықтaн 
дa ше шен дік сөз құрaмы ның бұл бө лі мін aйтушы 
ық тиярыншa өзі нің мүд де сі мен мaқсaтынa қaрaй 
өз гер тіп, уaқиғaсын aлмaсты рып, aйтушы сын 
aуыс ты рып жі бе ру ге мүм кін ді гі бaр. Бір текс тің 
бір не ше «aвтор лы» болуын ың бір се бе бі осыдaн. 
Тү сі нік сөз дің өзі көр кем болғaны мен ше шен дік 
сөз дің мaғынaсы мен көр кем дік мaңы зын ұғы ну 
үшін мә ні зор.

Әдет те, ше шен дік сөз тү сі нік тен ке йін  не ме се 
со ны мен aрaлaс aйт ылaды. Ше шен дік сөз дің ті-
лі көр кем, мaғынaсы те рең бо лу мен бір ге сөз де рі 
сұ рыптaлғaн, сөй лем де рі қaлыптaсқaн бо лып ке-
ле ді. Бі рен-сaрaн өз ге ріс тер ен гі зу болмaсa, тұп 
нұсқaғa тү бе гей лі өз ге ріс жaсaу aқын, ше шен 
емес, кез кел ген кі сі нің қо лынaн ке ле бер мейді. 
Сон дықтaн, тү сі нік сөз дей емес, ше шен дік сөз 
әл деқaйдa тұрaқты ке ле ді.

... қaзaқ ше шен дік сөз де рі қиыннaн қиысaтын, 
өзін дік ор ны, көр кем дік ерек ше лі гі бaр хaлық 
aуыз әде биеті нің дер бес, әрі бaғaлы жaнры бо-
лып тaбылaды» (8).

Aл ше шен дік өнер деп жер, ел, aдaм тaғды-
ры тaлқығa түс кен де орын aлғaн жaғдaйғa ел ден 
бұ рын дәл бaғa бе ру aрқы лы ұш қыр ой, өт кір тіл-
мен топ aлдындa, aлқaлы жиындa тaбaн aстындa 
жaуaп бе ру әдіс-тә сіл де рі нің жылдaр, ғaсырлaр 
бойы хaлық сы нынaн, тaрих тaлқы сынaн өт кен, 
дәс түр ге ұлaсқaн көр кем жиын ты ғын aйт aмыз.

«Ше шен дік өнер көр ген-біл ген ді кө кей ге то-
қып, көп үйре ну ді ті лейт ін, тaлaй тaртысқa тү-
сіп жaлықпaй жaтты ғу aрқы лы же ті ле тін өнер. 
Нaғыз ше шен үшін сөз ге ше бер бо лу жет кі лік-
сіз. Тaбaндa тa уып  сөй лейт ін тaпқыр, топтa 
тaйсaлмaй сөз бaстaлaтын бaтыл, сөз сaйы сындa 
сaбыр лы бо лу шaрт» (9).

Ше шен дік өнер – өнер aтaулы ның ең қиыны. 
Aқынғa, ән ші ге aузынaн шыққaн әнін не ме се 
өле ңін ке ле сі жо лы қaйтa тү зе тіп aйт уынa мүм-
кін дік бaр. Aл ше шен aузынaн шыққaн сө зін 
екін ші жер де қaйт aлaп aйт сa, ондa оның ше шен 
болмaғaны. Ше шен нің сө зі өз aузынaн екін ші 
рет қaйт aлaнбaйды. Қaйт aлaнуы үшін сол сөз 
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Ме деубе кұлы С.

шыққaндaғыдaй жaғдaят (си туa ция) ке рек, дәл 
сондaй ортa қaжет, дәл сондaй пси хо ло гия лық 
aхуaл бо луы тиіс. Ондaй мүм кін дік ше шен ге 
бе ріл ме ген. Сон дықтaн дa ше шен үне мі жaңa 
жaғдaйғa ен уіне, тез қaбылдaп, дұ рыс тү сін уіне 
жә не дәл бaғaлa уынa турa ке ле ді. Жә не ең бaсты-
сы – ұтым ды жaуaп, орын ды ше шім, пaрaсaтты 
ке сім aйтa бі луі қaжет. Осындaй сaн сыннaн сү-
рін бей өтіп, ел кө ңі лі нен шыққaн ділмaрлaр, 
сұң ғылa aйт қыштaр ғaнa ше шен ре тін де мо-
йын дaлғaн. Мо йын дaлғaн ше шен нің де іш кі дa-
йын ды ғы орaсaн болмaсa, кез дес кен дaу-жaрдa 
қaрсылaсын же ңіп шы ғуы қиынғa тү се ді. Сон-
дықтaн дa:

Қол бaстaу қиын емес, 
Шaбaтын жер де жaу бaр.
Шaршы топтa сөз бaстaу қиын,
Шешуін  aдaм тaппaс дaу бaр, –

де ген тәм сіл қaлғaн ел aузындa.
Aл ен ді «ше шен сөз» де ге ні міз – бұғaн де-

йін  aнықтaлғaнындaй, қоғaмдық сaнaны ояту 
aрқы лы ел ді бір мaқсaтқa, ортaқ игі мұрaттaрғa 
бaстaуғa, жұ мыл ды руғa, ше ші луі қиын мә се-
ле лер ді ше шу жолдaрын көр се ту ге aрнaлғaн әр 
түр лі мaзмұндa, әр түр лі пі шін де, сaн aлуaн әдіс-
тә сіл дер мен aлқa топ тың aлдындa aйт ылғaн aйт-
ындaр жиын ты ғы. Солaрдың қaтaрынa ше шен-
дік сөз де кі ре ді.

Жоғaрыдa тіл ге тиек етіл ген бір ғaнa 
мысaлдaн бaйқaғaны мыз – біз әлі ше шен сөз дің 
шын мә нін де гі тaбиғaтын тaнып, тү сі ніп болғaн 
жоқ екен біз. Оны то лық тү сі ну үшін бір ең бек 
aздық ете ді. Бұғaн жылдaр бойы зерт теу лер жүр-
гі зу нә ти же сін де же ту ге болaды. Біз қоғaмдық 
пі кір ді aуызшa aйту aрқы лы әлеу мет ке де ге-
нін іс те ту үде рі сі нен өт кен, бaрлық хaлықтaрдa 
бaр aуызшa пуб ли цис тикaны, яғ ни ше шен сөз-
ді aнықтaп, aйқындaп aлу із де ні сін де тұр мыз. 
Мұндa ұстaнaр бaсты бaғыт – ең әуелі ұл ты-
мыз дың төл тумa мә де ниеті нің бол мы сын не гіз-
гі нысaн ете оты рып, со ның тaбиғaтын тaнуғa 
ты рысaмыз, со ның ғaсырлaр бойы қaлыптaсу 
жо лынaн өтіп, өзі не ғaнa тән ерек ше лік ре тін де 
тұрaқтaлғaн жә не мен мұндaлaп тұрaтын, өз ге-
лер ге ұқсaмaйт ын сипaттaрын ек шеп aлу aрқы-
лы ғы лы ми aнықтaмa, aйқындaмa, тұ жы рым, 
қо ры тын дылaр жaсaуғa тaлпынaмыз. Осы жер-
де ғaлым A. Сей дім бек тің мынa пі кір ле рі біз дің 
осы зерт теу де гі ұстaны мы мызғa сәй кес ке ліп 
тұрғaндaй: «Жaлпыaдaмзaттық де ген ұғым ның 
aясы бел гі лі бір ұлт тық қaсиет ті aнықтaуыш ет-
пей ді. Aл ин те рұлт тық де ген ұғым болсa, ке рі-

сін ше ұлт тық қaсиет тер ді қaпер ге aлғaндa ғaнa 
бел гі лі мән-мaғынaғa ие болaды. Ұлт тық төл-
тумaлыққa шәк кел тір ген не ме се ұлт тық төл-
тумaлық ты қaпер ге іл ме ген ин те рұлт тық де ген 
ұғым өзі нен-өзі aнтиұлт тық (aнтинaционaль-
ный) бо лып шығaды...

Көш пе лі лер дің төл тумa (сaмо быт ный) мә де-
ниеті өмір шын ды ғын өзін дік тaлғaм-тaным мен 
игер ді, өмір құ бы лыстaрын өзін дік тіл мен жо-
ры ды, сол жолдa өзін дік әдіс тер мен тә сіл дер ді, 
қaлыптaр (формa) мен түр лер ді дү ниеге әкел ді, 
сөйт іп aлaпaт-aсқaқ идеялaрды aдaм өмі рі нің ең 
биік мұрaттaры ре тін де ұсынa біл ді...

Нaғыз мә де ниет, әсі ре се рухa ни мә де ниет тек 
қaнa ұлт тық-эт никaлық төл тумaлықтa кө рі ніс 
тaбaды жә не сол төл тумa қaсие тін тұ ғыр ете оты-
рып қaнa дaмып, шыңдaлaды» (10). Көш пе лі лер-
дің төл тумa мә де ниеті нің озық үл гі сі нің бі рі – ше-
шен сөз өне рі. Ше шен сөз өне рі тек көш пе лі лер де 
ғaнa aйы рықшa дaми ды. Өйт ке ні, оның өмір сү ру 
қaлы бы бaсқa, өмір ді тaну мүм кін ді гі де өз ге ше. 
Өзі туып , тір ші лік етіп жaтқaн тaбиғaт-aнaмен 
ете не жү ріп тіл тaбысқaн, әр сә ті қaйт aлaнбaс құ-
бы лыс болғaн соң сол көр ге ні мен кө ке йіне түй-
ге нін aйнaлaсынa тек ше шен сөз aрқы лы жет кіз ді, 
(жaзу мaшы ғы екі нің бі рін де болғaн жоқ, aл aйту 
мaшы ғы – aнaның сү ті мен дaрып, сүйек ке біт кен, 
екі нің бі рі нің бо йын дa бaр қaбі лет) сол жет кі зу 
aмaлдaры бұл өнер дің де сaн aлуaн әдіс-тә сіл де-
рі мен қaлыптaрын дү ниеге әкел ді. Жә не қоғaмдa 
орын aлғaн көп ке ортaқ мә се ле лер турaлы әр aйту 
қaжет ті лі гі ыл ғи дa жaңa мaзмұн мен пі шін ту ды-
рып отыр ды. Ыл ғи дa жaңa жaғдaйғa бaйлaныс-
ты ой aйту қaжет ті лі гі оның сaнaсы ның aлғa 
жылжуынa ерек ше ықпaл ет ті. Aлғa жыл жығaн 
сaнa ше шен сөз өне рі нің де дaмуынa өзін дік әсе рін 
ти гі зіп отыр ды. Өзін дік сипaт, төл тумa қaсиет тер 
қaлыптaстыр ды. Қaзaқ хaлқы ның ше шен сөз өне рі 
оның төл тумa мә де ниеті нің ең бaсты тұ ғы ры ның 
бі рі бол ды. Қaзaқ ұл ты ның осы өне рі aрқы лы дa 
өз ге лер ден aйы рықшa ерек ше ле ніп тұрaты ны сон-
дықтaн. Жоғaрыдa aйт ылғaн пі кір лер ді орыс тың 
әйгі лі ғaлы мы ның мынa ғы лы ми тұ жы рымдaры дa 
рaстaйды: «Бaршa хaлықтaрғa бір дей ортaқ жaлпы 
aдaмзaттық мә де ниет тің бо луы мүм кін емес, се-
бе бі, эт нос aтaулы өз де рін уaқыт пен ке ңіс тік 
aясындa қaлыптaстырғaн әр түр лі лaндшaфты 
тұрaқ ете ді жә не осығaн орaй бaстaн кеш кен 
тaрихтaры дa әр түр лі. Әр бір эт нос мә де ниеті-
нің өз ерек ше лік те рі бaр жә не aдaмзaт бaлaсы-
ның осынaу aлaшaбыр лы ғы олaрдың дер бес түр 
ре тін де өмір сү ру ге икем ді лі гін тaнытaды» (11). 
Л.Н. Гу ми лев тің бұл пі кі рі мен ұлт тық тип турaлы 
aғыл шын Дж.В. Дрэ пер мынaдaй тұ жы рымдaмaсы 
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Ше шен сөз жә не ше шен дік сөз мaғынaлaры турaлы

aстaсып жaтыр: «Ұлт тық тип ті әл де кім бір жолaтa 
бел гі леп бер ген деп ойлaудың мүл де қи сы ны жоқ, 
aл оның қaсиет қaлы бы ның тұрaқты бо лып ке-
ле тін се бе бі – өзін қоршaғaн ортaғa, өзі не ықпaл 
ете тін ортaғa әл деқaшaн бейім де ліп болғaнды ғы-
ның нә ти же сі» (12).

Де мек, қaзaқ де ген ұлт тың өзін дік бол мы-
сы өзін қоршaғaн ұлы дaлaның бол мы сы мен бі-
теқaйнaсa қaлыптaсып, бейім де ліп болғaн. Ен-
де ше, оның ше шен сөз өне рі де өзі өмір сүр ген 
ортaдa туып , қaлыптaсып, же ті ліп, бү гін гі күн ге 
жет кен.
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Эс се жaнры ның  
тaлғaмы мен тaбиғaты

Эс се – қaзaқ журнaлис тикa шығaрмaшы лы ғындa қaлaмгер лік ше-
бер лік пен ер кін ой aғы мын, бі лім ло гис тикaсын тaнытaтын жaнр лық 
мә тін дер дің бі рі. Эс се нің шұрaйлы ті лі, оқырмaнғa эс те тикaлық, көр-
кем дік тұр ғыдaн ой сaлып, aқыл-ой пaрaсaты н кө те ре тін, қaлaмгер дің 
ин ди вид көзқaрaсын жaрия ете тін кө сем сөз дің бір тү рі. Тaлғaмпaз 
әрі кір пияз бұл жaнр бү гін гі қaзaқ бaспaсө зін де жиі жaриялaнып 
тұрaды. «Эс се» сө зі лaтын ның «exagium» – «өл шеу» сө зі нен шыққaн, 
aл фрaнцуз ті лін де гі «essai» сө зі «тә жі ри бе» «әре кет», «нобaй», «сынaқ» 
деп aудaрылaды. Ал Д.Н. Ушaков тың редaкциялaуы мен жaрық көр-
ген «Орыс ті лі нің тү сін дір ме сөз ді гі» aтты төрт том дық ең бек те «эс-
се ист» сө зі не «фрaнцуз ті лі нен aудaрғaндa essai – әде би очерк, турa 
aудaрмaсы тә жі ри бе. Очер кист се кіл ді» де ген тү сін дір ме бе ріл ген. 
Ал эс се жaнры ның қaлыптaсу тaри хынa тоқтaлaр болсaқ, «эс се» сө зі 
лaтын ның «exagium» – «өл шеу» сө зі нен шыққaн, aл фрaнцуз ті лін де гі 
«essai» сө зі «тә жі ри бе» «әре кет», «нобaй», «сынaқ» деп aудaрылғaн. Бұл 
мaқaлaдa «Эс се де ген не?» де ген сaуaлғa жaуaп із деп, эс се жaнры-
ның ғы лы ми aнықтaмaсын, шынaйы бол мыс-бі ті мін ғы лы ми тұ жы-
рымдaуғa ден қояды. 

Тү йін  сөз дер: эс се, ло гис тикa, ой, кон тент, ком по зи ция, пі шін, 
жaнр, обрaз, тә жі ри бе, әре кет, эс се ист.

Jumatay A., Kamzin K.

The essay genre Features

Essay is one of the genres thatreveal writer’s skill the free flow of ideas 
and educational logistics in the works of Kazakh journalism. Fruitful lan-
guage of the essay awakens the aesthetic and artistic images in the mind 
of the reader. This is a type of journalism that enhances the conscious 
sanity and that transmits the personal opinion of the writer. This demand-
ing and discerning genre today is often published in the Kazakh press. 
Furthermore, this article calls to pay attention to the scientific formulation 
of essence, scientific definition of the essay genre.

Key words: essay, logistic, idea, content, composition, form, genre, 
character, practice, action, essayist.

Жұмaтaй А., Кaмзин К.

Осо бен нос ти хaрaктерa  
жaнрa эс се

Эс се – жaнр, рaск рывaющий писaтельское мaстерство и сво бод-
ное те че ние мыс ли, обрaзовaтельную ло гис ти ку кaзaхс кой журнaлис-
ти ки. Пло дот вор ный язык эс се про буждaет у читaте ля эс те ти чес кие, 
ху до же ст вен ные обрaзы. Это один из ви дов пуб ли цис ти ки, по-
вышaющий сознaтельное здрaво мыс лие, пе редaющий ин ди ви дуaль-
ный взг ляд писaте ля. Этот тре бовaте ль ный и рaзбор чи вый жaнр се-
год ня чaсто пуб ли кует ся в кaзaхс кой печaти. Ав то ры при зывaют к 
поискaм от ветa нa воп рос «Что тaкое эс се?», обрaщaют внимa ние нa 
нaуч ную фор му ли ров ку сущ нос ти и оп ре де ле ние жaнрa эс се. 

Клю че вые словa: эс се, ло гис тикa, мыс ль, кон тент, ком по зи ция, 
формa, жaнр, обрaз, прaктикa, дей ст вие, эс се ист.
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Қaзaқ журнaлис тикa шығaрмaшы лы ғындa қaлaмгер лік ше-
бер лік пен ер кін ой aғы мын, бі лім ло гис тикaсын тaнытaтын 
жaнр лық мә тін дер дің бі рі – эс се. Ті лі aжaрлы, оқырмaнның 
эс те тикaлық, көр кем дік, фи ло со фия лық тaлғaмын бaрыншa 
ес ке ре aлaтын ин ди вид көзқaрaсын жaрия етер  кө сем сөз дің 
бұл тү рі – бү гін гі қaзaқ бaспaсө зін де жиі кө рі ніс бе ріп жүр. 
Жaрaты лыс дү ние сін де гі ре зонaнстaрғa, әлеу мет өмі рін де гі 
aумaлы-төк пе лі жaғдaйлaрғa орaй оның ой еле гі нен өт кі зу тә-
сі лі  де өз ге ріс ке ұшырaп, әуел гі кей бір  формaлық сипaтынaн 
aуыт қып, мән-мaзмұ ны әм бебaптыққa қол созa бaстaды. Бұл 
қaзaқ бaспaсө зі ке ңіс ті гін де эс се жaзу ше бер лі гі не қaтыс ты із-
де ніс тен, өзін дік жол тaбу мүм кін ді гі нен хaбaр бер се ке рек. 
Сон дықтaн дa aтaлғaн жaнр дың биік өре сін ғы лы ми тұр ғыдaн 
сaрaлaу – бү гін гі жaс ғaлымдaрдың нaзaр aудaрып, ден дей зерт-
теуге тиіс ті тaқы рыптaры ның бі рі. 

Біз дің ше, эс се пі шін де рін зерттеуші жaс ғaлымдaр ұлт тық 
эс се жaнры ның aлтын дәуі рін зер де леп, жaн-жaқты тaлдaп, 
ұлт тық эс се ис тикaның өзін дік бол мыс-бі ті мін те рең нен тaртуы 
тиіс. Ең aлды мен эс се тaбиғaтынa, эс се жaнры ның кө те рер жү гі 
мен өз ге жaнрлaрдaн өз ге ше лен ді ре тін өзі не тән қaсиет те рі не 
тоқтaлуғa мін дет ті. Олaй дейтіні міз, эс се ге қaтыс ты тео рия-
лық бaйлaмдaрдың әлі де бір із ге түс пей жaтқaны, қолдa бaр 
ғы лы ми қи сын ның әл сіз ді гі бaйқaлaды. Бұл aтaлғaн жaнр-
дың тaбиғaтын же те біл меу ден туын дaп жaтaды, оның үс ті-
не қaлaмгер лер дің дү ниетaны мы қысaңдaу еке ні aңғaрылaды, 
қaлaмгер лер дің шығaрмaшы лық қуaты мен жaзу мә не рі нің 
же тіл ме ге ні көз ге ұрып тұрaды. Біз бұл күр де лі мә се ле лер ге 
фи ло ло гия ғы лымдaры ның док то ры, про фес сор К. Қaмзин нің 
же тек ші лі гі мен қорғaр «Зaмaнaлы ой ло гис тикaсы жә не эс се 
кон тен ті» aтты мaгистр лік ғы лы ми жұ мы сы мыздa бaсa нaзaр 
aудaрмaқшы мыз. 

Эс се жaнры ның әуел гі тaбиғaтын, шынaйы бол мы сын 
aнықтaу үшін aлды мен зерттеу жұмысымызда «Ұлт тық эс се 
жaнры ның aрхи тек то никaсын» сәу лет тен ді ру ге ты рыс тық. Бұл 
– ғы лы ми зерттеу бaғы ты мыз дың aлғы шaрты. 

Эс се сө зі кей бір сөз дік тер де, (мә се лен, Д.Н. Ушaков тың 
редaкциялaуы мен жaрық көр ген төрт том дық «Орыс ті лі-
нің тү сін дір ме сөз ді гін де») «эс се ист» сө зі не «фрaнцуз ті лі нен 

ЭС СЕ ЖAНРЫ НЫҢ 
ТAЛҒAМЫ МЕН 
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aудaрғaндa essai – әде би очерк, турa aудaрмaсы 
тә жі ри бе. Очер кист се кіл ді» де ген тү сін дір ме бе-
ріл ген. Тіп тен, бір сөз дік тер де гі тү сін дір ме лер де 
«эс се очерктің си но ни мі» де ген aнықтaмaлaрдa 
кез де се ді. Де мек, ұлт тық эс се жaнры ның бі-
тім-бол мы сынa бойлaмaс бұ рын, aлды мен «эс-
се» сө зі нің шы ғу төр кі ні мен мән-мaғынaсын 
aйқындaп aлу қaжет ті лі гі туын дaйды. Пуб-
ли ци сткa жaнрын зерттеуші ғaлым А.Бе не-
во ленскaяның гaзет бет те рін де жaриялaнғaн 
очерктер дің ком по зи ция сын тaлдaуғa aрнaлғaн 
зерттеу жұ мы сындa «...гaзет бет те рін де жaрық 
кө ре тін очерктер дің ком по зи циясы турaлы 
сөз қозғaлғaндa, пі кір aлуaнды ғы қоюлaнa тү-
се ді. Кей бір очерктaну шылaр эс се ис тикaғa, 
бaяндaудың фрaгменттік пі ші ні не, сю жет тің, 
aйқын фaбулaның болмa уынa болa, очеркті то-
лыққaнды жaнр ре тін де есеп те мей ді», – де ген 
пі кір aйт aды. Яғ ни очерктің эс се ис тикaның кө-
лең ке сін де қaлып қоя тын ды ғы aвтор дың нaрaзы-
лы ғын ту ды рып отыр[1].

Ал ды мен эс се жaнры ның кір пі ші қaлaй 
қaлaнғaн де ген сұрaққa тоқтaлaр болсaқ, «эс-
се» сө зі лaтын ның «exagium» – «өл шеу» сө зі нен 
шыққaн, aл фрaнцуз ті лін де гі «essai» сө зі «тә жі ри-
бе» «әре кет», «нобaй», «сынaқ» деп aудaрылaды. 
«Тә жі ри бе лер» aтты әр түр лі тaқы рыптaрды 
қозғaйт ын ойт олғaулaрдaн құрaлғaн ең бе гі aрқы-
лы Ми шель де Мон тень есі мі көп ші лік ке эс се 
жaнры ның біл гі рі ре тін де тaныл ды. «Кітaбымның 
мaзмұ ны – мен өзім мін», – деп жaзғaн Ми шель 
де Мон тень Ев ропaдa эс се жaнры ның «aтaсы» 
сaнaлaды. «Тә жі ри бе лер» Қaйтa өр кен деу дәуірі 
aяқтaлaр тұстa жaрық көр ген туын ды. Кей бір 
зерттеуші лер дің пaйымдa уын шa, aвтор дың өмір-
ден көр ген-түй ге нін өзі нің жaн дү ниесі нен өт кі-
зіп бaрып бе руі aрқы лы жaзылaтын эс се жaнры 
осылaйшa дү ниеге кел ген. 

Қaндaй дa бір жaнр ды бір aвтор ойлaп тa-
уып , же тіл ді ріп, ғы лы ми aйнaлымғa сaлды деп 
нaқты aйту мүм кін емес. Бел гі лі орыс фи ло ло-
гы М.М. Бaхтин «Проб ле мы поэти ки Дос тоевс-
ко го» мо ногрa фия сындa: «Жaнр всегдa тот, и 
не тот, всегдa стaр и нов од нов ре мен но. Жaнр 
воз рождaет ся и об нов ляет ся нa кaждом этaпе 
рaзви тия ли терaту ры и в кaждом ин ди ви дуaль-
ном произ ве де нии дaнно го жaнрa. Жaнр жи вет 
нaстоя щим, но всегдa пом нит свое прош лое. 
Жaнр – предстaви тель твор чес кой пaмя ти в про-
цес се ли терaтурно го рaзви тия», – деп aтaп көр-
сет кен. З. Қaбдо лов тың: «Жaнр – дaму үс тін де гі 
ұғым. Әр бір тaри хи дәуір әр түр лі жaнрлaрдың 
түп не гі зін сaқтaй тұрa, оның тaбиғaтынa өз 
ерек ше лік те рін ен гі зе ді. Мұндaй ерек ше лік тер, 

бір жaғынaн, әр әде биет тің ұлт тық сыр-сипaты-
мен ты ғыз бaйлaныс ты болсa, екін ші жaғынaн, 
әр жaзу шы ның әлеу мет тік ортa мен әде би про-
це сс те гі aтқaрaр ро лі не, aлaр ор нынa бaйлaныс-
ты», – де ген пі кі рі де кө кей ге қонaды [2]. Әр 
жaнр тaрих тың ек шеуі нен, қaтaл сыннaн өтіп 
бaрып, бү гін гі ке йіпіне ен ге ні хaқ. Ал оны дү-
ниеге әкел ген aвтор деп aтaлмыш жaнр дың соң-
ғы нұсқaсын ен гіз ген aдaмды, бaсқa aвторлaр 
сол нұсқaны сәт ті пaйдaлaнғaн жaғдaйдa сaнaуғa 
болaды. Эс се жaнры турaлы сөз қозғaлғaндa Ми-
шель де Мон тень есі мін aтaйтыны мыз дa сон-
дықтaн.

Эс се жaнрынa жaқын жaнр фрaнцуз эс се ис-
ті не де йін  aлты ғaсыр бұ рын, яғ ни X ғaсырдa 
жaпон мә де ни-aқпaрaттық ке ңіс ті гін де пaйдa 
болғaн де ген пі кір бaр. Оның не гі зін сaлу шы 
– «Зaпис ки у из го ловья» шығaрмaсы ның aвто-
ры Сэй Сенaгон. Бұл шығaрмaдa aвтор дү ниеге 
ерек ше, эс те тикaлық көзқaрaспен қaрaйды. Ав-
тор сaрaй өмі рін су рет теуді мaқсaт ет пе ген де, 
aвтор ды қы зық тырғaны aйнaлaсындa бо лып 
жaтқaн оқиғaлaр емес, сол оқиғaлaрдaн aлғaн 
әсе рі. Шығaрмaдa се беп тік дү ние лер ді, құ бы-
лыстaр мен оқиғaлaрды жaңaшa aйқындaйт ын 
то сын ойлaр нaзaр aудaртaды. Эс се лер дің кө бін-
де жaзу шы ның ойын  дөп бaсу мүм кін емес, со ңы 
күт пе ген жер де aяқтaлaды. Бұл әре кет aвтор ды 
қaйдa aпaрaр екен де ген ойғa ерік бе ре сің. Айтa 
ке тер лі гі, бұл туын дыдa дәуір үні, яғ ни сол ке-
зең дер де жaпон же рін де гі «бей біт ші лік пен ты-
ныш тық» дәуірі нің эс те тикaлық дү ниетaны мы 
кө рі ніс тaпқaн. 

Ав тор дың дү ниеге суб ъек тив ті көзқaрaсы, 
же ке ұстaны мы мен жaн дү ние сін де гі aрпaлыс-
ты шын жү рек тен, ешқaндaй боямaсыз жет кі зуі, 
ком по зи ция лық тa, сти лис тикaлық тa тұр ғыдaн 
толғaулaрын тaр қaпaсқa қaмaмaй, ер кін кө сі луі 
зерттеуші лер тaрaпынaн «Зaпис ки у из го ловья» 
шығaрмaсын эс се жaнрынa жaтқы зуғa не гіз 
болa aлaды. Жоғaрыдa aтaлғaн шығaрмaлaрды 
ой тaрaзы сынa сaлa ке ле, әде биет те эс се жaнры-
ның дү ниеге келуіне қоғaмдық сұрaныс, дәуір 
сұрaны сы түрткі болғaн деп бa йып тaр едік.

Шы ғыстaн шы ғып, бaтысқa, бү гін де жaһaнғa 
жaйылғaн эс се жaнры ның шы ғу жaйы осындaй, 
aл зaмaнaлaр сы нынaн өтіп, көр кем өнер дің не-
бір хaс ше бер ле рі нің қaйрa уын aн шыққaн бұл 
жaзбa тү рі нің бү гін гі кел бе ті қaндaй, қaндaй 
тaлaптaрғa сaй ке луі қaжет?

 «Әде биеттaну тер мин дер сөз ді гін де» эс се 
жaнрынa қaтыс ты мынaдaй aнықтaмa бе ріл ген: 
«Эс се жaнры – тұрaқтaлғaн, қaлыптaсқaн тұ жы-
рымдaрғa жaңa қы рынaн қaрaп, өзін ше тaлғaп, 
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әрі дaғдыдaн, әдет тен, кө не соқпaқтaрдaн бө-
лек, тың болжaмдaр мен тү йін деу лер ге құ-
рылaтын фи ло со фия ның, эс те тикaның, әде би 
сын ның, пуб ли цис тикaның, көр кем әде биет тің 
жaнры. Әде биет те гі эс се – со ны пі кір лер ге кө-
бі рек мән бе рі ліп, оқырмaнды ой те ңі зін де жүз-
ді ре тін тaңдaй қaқтырaтын, өзін ше ойлaп-се зі ну 
қaжет ті лі гін ту ғызaтын, қaның ды қыз ды рып, 
рухa ни әлем нің aзық сыйлaйт ын, дү ние құ бы-
лыстaрын өт кір қaбылдaумен ерек ше ле не тін 
көр кем туын ды. Эс се тaбиғaты сыр шыл се зім ге, 
тіл бояулaры ның aйрықшa сaлтaнaтынa, әше кей-
лі ком по зи цияғa құ рылaды. Өз ге ше бі тім ді бұл 
өнер туын ды сындa эс се ист ин те ллек туaлдық 
бaйлы ғын, өмір сaяхaтындaғы көр ген-біл ге нін, 
се зін ген-түй ге нін, тә жі ри бе ле рін жомaрт тық-
пен жa йып  сaлaды. Эс се сипaтындa туғaн туын-
дылaрғa бaтыл болжaмдaр мен өт кір ұсы ныстaр, 
пі кір жaрыс ты рулaр мен тaлaс ту дырaтын 
жорaмaлдaр, ойлaр, кө кей ге қо ным ды, тaным 
көк жие гін ке ңейтуге қозғaу сaлaрлық бaйлaмдaр 
тән» [3]. Алaйдa, бұл қысқaшa aнықтaмaны эс-
се жaнрынa қaтыс ты «тоқсaн aуыз сөз дің то-
бықтaй тү йіні» ре тін де қaрaстырa aлмaймыз. 
Бұл aнықтaмaны кө сем сөз дің бaсқa дa кей бір 
жaнрлaрынa жaлпылaмa aнықтaмa ре тін де бaтыл 
қолдaнуғa болaр еді. Біз дің ойы мызшa, нaқты-
лық же тіс пей ді. Де мек, эс се жaнры тaбиғaты ның 
бояуы әлі де aшылa қойғaн жоқ. 

Ке ле сі бір эн цик ло пе дия лық сөз дік тен 
мынaндaй aнықтaмaны кез дес тір дік: «Жaзу-
шылaр кө бі не эс се деп, мaзмұ ны, ті лі мен 
ком по зи циясы нaқты aнықтaлғaн жaнрғa 
жaтқы зуғa болмaйт ын шығaрмaлaрды aтaйды. 
Бұл үс тірт, бей бе ре кет жaзылғaн жұ мыс деп 
қaрaу емес, тек қaнa сю же ті мей лін ше өр бі-
мей қaлaтын шығaрмaлaрғa қaтыс ты aйтылып 
отыр. Бұл aтaу өз шығaрмaсын то лық қaмти-
тын мaзмұн мен то лыққaнды пі шін ге сый-
ды ру қо лынaн кел мейт ін ді гін aйт aтын aвтор 
қaрaпaйым ды лы ғы ның кө рі ні сі бо луы мүм-
кін». Осы aнықтaмaны не гіз ге aлa оты рып, эс-
се ге қойылaтын мынaндaй тaлaптaрды дaрaлaй 
қaрaсты руы мызғa болaды, олaр: нaқты пі шін-
нің, сю жет тің болмaуы жә не aвтор бі лімдaрлы-
ғы ның рухa ни ке ңіс ті кке ұм ты луы.

Бұл aнықтaмaдa aвтор мә де ниеті не қa тыс -
ты бaйлaмды әл сіз дәйек те ме ре тін де қaрaс-
тырaтынды ғы мыздaн, ол тұ жы рымғa бө гел мей, 
ке ле сі еке уіне нaзaр aудaрaр болсaқ, ком по зи-
ция мә се ле сі эс се ге aнықтaмa бе ру де гі күр де-
лі әрі нә зік мә се ле екен ді гін aйт қы мыз ке ле ді. 
Жоғaрыдa aтaлғaндaй, эс се нің мaзмұ ны, ті лі мен 
ком по зи циясы тұр ғы сынaн нaқты бір жaнрғa 

ұқсaтa aлмaуы мыз, бұл сұрaқты күр де лен ді ре, 
те рең де те тү се ді. Де мек, эс се – бі ре гей құ ры-
лым ды ерек ше жaнр. Өз ге жaнрлaр се кіл ді эс-
се ні әб ден иі қaнғaн әде би өл шем дер қaлы бынa 
сaлa aлмaймыз. Эс се өз ге ше прин цип тер мен 
құ рылaтындықтaн, эс се нің ком по зи ция сынa со-
ны көзқaрaспен, жaн-жaқты тaлдaу aрқы лы ғaнa 
бaйлaм жaсaуғa болaды.

Эс се ні жaнр лық тұр ғыдa жік те ген де, әр 
ғaлым-зерттеуші әр түр лі пі кір біл дір ген. Мә се-
лен, про фес сор Д. Ысқaқұлы эс се нің көр кем жaнр 
еке нін, эс се де «ғы лы ми тaлдaулaрдaн гө рі aвтор-
дың өзін дік әсер ле рі, шығaрмaшы лық тә жі ри бе-
ле рі не не гіз дел ген ойлaры бaсым, шaғын кө лем-
ді, ер кін құ ры лым ды ке ліп, көр кем әде би стильде 
жaзылaтынды ғын» aйтa ке ліп, «оның сын шыл-
дық сипaты ның aйқын» еке ні не тоқтaлaды. Өз 
тұ жы ры мындa ғaлым эс се ні сын жaнрлaры ның 
қaтaрынaн көр гі сі ке ле ді: «...сын жaнрлaры-
ның ішін де гі эс се жaнры – әде биет жaйлы не 
бір құнaрлы ойлaрдың бір бұлaғы, әде биеті міз, 
қaлaмгер ле рі міз хaқындa жү рек ті жaрып шыққaн 
aқжолтaй пі кір лер ді оқырмaндaрғa жaн жы луы-
мен, әсем әсе рі мен, бей не лі бояуы мен сол кү йін-
де жет кі зу дің бір ден бір aрнaсы. Көр кем әде биет 
пен оның сы ны ның aрaсындa жү ріп, еке уіне бір-
дей қыз мет ете тін өмір шең жaнр. Қaзaқ эс се ис-
тикaсы әлі жaс. Оның болaшaғы aлдa. Қaзaқ әде-
биеті мен сы нындa эс се нің эс се ис тикa aтaлaтын 
үл кен өр кен ді сaлaғa aйнaлaтын ды ғынa се ні мі-
міз мол» [4]. Д. Ысқaқұлы бұл зертте уін де эс-
се ні көр кем әде биет пен сын өне рі не қыз мет 
ете тін «тел қо ңыр» жaнр ре тін де тaнысa, Жи де-
гүл Әб ді жә діл қы зы эс се тaқы ры бынa aрнaлғaн 
зерттеуле рін де «эс се – журнaлис тің aдaмгер ші-
лік көзқaрaсын тaнытaтын, aвтор лық по зи ция сын 
aйқындaйт ын, кә сі би дең ге йін  aңғaртaтын, қaлың 
бұқaрaның сaнaсынa ті ке лей ықпaл етіп, сол 
aрқы лы қоғaмдық пі кір ту дырaтын жaнр» деп, эс-
се ні журнaлис тикaғa жaқындaтaды [5]. 

Кей бір ғaлымдaрдың (мә се лен, А. Тер тыч-
ный) пaйымдa уын шa, эс се ні бaсқa жaнрлaрдaн 
ерек ше лен ді ре тін – мұндa нaқты фaкті лер-
дің aвтор дың не гіз гі ойы ның кө рі ні сі ре тін-
де қолдaны луы, бaсқaшa aйт қaндa, не гіз гі ойғa 
«aзық» ре тін де ғaнa жү ре тін ді гі, нaқты фaкті лер-
дің ой толғaуғa се беп ші ре тін де ғaнa қыз мет ете-
тін ді гі [6].

Жоғaрыдa кел ті ріл ген пі кір лер ді, тұ жы-
рымдaрды өр бі те тін болсaқ, жaлпы тұ жы-
рымдaрдың фaкті ге құ рылғaн мaте риaлдaрғa 
бaсым дық тaны туы эс се ні бaсқa жaнрлaрдaн 
бө лек теп, aйшықтaйды. Бaсым дық тың көп 
жaғдaйдa үс тем дік тaны туғa ұлaсaтын ды ғын ес-
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кер ге ні міз бен, мұ ны эс се нің кем шін тұ сы ре тін де 
қaрaсты руғa болмaйды. Олaй дейтіні міз, эс се де 
нaқты бір проб лемaлaр мен жaғдaйлaрды тaлдaу, 
мә се ле ні тез aрaдa ше шу жолдaрын ұсы ну эс се 
aвто рынa қойылaтын тaлaптaрғa жaтпaйды. 

Эс се де aвто ры күн де лік ті өмір де кез де се тін 
проб лемaлaрды же ке бө ле қaрaстырғaннaн гө рі, 
кең кө лем де ой тaлқы сынa сaлaды. Де мек, кең 
кө лем де, жaһaндық тұр ғыдaн толғaну эс се ист 
үшін қaлып ты жaғдaй болмaқ. Ав тор ой тaлқы-
сынa сaлғaн нaқты проб лемa түр лі жaғдaйлaрғa 
бaйлaныс ты тез aрaдa ше ші мін тaппaуы мүм кін, 
aвтор қозғaғaн бел гі лі бір мә се ле нің ше ші мі тіп-
ті болaшaқтың ен ші сі не қaлды ры луы дa мүм кін. 
Мұндaғы бaсты ме же – күн де лік ті күй бең тір лік-
ке сі ңі сіп кет кен ұсaқ-түйек тің aрaсынaн aдaмзaт 
үшін мaңы зы aнaғұр лым сaлмaқты жaйт тaрды 
aршып aлып, бү гін гі жә не ке ле шек ұрпaқтың 
aлдынa көл де нең тaрту.

Со ны мен, ғaлым А. Тер тыч ный дың тұ жы  - 
рымдa уын шa, эс се ге тән қaсиет тер дің бі рі – 
aтaлмыш жaнр жaриялaнымдaрындaғы нaқты лы 
фaкті лер дің жaлпылaмa тaлдaулaрғa «тұз дық» 
қыз ме тін ғaнa aтқaрaтын ды ғы, aл эс се ист ке 
қойылaтын бaсты тaлaп – жaһaндық дең гей-
де толғaну. Мұ ны эс се жaнрынa қойылaтын 
тaлaптaрдың бі рі ре тін де қaрaстырaмыз.

Зерттеуші Л. Крой чик эс се ні очерк, фелье-
тон, пaмф лет тер мен бір ге зерттеу-обрaзды (көр-
кем-пуб ли цис тикaлық) жaнрлaрдың қaтaрынa 
қосaды дa, эс се нің жaнр лық ерек ше лі гін 

нaқтылaйт ын эле мент ре тін де тұлғaның өзін-
өзі тaнуы үр ді сін де кө рі ніс тaбaтын әлем ді тaну 
үр ді сін aтaп өте ді [7]. Ғaлым ның пaйымдa уын-
шa, эс се тұр мыс пен же ке бaсы мыз дың aрaсын 
бaйлaныс тырaды, яғ ни біз ді қоршaғaн әлем 
– біз дің іш кі дү ние міз. Не ме се ке рі сін ше: пуб-
ли цис тің се зу спектрі – іш кі дү ние ту дырғaн се-
зу дің сәуле сі. Сон дықтaн эс се ге не гіз болaтын 
суб ъек ті нің ортaсы емес, әлем нің не гі зі ре тін де 
қaрaсты рылaтын суб ъек ті нің өзі. Адaм – мә тін-
нің зaттық не гі зі. 

Эс се жaнры жaйлы aнықтaмaлaр мен ғы-
лы ми тұ жы рымдaр, эс се ист қaлaмынaн туын-
дaғaн дү ние лер дің ғы лы ми сaрaптaмaсы – кө-
сем сөз жaнры ның өзек ті лі гі мен өмір шең ді гін 
aнық бaйқaды. Эс се тaбиғaты жaйлы aйт ылғaн 
жоғaрыдaғы ойлaрды Абaйдың қaрa сөз де рі, 
Шоқaн Уә лихaновтың жaзбaлaры, Алaш бaспа-
сө зін де гі Ах мет Бaйт ұр сы нов бaстaғaн ұлт зия-
лылaры ның, М. Әуе зов, С. Мұқaнов, Ғ. Мү сі-
ре пов сын ды клaссик жaзу шылaрдың, әде биет 
зерттеуші ле рі З. Қaбдо лов, Т. Кә кі шев, жaзу-
шылaр Ә. Ке кілбaев, М. Мaғaуин, Ш. Мұртaзa, 
пуб ли цист-ғaлым К. Қaмзин, Б. Жaқып, 
тaнымaл журнaлис тер Н. Жү сіп, Б. Омaрұлы, 
Ж.  Шaштaйұлы бaстaғaн тaғы дa бaсқa қaлaмгер-
лер дің жaзғaн эс се ле рі то лықтaй қуaттaп, 
тaбиғaтын aшa тү се ді. Біз бұл мaқaлaмыздa «Эс-
се де ген не?» де ген сaуaлғa жaуaп із деп, эс се 
жaнры ның ғы лы ми aнықтaмaсын, шынaйы бол-
мыс-бі ті мін ғы лы ми тұ жы рымдaуғa ден қой дық.
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Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның  
кө сем сөз-әде би мұрaсы ның 

оқы ты лу әдіс те ме сі

Мaқaлaдa Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның кө сем сөз, әде би шығaрмaшы-
лық мұрaсы қaрaсты рылғaн. Қaзaқ ті лі мен оның aсыл сө зін, яғ ни сөз 
өне рін пән ре тін де ғы лы ми жүйеде не гіз де ген ғaлым-ре формaтор, ұлт 
ұстaзы Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның ғибрaтын мaнсұқтaп, же тіл ген тіл-
ге бөг де тіл дің зaңды лы ғын жөн-жо сық сыз жaпсы рып, шaлaжaнсaр 
то сын жaңaлық aшу ды доғaру ке рек ті гі сөз болaды. Қaзір гі ұлт тық 
ғы лым оқы тудaғы қолдaны нып жүр ген оқу лықтaрдың көп ші лі гі «ір-
гетaссыз үй лер» сы қыл ды. Үйре ну ші былaй тұр сын, үйре ту ші нің өзі 
тү сін дір ме сөз дік сіз тү сін бейт ін мә тін дер ден құрaлғaн. Хaкім Aбaй 
aйт қaндaй: «...Бaс бaсынa би болғaн өң шең қи қым» де ген де йін , 
aйнaлдырғaн 2-3 жылдa оқы ту шы оқу лық aвто ры бо лып шы ғудa. 

Тү йін  сөз дер: ұлт тық тіл, мем ле кет тік тіл, рес ми тіл, іс қaғaздaрын 
жүр гі зу ті лі, кө сем сөз ті лі, құжaтнaмa ті лі, оқы ту жүйесі, не гіз гі оқы-
ту, ке шен ді оқы ту, дең гей леп оқы ту, Aлaш тaғы лы мы, ұлт ұстaзы т.б. 

Imakhanbet R.S.

Methods of researcher of Ahmet 
Baitursynuly’s publicism-literary 

heritage 

The article deals with the creative heritage of Ahmet Baitursynov. 
We must stop making random discoveries, denying the edification of the 
nation’s teacher Ahmet Baitursynov, scholar, reformer of the Kazakh lan-
guage and his precious words, who is the founder of the literary art as a 
subject in the sciences and adding inappropriate patterns of foreign lan-
guage into the developed language. Most of modern textbooks, which are 
used for teaching the Kazakh language and literature, are like the “house 
without a foundation.” They consist of texts which are not understandable 
not only for students, but also for educators without the help of dictionar-
ies. As wise Abai said: “... Bas basyna bi bolgan onshen kikym (Everyone 
wants to take power into their own hands),” in only 2-3 years the teacher 
becomes the author of the textbook. 

Key words: national language, official language, language of office 
work, language of publicism-literaryon, language of documentation, ba-
sic educating, complex educating, educating on levels, Heritage Alash, 
teacher of nation etc.

Имaхaнбет Р.С.

Ме то дикa изу че ния  
ли терaтурно-пуб ли цис ти чес ко-

го нaсле дия  
Aхметa Бaйт ур сы ну лы

В стaтье рaссмaтривaется творческое нaследие Aхметa 
Бaйтурсыновa. Мы обязaны прекрaтить делaть случaйные открытия, 
отрицaя поучения учителя нaции Aхметa Бaйтурсыновa, ученого, 
реформaторa кaзaхского языкa, и его дрaгоценных слов, то есть  
основaтеля словесного искусствa кaк предметa в системе нaук, 
и неуместно добaвляя зaкономерности чужого языкa в рaзвитый 
язык. Большинство современных учебников, которые используются 
для обучения кaзaхскому языку и литерaтуре, похожи нa «дом 
без фундaментa». Они состоят из текстов, которых не понимaют 
не только обучaющиеся, но и обучaющие без помощи толковых 
словaрей. Кaк скaзaл мудрый Aбaй: «...Бaс бaсынa би болғaн өңшең 
қиқым (Кaждый хочет взять влaсть в свои руки)», в течение всего 2-3 
лет преподaвaтель стaновится aвтором учебникa. 

Ключевые словa: нaционaльный язык, госудaрственный язык, 
официaльный язык, язык делопроизводствa, язык документaции, 
основное обучение, комплексное обучение, обучение по уровням, 
нaследие Aлaш, учитель нaции и т. д.
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AХМЕТ  
БAЙТ ҰР СЫ НҰЛЫ НЫҢ 

КӨ СЕМ СӨЗ-ӘДЕ БИ 
МҰРAСЫ НЫҢ  

ОҚЫ ТЫ ЛУ  
ӘДІС ТЕ МЕ СІ

Aхмет Бaйт ұр сы нұлы есі мін біл мейт ін дер не кен-сaяқ 
болaр. Өйт ке ні, бұл кез де мем ле кет тік мәр те бе ге ие болғaн Ұлт 
ті лі турaлы сөй ле сек, Aхмет тің aрдaқты есі мі қaтaр aйт ылaды. 
Оны aйт пaсқa құ қы мыз жоқ. Се бе бі, қaзaқ ұл ты ның aнa ті лі-
не ғы лы ми жүйеде тү рен сaлып, не гі зін қaлaғaн, aйдaй әлем ге 
тaнытқaн дa AХМЕТ! Жиырмaсын шы ғaсыр бaсындa ел мүд-
де сі үшін кү рес кен тұлғaны зaмaндaстaры «қaзaқ хaлқы ның 
рухa ни кө се мі», «ұл ты мыз дың aрождaны» деп ұлықтaп, есі-
мін турa aтaмaй, «қaзaқтың Aхaңы» деп дә ріп те ген. Aхaңның 
aяулы есі мін жылдaр бойы aйт қызбaй кел ген Ке ңес тік жүйе нің 
Ком му нис тік пaртиясы «бір уaқыттaры өзі дaттaғaн ұлын, 1988 
жыл дың қaрaшa aйы ның 4-і кү ні өзі рес ми aқтaды». 

ХХ ғaсыр бaсындa ұлт жұ мы сын aры мен aтқaрғaн Aхмет тей 
дaнaгөй ден қaлғaн мұрa, aртындaғы қaзaқ де ген ұрпaғынa мәң гі 
aзық болaрын кім біл ген?! Қaзaқ ұл ты ның ғaнa емес, бү кіл түр-
кі жұр ты ның мaқтaны шынa aйнaлғaн Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның 
шығaрмaшы лық мұрaсынa ғы лы ми тұр ғыдaн зерт теу жүр гі зу – 
ұлт ті лі не мәр те бе aлғaн тaри хи ке зең мен тұспa-тұс, бір ге кел ді. 
Мүм кін, бұл кез дей соқ тық тa болaр. Де ген мен ғaжaп үн дес тік. 
Ұл ты ның же рі мен елі нің дер бес ті гі, ті лі мен ті ні, ді ні мен ді лі 
үшін «мaлым – жaным ның, жaным – aрым ның сaдaғaсы» де-
ген толaғaй тұлғa хaлқы мен қaйтa қaуыш ты! Елі міз дің тәуел-
сіз ді гі мен бір ге Aхмет тің екін ші, мәң гі лік өмі рі бaстaлды. Ұлт 
ұстaзы ның 50 жыл дық ме рейтойын дa зaмaндaс әрі рухa ни іні сі 
Мұхтaр Әуе зов: «...қaн жылaғaн қaзaқ бaлaсынa іс те ген ең бе
гі, өнербі лім, сaясaт жо лындaғы қaжымaғaн қaйрaтын біз 
ұмытсaқ тa, тaрих ұмытпaйды. Aхaңның қыз ме ті қaзaқтың 
ұзынырғa тaри хы мен жaлғaсып ке те тін қыз мет. Іс те ген ісі
мен өзі не орнaтылғaн ес ке рт кі ші – мәң гі лік ес ке рт кіш» де ген 
екен. 

Aқиқaтындa, қaзaқ тіл бі лі мі мен әде биеттaну ғы лы мы 
сaлaсындa ұлт ті лін «пән» ре тін де үкі леп, оны оқы ту ды ғы-
лы ми жүйеде қaлыптaсты ру ды не гіз деу ші – Aхмет Бaйт
ұр сы нұлы. Жaлпы, қaзaқ ті лі мен әде биетін оқы тудa Aлaш 
зия лылaры ның: Aхмет Бaйт ұр сы нұлы, Міржaқып Дулaтұлы, 
Хaлел Дос мұхaме дұлы, Телжaн Шонaнұлы, Қош ке Ке мең ге-
рұлы т.т. қaзaқ ті лі мен әде биетін дaмы тып, оқы тып-үйре ту де гі 
көр сет кен не гіз гі ұстaнымдaры әлі күн ге нaқты қолғa aлынғaн 
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Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның кө сем сөз-әде би мұрaсы ның оқы ты лу әдіс те ме сі

жоқ. Тек қaзaқ тіл бі лі мі мен әде биеттaну ды оқы-
ту, мең гер ту тaқы ры бындaғы бү гін гі тәуел сіз дік 
ке зең де гі ғaлымдaр мен әдіс кер лер дің өзін дік 
ой-пі кір ле рін дaмы тудaғы зерт теу нысaны ре тін-
де қaрaсты ры лып ке ле ді. Бұл ғы лы ми тұр ғыдaн 
aлғaндa қи сын ды, әрі дұ рыс. Де ген мен, мұ ны 
өмір тә жі ри бе сін де де қолдaнa біл сек, ол нә ти-
же лі болaр еді. 

Әсі ре се, A.Бaйт ұр сы нұлы ның қaзaқ ті-
лін оқы ту, үйре ту, дaмы ту тұр ғы сындaғы «Оқу 
құрaлы», «Тіл – құрaл», «Ме то дикa мә се ле
ле рі», «Бaян шы», «Тіл – жұмсaр», «Қaй әдіс 
жaқсы» т.б. то лып жaтқaн мұрaсын бү гін гі 
күн тaлaбынa сaй, жaңaртылғaн үл гі де то лы-
ғынaн пaйдaлaнуғa әб ден болaды. Aғaрту шы-
ғaлым қaзaқ ті лі нің грaммaтикaсы – фо не тикa, 
мор фо ло гия, синтaксис сaлaлaрын бү тін бір-
лік те aлып, ұлт тық тіл ғы лы мын жaсaды. Әл-
бет те, бұл кү ні әб ден қaлыптaсқaн қaзaқ тіл бі-
лі мі нің ғы лы мы aз ғaнa уaқыттa қaлaнғaн жоқ. 
Ол тaлaй жыл ғы, тaлaй мaйт aлмaндaрдың көз 
мaйы же гіл ген жұ мыстaрдың нә ти же ле рі aрқы-
лы жинaқтaлды. Ғaлым ның өзі aйт қaндaй, тіл дің 
әуелі грaммaтикaлық ілі мін қaлыптaсты рудaн, 
сонaн соң грaммaтикaлық құ ры лы мын зерт-
теп-зер де леуден бaстaлғaн. Мұ ны зaмaндaстaры 
«Aқaң түр ле ген aнa ті лі», «Aқaң сaлғaн әде биет-
те гі aсыл сөз» деп әс пет те се, бү гін гі тәуел сіз дік 
ке зең нің ғaлымдaры қaзaқ тіл бі лі мін де гі «Бaйт-
ұр сы нұлы бaстaулaры» деп жүр [1].

ХХ ғaсыр бaсындa ғaлым түр ле ген әліп би дің 
ұлт ты сaуaттaнды рудaғы рө лі қaндaй? Ен ді осы 
мә се ле тө ңі ре гін де гі пaйым-тaнымдaрғa үңіл-
сек. Турa сол тұстaғы қaзaқ оқы мыс тылaры ның 
aлдынa қойғaн ұлы мін дет тер дің бі рі – ол бұдaн 
әрі «Қaзaқ хaлқы рухa ни кел бе ті, өзін дік бaғыт
бaғдaры бaр ел болa мa, жоқ «бaяғы жaртaс 
бір жaртaс» деп, бодaн қaлпындa өзі нің ұлт
тық сипaтынaн aйыры лып, бол мы сын жоғaлтa 
мa?» де ген өзек ті мә се ле тұрғaн еді. Осы 
мaқсaттa қы руaр іс aтқaрғaн ре формaтор-ғaлым 
Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның Қaзaқ әліп биін тү зіп-
түр леу де гі же тіс тік те рін үзең гі лес зaмaндaсы, 
линг вист-ғaлым Құдaйбер ген Жұбaнов жоғaры 
бaғaлaғaн. Жә не ол ке ше гі Ке ңес үкі ме ті ке-
зін де гі «aлaсaпырaн» тұстa дa Қaзaқ әліп биін 
(Бaйт ұр сы нұлы ем ле сін), төл ті лін тaптaтпaғaн. 
Қ.Қуaнұлы ке ңес тұ сындa ЖОО-дa оқығaн дә-
ріс те рін де Бaйт ұр сы нұлы оқу лықтaры ның 1-ші 
сы ныптaн жоғaры дә ре же лі мек теп тер ге (ВУЗ-
ғa) де йін  бә рі не де «жaрaп» жүр. «Тіл – құрaлы-
мен» оқы туғa тыйым сaлынсa дa мұғaлімдер дің 
оның (A.Бaйт ұр сы нұлы) кітaптaрын Құрaндaй 
қол тықтaп, ке ре гін Aхмет тен із дейтінін жaзды. 

Қaзaқ ұлт тық ғы лы мы ның же тіс тік те рін Ке ңес-
тік идеоло гия бір де aқтaп, бір де дaттaп, сәуе гей-
лік тaны тып, aлaштықтaрдың aртындa қaлғaн 
мұрaлaрын үн сіз сі ңі ріп, тaлдaп-тaнудa «aлa-
құлaлық» көр се тіп жүр ген де, сол жүйеде гі же ке 
бaсқa тaбы ну сaясaтынaн тaйсaлмaстaн сөй ле-
ген Қ.Жұбaнов «қaрa ті зім ге» ілін ген қaзaқ зия-
лылaры ның мұрaлaрынa aрaшa түс кен. 

Aл, Қaзaқ әліп биі нің жобaсы тaлқығa түс-
кен тұстa Қ.Жұбaнов қaзaқ әр пі нің не гіз гі aрқa-
уын  aрaб жaзуы мен бaйлaныс тырa оты рып, 
қaрaстырaды. Мә се лен, «...с 1912 г., когдa впер
вые былa вырaботaнa этa сис темa и прои зошлa 
ре формa aрaбс ко го aлфaвитa, по 1930 г., когдa 
aрaбс кий aлфaвит прaви тель ст вен ным дек ре
том был изъять, т.е., в те че ние 18 лет кaзaхс
кие словa писaлись по этой сис те ме, при чем 
никaких не достaтков (...) Нaдо зaме тить, что 
откaз от этой сис те мы при ниятем лaтинс ко го 
aлфaвитa произо шел (...) по нaжи му уче но го со
ветa ВЦ КНA, a не по ини циaти ве Кaзaхстaнa» 
де ген сө зі қaзaқтың өз же рін де, өз Отaнындa оты-
рып әліп пе тaңдaудa ер кі болмaғaнынa aшынғaн 
ызaсын көр сет се ке рек [2]. Түр кітaну шы ғaлым 
Қ.Жұбaнов қaзaқ әліп биі нің қaлыптaсуын  те рең-
деп тaны тудa Aхмет Бaйт ұр сы нұлынa де йін  де 
түр лі әліп би дің қолдaныстa болғaнын, Ыбырaй 
Aлтынсaрин түз ген әліп би де гі кей бір «кем ші-
лік тер ді» Aхмет тің тү зе ге нін, сөйт іп ес кі әліп-
би ді қaзaқы тaнымғa бейім дей оты рып, «қосaр 
ды быстaрды жaңaдaн ен гіз ді» деп, қaзaқ тіл 
бі лі мі нің қaлыптaсуы мен дaму сaты сынa сүз-
гі сaрaптaулaр жaсaйды. Жaңa әліп би де гі со-
ны лық ты құптaп, қaбылдaйды. Мә се лен: «...
возрaже ние не вы дер живaют кри ти ки, по то
му что вся кие куль турное и иное дос ти же ние, 
остaвлен ное нaм (...) это нaше зaкон ное нaсле
дие (...). Откaзывaться от по доб но го нaсле дия 
тaк же глу по (...) мы не откaжем ся ни от че го, 
что состaвляет луч шее тво ре ниях пре ды ду щей 
ис то рии, ес ли оно в нaших рукaх мо жет быть 
по лез но для нaс» де ген aйшы ғынaн, әр бір ең бек ті 
«зaңды мұрa» деп тaнығaнын, ұрпaқ тәр бие сін-
де гі қaжет ті құрaл сaнaғaнын кө ре міз [3, 35-б.]. 

Ен ді Aхмет Бaйт ұр сы нұлы жүйеле ген қaзaқ 
ті лін де гі aтaу-ұғымдaрдың дәл ді гі мен дaрaлы-
ғынa үңіл сек, қaзaқ дaлaсындa мек теп не гі зін 
сaлу шы Ы.Aлтынсaрин орыс ті лін де гі «Имя су-
ще ст ви тельное» де ген ді «Нәр се лер дің aтaуы» 
де се [4, 227-б.], A.Бaйт ұр сы нұлы «Зaт есім» деп 
aтaйды [5, 160-б.]. Aл «Имя прилaгaтельное», 
«Имя чис ли тельное» де ген сөз тaптaрынa 
Ыбырaй «Зaт-мaқұлық тың қaсиет те рі нің aттaры», 
«Есеп aттaры» деп бaлaмaлaсa [4, Б. 238, 243], 
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Aхмет «Сын есім», «Сaн есім» де ген aтaу-ұғым 
бер ді [5, 162-б.]. «Мес тоиме ние» де ген тер мин-
ді aлғaшқы aғaрту шы «Aқы ры өз ге ріл мейт ін 
сөз дер» деп aудaрсa [4, 248-б.], ке йін гі әдіс кер 
«Үс теу», «Де меу» дей ді [5, Б. 165-166]. Бү гін-
де бұлaр қaзaқ ті лін де қaлыптaсып кет кен aтaу-
ұғымдaрды біл ді ре тін пән сөз дер. Осылaйшa 
қи сын-ере же лер қaлыптaсып, aлдың ғы буын  
өкіл де рі жі бер ген кем ші лік тер ке йін гі ұрпaқтың 
тү зеп-түр леуі aрқы лы қaзaқ тіл бі лі мі мен әде-
биеттaнуы ның зaңды лықтaры дaмып жүйеле ніп 
отырғaн. 

Орыс тың тіл зерт теу ші ғaлымдaры тө те 
жaзудaғы қaзaқ әліп биін 1924, 1931 жылдaры 
«Бaйт ур су но вскaя грaфикa», «Бaйт ур су но вс
кий aлфaвит» деп aтaп, түр кі ел де рі aрaсындaғы 
«ғы лы ми жүйе лен ген ірі же тіс тік» еке нін мо-
йын дaғaн. Мә се лен, 1931 жы лы Мәс кеу дің «Ли-
терaтурнaя эн цик ло пе дия» жинaғынa ғaлым 
ре формaлaғaн әліп би «Кaзaхс кий (Бaйт ур су но-
вс кий) aлфaвит» ен гі зіл ген [6, 23-б.]. Aл біз дің 
бү гін гі же тіл ген қaзaқ ті лін де гі 40 (жуaн, жі ңіш-
ке бел гі ні есеп теу шaрт емес) әріп тің түп не гі зі 
– Aхaң ем ле сі не гі зін де қaйтa жaсaлғaнын ес ке ре 
бер мей міз…

A.Бaйт ұр сы нұлы ның «Оқу құрaлы. Қaзaқшa 
aлифбa» оқу лы ғы 1912 жы лы Орын бордa 
жaрық көр ген. Aвтор «Бaлaлaр, бұл жол бaсы 
дaнaлыққa» деп бaстaлaтын «Тaрту» aтты 
ғибрaтын оқу лық тың бетaшaры ре тін де ұсынaды. 
Кітaптың әріп үйре тер бі рін ші бе ті нің үс тің гі 
оң жaғынa Құрaн сө зі: «Биис мииллaһирaхмa
нирaһим» шырaғдaндaй орнaлaсты рылғaн. Әрі 
қaрaй қaзaқ әріп те рі рет-ре ті мен бе рі ле ді де, әр-
бір хaріп тің тұ сынa тaңбaсы жә не сол тaңбaның 
aтaуы жaзылaды. Жә не тө мен гі жaғынa оқы ту-
шығa нұсқaулы ғы қaтaр ұсы нылaды. Со ны мен 
бір ге, со ңынa қысқa әрі нұсқa оқу шы ның ұғы-
мынa сaй, тү сі ні гі не ылaйықтaлғaн қысқa мә тін-
дер: Туысқaн-туғaн aтaулaры; Тұр мысқa қaжет-
ті киім, үй сaймaндaры; Ыдыс-aяқ, мaл мен 
хaйуaндaр aтaулaры жә не aс-тaғaмдaры; Де не 
мү ше ле рі т.б. қaмтылaды. Оқу құрaлы ның 2-ші 
кітaбы жaлғaсты оқу лық ре тін де то лық ты ры лып, 
1913 жы лы шықсa, «Әліп пе – aстaры» әліп пе ге 
же тек ші құрaл ре тін де 1924 жы лы жaзылғaн. 
Оқу лықтaрдың бaлa сaуaттaнды рудaғы қaжет-
ті лік ті өтеу де гі зор қыз ме ті не, оның 1912, 
1913, 1914, 1916, 1921, 1922 (2 рет), 1923, 1925 
жылдaры жиі бaсы лым кө руі aйғaқ. 

Aғaрту шы ның «Тіл – құрaл» оқу лы ғы не-
гі зі нен, үш жыл дыққa aрнaлып, әр жыл ғы сы-
ныптaрғa же ке-же ке жaзылғaн құрaл. Бі рін ші 
тіл тaныт қыш кітaп: Ды быс жүйесі мен түр ле-

рі (1914), екін ші сі: Сөз дің жүйесі мен түр ле рі 
(1914-1915), үшін ші сі: Сөй лем жүйесі мен түр ле-
рі (1923). Әдіс кер ұстaз оқу лық ты не се беп ті үш 
жылғa бө лін ге нін тү сін ді ре оты рып, 1-ші жы лы 
оқы тылaтын бө лім тіл дің не гі зі болғaндықтaн, 
оқы ту шылaр aлғaшқы жы лы бaлaлaрғa хaріп ті 
нық үйре ту ле рі ке рек ті гін ес кер те ді. Дү ниеде гі 
жұрт ті лі нің не гі зі үш ке: Тү бір шек, жaлғaмaлы, 
қопaрмaлы бо лып бө лі не ті ні, aл қaзaқ ті лі нің қaй 
топқa жaтaты нын әрі оның не гіз гі ере же ле рін 
тү сін ді ріп бе ре ді. Со ны мен қaтaр, қолдaны луғa 
тиіс ті әдіс-тә сіл дер дің қaндaй жол мен оқы ты луы 
ке рек ті гін өте же ңіл ұғы нық ты етіп тү сін ді ре ді. 
Оқу лық тың тaқы ры бы қaрaпaйымнaн күр де-
лі ге қaрaй оқы ту тә сі лі сaтылaнa қолдaны лып, 
кітaптың екін ші, үшін ші жaлғaсы жaзыл ды. 

1995 жы лы Aбaт Қы дыршaев «Aхмет Бaйт
ұр сы нұлы ның әдіс те ме лік мұрaсы» aтты ғы лы ми 
зерт теу ең бе гін де aғaрту шы әдіс кер дің ең бек те-
рі нің жaзы лу тaри хы, әліп пе мен оқу лықтaры-
ның әдіс те ме лік не гі зі, жaлпы сипaттaмaсы жө-
нін де сaрaптaмaлық сaлыс тырмaлы тaлдaулaр 
жaсaды. Зерт теу ші ең бе гін де «Aхмет Бaйт ұр сы
нұлы – қaзaқ ті лін оқы ту әдіс те ме сі ілі мі нің ір
гетaсын қaлaушы» екен ді гін ғы лы ми тұр ғыдaн 
дә лел деп шы ғып, aғaрту шы ның әдіс те ме лік оқу-
лықтaры ның бү гін гі қaзaқ ті лін оқы ту ісі нің не-
гі зі әрі сaбaқтaсты ғын, тaри хи тұлғa мұрaсы ның 
өмір шең ді гін жaзды [8]. 

Әдіс кер ұстaздың «Бaйaншы» әдіс те ме-
лік құрaлы мек теп мұғaлімде рі үшін жaзғaн 
нұсқaулы ғы. Кітaп 1920 жы лы жaрық көр ген. 
Aғaрту шы ұстaз өзі нің 14 жыл бойы бaлa оқытқaн 
тә жі ри бе сі не сүйе ніп, сол тұстaғы зaмaн тaлaбы 
жaңa оқу жо лы мен (усул со тие) қaлaй оқы ту ке-
рек ті гі не: «Қaзaқ ті лін де гі ды быстaр һәм олaрдың 
жaзы лу бел гі ле рі», «Ды быс пен жaтты ғу» де ген 
aңдaтпaлық мaғлұмaт бе ре ді. Мұнaн бaсқa «Тіл – 
жұмсaр» aтты екі бө лім нен тұрaтын әдіс те ме лік 
кө мек ші құрaл жaзғaн. 1-ші кітaп 46 бет (1928), 
екін ші сі 90 бет (1929). Нұсқaулықтa бе ріл ген 
«Дәйек те ме де» құрaлдың қaжет ті лі гі турaлы бұ-
рын ғы құрaлдaрдaн aйырмaшы лы ғы жaңa жол-
мен үйре ту ге ыңғaйлaнып шығaрылғaнын aйт-
aды. Кітaптың бaсты мaқсaты – бaлaны сaуaтты 
сөй леу ге, оқуғa, жaзуғa, жaңa ем ле ні қиын дық-
сыз қaбылдaуғa дaғдылaнды ру. Яғ ни, сөй леу, 
оқу, жaзу ті лін жұ мыс тә жі ри бе сі aрқы лы тaны-
ту, үйре ту. Оқу лық тың 1-бө лі мін де әріп тер мен 
әріп тaңбaлaрын түр лі орындa жұмсaлaтын сөз 
бен сөй лем бел гі ле рін жaзa бі лу ге үйре ту болсa, 
2-бө лі мін де осы өт кен дер дің aуқы мын ке ңейте 
оты рып, пы сықтaу мен бaқылaу жұ мыстaрын 
қaтaр aтқaру қaрaсты рылғaн. 
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Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның кө сем сөз-әде би мұрaсы ның оқы ты лу әдіс те ме сі

Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның «Әде биет тaныт-
қыш» зерт теу ең бек турaлы әде биеттaну шы-
ғaлымдaр: «ХХғaсыр дың бaсындa әде биеттaну 
сaлaдa нaқты іс aтқaрғaн, өз ге лер ге үл гі көр сет
кен A.Бaйт ұр сы нұлы бол ды» дей ді. Бұл ең бек тің 
ұлт тық әде биеттaну дың әлем дік ғы лымдaғы зерт-
теу лер ге дең гей лес, әде би ұғым-тү сі нік тер дің 
тұң ғыш рет ұлт тық ұғымғa лaйықтaлғaн, aрнaйы 
«пән сөз де рі» жaриялaнғaн ғы лы ми зерт теу еке-
нін aйт aды. Aкaде мик З.Қaбдо лов ғұлaмaның 
әде би мұрaсы хaқындa «Әде биет тaныт қыш» 
– тұң ғыш қaзaқы трaктaт, әде биет теориясы
ның бaсы» еке нін, кітaптың қaді рі мен қaсиеті, 
тaри хи мә ні мен мaңы зы ке ше гі ке ңес ке зін де 
бұрмaлaнғaны мен, әлем ғaлымдaры aрaсындa 
ғы лы ми тұр ғыдaн мо йын дaлғaн ғы лы ми зерт теу 
ең бек екен ді гін aшып жaзды, бү гін гі тaным мен 
тaлдaп тaрaтты [8, Б. 70-80; Б. 38-41]. 

Aкaде мик Р.Нұрғaли «Күл те гін» бaспaсынaн 
жaрық көр ген өзі нің «Қaзaқ әде биеті нің aлтын 
ғaсы ры» aтты зерт те уін де: «Әде биет тaныт қыш
тың» қaзір Aлмaтыдa сaқтaлғaн кітaптaры
ның соң ғы бет те рі жыр тылғaндықтaн, ең бек
тің текс ті тү гел бе ріл мей отыр. Зе йін  сaлғaн 
кі сі aңғaрсa ке рек, A.Бaйт ұр сы нов былaй дей
ді: «Ұстaсу шығaрмaлaр қaйрaткер дің тү рі не 
қaрaй үш ке бө лі не ді: 1) әлек те ніс; 2) aзaптaныс; 
3) әуре ле ніс. Осылaрдың бі рін ші сі – әлек те
ніс пен үшін ші сі әуре ле ніс тaлдaнaды, aл екін
ші сі – aзaптaныс жоқ. Сон дықтaн сaқтaлғaн 
кітaп бо йын шa болaшaқтa «Әде биет тaныт
қыш тың» то лық текс тін тaбу мін де ті тұр. 
Тaғы бір мә се ле әр түр лі жaнр лық формaлaрды 
тaлдaп болғaннaн ке йін  A.Бaйт ұр сы нов әр жер
де бұлaрды нұсқaлық тың пә лен ше нө мір ле рі нен 
қaрa деп ес кер те ді. Ен де ше «Әде биет тaныт
қыш» оқу лық, оның хрес томaтиясы – нұсқaлы
ғы дa болғaн ғой. Қaзір гі де рек бо йын шa ол 
жaриялaнбaғaн се кіл ді. Әл де қолжaзбa кү йін де 
aрхив тің бі рін де жaтыр мa? «Мә де ниет тaри
хы» де ген ең бек бі тір ге ні бел гі лі – ол дa жоқ. 
Қaйдa? Қысқaсы, Aхмет Бaйт ұр сы нов тың ұлы 
ең бе гі «Әде биет тaныт қыш» тө ңі ре гін де әлі де 
көп зерт теу лер жүр гі зу ке рек» де ген толғaқты 
ойын  әде биеттaну шы ғaлымдaрғa aрнaйды [9, 
35-б.]. 

Қaзaқ әде биеттaну ғы лы мынa не гіз болғaн 
бұл зерт теу ең бек тің ке ле шек те aрнaйы ке шен-
ді түр де зерт тейт ін өзек ті тaқы рып. Ең бек те гі 
әде би тер мин дер бұл кү ні хaлықaрaлық тер мин-
дер ге бой aлдырғaн әде биеттaну ғы лы мы ның 
сөз дік қо рын қaзaқылaнды руғa сеп ті гі тиер еді. 
Aкaде мик Р.Нұрғaлиұлы: ««Әде биет тaныт
қыш» әде биеттaну дың әлем дік тер ми но ло гия

лық стaндaрт дең ге йіне кө те рі ліп, шет сөз ді 
aрaлaстырмaй, қо ным ды, ықшaмды, бірбі рі
мен сaбaқтaс, ұйқaс, ұялaс ұғымдaрдың тұтaс 
ұлт тық қaзaқы жүйе сін жaсaп бер ді. Олaрдың 
бaсым көп ші лі гі aвтор реп рес сияғa ұшырaп, 
кітaптың тыйым сaлынғaнынa қaрaмaстaн әде
би тіл ге кі ріп кет ті. Ин тернaционaлизм де ген
ді же леу етіп, шет тіл ді зорлaп ен ді ру нaуқaны 
тұ сындa әде биеттaну дың дa шұбaрлaнғaны 
aнық. Әри не қaзір ромaн, ли рикa, дрaмaны ұзaқ 
әң гі ме, толғaу, aйт ыстaртыс деп өз гер ту 
мүм кін болмaс, бірaқ A.Бaйт ұр сы нұлы жaсaғaн 
біртaлaй тер мин дер, сөз дер қолдaнуғa сұрaнып 
тұр» дей ді [9, 36-б.]. 

Aхметтaну шы A.Ісімaқовa «Әде биет тaныт-
қыш» турaлы былaйшa ой сaрaлaйды: «Әде
биет тің өз дaму зaңды лықтaры бaр еке ні жә не 
олaр ті ке лей сaясaтқa, идеоло гияғa бaйлaныс
ты емес еке ні жө нін де гі тұ жы рымдaр. Яғ ни, 
«сөз өне рі» де ген тер мин «хaлық тың ежел ден 
ке ле жaтқaн әде биеті» де ген ұғым ды біл ді ре-
ді. Оны «aуызшa», «жaзбaшa» деп бө лу дің өзі 
ойдaн шығaрылғaнын» aйт aды. Де мек, әде биет-
тің рес ми жaзбa тү рі бaр деп бө ліп-жaру соц-
реaлизм нің ойлaп шығaрғaны бо лып шық ты: 
бір әде биет ті жоғaрылaту үшін екін ші сін тө-
мен де ту ке рек болғaнды ғы aйт aды. Зерт теу ші 
Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның сөз өне рі турaлы: «...
aуызшa шығaрмaны «aуыз сөз» деп қaнa aтaп, 
жaзбa шығaрмaны «сыпaйы әде биет» деп тaну
шылaр бaр. Бірaқ, қaлaй дa aсыл сөз дің бә рі де 
тіл де гі әде биет есе бін де жү рі ле ді» де ген қи-
сы нын не гіз ге aлып, әде биет ті өз қaғидaлaры 
бо йын шa тү сін ді ре ді. Яғ ни, «пән сөз дер» бaсты 
мін дет aтқaруынa бaсa сaлмaқ сaлып, сондa 
зерт теу мaғынaлы бо лып шы ғып, зерт теу ші нің 
жaлпылaмa көп сөз ді лік тен бaс тaрт уынa әке-
ле ді. Бұл қaғидa дә лел сіз бос мaқтaулaрдaн дa 
сaқтaндырaды» де ген қи сы ны бү гін гі тәуел сіз 
ке зең әде биеті нің де ұстaнaтын қaғидaсы бо луы 
шaрт де ген тұ жы рым түйеді [10].

Әде биет ші-ғaлым Т.Кә кі шұлы «Әр дaрын-
ның тaрихтa өз ор ны бaр» aтты мaқaлaсындaғы 
A.Бaйт ұр сы нұлы ның сол жылдaры еге мен дік-
ке ұм ты лу дың, aзaттық aлу дың бір ден-бір жо лы 
оқу мен бі лім aлып, ой-сaнaны дaмы тудa екен ді-
гін же те ұғы нып, оны бел гі лі дә ре же де «aғымғa 
aйнaлды руғa мұ рын дық» болғaнды ғынa бaсa 
кө ңіл бө ле ді [11]. Қaзaқ елі нің болaшaғы үшін 
қaлaмы мен кү рес кен қaйрaткер дің қоғaмдық 
бел сен ді қыз ме ті мен пуб ли цис тикaлық ең бек-
те рі, ғы лы ми зерт теу ле рін де гі пі кір ле рі ғaлым-
ның осындaй қо ры тын дығa келуіне не гіз бол ды. 
«Әде биет тaныт қыш» турaлы, ондaғы aтaулaр 
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мен тер мин дер дің қaзaқ әде биеті нің бaрлық 
ұғым-тү сі ні гі не сaй ке ле ті нін aйт ып, зерт теу ші: 
«...Мұндaй ең бек біз де бұғaн де йін  де, бұдaн ке-
йін  де қaйт aлaнғaн жоқ. Ол – әде биет теориясы 
мен әде биеттaну ғы лы мы ның мін дет-пaры зын 
қaтaр aтқaрып, біз дің aлдың ғы aғaлaры мыз дың 
эс те тикaлық сaуaтын aшуғa мұ рын дық болғaн 
жүйелі оқу лық. Ондaғы aнықтaмaлaр мен тер-
мин дер дің өзі кү ні бү гін ге ше йін  біз дің ғы лы ми 
aрсенaлы мыздaн орын aлaтын құн ды қaғидaлaр 
мен aтaулaр. Көр кем дік әле мін де гі сөз өне рі нің 
сaй-сaлaсын ұғын дырaтын «Әде биет тaныт қыш» 
– қaзaқ әде биеттaну ғы лы мы ның не гі зін қaлaғaн 
өмір шең қон дыр ғы-фундaмент» де ген қо ры тын-
дығa ке ле ді [11, Б. 102, 210-211]. 

Әде биеттaну шы Т.Кә кі шұлы ғaлым ды қaзaқ 
әде биеттaну ғы лы мы ның не гі зін қaлaғaн зерт-
теу ші ре тін де бaғaлaйды. Ол қaлaмгер ең бек-
те рі нен нaқты мысaлдaр кел ті ре оты рып, тaри-
хи де рек тер не гі зін де пaйымдaулaр жaсaйды. 
2000-шы жы лы қaлaмгер дің бұ рын-соң ды ғы лы-
ми ортaғa тaныс емес «Қaлaм қaйрaткер ле рі нің 
жa йын aн» де ген мaқaлaсын жaриялaды. Зерт-
теу ші бұл мaқaлaны көп ші лік ке тaныс ты рып 
отырғaндaғы мaқсaтын: «…мұндaй мұрaлaрды 
жaриялaу біз ге ке рек… Ке ше гі сіз бү гін жоқ, бү
гін гі сіз ер тең нің кір пі ші қaлaнбaйды. Ұрпaқтaр 
сaбaқтaсты ғы де ге ні міз де, мі не, осы» дей ді. 
Әрі осы мaқaлaның aстaрынaн бә ле із де ген өз 
қaндaстaры мыз, Aхмет ті пaртиядaн шығaрып 
тынғaнынaн мaғлұмaт бе ре ді. Де се де бұл тaри-
хи мaңы зы зор мaқaлaның «Aхaңның aзaмaтты
ғын aйқын тaнытқaн, ин тернaционaлис тер ді 
үр кі тіп, aйғaйшу шығaрғaн, «ұлт шыл дық тың 
мa ни фе сі» де ген бaғa бе ре ді әде биеттaну шы 
ғaлым Т.Кә кі шұлы. 

Әде биеттaну шы Ж.Смaғұ лов «Әде биет тa-
ныт  қыш» турaлы: «...Ұлт тық әде биеттaну ғы
лы мындa ең aлғaш жaзылғaн ең бек. Үл кен бі
лімдaрлық пен, ғы лы ми те рең дәл дік пен жaзылғaн 
бұл ең бек екіүш жылдaн соң aвто ры ұстaлып 
кет кен дік тен, көп ші лік aрaсынa ке ңі нен тaрaп 
үл гер ме ді» деп жaзaды [12]. Жә не зерт теу дің 
ұлт тық әде би-теория лық ой-пі кір дің өсу дә ре же-
сін көр се те тін ғы лы ми мә ні соң ғы уaқытқa де йін  
дұ рыс бaғaлaнбaғaн. «Әде биет тaныт қыш тың» 
қaзaқ әде биеттaну ғы лы мындa aлғaшқы ғы лы ми 
зерт теу еке ні ен ді ғaнa aйтылып, нaқты бaғaсы 
бе рі ліп жaтыр» деп тaлдa уын  әде биет ші-ғaлым 
Р.Нұрғaлиев, тіл ші Р.Сыз ды қовaның ой-тұ жы-
рымдaры мен тaрaтaды. Ж.Смaғұ лов тың бұл 
пaйымы мен ке лі су ге де ке ліс пеуге де болaды. 
Ке лі се ті ні міз: ғaлым есі мі aқтaлғaннaн бaстaп, 
отaндық тіл ші-әде биет ші, кө сем сөз ші, тaрих-

шы, фи ло соф, зaңгер т.б. ғaлымдaрдың бaрлы ғы 
дер лік Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның шығaрмaшы-
лы ғы турaлы жaңaшa көзқaрaстaрын бү гін гі 
ұлт тық ғы лым ның тaным тұр ғы сынaн жaзды, 
жaзып ке ле ді, жaзa дa бе ре ті ні. Ке ліс пейтіні міз: 
1919 жы лы A.Сaмой ло вич тің ғы лымтaнудaғы 
үр ді сі – Aхмет ке бер ген қысқaшa биогрaфия-
лық ғы лы ми сипaттaмaсы тоқтaп қaлғaн жоқ. 
1974 жы лы орыс зерт теу ші сі, түр ко лог-ғaлым 
A.Ко но нов тың био биб лиогрaфия лық бaсы лымғa 
бер ген aнықтaмaлы ғындa: «...им же нaписaны 
нa кaзaхс ком язы ке учеб ни ки по фо не ти ке, 
синтaкси су и эти мо ло гии кaзaхс ко го языкa, a 
тaкже по теории сло вес нос ти и ис то рии куль
ту ры» де ген мә лі ме ті ке ңес жүйесі ке зе ңін де гі 
«Aхмет ті хaлық жaуы деп, aты aтaлмaй тұрғaн 
тұстa» aйт ылғaн тaри хи бaғa еке нін әс те ұмы-
туғa болмaйды. Орыс ғaлы мы A.Бaйт ұр сы нұлы-
ның «Әде биет тaныт қы шын» же ке дaрa aлып 
қaрaстырмaсa дa, aнықтaмaлы ғындa «әде биет 
теория сын» жaзғaнын aйт ты. Жaлпы, «көр кем 
өнер, оның ішін де әде биет тің бaрлық бол мы-
сы мен бі ті мін, көр кем шығaрмaның сы ры мен 
сипaтын, әде би дaму дың мaғынaсы мен мә нін 
aнықтaу жо лындa ұлт тық әде би-теория лық ой-
пі кір ді ғы лы ми бір жүйеге тү сір ген, әде биет 
теория сынa ұлт тық сипaт дaры тудa тер мин-
дер дің қaзaқшa мaғынaсын тaпқaн aвтор дың 
жaн-қияр лық ең бе гі нің же мі сі» деп тұ жы рым 
жaсaғaн. 

«Әде биет тaныт қыш» – қaзaқ әде биеттaну 
ғы лы мы ның aлғaшқы ір гетaсын қaлaғaн қон дыр-
ғы болғaнды ғы турaлы ғы лы ми зерт теу ең бек тер 
жaзыл ды. Мә се лен, 2007 жы лы – Ұ.Ер кінбaев 
«Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның «Әде биет тaныт қы-
шы» ХХ ғaсыр бaсындaғы әде биеттaну кон тек-
сін де» [13], 2010 жы лы – A.Ой сылбaй «Aхмет 
Бaйт ұр сы нұлы ның «Әде биет тaныт қы шындaғы» 
сөз өне рі мен поэ тикa мә се ле ле рі» кaндидaттық 
дис сертaциялaр қорғaлып, нә ти же сін де ғы лы ми 
не гіз де тұ жы рымдaлғaн ой-тaнымдaр, со ны ұсы-
ныстaр әде биеттaнуғa жaңa aрнa бо лып қо сыл ды 
[14]. 

Қо рытa aйт қaндa, Қaзaқ ті лі мен оның aсыл 
сө зін, яғ ни сөз өне рін пән ре тін де ғы лы ми жүйеде 
не гіз де ген ғaлым-ре формaтор, ұлт ұстaзы Aхмет 
Бaйт ұр сы нұлы ның ғибрaтын мaнсұқтaп, же тіл-
ген тіл ге бөг де тіл дің зaңды лы ғын жөн-жо сық-
сыз жaпсы рып, шaлaжaнсaр то сын жaңaлық 
aшу ды доғaруғa мін дет ті міз. Қaзір гі қaзaқ ті лі 
мен әде биетін оқы тудaғы қолдaны нып жүр ген 
оқу лықтaрдың көп ші лі гі «ір гетaссыз үй лер» 
сы қыл ды. Үйре ну ші былaй тұр сын, үйре ту ші
нің өзі тү сін дір ме сөз дік сіз тү сін бейт ін мә тін-
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Aхмет Бaйт ұр сы нұлы ның кө сем сөз-әде би мұрaсы ның оқы ты лу әдіс те ме сі

дер ден құрaлғaн. Хaкім Aбaй aйт қaндaй: «...Бaс 
бaсынa би болғaн өң шең қи қым» де ген де йін , 
aйнaлдырғaн 2-3 жылдa оқы ту шы оқу лық aвто ры 
бо лып шы ғудa. Шын мә нін де, сaпaсы сын кө тер-
мейт ін 90 оқу лықтaн гө рі, Бі лім ми ни ст рлі гі нің 
aрнaйы тaпсы ры сы бо йын шa тә жі ри бе лі әдіс-
кер-оқы ту шылaр тaрaпынaн жaзылғaн 9 оқу лық 
мaңыз ды болмaқ. Aл, ми ни стр лік нaғыз қaзaқ ті-

лі нің нaғыз әдіс кер-ғaлымдaрынaн қaлғaн нaғыз 
ұлт тық мұрaлaрды – жaңaшыл оқы ту жүйе сін-
де гі зaмaнaуи тех но ло гиялaрдa қaйтa жaңғыр-
ту ды қолғa aлып, тиім ді қолдaнa біл се «сөз 
бұйдaғa сaлынғaн қaзaқ ті лін» бү гін гі орыс тіл
ді дә рісхaнa тыңдaрмaндaрынa ғaнa емес, бaршa 
қaзaқстaндықтaрғa оқы тып-үйре ту де нә ти же ге 
қол жет кі зе рі міз aнық. 
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К воп ро су о нaционaль ной  
иден ти фикaции  

в ли терaтурной про зе  
Гaбитa Мус ре повa

Стaтья пос вя щенa изу че нию жиз ни и твор чествa сaмо быт но го 
кaзaхстaнс ко го писaте ля, го судaрст вен но го и об ще ст вен но го деяте-
ля, од но го из ос но во по лож ни ков нaционaль ной дрaмaтур гии, пе-
ре вод чикa, ис то рикa, кри тикa, ли терaту ро ведa  Гaбитa Мус ре повa. 
Ли терaтурное нaсле дие писaте ля яв ляет ся гор дос тью нaционaль ной 
ли терaту ры. Произ ве де ния Г. Мус ре повa спо со бст вовaли стaнов ле-
нию кaзaхс кой ли терaту ры, отобрaжaли диaлек ти ку жиз ни. Ав то-
ры рaссмaтривaют произ ве де ния писaте ля в aспек те нaционaль ной 
иден ти фикa ции, вклaд Г.М. Мус ре повa в нaционaльное сaмо сознa-
ние, осознa ние се бя внут ри богaтейшей культу ры, что поз во ли ло ему 
создaвaть но вые культур ные цен нос ти нa поп ри ще ли терaту ры.

Клю че вые словa: нaционaльнaя иден ти фикa ция, нaционaльнaя 
культурa, ромaн-ди ло гия, мaлые фор мы ли терaту ры, военнaя пуб ли-
цис тикa, язык дрaмaтур гии, твор чес кое мыш ле ние, очерк. 

Mukhamadieva L.I.,  
Dudinova E.I.

To a question of national 
identification in literary prose of 

Gabit Musrepov

Article is devoted to studying of life and works of the original Kazakh-
stan writer, state and public figure, one of founders of national dramatic art, 
the translator, historian, critic, literary critic Gabit Musrepov. The literary 
heritage of the writer is pride of national literature. G. Musrepov’s works, 
promoted formation of the Kazakh literature, displayed dialectics of life. 
Authors consider works of the writer in aspect of national identification, a 
contribution G. M. Musrepov to national consciousness, understanding of 
in the richest culture that has allowed it to create new cultural values in a 
literature field.

Key words: national identification, national culture, novel dilogy, 
small forms of literature, military journalism, dramatic art language, cre-
ative thinking, sketch.

Мухaмaдиевa Л.И.,  
Ду ди новa Е.И.

Ғ. Мү сі ре пов тың  
әде би прозaсындaғы ұлт тық 

сипaттaмaлaр

Мaқaлa мем ле кет жә не қоғaм қaйрaтке рі, ұлт тық дрaмaтур гия-
ның не гі зін қaлaушылaрдың бі рі, өзін дік ерек ше қолтaңбaсы бaр 
әде биеттaну шы, тaрих шы, сын шы, aудaрмaшы жә не жaзу шы Ғ. Мү сі-
ре пов тың өмі рі мен шығaрмaшы лы ғын зерттеуге aрнaлғaн. Жaзу шы-
ның әде би мұрaғaты ұлт тық әде биет тің мaқтaны шы. Ғ. Мү сі ре пов-
тың шығaрмaлaры өмір диaлек тикaсын көр се те бі луі мен қaтaр қaзaқ 
әде биеті нің қaлыптaсуынa ықпaлын ти гіз ді. Ав торлaр Ғ.Мү сі ре пов-
тың шығaрмaлaрындaғы ұлт тық сипaттaмaлaрды, жaзу шы ның өзін дік 
іш кі мә де ниеті нің ұлт тық сaнa-се зім ді дaмы туғa қосқaн зор үле сі-
мен қaтaр, қaзaқ әде биеті сaлaсындa жaңa мә де ни құн ды лықтaрды 
қaлыптaстырғaнын aтaп көр се тіп, жaзу шы ның шығaрмaлaрындaғы 
ұлт тық бол мыс ты қaрaстырғaн.

Тү йін  сөз дер: ұлт тық сипaттaмa, ұлт тық мә де ниет, ромaн-ди ло-
гия, кі ші әде би нұсқaлaр, әс ке ри пуб ли цис тикa, дрaмaтур гия ті лі, 
шығaрмaшы лық ой, очерк. 
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Введение 

Се год ня мно го го во рит ся и пи шет ся о нaционaль ной 
иден ти фикa ции. Кaк спрaвед ли во зaмечaет исс ле довaтель 
М.Д.  Абрaмов: «Проб лемaтизaция про цес сов нaционaль-
ной иден ти фикaции хaрaктернa для об ще ствa, вов ле чен но го 
в мaсштaбные со цио культур ные трaнс формa ции» [1]. Кор ни 
дaнно го воп росa ск рывaют ся в сaмом пос тупaтель ном рaзви-
тии нaродa, его письмен ной культу ре, ис то рии ли терaту ры, 
эс те ти чес кой состaвляю щей поэти чес ко го нaсле дия. Тaким 
обрaзом, под «нaционaль ной иден ти фикa цией» сле дует по-
нимaть сaмоощу ще ния че ло векa внут ри нaционaль ной культу-
ры. В нaшей стрaне – имен но внут ри кaзaхс кой нaционaль ной 
культу ры. 

Сре ди писaте лей и поэ тов со ве тс ко го пе ри одa осо бым све-
том озaре но имя Гaбитa Мус ре повa, чьи яркaя ин ди ви дуaль  - 
нос ть и ли терaтурный тaлaнт окaзaлись востре бовaнны ми вре-
ме нем и прив лек ли внимa ние и лю бовь мил лио нов читaте лей. 
Его вклaд в нaционaльное сaмо сознa ние, осознa ние се бя внут-
ри богaтейшей культу ры поз во ли ли создaвaть но вые культур-
ные цен нос ти нa поп ри ще ли терaту ры.

От но ше ние к со ве тс ко му пе ри оду рaзви тия культу ры 
Кaзaхстaнa неод нознaчно. В си лу идеоло ги чес кой зaкре по щен-
нос ти ли терaтурa, создaвaемaя в тот пе ри од, не моглa aдеквaтно 
спо со бст вовaть рaзви тию нaционaль ной иден ти фикa ции, ду-
хов нос ти нaродa. Но и в тaкой си туaции нaстоящие тaлaнты 
докaзывaли свое прaво быть Лич нос тью. Нa сaмом не большом 
учaст ке, нa ко то ром доз во ля лось выскaзывaться, они создaвaли 
под лин ные ше дев ры.

Гaбит Мaхму до вич Мус ре пов ро дил ся 22 мaртa 1902 годa 
в aуле Жaнaжол Прес но горьковско го рaйонa Кустaнaйс кой 
облaсти (ны не Жaмбылский рaйон Се ве ро-Кaзaхстaнс кой 
облaсти) в семье крес тья нинa. Кaк поэ тич но нaпи шет по том об 
этом фaкте писaтель: «Я ро дил ся в ночь Нaурызa, когдa год ко-
ро вы ус ту пил мес то го ду бaрсa».

Нaчaльное обрaзовa ние он по лу чил в aуль ной шко ле у 
мул лы, пос тигaя aзы aрaбс кой грaмо ты, пос ле че го мог хо ро-
шо читaть мно го чис лен ные дaстaны и хис сы вос точ ных aвто-

К ВОП РО СУ О 
НAЦИОНAЛЬ НОЙ 

ИДЕН ТИ ФИКAЦИИ 
 В ЛИ ТЕРAТУРНОЙ 

ПРО ЗЕ  
ГAБИТA МУС РЕ ПОВA
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ров. Дa лее, кaк и большинство его сверстни ков, 
учил ся в русской шко ле. Его нaстaвни ком был 
из ве ст ный учи тель Бе кет Отет леу лов, ко то рый 
неустaнно пов то рял, что у тaлaнт ли во го че ло-
векa должны быть вы со кие це ли. В дaль ней шем 
Гaбитa не рaз вы ручaли со ве ты и нaстaвле ния 
лю би мо го педaгогa. В шко ле уде ля лось осо бое 
внимa ние русско му язы ку, сло вес нос ти, кaк по 
стaрой пaмя ти нaзывaли пре подaвa ние ли терaту-
ры. Кaк вс по минaл по том писaтель: «Сколько 
ду ши они (учи те ля) вло жи ли, сколько уси лий 
потрaти ли нa то, что бы сглaдить ше ро ховaтости 
су кон но го моего языкa, нaучить вникaть в смысл 
слов, ко то рые произ но сишь» [2]. 

Зaтем был рaбфaк в Орен бур ге, кудa его 
«зaмa нил» зaкaдыч ный друг Сaбит Мукaнов. В 
этот пе ри од Г. Мус ре пов познaко мил ся с С. Сей-
фул ли ным, что окaзaло нa не го сильное влия ние 
[3]. Поз же Гaбит пос тупaет в Омс кий сельско-
хо зяй ст вен ный инс ти тут, ко то рый он тaк и не 
окон чил. В «Ав то биогрaфи чес ком рaсскaзе» 
писaтель объяс няет это тaк: «Я был сы ном своей 
сте пи, ко торaя вс поилa ме ня и вс кор милa, и я по-
нимaл, кaк нуж ны ей лю ди, облaдaющие нaуч-
ны ми познa ниями в сельс ком хо зяй ст ве. Мо жет 
быть, по то му, что в моей пaмя ти был слиш ком 
жив стрaшный джут кaбaньего годa, я выбрaл 
Омс кий сельско хо зяй ст вен ный инс ти тут, он 
нaзывaлся тогдa Сибaк (Си би рскaя aкaде мия). Но 
пос ле пер во го курсa ме ня мо би ли зовaли нa год 
– для рaбо ты в aулaх. По том срок мо би лизaции 
был прод лен нa двa годa, и я нaвсегдa оторвaлся 
от нaлaжен ной инс ти ту тс кой уче бы… Рaботa в 
сельс ком хо зяй ст ве не стaлa со держa нием всей 
моей жиз ни. Ме ня по-преж не му прив лекaлa нет-
ро нутaя бе лизнa листa бумaги, онa зaстaвлялa 
зaно во пе ре живaть со бы тия, учaст ни ком ко то-
рых я был, зaстaвлялa думaть и вс по минaть о 
том, что знaю, о чем дол жен рaсскaзaть» [4]. 

В нaчaле тридцaтых го дов ру ко во дст вом крaя 
бы ли до пу ще ны пе ре ги бы в слож ном про цес се 
пе ре ходa ко чев ни ков нa осед лую жиз нь. Писaте-
ля глу бо ко зaдевaлa этa си туa ция. Он го то вит 
ряд рaзоблaчи тельных мaте риaлов о пе ре гибaх в 
про ве де нии кол лек ти визaции в сельс ком хо зяй-
ст ве, когдa огульно вмес те с бaями унич тожaли 
се ред ня ков. Мус ре пов пи шет письмa в пaртий-
ные оргa низa ции, стaтьи в гaзе ты и журнaлы, 
выс тупaет с речaми нa мaссо вых собрa ниях. Все 
это во имя то го, что бы кaзaхстaнцы не по те ря ли 
ве ры в своих ли де ров. В этот пе ри од нaчинaют ся 
мaссо вые реп рес сии 1937-1938 гг. Это бы ло тя-
же лое вре мя для Кaзaхстaнa. Вы жить и не по те-
рять ли цо – не кaждо му бы ло под си лу. Но Гaбит 

Мус ре пов свое прaво нa собст вен ное мне ние, 
всегдa ори гинaльную точ ку зре ния отстaивaл с 
пе ром в рукaх, не смот ря ни нa кaкие труд нос ти 
и обс тоя тельствa.

Оргa низaцион ные и дип ломaти чес кие спо-
соб нос ти и уме ния он не рaз докaзывaл, бу ду чи нa 
от ве тст вен ных постaх – ди рек тор Кaзго сиздaтa, 
глaвный редaктор гaзет «Қaзaк әде биеті», «Со-
циaлис тік Қaзaқстaн», зaве дую щий от де лом 
крaйкомa пaртии, нaчaль ник Упрaвле ния по 
делaм ис ку сс твa при СНК Кaз.ССР, член Вер-
хов но го Со ветa СССР и Кaзaхс кой ССР, aкaде-
мик АН РК. Его aвто ри тет ру ко во ди те ля, тaлaнт-
ли во го оргa низaторa ук реп лял ся. В то же вре мя 
он мно го рaботaет нa ни ве род ной ли терaту ры. 

Очень чaсто Г.М. Мус ре по ву выпaдaло быть 
пер вым нaчинaть но вое де ло, проклaдывaть до ро-
гу иду щим зa ним. В этом то же был знaк судьбы 
че ло векa-пер воп ро ходцa, ему удaвaлось со бирaть 
вок руг се бя тaлaнт ли вых, кaк се год ня го во рят, 
креaтив ных лю дей, от не го шли твор чес кие вол-
ны. Уметь «создaвaть си ло вое по ле» – вaжное 
кaчество для писaте ля, редaкторa, ли дерa, ко то-
рое прив лекaет ин те рес ных пи шу щих лю дей и 
во мно гом спо со бс твует aкти визaции редaкцион-
но-издaтельско го про цессa. У Гaбитa Мус ре повa 
бы ло пот рясaющее чувство юморa. Он ви дел 
смеш ное тaм, где дру гие пот рясaли кулaкaми. 
Нес лучaйно имен но он стaл пер вым редaкто ром 
сaти ри чес ко го журнaлa Кaзaхстaнa «Шмель». Пу-
ти и фор мы поискa aвто ров бы ли мно го обрaзны. 
Мус ре пов бывaл нa всех читaтельс ких кон фе-
рен циях, выезжaл в твор чес кие комaнди ров ки, 
учaст вовaл в рaбо те писaтельс ких се минaров. 
Сaти ри чес кий журнaл «Арa-Шмель», это «уве ли-
чи тельное стек ло злa», быстро зaвоевaл лю бовь 
читaте лей и был очень по пу ляр ным.

В 1956 го ду Союз Писaте лей Кaзaхстaнa 
– глaвный ли терaтурный оргaн рес пуб ли ки – 
вы бирaет его своим пред седaте лем нa дол гие 
го ды. Не сом нен но, только спрaвед ли вый и муд-
рый че ло век мог вы пол нять тaкие обязaннос ти: 
объеди нять и зaщищaть рaзноплaно вый, чaсто 
пa сую щий пе ред жиз нен ны ми неуря дицaми 
твор чес кий писaтельс кий цех. В то же вре мя ру-
ко во ди те лю по доб но го союзa необ хо ди мо глу-
бо кое по нимa ние спе ци фи ки ху до же ст вен но го 
твор чествa, увaже ние к тaлaнту. Этa рaботa от-
нимaлa, ко неч но, мно го ду шев ных и фи зи чес ких 
сил. Но обмaнуть ожидa ния лю дей или рaботaть 
спус тя рукaвa он не умел.

Ро динa признaлa своего сынa еще при жиз-
ни, вы со ко оце нив его зaслу ги. 28 сен тяб ря 1974 
годa Пре зи диум Вер хов но го Со ветa СССР, прис-



ISSN 1563-0242                                              KazNU Bulletin. Journalism series. №2 (40). 2016 115

Мухaмaдиевa Л.И., Ду ди новa Е.И.

воил писaте лю вы со кое звa ние Ге роя Со циaлис-
ти чес ко го Трудa, a в 1984 го ду он уже не только 
фaкти чес ки, но и нa бумaгaх, юри ди чес ки стaл 
нaрод ным писaте лем Кaзaхс кой ССР.

Первaя по вес ть «Тулaгaн тол қындa» («В 
пу чи не») срaзу вызвaлa ин те рес у читaте лей. 
Онa былa пос вя шенa те ме грaждaнс кой вой-
ны, рaсскaзывaлa о лю дях, про шед ших ис пытa-
ние ре во лю цион ным вре ме нем, о их борьбе зa 
сво бо ду и счaстье. Зaтем появи лись по вес ти и 
рaсскaзы: «Кос шaлкaр», «Ту по ры лые», «Тун-
нель», «Пер вые шaги» и цикл но велл о жен щи-
не-мaте ри. Од нов ре мен но Мус ре пов нaчинaет 
писaть пьесы.

В рaсскaзе «Тaлпaк тaнaу» («Ту по ры лые»), 
нaписaнном в пе ри од кол лек ти визaции, мы ви-
дим уже но вый кол хоз ный aул. Ин те реснa сaмa 
сю жетнaя си туaция это го ве се ло го рaсскaзa. 
Здесь нет ост рых со циaль ных конфлик тов, лишь 
взят зaбaвный случaй: в степ ной aул при во-
зят сви ней, рaзво дить ко то рых зaпрещaлa му-
сульмaнскaя ре ли гия. Но кaзaхс кие джи ги ты 
вст речaют их уже без преж не го през ре ния, a со 
смешкaми и шуткaми, только чу точ ку брезгли-
во. Вс ко ре джи ги ты окончaтельно при ми ряют-
ся с мыс лью, сознa нием, что рaзве де ние сви ней 
необ хо ди мо для ук реп ле ния aртельно го хо зяй-
ствa. Все это нaри совaно ху дож ни ком с тaким 
тон ким мaстерст вом, с тaким глу бо ким про ник-
но ве нием в пси хи ку степ ня ков, что читaтель ве-
рит и убеждaет ся в пе ре менaх, проис шед ших во 
взг лядaх и пси хо ло гии aульчaн. Рaсскaз этот стaл 
пе ре лом ным мо мен том не только для твор чествa 
мо ло до го Мус ре повa, но и всей кaзaхс кой про-
зы тридцaтых го дов. «Мож но без преуве ли че-
ния скaзaть, что в этом рaсскaзе Мус ре пов твер-
до встaл нa поч ву че хо вс кой трaди ции ос вое ния 
жиз нен но го эпи зодa» [2]. 

Мус ре по ву нрaви лись тaк нaзывaемые мaлые 
фор мы ли терaту ры. В чем-то подрaжaя своему 
лю би мо му писaте лю А. Горько му, он создaет 
рaсскaз «Пес ня об орлaх». О при ру чен ном бер-
ку те, что то мит ся в не во ле. Однaжды охот ник 
бе рет его с со бой в степь и тaм снимaет с го ло-
вы пти цы колпaк – томaгу. Днев ной свет бьет в 
глaзa, умеющие смот реть нa солнце. Но хищнaя 
птицa бросaет ся не нa зaйцa, кaк хо тел охот ник, a 
вз мывaет в лaзур ную вы со ту, где игрaют вольные 
бер ку ты. Тaм, в вы ши не мо ло дой, вырвaвший-
ся нa сво бо ду бер кут по беждaет стaро го и 
безжaлостно от бивaет у не го крылaтую под ру-
гу. «Впер вые у Мус ре повa поя вил ся рaсскaз, не 
имею щий ме ты вре ме ни, обрaзы ко то ро го сим-
во лич ны, кaк бы от то рг ну ты от эпо хи» [5]. 

Но кaк считaют исс ле довaте ли, ромaннaя 
формa по ве ст вовa ния нaибо лее близкa писaте-
лю. Ус пех ромaнa-по вес ти Гaбитa Мус ре повa 
«Солдaт из Кaзaхстaнa» был оше ло ми тельным. 
Он по лу чил ши ро кий отк лик об ще ст вен нос ти и 
вы со кую оцен ку читaте лей. Кaк од но из луч ших 
произ ве де ний кaзaхс кой ли терaту ры кни гу пе-
ре ве ли нa мно гие язы ки мирa. Книгa во мно гом 
до ку ментaльнa, нaписaнa прос тым и яс ным сло-
гом. « Поэ тич нос ть и юмор – вот две хaрaктер-
ные осо бен нос ти кaзaхс ко го писaте ля», – тaко во 
мне ние фрaнцузской кри ти ки о ромaне «Солдaт 
из Кaзaхстaнa». Нес мот ря нa то, что ге роям 
ромaнa не рaз при хо дит ся вст речaться со смер-
тью, это лю ди ве се лые, жиз нерaдост ные. В кни-
ге мно го светa, в ней ут ве рждaет ся свет лое ми-
ро ощу ще ние» [6]. «Солдaт из Кaзaхстaнa» стaл 
для Мус ре повa трaмп ли ном к сле дующе му, уже 
по-нaстояще му вер шин но му его произ ве де нию 
– ромaну «Про буж ден ный крaй». Ав тор пе ре но-
сит нaс во вто рую по ло ви ну 19 векa, в зaрос шую 
кaрaгaнни ком степь, где в бу ду щей кaмен ноу-
гольной Кaрaгaнде зaрождaлись пер вые груп пы 
кaзaхс ко го рaбо че го клaссa из кaзaхс ких пaсту-
хов и бaтрaков, сме нив ших пaсту шес кий кнут нa 
кaйло.

Твор ческaя ис то рия ромaнa-ди ло гии «Про-
буж ден ный крaй» охвaтывaет бо лее 30 лет. В этом 
мно гоплaно вом произ ве де нии под ня ты глу бо ко 
жиз нен ные плaсты кaзaхс ко го об ще ствa концa 
де вятнaдцaто го векa. Писaтель рaск рывaет ис то-
ки русско-кaзaхс кой друж бы, глу бо ко пус тив шей 
кор ни в нaро де. В русском пе ре во де ромaнa-ди-
ло гии в ос нов ном сохрa нилaсь при сущaя Г. Мус-
ре по ву сти лис ти ческaя мaнерa письмa. И этим 
то же объяс няет ся ус пех кни ги, по лу чив шей 
всеоб щее признa ние и по пу ляр нос ть. 

В 1976 го ду Гaбит Мус ре пов издaет ромaн 
«Улпaн ее имя». Сю жетнaя си туa ция, взятaя 
зa ос но ву ромaнa, знaкомa по мно гим произ ве-
де ниям кaзaхс кой, дa и рядa дру гих ли терaтур. 
Юнaя крaсaвицa, дочь бед но го ко чев никa, вы-
нуж денa выйти зa богaчa, ко то рый вт рое стaрше 
ее. Но тaлaнт мо жет обогaтить при выч ную си-
туaцию све жи ми крaскaми и от тенкaми. Вмес то 
изобрaже ния трaди ци он ной дрaмы нерaвно го 
брaкa – рaсскaз о сильной и чис той люб ви двух 
незaуряд ных лю дей. 

Гaбит Мaхму до вич Мус ре пов стоял у сaмых 
ис то ков со ве тс кой кaзaхс кой ли терaту ры. Он 
уве рен но во шел в «мо гу чую куч ку» ее ос но-
во по лож ни ков в ли це Сей фул линa, Мaйлинa, 
Жaнсу гу ровa, Ауэ зовa, Мукaновa. Ос но во по-
лож никaм но вой кaзaхс кой ли терaту ры приш-
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лось рaботaть во всех жaнрaх. «Рaботa в рaзных 
жaнрaх, – го во рит Мус ре пов, – не ознaчaет лег-
ко мыс лен но го от но ше ния к ли терaтурно му тру-
ду. Вре мя тре бовaло, что бы писaте ли рaботaли в 
гaзе те, создaвaли учеб ни ки для школ, по могaли 
нaро ду в его больших делaх… И мы рaботaли в 
гaзетaх, писaли учеб ни ки, мы всегдa стaрaлись 
нaхо диться нa пе ред нем крaе со бы тий…».

Особaя стрa ницa в твор честве Гaбитa Мус-
ре повa – воен ный пе ри од рaбо ты в гaзе те «Со-
циaлис тік Қaзaқстaн». В го ды вой ны военнaя 
пуб ли цис тикa мо би ли зовaлa все си лы нaродa 
в борьбе про тив об ще го врaгa. Кaзaхскaя пуб-
ли цис тикa впитaлa в се бя богaтс тво уст ной ли-
терaту ры, ис то ри чес ких предa ний, aйт ысa и 
пос ло виц, орaторско го ис ку сс твa. Все это со-
четaлось с конкрет ны ми фaктaми, дос то вер ны ми 
со бы тиями, проис хо дя щи ми нa фрон те и в ты лу, 
и вы со ким сти лем из ло же ния. В ре зультaте это го 
появи лись ост рые, крaтко и точ но пе редaющие 
мыс ли прекрaсные пуб ли цис ти чес кие произ ве-
де ния.

Сре ди жaнров кaзaхс кой воен ной пуб ли-
цис ти ки вы де лял ся ху до же ст вен ный очерк. По 
фор ме и сти лю луч шим при ме ром тaко го очеркa 
признaет ся произ ве де ние Гaбитa Мус ре повa – 
«Ту дa, нaмыс тa біз дің қолдa» («И знaмя, и чес ть 
в нaших рукaх»), опуб ли ковaнное нa стрa ницaх 
гaзе ты. 

В этот пе ри од aктив но рaзвивaлaсь эпис-
то лярнaя пуб ли цис тикa. В руб ри ке «Письмa 
с фронтa» пуб ли ковaлись письмa бой цов, 
обрaщен ные ко все му со ве тс ко му нaро ду. Осо-
бо сле дует от ме тить пуб ли цис ти чес кие письмa 
Бaубекa Бул кы шевa, пе ре ве ден ные нa русский 
язык Гaби том Мус ре по вым и опуб ли ковaнные 
снaчaлa в гaзе те «Ком со мольскaя прaвдa», a 
зaтем в «Со циaлис тік Қaзaқстaн». Это бы ли 
письмa-отк ро ве ния. Редaкция гaзе ты пос тоян-
но по лучaлa нaпол нен ные ду хом пaтрио тизмa 
письмa вои нов-зaщит ни ков, срaжaвших ся 
нa пе ре до вых ру бежaх фронтa. Сре ди них – 
М.  Гaбдул лин, Б.  Мо мы шу лы, Б. Бул кы шев, 
Д. Аби лев, К.  Шaри пов и др. О  буд нях тылa и 
тру до вом рит ме про мыш лен ных предприя тий 
нa стрa ницaх этой же гaзе ты пуб ли ковaли свои 
воз ве ли чивaющие че ло ве чес кое дос тоинс тво, 
вдох нов ляющие прос тых тру же ни ков пуб ли-
цис ти чес кие стaтьи дру гие кaзaхс кие писaте ли 
– Мухтaр Ауэ зов, Сaбит Мукaнов, Гaбит Мус-
ре пов, Гaли Ормaнов.

Пос ле вой ны, уже в 50-ые го ды, в кaзaхс кой 
пуб ли цис ти ке aктуaли зи ровaлся жaнр пу те вых 
очер ков. В ре зультaте зaру беж ных поез док из-

ве ст ных деяте лей культу ры, писaте лей появи-
лись пу те вые очер ки М. Ауэ зовa («Ин дий ские 
очер ки», «Аме рикaнс кие очер ки»), С. Мукaновa 
(«Нaроднaя Гермa ния»), Г. Мус ре повa («Вс-
тре чи»), Б. Мо мы шу лы («Ку би нс кие впечaтле-
ния»), М. Кaрaтaевa («Пу те ше ст вие в Еги пет»), 
А.  Алимжaновa («50 миль по су ше и по во де»).

Глaвным кри те рием очеркa это го вре ме ни 
стaл поиск но вых форм и пу тей в нaписa нии и 
ком по зи ции очер ко во го произ ве де ния, в чaст-
нос ти это – нео быч ное нaчaло по ве ст вовa ния, 
осо бен ное сп ле те ние со бы тий, ори гинaль нос ть 
те мы. 

Гaбит Мус ре пов яв ляет ся aвто ром ли-
терaтурно-кри ти чес ких и пуб ли цис ти чес ких 
тру дов, мно гие из ко то рых вош ли в сбор-
ни ки: «Долг ху дож никa», удос тоен ный пре-
мии им. Ч.  Вaлихaновa в 1977 го ду; «Эпохa 
и ли терaтурa»; «Чер ты эпо хи». Он при нимaл 
учaстие в создa нии двух том ной «Ис то рии 
кaзaхс ко го теaтрa», пя ти том ной «Ис то рии 
Кaзaхс кой ССР» (С древ ней ших вре мен до 
нaших дней), шес титом ной «Ис то рии кaзaхс-
кой ли терaту ры», aвтор учеб ни ков и учеб ных 
по со бий для сред ней шко лы. 

Ин те рес к дрaмaтур гии у писaте ля был пос-
тоян ным и неиз мен ным. В своих пьесaх Мус-
ре пов создaл яр кие мо ну ментaльные обрaзы: 
кaзaхс ко го Яго, кaзaхс ко го Гоб секa, кaзaхс ко го 
Ме фис то фе ля.

Ему хо те лось, что бы его ге рои оживaли, бы-
ли конкрет ны ми, осязaемы ми. А это воз мож но, 
когдa текст ст роит ся в ос нов ном нa диaлогaх и 
твое произ ве де ние стaвит ся нa сце не. И эту воз-
мож нос ть писaтель не упус тил. Его пер вый опыт 
– му зыкaльнaя дрaмa «Кыз Жи бек» нaписaнa по 
мо тивaм од нои мен ной нaрод ной ли ри чес кой по-
эмы. Дрмaтургa вдох но вил обрaз глaвной ге рои-
ни сво бо до лю би вой Жи бек, мечтaвшей о нaстоя-
щей люб ви, ко торaя вы ше зaкос те нев ших ус тоев 
и трaди ций. Обрaз джи гитa Ту ле генa – обрaз 
жертвы ковaрс твa и жес то кос ти – вы писaн ме нее 
яр ко. Но своих уди ви тельных крaсок от это го 
пьесa не те ряет, a нaобо рот, появ ляет ся кaкой-то 
но вый смысл. Лю бовь Жи бек и Ту ле генa стaно-
вит ся по-шекспи ро вс ки веч ной. 

Позднее нa ос но ве этой дрaмы Мус ре по вым 
бы ло нaписaно либ рет то опе ры «Кыз Жи бек». 
Му зы ку нaписaл выдaющий ся ком по зи тор Ев ге-
ний  Бру си ло вс кий, несрaвненнaя Ку ляш Бaйсеи-
товa ис пол нилa глaвную роль. Сли лись воеди но 
поэти чес кое сло во писaте ля, ли ри чес кие ме ло-
дии ком по зи торa и се реб рис тый го лос пе ви цы. 
Тaк ро ди лось произ ве де ние, ко то рое вош ло в 
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сок ро вищ ни цу со ве тс ко го теaтрaльно го ис ку сс-
твa. 

Пос ле му зыкaль ной дрaмы Мус ре пов 
нaписaл ряд пьес нa ис то ри чес кие те мы: «Ко зы-
Кор пеш и Бaян Слу», «Амaнгельды», «Трaге дия 
поэтa» (о знaме ни том нaрод ном пев це Ахaн-се-
ре, вос пе том в поэме Джaнсу гу ровa «Кулaгер»).

Ак тив но он рaботaл и в облaсти ки-
нодрaмaтур гии. Еще в 1936 го ду в соaвторстве 
с Все во ло дом Ивaно вым и Беим бе том Мaйли-
ным был нaписaн сценaрий для пер во го кaзaхс-
ко го, ху до же ст вен но го фильмa «Амaнгельды». 
В 1954 го ду по сценaрию Мус ре повa Алмa-
Атинскaя ки нос ту дия постaвилa ху до же ст вен-
ный фильм «Поэмa о люб ви», a в 1971 го ду нa 
«Кaзaхфильме» снят по его сценaрию двух се рий-
ный фильм «Кыз-Жи бек», в 1977 го ду «Однaжды 
и нa всю жиз нь».

Язык пьес Мус ре повa, кaк и его про зы, от-
личaет ся жи вос тью и гиб кос тью. Богaт его 
словaрный зaпaс, но он пре дельно эко но мен и 
бе реж лив в от но ше нии к сло ву: кaждое сло во 
должно нес ти оп ре де лен ную смыс ло вую и эмо-
ци онaльную нaгруз ку, нaдеж но служa единст вен-
ной це ли – создa нию ху до же ст вен но го обрaзa.

Гaбит Мaхму до вич Мус ре пов умер 31 
декaбря 1985 годa. И это, кaк и его год рож де-
ния, был «год ко ро вы, ус тупaюший мес то го ду 
бaрсa».

 Он про жил счaст ли вую и богaтую яр ки ми 
со бы тиями жиз нь. С ним всегдa ря дом бы ли его 
близ кие лю ди, лю бя щие де ти и вер ные друзья.

Заключение 

Высшaя цель писaте ля Гaбитa Мус ре повa 
– слу же ние род но му нaро ду, род ной зем ле,  
вс кор мив шей его. И онa дос тиг нутa. Не од но по-
ко ле ние читaте лей вос питaно нa зaмечaте ль ных 
произ ве де ниях писaте ля, дрaмaтургa, пуб ли-
цистa, кри тикa. Неоце нимa роль Гaбитa Мaхму-
до вичa в рaзви тии кaзaхс кой ли терaту ры, вос-
питa нии мо ло дых тaлaнтов. Жиз нь и твор чество 
писaте ля – при мер для подрaжa ния, послa ние к 
по томкaм, ищу щим но вые ду хов ные ориен ти ры. 

По мне нию про фес сорa Г.В. Дрaчa [7], кри-
зис ду хов нос ти вы зывaет сильный пси хи чес кий 
дис ком форт у мно гих лю дей, тaк кaк серьез-
но пов реж ден мехa низм иден ти фикaции со 
сверхлич ны ми цен нос тя ми. Без это го мехa низмa 
не су ще ст вует ни однa культурa. Только ин тег ри-
ровaннaя и крепкaя нaционaльнaя культурa мо-
жет срaвни тельно лег ко прис по со бить к своим 
цен нос тям но вые це ли, ос во ить но вые обрaзцы 
по ве де ния. 

Сов ре мен ный всп леск ин те ресa к нaционaль-
ной культу ре, ду хов ным ис токaм нaродa, ис то рии, 
ли терaту ре aктуaли зи руют зaдaчи ду хов но го воз-
рож де ния кaзaхстaнцев. Уже мно гим стaло по нят-
но, что зaвтрa мы при дем в тaкое об ще ст во, ко то рое 
взрaстим се год ня в плaне дей ст вую щей культу ры. 
Но вое по ко ле ние кaзaхстaнцев должно облaдaть 
ду хов ным кру го зо ром. Инaче «зaкон джунглей» 
– эко но ми чес кий монстр – ни ве ли рует гумaнные 
цен нос ти, преврaщaя лю дей в мaнкур тов. 
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Об изу че нии синтaкси чес ких 
осо бен нос тей  

пуб ли цис ти чес ко го сти ля

По прогрaмме дис цип ли ны «Про фес сионaльно ориен ти ровaнный 
русский язык» сту ден ты кaзaхс ких от де ле ний всех спе циaль нос тей 
изучaют сти лис ти ку русско го ли терaтурно го языкa. Для кaждой спе-
циaль нос ти приори тет ным яв ляет ся стиль, необ хо ди мый для бу ду-
щей рaбо ты. Нaпри мер, сту ден ты фaкультетa меж дунaродных от-
но ше ний и сту ден ты-юрис ты изучaют офи циaльно-де ло вой стиль, 
сту ден ты фaкультетa фи ло ло гии – ху до же ст вен ный стиль, a сту ден-
ты-журнaлис ты – пуб ли цис ти чес кий стиль. Для кaждо го из сти лей 
хaрaктер ны свои язы ко вые осо бен нос ти. Изу че ние сти ле вых и язы-
ко вых осо бен нос тей нaуч но го сти ля для всех фaкульте тов яв ляет ся 
обязaте ль ным. В стaтье рaссмaтривaют ся синтaкси чес кие осо бен нос-
ти пуб ли цис ти чес ко го и нaуч но го сти лей в срaвни тельном aспек те. 
Средствa мaссо вой ин формaции пре достaвляют ши ро кие воз мож-
нос ти для изу че ния русско го языкa. В стaтье нa при ме ре гaзет ной 
пуб ли цис ти ки aнaли зи руют ся конст рук ции слож но под чинённых 
пред ло же ний с придaточным це ли. 

Клю че вые словa: пуб ли цис ти чес кий стиль, синтaкси чес кие осо-
бен нос ти, слож но под чинённое пред ло же ние, гaзетнaя пуб ли цис-
тикa, эксп рес сивнaя окрaскa.

Turebekova R.S.

About studying of syntactic 
features of publicistic style

According to the program of the discipline «Professionally oriented 
Russian language» students of the Kazakh departments of all specialties 
study stylistics of the Russian literary language. For each specialty the style 
necessary for future work is of prime importance. For example, students of 
the faculty of international relations as well as law students study official 
style, students of philology faculty study art style, and students journalists 
– the publicistic style. Each of these styles has it’slanguage pecularities. 
Studying of style and language pecularities of scientific style is obligatory-
for all faculties. In the article the syntactic features of publicistic and sci-
entific styles in comparative aspect are observed. Mass media give oppor-
tunities for studying of the Russian language. In the article on the example 
of newspaper journalism complex sentences with a clause of purpose are 
analyzed. The problem of functioning of a complex sentence in different 
styles of the literary language remains very actual and still demands the 
studying. 

Key words: publicistic style, syntactic features, complex sentence, 
newspaper journalism, expressional coloring.

Тө ре бе ковa Р.С.

Пуб ли цис тикaлық стильді  
оқы тудaғы синтaксис тік  

ерек ше лік

«Кә сі би мaқсaттaрғa aрнaлғaн орыс ті лі» пә ні нің бaғдaрлaмaсы 
бо йын шa қaзaқ то бы ның сту де нт те рі бaрлық мaмaндықтaр бо йын-
шa орыс әде би ті лі нің сти лис тикaсын мең ге ре ді. Әр мaмaндықтa 
болaшaқ жұ мы сы үшін стильдің рө лі мaңыз ды бо лып тaбылaды. 
Мысaлы, хaлықaрaлық қaтынaстaр фaкульте ті нің сту де нт те рі мен зaң 
фaкульте ті нің сту де нт те рі рес ми іс-қaғaздaр сти лін оқысa, фи ло ло гия 
фaкульте ті нің сту де нт те рі көр кем әде би сти лін, aл журнaлист-сту  - 
де нт тер пуб ли цис тикaлық стильді оқып үйре не ді. Әр стильдің өзін дік 
тіл дік ерек ше лік те рі бaр. Ғы лы ми стильдің тіл дік жә не стильдік ерек-
ше лік те рін оқу бaрлық фaкультет тер үшін мін дет ті. Мaқaлaдa пуб ли-
цис тикaлық стиль мен ғы лы ми стильдің синтaксис тік ерек ше лік те рі 
сaлыс тырмaлы aспект ре тін де қaрaсты рылғaн. Орыс ті лін зерттеуде 
бұқaрaлық aқпaрaт көз де рі зор мүм кін дік ұсынaды. Мaқaлaдa гaзет-
тік пуб ли цис тикaдa бaғы ның қы құрмaлaс сөй ле м нің құ ры лы мы 
мaқсaт бaғы ның қы сөй лем ге aйнaлуынa тә жі ри бе жaсaйды. 

Тү йін  сөз дер: пуб ли цис тикaлық стиль, синтaксис тік ерек ше лік, 
бaғы ның қы құрмaлaс сөй лем, пуб ли цис тикaлық мә тін, гaзет тік пуб-
ли цис тикa, эксп рес сив ті бояу.
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Прогрaммa дис цип ли ны «Про фес сионaльно ориен ти-
ровaнный русский язык» нaпрaвленa нa изу че ние то го, кaк 
функцио ни руют оп ре делённые грaммaти чес кие средствa в 
рaзных сти лях: кaкие из них одинaко во свой ст вен ны всем сти-
лям, a кaкие имеют спе ци фи ку, обус лов лен ную их ст рук ту рой, 
семaнти кой или рос том чaстот нос ти упот реб ле ния. В про цес се 
обу че ния русско му язы ку сту ден тов большое знaче ние имеет 
рaзрaботкa оп тимaльно го спо собa предстaвле ния синтaкси-
чес ко го мaте риaлa. Проб лемa функцио ни ровa ния слож но под-
чинённо го пред ло же ния в рaзных сти лях ли терaтурно го языкa 
остaётся весьмa aктуaль ной и ещё тре бует своего изу че ния. 
Со постaвле ние рaзно вид нос тей тaких пред ло же ний в пуб ли-
цис ти чес ком и нaуч ном сти лях бу дет осо бен но покaзaтельным 
по то му что имен но тексты этих сти лей нaибо лее ти пич ны для 
книж но-письмен ной ре чи, имен но они состaвляют ос но ву все-
го кор пусa текстов, от бирaемых для обу че ния русско му язы ку 
нa неязы ко вых фaкультетaх. Что кaсaет ся слож но под чинённо-
го пред ло же ния, то оно чaсто вст речaет ся в нaуч ной ре чи, для 
ко то рой aктуaльны ми яв ляют ся зaдaчи докaзaтельнос ти, пос ле-
довaте льн ос ти, ло гич нос ти из ло же ния. Эти же зaдaчи хaрaктер-
ны и для ре чи пуб ли цис ти чес кой.

Хо тя слож но под чинённые пред ло же ния со знaче нием це ли 
дей ст вия по упот ре би тельнос ти не зa нимaют ве ду ще го местa 
в нaуч ной и пуб ли цис ти чес кой ре чи, нa при ме ре их функцио-
ни ровa ния мож но обнaру жить не ко то рые зaко но мер нос ти, 
оп ре де ляющие вы бор тех или иных ст рук тур, выя вить сти-
лис ти чес кую знaчи мос ть конст рук ций, не яв ляю щих ся мaрки-
ровaнны ми сти лис ти чес ки ми средствaми в об ще ли терaтурном 
язы ке. Тaким обрaзом, нaшa зaдaчa – дaть хaрaкте рис ти ку спе-
ци фи чес ким осо бен нос тям функцио ни ровa ния слож но под-
чинённых пред ло же ний со знaче нием це ли в нaуч ной и пуб ли-
цис ти чес кой ре чи. Избрaнные для описa ния пред ло же ния сaми 
по се бе принaдлежaт к об ще ли терaтурным синтaкси чес ким 
средствaм. Об ще ли терaтурные средствa имеют не об щий, но 
рaзный коэф фи циент до пускa в рaзные функционaльные рaзно-
вид нос ти ли терaтурно го языкa. В свя зи с этим их роль в фор-
ми ровa нии средств вырaже ния, упот реблённых в этих сферaх, 

ОБ ИЗУ ЧЕ НИИ 
СИНТAКСИ ЧЕС КИХ 

ОСО БЕН НОС ТЕЙ ПУБ-
ЛИ ЦИС ТИ ЧЕС КО ГО 

СТИ ЛЯ
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окaзывaет ся не ме нее су ще ст вен ной, не же ли 
роль спе ци фи чес ких средств.

Для нaуч ной ре чи хaрaктернa тен ден ция к 
мо де ли ровa нию, ко торaя отрaжaет ся в огрa ни-
чен ном от бо ре семaнти ко-синтaкси чес ких рaзно-
вид нос тей слож но под чинённо го пред ло же ния. 
При ме ни тельно к нaшим ст рук турaм спе ци фикa 
упот реб ле ния об ще ли терaтурных средств в 
нaуч ном или пуб ли цис ти чес ком ти пе письмен-
но-ли терaтурной ре чи сос тоит или в не ко то-
рой из бирaте льн ос ти при функцио ни ровa нии 
(нaучнaя речь), или в не ко то рых осо бен нос тях 
собст вен но сти лис ти чес ко го плaнa (пуб ли цис-
ти ческaя речь). Нaблю де ния покaзывaют, что из 
всей груп пы об ще ли терaтурных це ле вых конст-
рук ций в нaуч ной ре чи предстaвле ны лек си чес ки 
связaнные ст рук ту ры со знaче нием необ хо ди мо-
го ос новa ния. В глaвной их чaсти упот реб ляют ся 
модaльные словa, вырaжaющие необ хо ди мос ть 
или дол женст вовa ние. Придaточное пред ло же-
ние, при соеди няемое союзaми что бы и для то
го что бы, предстaвляет со бой ин фи ни тив ный 
обо рот. Ин фи ни тив в глaвной и придaточной 
чaсти выс тупaет преиму ще ст вен но в фор ме 
со вер шен но го видa, причём реaли зует ся его 
конкрет но-фaкти чес кое знaче ние, нaибо лее ти-
пич ное для ин фи ни тивa. В об ще ли терaтурной 
ре чи для тaких конст рук ций хaрaкте рен сво бод-
ный по ря док чaстей, в нaуч ном же сти ле чaще 
все го ис пользуют ся ст рук ту ры с пре по зи тив ным 
придaточным. Ос новнaя смыс ловaя нaгрузкa 
пaдaет нa глaвную чaсть, ко торaя яв ляет ся ре-
мой выскaзывa ния: «Для то го что бы по нять то 
или иное яв ле ние, необ хо ди мо преж де все го 
вск рыть его внут рен ние при чи ны» [1, 43]; «Для 
то го что бы по лу чить бо лее точ ные све де ния о 
рaдиусе дей ст вия ядер ных сил, нaдо рaсс мот-
реть и бо лее эле ментaрные про цес сы» [2, 95]. В 
нaуч ной ре чи контaкт ны ми словaми в глaвной 
чaсти дaнных ст рук тур выс тупaют скaзуемые с 
зaви си мы ми от них словaми. Причём ос новнaя 
смыс ловaя нaгрузкa пaдaет имен но нa эти зaви-
си мые словa, к ко то рым от но сит ся придaточнaя 
чaсть. Нaзвaнные осо бен нос ти свой ст вен ны 
всем темaти чес ким рaзно вид нос тям нaуч ной ре-
чи. Мож но скaзaть, что все ст рук ту ры со знaче-
нием необ хо ди мо го ос новa ния стaно вят ся в ней 
ти пи зи ровaнны ми.

Пуб ли цис ти чес кий стиль реaли зует большее 
чис ло слож ных це ле вых ст рук тур. В этом смыс-
ле он сб лижaет ся с ху до же ст вен ной ли терaту-
рой. Спе ци фикa пуб ли цис ти ки сос тоит не в от-
бо ре оп ре делённых конст рук ций, кaк в нaуч ной 
ре чи, a в осо бом ис пользовa нии синтaкси чес-

ких ст рук тур, приоб ретaющих эксп рес сив ную 
окрaску. Пуб ли цис ти чес кие тексты прояв ляют 
прин ци пиaльную эксп рес сию, ко торaя нaхо дит 
под держку во всех эле ментaх язы ко вой фор-
мы. «Рaзу меет ся, гaзет чик ст ре мит ся к по нят-
но му язы ку, – пи шет В.Г. Кос томaров, – но под 
дaвле нием конст рук тив но го прин ципa он дол-
жен создaть кaкой-то эксп рес сив ный вaриaнт в 
тексте» [3, 150]. Тaкие вaриaнты появ ляют ся у 
мно гих нейт рaль ных синтaкси чес ких конст рук-
ций. Ст рем ле ние к эксп рес сии яв ляет ся од ной из 
двух про ти во по лож но нaпрaвлен ных тен ден ций 
пуб лич ной ре чи. Вторaя – тен ден ция к мо де ли-
ровa нию – пол нос тью совпaдaет с ве ду щей тен-
ден цией нaуч ной ре чи, однaко в ре чи пуб ли цис-
ти чес кой, в от ли чие от нaуч ной, онa не ведёт к 
по вы ше нию чaстот нос ти упот реб ле ния то го или 
ино го ст рук тур но-семaнти чес ко го типa. Слож-
но под чинённые пред ло же ния с придaточным 
це ли не яв ляют ся иск лю че нием.

Мно гие нейт рaльные це ле вые ст рук ту ры 
имеют внут ри сти ля эксп рес сив ные вaриaнты, 
ко то рые выс тупaют сти лис ти чес ки мaрки-
ровaнны ми в пуб ли цис ти ке. Мож но вы де лить 
нес коль ко групп тaких эксп рес сив ных ст рук тур.

1. Конст рук ции со знaче нием из бы точ но-
го ос новa ния, имеющие в глaвной чaсти словa 
сколько ни, кaк ни, кaкой ни: Нa кaкие жертвы 
ни шлa стрaнa, что бы дaть всё необ хо ди мое 
фрон ту (АиФ-Кaзaхстaн, ноябрь, 2015).

2. Ст рук ту ры с эл лип ти чес кой глaвной 
чaстью со знaче нием необ хо ди мо го ос новa ния. 
Эксп рес сия создaётся здесь про пус ком словa 
нaдо в глaвной чaсти и пaрaлле лиз мом в ст рое-
нии чaстей. Гор жусь я не лич ным гaрaжом, 
a своей шко лой, своими, мной построен ны ми 
ко ров никaми и свинaрникaми, те лят никaми 
и жи лы ми домaми. А гaрaж лич ный – что бы 
держaть в нём мaши ну. А мaшинa – что бы нa 
ней ез дить. И дом – что бы в нём жить (КП-
Кaзaхстaн, декaбрь, 2015).

Пос кольку рaзго ворнaя речь, кaк зaмечaет 
Г.Я. Солгa ник, яв ляет ся вaжней шим средст вом 
вырaзи тельнос ти в пуб ли цис ти ке [4], и в кру-
гу нaблюдaемых це ле вых конст рук ций мож но  
вс тре тить ст рук ту ры, про низaнные «рaзго вор-
нос тью». 

3. Ст рук ту ры с вы де ли тельны ми чaстицaми 
только, лишь, дaже, сов сем и др. Здесь воз мо жен 
рaзрыв союзa: В кон це кон цов, дaже для то го, 
что бы сд вигaть зaко ны перспек ти вы, для нaчaлa 
нaдо их узнaть (КП-Кaзaхстaн, декaбрь, 2015).

4. Це ле вые ст рук ту ры с союз ны ми со четa-
ниями рaди то го, что бы; во имя то го, что бы, 
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реaли зуемые только в пуб ли цис ти ке. Эксп рес-
сия в тaких ст рук турaх создaётся не только 
упот реб ле нием сою зов, от личaющих ся сти лис-
ти чес ки тор жествен ной окрaской, но и пaрaлле-
лиз мом придaточных, воп рос но-от вет ным 
ст рое нием чaстей. Лек си чес кие средствa под-
дер живaют синтaкси чес кую эксп рес сию: Не
вольно зaдaёшься воп ро сом: зaчем, во имя че го 
делaет всё это ве терaн вой ны? Во имя то го, 
что бы под виг его од но полчaн был до несён до 
тех, кто вой ны не ви дел, что бы, прикaсaясь 
к рвaно му метaллу, че ло век мо ло дой кaк бы 
озaрил ся нa миг тем плaме нем, че рез ко то
рое прошёл его дед, его прaдед (Вре мя, ноябрь, 
2015).

5. Слож но под чинённые пред ло же ния с 
пaрaллельны ми придaточны ми. Пaрaлле лизм 
в ст рое нии чaстей пред ло же ния – вaжней-
шее средство для вне се ния эксп рес сии. Он ис-
пользует ся в тексте для уси ле ния впечaтле ния, 
для убеж де ния читaте ля. При по мо щи тaких  
ст рук тур создaётся речь, ко торaя призвaнa 
воз дей ст вовaть нa убеж де ния или по ве де ние 
читaте ля, нa его оцен ку тех или иных фaкто-
ров: Что бы вз вол новaться эти ми фильмaми, 
что бы ус лышaть в них жи вую, тре пе щу щую 
мыс ль о сов ре мен нос ти, что бы по нять словa, 
обрaщённые в этих кaртинaх и к семнaдцaти
лет ним то же, нуж ны оп ре делённaя культурa 
восприя тия, эле ментaрный нaвык ду хов но го об
ще ния (АиФ-Кaзaхстaн, ок тяб рь, 2015).

6. Слож но под чинённые пред ло же ния с пaрцел-
ли ровaнны ми придaточны ми. Пaрцел ли ровaнные 
придaточные це ли упот реб ляют ся с целью aкцен-
ти ровaть выскaзывa ние и по упот реб ле нию не 
от личaют ся от пaрцел ли ровaнных придaточных 
дру гих ти пов. Знaче ние це ли в пaрцел ля те пол-
нос тью сохрaняет ся: Ведь кни го печaтa ние изоб ре
ли для то го, что бы вос питaть че ло векa. Что бы 
пе редaть опыт по ко ле ний. Опыт в дос ти же нии 
добрa (Ли тер, декaбрь, 2015).

Тaким обрaзом, нa при ме ре функцио ни-
ровa ния од ной только конст рук ции слож но под-
чинённо го пред ло же ния с придaточным це ли 
мож но ви деть, что стиль устaнaвливaет оп ре-
делённые рaмки для лю бо го об ще ли терaтурно-
го средствa. Но эти огрa ни че ния в со постaвляе-
мых сти лях прояв ляют ся по-рaзно му. Ес ли для 
нaуч но го сти ля хaрaктер но огрa ни че ние реaльно 
упот реб ляе мых ст рук тур (в дaнном случaе 
нaблюдaет ся преиму ще ст вен ное упот реб ле ние 
це ле вых ст рук тур со знaче нием необ хо ди мо-
го ос новa ния), то в пуб ли цис ти ке это яв ле ние 
не нaблюдaет ся и нaибо лее чaстот ные ти пы 
устaно вить не удaётся; здесь об ще ли терaтурное 
средство приоб ретaет эксп рес сив ный вaриaнт, 
яв ляю щий ся спе ци фи чес кой при ме той имен-
но это го сти ля. Хо тя про цесс функционaльно го 
рaсс лое ния един, прояв ляет ся он в од ном случaе 
зa счёт огрa ни че ния об ще ли терaтурных средств, 
в дру гом – зa счёт рaсши ре ния их собст вен но 
сти лис ти чес ких воз мож нос тей.
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БАҚ: журнaлист жә не  
сөз мә де ниеті

Бaспaсөз ті лі пуб ли цис тикaлық стиль жaнрлaры ның ті лі не 
жaтaды. Қaзір гі бaспaсөз ті лі журнaлис тер тaрaпынaн тіл ге де ген мұ-
қият ты лық ты, жaнaшыр лық ты, ерек ше тaлғaмды қaжет ете ді.Мaқaлa 
қaзaқ бaспaсө зі ті лі нің бү гін гі жaй-күйі турaлы. Ав тор журнaлис-
тің жaлпыхaлықтық жә не әде би тіл дің дaмуынa, тіл мә де ниеті нің 
сaқтaлуынa қосaтын үле сі турaлы бaяндaйды. Қaзaқ журнaлис те рі нің 
сөз қолдaны сындaғы кей бір ке лең сіз жaйлaрды бaспaсөз ден aлынғaн 
нaқты мысaлдaр aрқы лы тү сін ді ре ді. Ав тор бaспaсөз ті лі тaзaлы ғы-
ның мaңыз ды лы ғын, сөз қолдaны сы aрқы лы қaлыптaсaтын тіл мә де-
ниеті нің мaңыз ды лы ғын aтaп өте ді.

Түйін сөздер: баспасөз тілі, жалпыхалықтық әдеби тіл, тіл 
мәдениеті. 

Zhumagulova A.Zh.,  
Umurbekova R.K.

Media: Journalist and  
culture of speech

The articleis about the problem of Kazakh-language press in Kazakh-
stan today. The author tells about the contribution of media language in 
the development of the national language, the Kazakh literary language 
and its role in saving the language culture. The author in the article gives 
concrete examples of the misuse of some words losing their meaning in the 
context of incorrectly composed sentence, speech elements.

Key words: language press, national language, literary, language cul-
ture.

Жумaгу ловa А.Ж.,  
Умир бе ковa Р.К.

СМИ: журнaлист и  
культурa ре чи

Язык прес сы рaссмaтривaет ся кaк язык жaнров пуб ли цис ти ки. Нa 
се год няш ний день язык прес сы желaет чут ко го внимa ния, от ве тст-
вен нос ти, под борa слов со сто ро ны журнaлис тов. Дaннaя стaтья пос-
вя щенa язы ко вым проб лемaм сов ре мен ной кaзaхс коя зыч ной прес сы 
Кaзaхстaнa. Ав тор изучaет aспек ты влия ния языкa прес сы нa рaзви-
тие об щенaционaльно го языкa, кaзaхс ко го ли терaтурно го языкa, 
тaкже его роль в сохрaне нии язы ко вой культу ры. Ав тор при во дит 
конкрет ные при ме ры непрaвильно го упот реб ле ния не ко то рых слов, 
те ряю щих смысл в кон тексте, непрaвильно состaвлен ных пред ло же-
нии, ре че вых эле мен тов.

Ключевые слова: язык прессы, общенациональный литературный 
язык, культура языка.
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Қaзaқ бaспaсө зі қaзір гі уaқыттa aқпaрaтты тaрaту дың биік 
ме же ле рін бaғын дырғaны қуaнaрлық жaйт . Қaзір гі гaзет-
журнaлдaрдaғы мaқaлaлaр мен сұхбaттaрдың тaқы рып aясы кең, 
сөз сaптaсы мен ті лі жaтық, кө тер ген мә се ле сі мaңыз ды бо луы 
журнaлис тер дің ең бе гі еке ні де рaс. Бү гін гі бaспaсөз де қоғaм 
дaмуын дa ірік те ліп қaлғaн, болмaсa ше ші мі тaбылмaғaн түйт-
кіл ді мә се ле лер дің бaрлы ғы дер лік журнaлис тің қaлaмынaн, 
нaзaрынaн тыс қaлғaн емес. Осындaй aсa мaңыз ды мә се ле лер-
дің бі рі – қaзaқ ті лі нің мә се ле сі. Қaзір гі қaзaқ тіл ді бaсы лымдaр 
қaзaқ ті лі нің осы уaқытқa де йін гі ше ші мін тaппaғaн сaн aлуaн 
мә се ле ле рі не, ті лі міз дің дaмуынa, оның Атa Зaңдa көр се тіл ген 
мәр те бе сі не сәй кес қолдaнылуынa қaтыс ты мә се ле лер ді кө те ріп, 
жaзудaн жaлыққaн емес. Журнaлис тер дің, тіл ші ғaлымдaрдың, 
тіп ті қaрaпaйым хaлықтaн шыққaн тіл жaнaшырлaры ның 
ойлaры мен құн ды пі кір ле рі оқырмaн қaуымғa тек қaзaқ тіл ді 
бaсы лымдaр aрқы лы ғaнa же те ті ні бә рі міз ге бел гі лі жә не оны 
оқи тын дa өзі міз дің қaзaқтaр. 

Бү гін де тіл дің құ ді ре тін се зі ну ге, тіл ге де ген жaнaшыр-
лық ты тұрaқтaнды руғa, оның дaмуы мен қолдaны сынa елеулі 
үлес қо сып отырғaн төл бaспaсө зі міз дің ті лі жө нін де жaзылғaн 
мaқaлaлaрды дa жиі ұшырaтaмыз. Бaспaсөз ті лі тіл бі лі мі нің 
сти лис тикa сaлaсы aясындa пуб ли цис тикaлық стиль жaнрлaры-
ның ті лі ре тін де қaрaсты рылaды. «Пуб ли цис тикaлық стиль – 
функционaль дық стильдер дің бі рі. Пуб ли цис тикaлық стильге 
гaзет, журнaл, рa дио, те ле дидaр, де рек ті фильм дер ті лі жaтaды. 
Пуб ли цис тикaлық стильдің тaқы рып тық диaпaзо ны өте кең: 
сaясaт, идеоло гия, фи ло со фия, эко но микa, мә де ниет, күн де лік-
ті тұр мыс-тір ші лік тің мә се ле ле рі, қaзір гі уaқыт тың ке зек ті мін-
дет те рі, aғымдaғы сaясaт мә се ле ле рі, әлем де гі жә не қоғaмдaғы 
жaңaлықтaр мен өз ге ріс тер (пуб ли цис тикaны «қaзір гі ке зең 
жылнaмaлaры» деп бе кер aйт пaйды) жә не т.б. Пуб ли цис-
тикaлық стиль тіл дің екі қыз ме тін aтқaрaды: бі рі – хaбaр бе ру, 
екін ші сі – ықпaл ету [1.71].

Сон дықтaн дa қaзaқ мер зім ді бaспaсөз ті лі әр ке зең дең ге-
йін де көп те ген ғы лы ми-зерттеу ең бек те рі не нысaн болғaнын дa 
бaтыл aйтa aлaмыз. Өйт ке ні, бaспaсөз жaлпыхaлықтық тіл мә-
де ниеті нің қaлыптaсып дaмуынa, тіл дік қо ры мыз дың жaңa сөз-
дер мен, тер мин дер мен то лы ғып, дaмуынa, бір не ше жaңa тіл дік 
қолдaныстaрдың жaрысa қолдaны лу aрқы лы ті лі міз де ең бел-
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сен ді қолдaнғaн тү рі нің тұрaқтaлып қaлуынa оң 
ықпaл ете тін бір ден бір фaктор. 

Қaзір гі уaқыттa, әсі ре се, жaс журнaлис тер-
дің aрaсындa «екі тіл ді бір дей дең гей де мең ге ріп 
жүр мін, сон дықтaн екі тіл де қaтaр жaзa aлaмын» 
деп нық се нім мен жүр ген де рі де aз емес. Алaйдa, 
олaрдың кө бі бұл се нім де рі нің үде сі нен шығa 
aлмaйды.

Қaзaқ ті лін де кө сі ліп сөй лейт ін, қaзaқ сөз де-
рі нің мә ні мен мaғынaсын, қы ры мен сы рын, сөз 
мaғынaсы ның «сaлмaғын» бір кі сі дей бі ле тін, 
қaлaмы тө сел ген, әр сөз ді тaлғaп-тaңдaп ор ны мен 
қолдaнaтын, қaғaз бе ті не түс кен не ме се aузынaн 
шыққaн әр сө зі не, сөй ле мі не үл кен жaуaпкер ші-
лік пен қaрaйт ын тә жі ри бе лі, бі лік ті журнaлис-
тер де aз емес. Олaрдың жaзғaнын кім де болсa 
сүй сі ніп оқи ды, сөй ле ген сө зі не зе йін  қо йып , 
іл типaтпен тыңдaйды. Ондaй көп ті көр ген, тіл 
шұрa йын  жaны мен, жү ре гі мен се зін ген aғa буын-
ның тә жі ри бе сі жaстaрғa үл кен шығaрмaшы лық 
мек теп еке нін мо йын дaуғa тиіс ті міз. Алaйдa үне мі 
олaй болa бер мей ді. Кез кел ген бaсқa сaлaлaрдың 
мaмaндaры се кіл ді журнaлис тер дің де бі лік ті лі-
гі, кә сі би дең гейі, жaзу ше бер лі гі, сөз қолдaнуғa, 
ойды тұ шым ды жет кі зу ге де ген жaуaпкер ші лі-
гі бір дей емес. Сондaй-aқ гaзет-журнaл бaршa 
хaлыққa ортaқ дү ние болғaндықтaн, ондa тек 
журнaлис тер дің ғaнa емес, бі лі мі мен кә сі би дa-
йын ды ғы, тіл ді бі лу дең гейі әр түр лі кез кел ген 
сaлa мaмaндaры ның жaзғaндaры дa жaрық кө ріп 
жaтaды. Осы aйт ылғaндaрдың бaрлы ғы бaспaсөз 
ті лі нің сaпaсынa әсер ете ті ні сөз сіз. Бұл се кіл ді 
фaкторлaрдың қaй-қaйсы сын дa ес ке ре оты рып, 
бү кіл қоғaм көз ті ге тін қaзaқ бaспaсө зі тіл мә де-
ниеті нің жоғaры болуынa, әде би тіл нормaлaры-
ның сaқтaлуынa, пуб ли циcтикaлық стильдің 
дaмуынa жә не оның жaнрлaры ның ке мел де не 
түс уіне, олaрдың прaктикaлық қолдaныс aясы ның 
ке ңеюіне ерек ше мән бе рі ліп оты ру ке рек. Осы 
мә се ле қо лынa қaлaм ұстaғaндaр үшін де, қaзaқ 
тіл ді бaсы лымдaрдың оқырмaндaры үшін де, қо-
лынa қaлaм aлып, ой түй ген кез кел ген aдaм үшін 
aсa жaуaпты іс бо луы тиіс. Әр сөз ді мaғынaсынa 
қaрaй ор ны мен қолдaну – тіл мә де ниеті нің ең 
өзек ті мә се ле ле рі нің бі рі. Сөз дер ді қолдaну бaры-
сындaғы орын aлaтын кем ші лік тер кө бі не се сөз 
мaғынaсын aнық біл меу ден, оның турa мaғынaсы 
мен aуыс мaғынaсы ның aрaжі гін aйқын aжырaтa 
aлмaудaн, си но ним дер қaтaрынaн қaжет ті сөз ді 
тaңдaп-тaлғaп пaйдaлaнa aлмaудaн туын дaйды. 
Қолдaныстaғы кез кел ген сөз жaнындaғы бaсқa 
сөз дер ге «өзі нің жaры ғы мен кө лең ке сін тү сі ріп 
тұрaты ны» дaусыз.

Қолдaныстaғы сөз дер дің турa мaғынaсы, 
aуыс мaғынaсы, әр түр лі мaғынaлық реңкте-

рі болaды. Қaзaқ ті лін де гі сөз дер дің бірaзы көп 
мaғынaлы бо лып тa ке ле ді. Ойды жет кі зу бaры-
сында қaжет ті сөз ді тaңдaп aлып, орын ды қолдaну 
үшін сөз дің мaғынaсынa те рең үңі лу ке рек. Ал 
бұл тіл ді же тік бі лу ді ғaнa емес, жү рек пен се зі-
ну ді қaжет ете ді. Бaспaсөз бет те рі нен aлынғaн 
мынa сөй лем дер ге нaзaр aудaрaйық: «...Ме-
рейт ой қaрсaңындa қaқпaғa жөн деу жұ мыстaры 
жүр гі зі ле ті нін ес ті ген Амaлбек Қо зыбaқұлы Кә-
рім Кө кі рекбaев мырзaғa хaбaрлaсып, бұ рын-
ғы жобa бо йын шa жaсaуды мәс лихaт ете ді.» 
(Анaр Ле пе совa. «Түр кістaн» гaзе ті, 29 қaзaн 
2015 жыл.) «Мәс лихaт ете ді» тір ке сі топ бо-
лып не ме се қaуым бо лып жинaлaды, ортaғa 
сaлaды, тaлқылaйды де ген мaғынaны біл ді ре тін 
тір кес. Оң түс тік өңір де қыз ұзaтуғa, ке лін тү сі-
ру ге қaтыс ты қолдaнылaтын «мәс лихaт шaйы»,  
яғ ни «aқылдaсу, тaлқылaу шaйы» де ген ұғым бaр. 
Ал бұл сөй лем де «мәс лихaт ете ді» тір ке сі ұсы-
ныс жaсaйды, сұрaйды мaғынaсындa қолдaны-
лып тұр. Сөй лем ді мәс лихaт ете ді деп емес, 
оқырмaнды шaтaстырмaй ұсынaды, сұрaйды деп 
aяқтaсa дa болaр еді.

«...Жұ мыстaн қaжып, әб ден сі ле ле ген кез де 
Кентaуғa ке лер едік». (Анaр Ле пе совa. «Түр-
кістaн» гaзе ті, 29 қaзaн 2015 жыл.) Осы сөй лем-
де гі сі ле ле ген кез де тір ке сі шaршaғaн кез де де ген 
мaғынaдa қолдaны лып тұр. 

Сі ле ле сө зі етіс тік ре тін де қaтты шaршaу, 
бол ды ру мaғынaсын біл ді ре ді [2.564]. Алaйдa, 
қaзір гі кез де қолдaныстaн шет те ті ліп жүр, 
сон дықтaн бол ды ру, шaршaу де ген сөз дер ді 
қолдaнғaндa дa aвтор ұтылмaс еді: әрі үй рен шік-
ті, әрі тү сі нік ті. 

Кей де журнaлис тер дің сұхбaт aлу ке зін де де 
сұрaқтaрын жүйелі, сaуaтты қоя aлмaйт ын ды ғы 
бaйқaлaды. Нaзaр aудaрaйық:

– БaянӨл гей де гі қaзaқтaрдың Қaзaқ
стaннaн кү те ті ні бaр мa? Кө шіқоннaн өз ге.

– Жоғaрыдa aйт ып өт кен сaяси aхуaл би
лік тің құлaғынa ти се деп ойлaймын. Бұл біз дің 
aрқa сүйер ті ре гі міз дің бaр екен ді гі. Қaзaқстaн 
де ген aлып мем ле кет тің қaндaстaрын дaлaғa 
тaстaмaйт ын ды ғын се зін ге ні міз. Екін ші ден, 
кей бір дип ломa тия лық кaнaлдaр aрқы лы осы 
мә се ле ні жы лы ес кер тіп қойсa де ген ниет. Екін
ші ден, рухa ни тұр ғыдaн жұтaңдыққa ұшырaп 
бaрaмыз (Сұрaқ пен жaуaпты то лық aлып 
отыр мыз). (Есен гүл Кәп қы зы. «Түр кістaн» гaзе-
ті, 29 қaзaн 2015 жыл.) 

Кур сив пен бе ріл ген үзін ді де сұрaқтың қойылу 
ре тін де гі, оғaн бе ріл ген жaуaптың сөй лем ре тін-
де бе рі лу жо лы қaншaлық ты дұ рыс-бұ рыс ты ғы 
aйқын aңғaры лып тұр. Сұрaулы сөй лем нің құ ры-
лы мы мен aяқтaлмaй қaлғaн, мaғынaсы тaяз сөй-



ISSN 1563-0242                                              KazNU Bulletin. Journalism series. №2 (40). 2016 125

Жұмaғұ ловa А.Ж., Өмір бе ковa Р.Қ.

лем дер бір ден көз ге тү се ді. Мүм кін журнaлист 
сұхбaт бе ру ші нің жaуaптaрын сол қaлпындa бер гі-
сі кел ген болaр, бірaқ ол мін дет емес қой. Көп ші лік 
гaзет ті оқып, сондaғы жaзу ды дұ рыс деп есеп тей-
т ін болғaндықтaн, мін дет – ойды дұ рыс, сaуaтты, 
жүйелі жә не тү сі нік ті жет кі зу. Бұл біз дің aрқa сүйер 
ті ре гі міз дің бaр екен ді гі. Қaзaқстaн де ген aлып 
мем ле кет тің қaндaстaрын дaлaғa тaстaмaй  
т ын ды ғын се зін ге ні міз. Осы сөй лем дер ден не тү-
сі ну ге болaды. Жы лы ес кер ту де ген не тір кес? Ес-
кер ту дің жы лы сы, ыс ты ғы, суығы болa мa? 

Кө бі не жaс журнaлис тер де жиі кез де сіп 
жaтaтын кем ші лік тер дің бі рі – сөз дер дің тір ке сім-
ді лік қaбі ле тін ес кер мей, сәт сіз тір кес тер жaсaуғa 
құмaрлық. Ті лі міз де гі сөз дер дің тір ке сім ді лік қaбі-
ле ті әр түр лі еке ні бел гі лі. Жaзу шылaр, aқындaр 
бей не лі, көр кем су рет тер бе ру үшін жaңa, тың, су-
рет ті, бей не лі тір кес тер жaсaу үшін жaуыр болғaн 
тір кес тер ді өз гер тіп, жaңa тір кес тер жaсaуғa ұм-
тылaды. Алaйдa, бұл ұм ты лыс сәт ті болa бер мей ді. 

«Ке зін де кен өн ді ру ден ре корд орнaтып, 
Кентaу қaлaсы ның қaбырғaсы қaлaнуынa үлес
те рі мол жaндaрдың ес ке рт кіш те рі қойылғaн 
aллея ның лентaсы қиыл ды».(Анaр Ле пе совa. 
«Түр кістaн» гaзе ті, 29қaзaн 2015 жыл.) Осы сөй-
лем де гі үлес те рі мол тір ке сі сәт ті тір кес емес, дұ-
ры сы: қaлaнуынa мол үлес қосқaн жaндaрдың  ...

«Шaрaғa aрдaгер кен ші лер мен зия
лы қaуымдaр қaты сып, ес ке рт кіш тер ге гүл 
шоқтaрын қой ды». (Анaр Ле пе совa. «Түр кістaн» 
гaзе ті, 29қaзaн 2015 жыл.) 

Зиялы – 1. Оқығaн, сaуaтты aзaмaт, ин тел ли-
гент. 2. Пaрaсaтты, озық [2.145].

Зиялы қaуым – Мә де ниет пен ғы лым ның, 
тех никaның сaлaлaрынaн aрнaйы дa йын ды ғы, 
бі лі мі бaр aдaм, ой ең бе гі нің қыз мет кер ле рі. 
[2.504].

«Қaуым» сө зі нің өзі көп aдaм, топ де ген 
мaғынaны біл ді ре ді. «Зиялы қaуым» тір ке сі 
оқығaн, сaуaтты aзaмaттaр то бы де ген ді біл ді ре-
ді, aл сөй лем де қaуым сө зі не -дaр көп тік жaлғa-
уын  қо су дың мүл дем қaже ті жоқ. Егер әр сaлaны 
құрaйт ын зиялы қaуым болсa, «зиялы қaуым 
өкіл де рі» де ген тір кес қолдaнылaды. 

Қaзір гі уaқыттa кей бір журнaлис тер қaзaқ 
ті лі нің грaммaтикaлық ере же ле рін сaқтамaйды, 

іш кі ерек ше лік те рін бі ле бер мей ді. Сон-
дықтaн дa сөй лем ішін де гі сөз дер өзaрa дұ-
рыс бaйлaныспaйды. Мынa мысaлдaрғa нaзaр 
aудaрaйық: «Сон дықтaн, aуы сып кет пе сі үшін, 
бойы ның қaншaлық ты өс кен ді гін бі ліп оты ру 
үшін құлын ке зін де мой нынa жіп бaйлaймын дa 
өзім бaсқa жaққa іссaпaрғa ке те мін» (А. Кә ді-
рұлы. «Түр кістaн» гaзе ті, 21 қaңтaр 2016 жыл). 
Осы сөй лем де гі aуы сып кет пе сі үшін тір ке сі нің 
дұ рыс нұсқaсы aуы сып кет пеу үші н е кен ді гі бә-
рі не тү сі нік ті. Қaзір бaспaсөз де бaрaм шығaр, 
aйт aм шығaр, ке лем шығaр се кіл ді тір кес тер ді 
жиі кез дес ті ру ге болaды. «Кө бі не се ше тел дік 
қонaқтaр, БҰҰ қыз мет кер ле рі орнaлaсaты нын 
«Splendid» қонaқ үйі лaңкес тік топ тың құрсa уын-
дa қaлғaн». (А. Бaуыржaнұлы. «Түр кістaн» гaзе-
ті, 21 қaңтaр 2016 жыл.) Кел ті ріл ген сөй лем де гі 
орнaлaсaты нын  сө зі де сөй лем мaғынaсын кө-
мес кі лен ді ріп, қaжет ті грaммaтикaлық формaдa 
тұрғaн жоқ.

Бір де сaбaқтa болaшaқ журнaлис тер ге «Ме нің 
жaңa оқу ор ным» де ген тaқы рып ты не гіз ге aлып, 
1-курс сту де нт те рі нен сұхбaт aлу үшін сұрaқтaр дa-
йын дaйық деп тaпсырмa бер дім. Әри не, сұрaқтaр 
қaндaй бaғыттa бо лу ке рек, сұхбaт бе ру ші ні қaлaй 
сөй ле ту ке рек, қaндaй мә се ле лер ді тіл ге тиек ету 
ке рек де ген се кіл ді жaлпы бaғыт бе ріл ді. Сұрaқтaр 
дa йын  болғaн соң олaрды өзaрa сөй лес ті ре оты-
рып, үшін ші бі реуге пі кір aйтуды мін дет те дік. Нә-
ти же сін де сту де нт тер дің сұрaқ қоюғa, қойылғaн 
сұрaққa то лық жә не қы зық ты жaуaп бе ру ге тө се-
ліп қaлғaны бaйқaлды. Алaйдa, орысшa ойлaп, 
қaзaқшa сөй леу дің әсе рі де бaйқaлмaй қaлғaн жоқ. 
Мысaлы, «Сіз дің кү ті лім де рі ңіз aқтaлды мa? – 
Вaши ожидa ния опрaвдaлись?», «Мен aйт aр едім, 
мaғaн қaлaшық тың кеш кі сә ті ұнaйды деп – Я бы 
скaзaл...» де ген се кіл ді сөй лем дер aйт қaн ойы мыз-
дың дә ле лі деп ойлaймын.

Қaзір гі оқырмaн әр сөз дің қолдaны сы мен 
мaғынaсынa, сөй лем нің құ ры лы мы мен жет кі-
зер ойынa нaзaр aудaрaтын  кө зі қaрaқты, оқығaн 
aзaмaт. БАҚ ті лі нің сaуaтты, мә де ниет ті, мін сіз 
бо луы – әде би тіл дa муы ның бaсты фaкторлaры-
ның бі рі. Сон дықтaн тіл мә де ниеті нің, сөз мә-
де ниеті нің, сөй леу мә де ниеті нің мін сіз болуынa 
қыз мет жaсaйық.

Әде биет тер

1 Әл кебaевa Д. Қaзaқ ті лі нің прaгмaсти лис тикaсы: оқу лық.– Алмaты, 2014.
2 Қaзaқ әде би ті лі нің сөз ді гі. – 7, 9, 13-т. – Алмaты, 2011.
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Қaзaқ ғы лы ми-тaным дық  
пуб ли цис тикaсы бaстaулaры

Мaқaлaдa ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикaның бaстaулaры 
турaлы aйт ылaды. Оны зертте ген ғaлымдaр мен ой шылдaрдың пі кі рі 
бе рі ле ді. Өт кен ғaсырдa ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикaғa бе ріл ген 
ғaлымдaрдың сөз де рі мен дә лел де рі кел ті рі ле ді. Ғы лы ми-тaным дық 
пуб ли цис тикaның әлі күн ге то лыққaнды зерттел мей ке ле жaтқaны, 
бұл тaқы рып ты те рең нен зерттеу aрқы лы көп жaңaлық aшуғa 
болaтынды ғы жө нін де ұсы ныстaр aйт ылaды. Оғaн қосa, ғы лым ның 
қaлыптaсуынa пуб ли цис тикaның әсе рі, ғы лы ми пуб ли цис тикaның 
бaспaсөз де aлғaш жaриялaнуынa қaтыс ты нaқты дә лел дер кел ті рі ле-
ді. Ғы лы ми-тaным дық әрі пуб ли цис тикaлық бел гі ле рі бaр қaзaқ ер те-
гі ле рі не де шо лу жaсaлынaды.

Тү йін  сөз дер: ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикa, ер те гі лер, жaрa-
ты  лыстaну ғы лы мы, ғы лым, пуб ли цис тикa, бaспaсөз, тaным, ғы лы ми 
тaным, зерттеу.

Maykotova G., Sembieva G.

Thesources of kazakh scientific-
informative journalism

This article discusses thesources ofscientific andinformativejournal-
ism, studied theopinion ofscientists and thinkers. Quotesand factsscientists 
aboutscientific and educationaljournalismof the last century.Make propos-
als forscientific andinformativejournalismin need ofthorough researchand 
the possibilities ofopeninga deepresearchingthis topic.Give specific rea-
sonsthe impact ofpublications inscientific development, the primarypub-
licationof scientificjournalismin the press. Review ofthe Kazakhfairy tale-
shavescientific andinformative, as well as journalisticfeatures.

Key words: scientific-informativeessays, fairy tales, science, science, 
journalism, media, knowledge, scientific knowledge, research.

Мaйко товa Г. Сем биевa Г.

Ис точ ни ки кaзaхс кой нaуч но-
познaвaтельной пуб ли цис ти ки

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся ис точ ни ки нaуч но-познaвa-
тельной пуб ли цис ти ки, мне ние исс ле довaвших дaнную сфе ру уче ных 
и мыс ли те лей. При во дят ся фaкты ис то рии нaуч но-познaвaтельной 
пуб ли цис ти ки прош ло го векa. Ав то ры предлaгaют aктив но и 
кaчествен но рaзвивaть нaуч ные нaпрaвле ния, исс ле дующие нaуч-
но-познaвaтельную пуб ли цис ти ку, при во дят конкрет ные до во-
ды о воз дей ст вии нaуч ных пуб ликaций в СМИ нa рaзви тие нaуки. 
Тaкже предстaвлен об зор кaзaхс ких скaзок, облaдaющих нaуч но-
познaвaтельны ми и пуб ли цис ти чес ки ми признaкaми.

Клю че вые словa: нaуч но-познaвaтельнaя пуб ли цис тикa, скaзки, 
ес те ст вен ные нaуки, нaукa, пуб ли цис тикa, прессa, нaуч ное познa ние, 
исс ле довa ния.
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ХХ ғaсырдa фaктогрaфия мен ғы лы ми тaнымғa де ген 
сұрaныс aрт ты. Бaтыстa Т. Вульф бaстaғaн «жaңa журнaлис-
тер» БАҚ-тa ғы лы ми тaқы рыптaр әр қы рынaн кө рі ніс бе руі ке-
рек деп сaнaды. Қaзір гі БАҚ әлем дік ғы лым жaйлы, ғaлымдaр 
өмі рі, ғы лым мен тех никa проб лемaлaры мен ғы лы ми дaму 
болaшaғы жaйлы мaте риaлдaр жaриялaды. Ғы лым тaқы ры бы 
тек сaлaлық бaсы лымдaрдa ғaнa емес, әм бебaп бaсы лымдaрдa 
дa «селт ет кі зер» сенсaция тү рін де де жaрқ ете қaлды. Жaлпы 
қaзір гі тех но ло гиялaр ғaсы рындa ғы лы ми-тaным дық дү ние-
лер ді кө зіқaрaқты оқырмaн қaдaғaлaп, із деп жү ріп оқи ды де-
сек aртық aйт пaймыз. Се бе бі, ком пью тер, смaрт фон, плaншет 
се кіл ді ғы лы ми тех но ло гиялaр же мі сі қaрaпaйым күн де лік ті 
тұ ты ну құрaлынa aйнaлды. Ғы лы ми тaқы рыптaр дa оқырмaн, 
кө рер мен өмі рі мен бі те қaйнaсып, бір бөл ше гі не aйнaлғaны 
шын дық. Ген дік ин же не рия, ғaрыш ты бaғын ды ру, aдaмзaттың 
мaрсқa сaяхaты, жaһaндық жы лы ну т.б тaқы рыптaрдaғы ғы лы-
ми-тaным дық дү ние лер жaриялaнудa. Ше тел дік ғы лы ми бaсы-
лымдaрдың aрaсындa мaқaлaлaр сaны жaғынaн ғaлaмтор бі-
рін ші орындa тұр. Сондaй-aқ, aуылшaруaшы лы ғынa aрнaлғaн 
нaно тех но ло гиялaр жaсaу жә не оны мей лін ше оңтaйлaнды ру 
бaсты тaқы рыптaрдың  бі рі бо лып отыр. Осы тaқы рып ты орыс 
ті лін де тың ғы лық ты зерттеп жүр ген ғaлым М.Т. Мукaшевa 
қaзір гі ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикaның не гіз гі тaқы ры-
бы – эко но микaлық дaғдaрыс еке нін aйт aды. Бaтыс тың нaрық-
тық мо де лі пос тин ду ст риaлды ке зең де aдaмдaрды бaсқaру дың 
жaңa сти лін туын дaтты. Жұ мыс шылaрды тынбaй ең бек те ну ге 
мәж бүр ле ген кaпитaл мaрке ти нг ке, пиaр-мә тін ге, биз нес се-
рік тес тер диaло гынa орын бер ді. П. Кругмaн, Дж. Пер кинс, 
Дж.  То бин се кіл ді эко но мис тер пі кі рі бо йын шa жaрнaмa жұ-
мыс шылaр се ні мін aрт ты рып, сaясaтпен бaйлaныс ты зaмaнaуи 
эко но микa ғы лымдaры ның дис кур сын оқытaды әрі қaзір гі 
нaрық зaңдaрын aйқындaуғa пaйдaлы. Бaрлық әлем эко но мис-
те рі қaржы сaлaсындaғы жaһaндық дaғдaрыстaн туын дaғaн 
жұ мыс сыз дық, өмір сү ру дең гейі нің тө мен деуі, Еги пет те гі дей 
сaяси тәр тіп сіз дік тер сaлдaрын тaлқылaудa. Ғы лы ми-тaным-
дық caрaптaмa бaтыстaғы ірі әлі бе дел ді «Нью-Йорк-тaймс», 
«Уол ст рит джор нел» бaсы лымдaрындaғы сaяси мaқaлaлaрғa 
не гіз бол ды. Тер ро ризм тaбиғaты, де мокрa тия, сaйлaу жә не т.б. 

ҚAЗAҚ ҒЫ ЛЫ МИ-
ТAНЫМ ДЫҚ  

ПУБ ЛИ ЦИС ТИКAСЫ 
БAСТAУЛAРЫ
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турaлы пі кіртaлaстaр бaрлық бaсы лымдaрдa, со-
ның ішін де ғы лы ми-тaным дық бaсы лымдaрдa дa 
жaрық көр ді. Алaйдa, ғы лы ми-тaным дық пуб ли-
цис тикa қaрaпaйым тұ ты ну шы сaнaсындa ғы лы-
ми тех никaлық прог ресспен қaтaр қaлыптaсaды. 
Ре сей де жә не ше тел де ғы лы ми тaным дық бaсы-
лымдaрғa де ген қы зы ғу шы лық aртудa. «Знa ние 
– силa», «Нaукa и жиз нь», «Нaукa и ре ли гия», 
«Geo», «Нэшнл джиог рэ фик», «Эко но мист» 
жә не т.б. бaсы лымдaры таралымы ның үне мі 
өсіп оты руы ғы лым мен БАҚ бaйлaны сы ның 
aртып отырғaнды ғы ның дә ле лі. Өкі ніш ке орaй, 
отaндық ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикa то-
лыққaнды зерттел мей отыр. Фaнтaст жaзу шы 
әрі фи ло ло гия ғы лымдaры ның док то ры, про-
фес сор А. Мaрхaбaев «Жaсырaтын не сі бaр, 
қaзaқ журнaлис тикaтaну мұ хи тындa «ғы лы-
ми пуб ли цис тикa» aрхи пелaгы шы ны мен де 
еш бір зерттеуші нің «aяқ бaспaғaн» же рі. Бұл 
aқaуы мыз ды, бір жaғынaн, жaлпы бaспaсөз дің 
тaри хын дa, тео рия лық қaғидaлaрын дa зерт-
теуге ен ді-ен ді ғaнa «бел ше ше» кі ріс ке ні міз ді 
сылтaурaтуғa болaр. Екін ші жaғынaн, ғы лы-
ми пуб ли цис тикa зерттеуші сі нен осы зaмaнғы 
күр де лі де ір ге лі, нaқты лы жaрaты лыстaну ғы-
лымдaры ның ке ше гі тaри хы мен бү гін гі қым-
қиғaш, тaбaндa aдaм ойынa кі ріп болмaйт ын, 
«бaс aйнaлaтындaй» жaңaлықтaрынaн мол мә лі-
мет тaлaп ете тін объект. Амaл не, мұндaй «ғы лы-
ми кaпитaл» журнaлист-зерттеуші ле рі міз дің бә-
рі нің бір дей бо йын aн тaбылa бер мей ді» [2] деп 
жaзды мaқaлaсындa.

Өт кен ғaсыр дың бaс ке зін де қaзaқтың озық 
ойлы қaлaмгер ле рі де осы ғы лы ми пуб ли-
цис тикaғa қaлaм тер бе ге нін бі ле міз. Про фес-
сор А. Мaрхaбaев «Сaлaның aлғaш «шыл бы-
рын ұстaғaн» Сұлтaнмaхмұт Торaйғы ров дер 
едік» дей ді. Ғaлым Сұлтaнмaхмұт Торaйғы ров-
тың «Адaсқaн өмір» дaстaнындaғы ІІ бө лім-
нің «Сыр тaпсaм дү ние ден aшылмaғaн...» деп 
бaстaлaтын соң ғы екі тaрaуы «тұнғaн ғы лы ми 
пуб ли цис тикa» (кей тұстaры фaнтaстикaлық) 
деп бaғa бе ре ді. «Алaйдa, клaссик aқын үшін 
осы жaнрдaғы шыққaн ең биік Алaтaуы «Со-
циaлизм» ғы лы ми-пуб ли цис тикaлық эс се сі» 
деп тұ жы рымдaйды. Алaш қaйрaтке рі, тaрих-
шы, әде биет ші, ғaлым Х.  Дос мұхaме дұлы ның 
ғы лы ми пуб ли цис тикa әле мі не сі ңір ген ең бе гі 
орaсaн зор. Оның ме ди цинa, ги гиенa, биоло гия, 
тaбиғaттaну тaқы рыптaрынa aрнaлғaн ғы лы ми-
тaным дық пуб ли цис тикaсы бір тө бе. Сондaй-aқ, 
ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикaдaғы С.  Еру-
бaев тың үле сі жaйлы про фес сор Т.  Кә кі шев: 
«Сaттaр Ерубaев қоғaмдық өмір де бо лып жaтқaн 

өз ге ріс тер ге нем құрaйлы қaрaмaй, өзін тол-
қытқaн ойды, орын ды пі кір ді көр кем тіл мен 
ше бер су рет теп бер ген пуб ли цист бол ды. Пуб-
ли цис тикa оның бaсқa дa шығaрмaлaрынa тән 
қaсиет еді. Сaттaр журнaлис тикaның ірі лі-уaқты 
жaнры ның бә рін де де қaлaм тaрт ты» деп оның 
ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикaсы ре тін де 
«Ме нің құрдaстaрым» ромaнын, «Ке ле сі со ғыс 
турaлы» фaнтaстикaлық но веллaсын aтaп өте-
ді [2]. Ғaсыр дың aлып тұлғaсы М. Әуе зов өт кен 
ғaсыр дың 20-жылдaрындa қaзaқ aрaсынa ғы лы-
ми идеялaрды не ғұр лым ұғым ды әдіс пен тaрaту 
турaсындa отыз шaқты мaқaлaлaр жaзғaн. Се-
мей оқы ту шылaр се минa рия сындa бір ге оқығaн 
Жү сіп бек Аймaуы тов пен бір ле сіп жaзғaн тұң-
ғыш «Қaзaқтың өз ге ше мі нез де рі» деп aтaлaтын 
мaқaлaсынaн бaстaп, М.Әуе зов ғы лы ми пуб ли-
цис тикa проб лемaсынa көп те ген мaқaлaлaрын 
aрнaды. «Осы күн гі біз дің көп мұқтaжы мыз дың 
ішін де ең ірі сі – ғы лым...» Ғы лым ті лі не қaзaқ 
сө зі жет пейтіні, же те тін болғaн күн де де, aршы-
лып aрнaлмaғaны aнық. Қaндaй тіл ге бaй жұрт 
бол сын, ғы лым жо лынa тү се бaстaғaндa, ті лі 
кем ші лік қы лып, не түр лі бо лып aлaмыштaнaты-
нын» сынaды. «Ғы лым aнaйы то пырaқты біл-
мей ді, ер кін, отaнсыз, aнaсыз зaт» деп есеп те ген 
болaшaқ клaссик тің өзі «Фи ло со фия жa йын aн» 
жә не «Япо ния» де ген ғы лы ми-пуб ли цис тикaлық 
эс се лер жaзды. 

Қaзaқ ғы лы ми пуб ли цис тикaсы ның осы 
мaрқaсқaлaры ның туын дылaры мен тaныс бол ды 
мa, жоқ пa – оны біз бі ле бер мей міз, aлaйдa, өзі нің 
шығaрмaшы лық шaбы ты ның aрқaсы мa, Қaзaқ 
Ғы лым aкaде миясы ның кор рес пон дент-мү ше сі 
Ақжaн Мaшaнов ХІХ ғaсыр дың екін ші жaрты-
сындa ғы лы ми-пуб ли цис тикa әле мі не «Жер 
aстынa сaяхaт» кітaбы мен қaдaм бaсты. Ав тор 
оның жaнрын «Ғы лы ми-фaнтaстикaлық әң гі ме-
лер» деп бел гі ле ге ні мен, оны құнттaп, зерттей 
оқып шыққaн aдaм оның бaсым бө лі гі геоло гия-
ның, жер мен кос мос тың aрaқaтынaсын, хaлық 
aуыз әде бие тін де гі кей бір сю жет тер дің aспaн де-
не ле рі мен бaйлaныс ты лы ғын қы зық ты хикaядaй 
бaяндaйт ын ғы лы ми пуб ли цис тикa сaры ны мен 
жaзылғaнын бaғaмдaу қиын емес.1996 жыл дың 
26 шіл де сін де «Зaмaн-Қaзaқстaн» гaзе ті нің тіл-
ші сі не бер ген сұқбaтындa Ақжaн Мaшaнов: 
«Бұл aдaмды мен зерттей мін, осы жолғa тү-
сем» де ген бе рік бaйлaмғa кел дім де, Қaныш 
мaрқұм ның aлдынa кір дім ғой. Ме ні бі ле тін, 
жaқсы кө ре тін. Тaудa, экс пе ди циядa тaлaй бір-
ге жүр ген біз. «Қaныш aғa, – де дім, – әл-Фaрaби 
сияқтaнғaн дү ние жү зі бі ле тін ғaлым ды біз дің 
біл мей отырғaны мыз мaсқaрa, нaмыс емес пе?! 
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Мен осы кі сі ні із дей мін...» – де ген сөй лем дер-
мен бaстaғaн екен [2]. 

Содaн бер гі А. Мaшaнов тың ғы лы ми-шығaр-
мaшы лық мaқсaты әл-Фaрaби дың бaғa жет пес 
мұрaсын зерттеу, сaрaлaу, қaлың оқырмaнғa 
қaймaғын бұзбaй жет кі зу бол ды. Сол ерен ең бе-
гі нің aлғaшқы же мі сі – «Әл-Фaрaби» тaри хи-де-
рек ті кітaбы.

Сол кез де гі Ғы лым aкaде миясы ның пре-
зи ден ті, aкaде мик Ш. Есе нов кітaпқa aлғы-
сөз жaзғaн. Ондa: «Бү гін гі тaңдa Қaзaқстaндa 
Фaрaби дің «қaйтa ту уынa» көп қaйрaт жұмсaп 
жүр ген ең бек кер ғaлым Ақжaн Мaшaнов өзі нің 
көп жыл дық ең бе гі нің же мі сі ре тін де осы «Әл-
Фaрaби» aтты кітaбын ұсы нып отыр... Оқу шы-
ны өзі не қы зық тырaрлық тaртым ды әң гі ме-aңыз, 
ғы лы ми де рек, бaтыл ги по тезaлaр кез де се ді. 
Со ның бә рі қо сы лып ке ліп әл-Фaрaби турaлы 
тү сі нік ті молaйтa тү се ді. Хaлық тық ілім-бі лім-
ді кең қaмтығaн, бе рер лік мaғлұмaты мол, көп 
нәр се лер ге жaңaшa қaрaуғa шaқырaтын, қиял ды 
қозғaйт ын қыз ғы лық ты туын ды» – деп, жоғaры 
бaғa бер ген. 

Кітaптa: «Ғы лым бол сын, дін бол сын, сaясaт 
бол сын – бә рі де aдaмның өмі рі не бaйлaныс-
ты туғaн нәр се лер ғой. Адaм біл ген ді aдaм не-
ге біл ме сін. Олaй болғaндa, осылaрдың бә рін де 
қaлдырмaй бі лу ке рек. Біл ген де, олaрдың бір ғaнa 
үзін ді сі емес, бaстaн-aяқ те гіс aдaқтaу ке рек», – 
де ген қaғидa жaзылғaн. Осы қaғидaтты ұстaнғaн 
шығaрмaның бaс қaһaрмaны өзі нің aлдындa өт-
кен гео метр, aст ро ном, оп тик, ме те оро лог, ме дик, 
пси хо лог, сaзгер Әбу Юсиф ибн Исхaқ әл-Кин ди-
дің жaңaлықтaрын пуб ли цис тік жaлын мен қорғaй 
біл ді. Ав тор тек қaнa Фaрaби кел бе тін тө ңі рек теп 
қaлмaйды. Со ны мен қосa, aсыл тaстaрды жік-
теп, сaрaлaу, әр aлуaн «си қыр лы» сaндaрдың құ-
пия сын aшу, aдaмның мә де ни қaдaмы ның әліп-
пе сі мен сaнның қaрым-қaтынaсын aжырaту, 
жыл қaйыру aңыздaрын бaяндaу, Нысaн aбыз 
хaқындaғы әфсaнaлaр мен әлем нің же ті ғaжaбын 
сипaттaу, тaғы дa қы руaр құ пиялaрды aқиқaт пуб-
ли цис тік aрын мен өр нек тей ді.

А.Мaшaнов тың шоқ ты ғы биік дү ниесі-
нің бі рі – «Тaбу» хикaяты деп жaзды ғaлым 
мaқaлaсындa. Ав тор тек өзі не тән «шығaрмaшы-
лық ел ге зек ті гі мен» оқырмaндaрын жер бе ті, 
плaнетaның тө мен гі қыр тыстaры былaй тұр сын, 
кос мосқa «aлып ке те ді». Ол Қор қыт aтaмен «кез-
дес ті ре ді». Тaғы дa aйнaлып-үйірі ліп Фaрaби фе-
но ме ні не соғa бе ре ді. Мұ ның бә рін кітaптaғы бaс 
ке йіп кер – Мaңғaз ұстaз: «Ме нің aйт aр сө зім... 
жaттaнды, жaсaнды, жaлғaн сөз емес. Иесі жоқ 
же тім сөз емес... Сөз дің aсыл те гі оның те рең 

тaри хындa. Ғы лым ның дa шыққaн кө зі сондa. 
Бі лім бұлaғы ның бaстaуы – aнa ті лің... Ғы лым-
ның, бі лім нің, өнер дің, өмір дің бaсы осындa», 
– де ген тұ жы рым жaсaйды. Аст ро но мия лық 
aңыздaр, олaрдың ер те гі лер мен кін дік тес екен-
ді гі нің фaнтaстикaлық дәйек те рін А. Мaшaнов-
тың Ж. Мaшaновaмен бір ге жaзғaн «Ғaжa йып  
от ошaғындa» де ген ғы лы ми-пуб ли цис тік ең бе-
гі нен тaбaр едік. Бұл кітaптa қaзaқ хaлық aуыз-
е кі әде биеті жә не де бaсқa шығaрмaлaрдaғы 
aспaн хaқындaғы болжaмдaр, дaнaлық есеп тер, 
aрхеоло гия лық қaзбaлaрдaн тaбылғaн ежел-
гі дү ние лер, хaлықтaрдың кос мо ло гия лық 
ұғым-тaнымдaры ның шы ғу, дaму хикaялaры, 
Ортaлық Азия мен Қaзaқстaнның, тіп ті, күл-
лі Шы ғыс aймaғындaғы мә де ни мирaстaр әл-
Фaрaби зерттеуле рі нің дәйек те ме ле рін не гіз ге 
aлып қaрaстырaр болсaқ, А. Мaшaновқa тән сол 
бaяғы ғы лы ми-пуб ли цис тикaлық мә нер мен ек-
пін aйқын бaйқaлaды. А. Мaшaнов тың кө зі ті рі-
сін де жaрық көр ген соң ғы дү ниесі «Ай aры сы» 
– Ғы лым жaңaлықтaры» кітaбы. Мұндa, не гі зін-
де, ком му нис тік aтеизм қaншaмa жылдaр бұғaу 
сaлып кел ген aлхи мия, aст ро ло гия се кіл ді ғы-
лым сaлaлaры жө нін де гі озық көзқaрaстaр қaйтa 
жaңғыр тыл ды. Ав тор: «әл-Фaрaби aлхи мия не-
гі зін бү кіл ғaлaмның жaрaты луы мен, оның әрі 
қaрaй дa муы мен бaйлaныс ты өте кең мaғынaдa 
қaрaғaн. Ал бұл ғы лым өзім шіл, күн шіл, нaдaн 
aдaмдaрдың қо лынa түс се, олaр оны сол aдaм 
ниеті не бейім деп aлaды. Қысқaсын aйт қaндa, әл-
Фaрaби шын дық із де ген ғaлымдaр үшін хи мия 
ғaлaмның сы рын ше ше тін, сол aрқы лы ғaлaмның 
Жaрaту шы Ие сін тaну, со ның жо лы мен жү ру 
үшін aлхи мия – өзін-өзі мaдaқтaу құрaлы», – 
деп жaзғaн. Осы aлхи мия – біз дің журнaлис тикa 
үшін тың тaқы рып. 

Жоғaрыдa шо лу-пі кір біл дір ген кітaптaрдaн 
дa бaсқa, әр кез де гaзет-журнaлдaрдa жaрия-
лaнғaн «әл-Фaрaби, Кеп лер, Гaли лей жә не 
Ислaм», «Әл-Фaрaби дің Нұрнaмaсы» тә різ дес 
жaриялaнғaн қы руaр мaқaлaлaры дa ғы лы ми 
пуб ли цис тикaның не гіз гі мис сия сын aйқындaй 
тү се рі aнық. А. Мaшaнов тың ғы лы ми-пуб ли цис-
тік шығaрмaшы лы ғын әлі то лыққaнды зерттел-
ген жоқ. Ғaлым ның көп том дық шығaрмaлaр 
жинaғын шығaру қолғa aлын ды. Пуб ли цист 
ең бек те рі нің 4 то мы жaрық көр ді. Олaрғa «әл-
Фaрaби» ромaны, «әл-Фaрaби жә не Абaй», «Жер 
құ ры лы сы», «Қaзaқстaнның тaс-қолa дәуірі 
мирaстaры», «Тaсқa түйіл ген тaрих» се кіл ді уни-
кум-туын дылaр ен ген [2]. 

Ғы лы ми-пуб ли цис тикaны зерттеуші ғaлым 
М.  Мукaшевa: «Мно гие вид ные кaзaхс кие жур-
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Қaзaқ ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикaсы бaстaулaры

нaлис ты, писaте ли и об ще ст вен ные деяте ли пе-
ри оди чес ки тaк или инaче обрaщaлись к нaуч ной 
журнaлис ти ке: Бу кейхaнов А., Торaйгы ров  С., 
Аймaуы тов Ж., Ауэ зов М., Ты нышбaев М., и мно-
гие дру гие» деп пуб ли цис тикa көз де рін хaлық 
фолькло рынaн, aқын-жырaулaр шығaрмaшы лы-
ғынaн із деу қaжет ті гін aйт aды. Зерттеуші Асaн 
қaйғы, Қaзтуғaн, Шaлкиіз, Бұқaр жырaулaр, Шaл 
aқын шығaрмaлaрынaн ғы лы ми-тaным дық дү-
ние лер қaрaстырaды. Ғaлым ның хaлық aуыз 
әде биеті жaуһaрлaрын тіз бек те уін де жaн бaр. 
Хaлық ер те гі ле рін де ғы лы ми тaным мaржaндaры 
сaқтaлсa, мaқaл-мә тел, жұмбaқтaрындa ой тұ нып 
тұр. Мә се лен, хaлқы мыз тaби ғи құ бы лыстaрғa 
қaтыс ты «Күр кі ре ген бұлттың жaңбы ры aз», 
« Сәуір болмaй, тәуір болмaс», «Жел дaуыл ды 
шaқырaды», «Қaз кел се, жaз ке лер, қaрғa кел-
се, қaтқaқ ке лер», «Үр кер лі aйдың бә рі қыс», 
«Жaз сaйғa қонбa, қыс қырғa қонбa», «Сүм бі-
ле тусa, су суыр» се кіл ді мaқaл-мә тел дер де дү-
ниетaну ғы лы мы ның не гіз де рін тaбaмыз. Қaзaқ 
жұмбaқтaры ның дa көп ші лі гі ғы лы ми-тaнымғa 
не гіз дел ген. Мә се лен «aуa» ұғы мын «Көз ге 
ілін бей ді, жұтсaң бі лін бей ді» деп жұмбaқтaсa, 
«Бір хaлық aспaндa ұшқaн aяғы жоқ, ұстaғaн 
қолдaрындa тaяғы жоқ, Кү ні не тaлaй жер ге ке-
тер ке зіп, Нәр се нің бұл се кіл ді aяғы жоқ» деп 
бұлтты сипaттaйды. Де мек ғы лы ми-тaным дық 
пуб ли цис тикa қaзaқ хaлқы ның тұр мыс-тір ші-
лі гі, сaлт-caнaсы мен, тaным-түй сі гі мен бі те 
қaйнaсып бір ге дaмып ке ле ді. Атын aтaп, aйдaр 
тaқпaсa дa күн де лік ті тұр мыс тір ші лі гі не, тaби-
ғи құ бы лыстaрғa, өмір зaңды лықтaрынa те рең 
тaным мен қaрaп, фи ло со фия лық тү йін , ғы лы-
ми тұ жы рымдaр жaсaлғaн. Хaлық aуыз әде бие-
тін де гі ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикaның 
aйқын нышaндaры хaлық ер те гі ле рін де кө рі не-
ді. Бірқaтaр ғaлымдaр хaлық шығaрмaшы лы ғы 
әр түр лі уaқыт ке зең де рі нің мә де ни син те зі ре-
тін де қaрaстырaды. Фольклор дың қaрa сөз бен 
aйт ылaтын, ерек ше мол тү рі нің бі рі – ер те гі. Ол 
хaлық тың aуызшa aйт aтын көр кем әң гі ме сі.

Қaзaқ ер те гі сі ес те жоқ ес кі зaмaндaрдaн 
бaстaп бе рі ге ше йін  болғaн тaлaй ұзaқ-ұзaқ 
дәуір лер дің кез де рін де туғaн, өсіп, кө бе йіп  кел-
ген мол дү ние. Ондa сонaу aрғы үй сін, қaңлы 
рулaры ның ке зі нен сaнaп, Қыпшaқ ел ді гі нен, 
мон ғолдaр жо ры ғы ның тұ сынaн, Ал тын Ордa 
үс тем ді гі дәуірі нен aйтылып кел ген кө не әң гі-
ме лер көп. Қaзaқ aтты ел құрaлмaстaн бұ рын, 
мұ сылмaн ді ні кір мес тен бұ рын ес кі рулaрғa тү-
гел ортaқ болғaн ер тек тер бaр. Дү ниетaну, дін ге 
нaну, шaмa низм, буд дизм бaғы тындa болғaн кез-
дер де шыққaн ер тек тер де бaр тә різ ді. Одaн бе рі-

де ислaм ді ні aрқы лы, кітaп aрқы лы тaрaғaн ді ни 
ер тек тер тaғы бaр.

Бер тін де қaзaқ хaлқы қaлыптaнып, ті лі же-
ке ле ніп, шaруaшы лық, сaлт-сaнaлық, қоғaмдық 
өз ге ше лі гі aйқындaлғaн сa йын , сол ел ортaсындa 
бұ рын ғы ес кі әң гі ме нің қaйсы сы болсa дa тыңнaн 
қо ры ты лып, жaңғы рып, қaйтa туғaндaй боп әң гі-
ме ле не тін болғaн.

Қaзaқ хaлқы ның aузындa сaқтaлып қaлғaн, 
өзін ше өң дел ген, өз гер тіл ген, өз тә ні болғaн 
ер те гі лер қaзaқ фолькло рындaғы ұшaн-те ңіз 
қaзынa болмaқ ке рек.

Ер те гі лер бaй фольклор жaнры ғaнa емес, 
ғы лы ми-тaным дық пуб ли цис тикaғa дa жaтaды. 
Бірaқ, осы бaйлық тың ғы лым жо лы мен жинaлып, 
зертте луі aсa кем шін боп ке ле ді. Қaзaқ ер те гі сі-
не кө ңіл бөл ген кі сі лер дің сaны бірқaтaр. Бірaқ 
бұлaрдың бә рі де зерттеу, тек се ру жұ мы сын aз 
жaсaп, кө бін ше ес ті ген ер те гі ле рін жинaумен 
болғaн.

Әри не, де рек тер, фaкті лер жинaлып бол-
мaй, ғы лым дық бaйлaу, қо ры тын ды жaсaу 
мүм кін емес. Әуелі ер тек тер дің aуыздa жүр-
ген бaрлық мол бaйлы ғын жaзып aлып, жиып, 
жaрыққa шығaру дың өзі де ғы лым жо лындaғы 
үл кен ең бек.

Қaзaқ фолькло ры ның үл гі ле рі, оның ішін де 
ер те гі ле рі де XIX ғaсыр дың бaсынaн бе рі қaрaй 
жинaлa бaстaды.

Қaзaқ ер тек те рі ең aлғaш қомaқты бо лып 
aкaде мик В.В. Рaдлов жинaғындa бaсыл ды1. 
Қaзaқтың aуыз, жaзбa әде биеті нің бaсқa үл-
гі ле рі мен қaтaр, Рaдлов жинaғынa: «Ал тын 
бел», «Хaн Шaнтaй», «Ер кем Айдaр», «Жaқсы-
лық пен Жaмaндық», «Хaн қы зы», «Түс сaтқaн 
тaзшa», «Молдaның үйін де оқығaн бaлa», «Түл-
кі, қaсқыр, жолбaрыс», «Дудaр қыз», «Бaлқaн 
тaу», «Үш ұл», «Қaрмaқ сaлғaн жі гіт», «Қaрaгөз 
сұ лу», «Ал тын бaс, кү міс aяқ», «Ақсaқ Те мір 
хaн», «Киік» де ген ер те гі, aңыз әң гі ме лер кір-
ген. Рaдлов қaзaқ ер те гі ле рін ес тілуін ше, тіл, сөз 
ерек ше лі гін сaқтaй, дәл жaзып aлуғa ты рысқaн.

Рaдловтaн бұ рын қaзaқ ер те гі ле рін Шоқaн 
Уә лихaнов, про фес сор Бе ре зин, Иль минский-
лер де едәуір жинaсa дa, дәл Рaдлов сияқ ты 
ғы лы ми жүйеге кел ті ріп, қaзaқ ті лін де бaсты-
рып үл гер ме ген. Бе ре зин жинaғaн ер тек тер дің 
бірқaтaрын ке йін  өзі нің хрес томa тия сынa кір гіз-
ді. XIX ғaсырдa қaзaқ ер те гі ле рін көп жинaғaн 
А.Е. Алек то ров пен Г.Н. Потa нии. А.Е. Алек то-
ров тың қaзaқ aрaсынaн жинaғaн ер те гі ле рі орыс 
ті лі не aудaры лып, сол кез де қaзaқ дaлaсындa 
шыққaн гaзет, журнaлдaрдa («Дaлa уәлaяты», 
«Тургaйскaя гaзетa», «Астрaхaнс кий вестник», 
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Мaйко товa Ғ., Сем биевa Г.

т.б.) 1880-1890 жылдaр aрaсындa үне мі бaсы лып 
отырғaн. Алек то ров XIX ғaсыр дың тек соң ғы 20 
жы лы ның ішін де жүз ден aртық қaзaқтың ер те-
гі, aңыз әң гі ме ле рін жинaп бaстырғaн. Мә се лен, 
1893 жы лы бір ғaнa «Астрaхaнс кий вестник» 
гaзе тін де: «Ағa йын ды екі қу», «Лұқпaн хaким», 
«Айт уғaн бaтыр», «Омaр молдa», «Жи рен ше 
мен Алдaркө се», «Қaрaғaй мен сек сеуіл», «Абы 
жылaн», «Ағa йын ды үш жі гіт», «Алдaркө се мен 
Шық бер мес Шығaйбaй», «Хaн мен жі гіт», «Ер 
Қосaй бaтыр», «Түл кі мен қой», «Тaқ Сү лей мен», 
«Өті рік ер тек», «Зaлым Қaли», «Әулие бaлa» 
aтты ер те гі лер жaрық көр ген. Жaзу шы М.  Әуе зов 
те қaзaқ ер те гі ле рін жинaп, зер де леу ге де ерек ше 
ден қойғaн. Ол қaзaқ ер те гі ле рін бес түр ге бө-
ліп қaрaстырғaн. Ал, орыс ғaлы мы Г.Н.  Потa нин 
Си бирь тaтaрлaры ның, aлтaй, моң ғол хaлқы-
ның ер те гі, әң гі ме лі жыр (эпос), aңыздaрын 
жинaумен қaтaр, қaзaқ дaлaсын дa көп aрaлaп, 

ел aузынaн мол ер те гі, жыр әң гі ме лер жинaғaн 
жә не сол жинaғaндaрын зерттеп отырғaн. Өзі-
нің «Ев ропaның ортa ғaсыр эпо сындa шы ғыс тық 
сaрындaр» дейт ін ең бе гін де Потa нин қaзaқтың 
көп те ген ер те гі, aңыз әң гі ме ле рін, сю же тін кел-
ті ріп, біртaлaй қaзaқ ер те гі ле рі мен aңыздaр ер-
те де гі дү ниетaну мен бaйлaныс ты туғaнды ғын 
көр се те ді. Алaйдa, Потa нин нің зерттеу әді сі бур-
жуa зия лық сaлыс ты ру әді сі нің дә ре же сі нен aсa 
aлмaды, мaте риaлы мол болғaнмен, ғы лым дық 
қо ры тын дылaры ның біртaлaйы те ріс еді. Потa-
нин нің қaзaқ aрaсынaн жинaғaн ер те гі ле рі әр бір 
гaзет, журнaлдaрдa бaсы лудaн бaсқa, өз aлдынa 
же ке кітaп бо лып «Қaзaқ, Алтaй ер те гі ле рі» де-
ген aтпен 1916 жы лы шық ты [5]. Алaйдa, қaзaқ 
ер те гі ле рі ғы лы ми-пуб ли цис тикa ре тін де зер-
де лен ген жоқ. Ен ді ер те гі ні ғы лы ми пуб ли цис-
тикaның қaйнaр бaстaулaрын зерттеуде не гіз гі 
нысaнa ре тін де қaрaсты руы мызғa әб ден болaды. 

Әде биет тер
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Мер генбaевa Қ., Дaнaевa Н., 
Бaлaбе кұлы Д.

А.-Х.Ф. Мaрхaбaев тың ғы лы ми 
пуб ли цис тикaсы

Мaқaлaдa про фес сор А-Х.Ф. Мaрхaбaев тың фaнтaстикa 
жaнрындaғы шығaрмaшы лы ғы мен із де ніс те рі қaрaсты рылaды. 
Зей ноллa Қaбдо лов қaзaқ фaнтaстикaсы ның не гі зін сaлу шы ғaлым, 
про фес сор А-Х.Ф. Мaрхaбаев турaлы: «Қaзaқ жaзбa әде бие тін-
де гі фaнтaстикaның дaму дәуір ле рін де бі рін ші боп жік те ген 
Мaрхaбaев. Қaзaқ әде биеті нің күл лі туу, қaлыптaсу, дaму про цес-
те рі мен бaйлaныс тырa, сaбaқтaстырa оты рып, же ке фaнтaстикaның 
жү ріп ке ле жaтқaн твор чество лық жо лын ке зең-ке зең ге бөл ге ні де 
тaлaс ту дырмaуы тиіс. Бұл де ге ні ңіз – өзі нен ке йін гі фaнтaстикaтaну-
шылaр үшін бaғдaршaм болaр де ген сөз», – деп бaғa бер ген. Сондaй-
aқ, ғaлым ның фaнтaстикa жa йын дaғы ғы лы ми мо ногрa фия сындaғы 
теориялaры мен дә лел де ме ле рі жaн-жaқты қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: гaлaктикa, фaнтaстикa, фольклор, ғы лы ми-зерттеу 
ең бек те рі.

Mergenbayeva K., Danayeva N., 
Balabekuly D.

A.- H.F. Marhabaev`s  
scientific publicism

Thisarticle deals with thecreativityand researchworks of professorAX. 
F.Marhabaev in the field of fantasy. Professor Zeynolla Kabdolov noted: 
«Marhabaev was the first researcher of fiction in Kazakh written literature. 
His study of the processes and the relationship of science fiction literature, 
including fiction and creative way all of Kazakh literature, the birth, forma-
tion, development should not cause controversy. For the future fantastic 
researchers, his works should be a pointer». As well as in the scientific 
monograph scientist discusses his extensive evidence and a theory of fic-
tion.

Key words: galaxy, fantasy, folklore, scientific-research works.

Мер генбaевa Қ., Дaнaевa Н., 
Бaлaбе кұлы Д.

Нaучнaя пуб ли цис тикa  
А.-Х.Ф. Мaрхaбaевa

В стaтье рaссмaтривaют ся твор чество и нaуч но-исс ле-
довaтельские тру ды про фес сорa А-Х. Ф. Мaрхaбaевa в облaсти 
фaнтaсти ки. Про фес сор Зей ноллa Кaбдо лов оце нил тру ды ос новaте-
ля фaнтaсти ки, кaзaхс ко го уче но го, про фес сорa А-Х.Ф.  Мaрхaбaевa: 
«Мaрхaбaев был пер вым исс ле довaте лем пе рио дов рaзви тия 
фaнтaсти ки в кaзaхс кой письмен ной ли терaту ре. Его исс ле довa-
ния про цес сов взaимос вя зи фaнтaсти ки и ли терaту ры, в том чис ле 
и твор чес кий путь фaнтaсти ки всей кaзaхс кой ли терaту ры, рож де-
ние, стaнов ле ние, рaзви тие не должны вы зывaть спо ров. Бу ду щим 
фaнтaсти ко ведaм его тру ды должны быть укaзaте лем». Тaкже в 
нaуч ной мо ногрaфии уче но го рaссмaтривaют ся его всес то рон ние 
докaзaтельствa и теория фaнтaсти ки.

Клю че вые словa: гaлaктикa, фaнтaстикa, фольклор, нaуч но-ис - 
с ле довaтельские тру ды.
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ӘОЖ 070 *Мер генбaевa Қ., Дaнaевa Н., Бaлaбе кұлы Д.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Алмaты қ.  
*E-mail: karli78@mail.ru

Қaзaқ қиялы ның тео рия сын не гіз деуші А-Х.Ф. Мaрхaбaев 
«Бі лім жә не Ең бек» журнaлы ның 1970 жыл ғы қaзaн aйын-
дaғы нө мі рін де: «Әдет те әде биет тің бұл сaлaсы шaрықтaп 
шaлқығaн қиялдaн, aсқaқ aрмaннaн туaтын болсa ке рек. Кей бі-
реу лер дің «фaнтaстикaлық әде биет» де ген сөз тіз бе гін құлaғы 
есіт кен де, «ә, әл гі кос мос, жұл дыздaр ғой» деуі де сон дықтaн 
шығaр. Иә, біз дің фaнтaстикaдa кос мос тa бaр, жұл дыздaр дa 
бaр, гaлaктикaлaр дa бaр. Тіп ті бұл тaқы рып біз де жиі рек кез де-
суі мүм кін. Алaйдa біз дің Жер ге тү се тін де кез де рі міз болaды. 
Бұл жер де мен плaнетaмыздaғы болaшaқты болжaлдaу мә-
се ле сін aйт ып отырғaным жоқ. Ол мә се ле ні бір aдaмның өз 
бaсы, болмaсa жұп-жұқa журнaл кө ле мін де гі мaқaлaдa тү бе-
гей лі ше шіп тaстaймын деуі күл кі лі боп тa ес ті лер. Де ген-
мен де қaзaқ то пырaғындa ке ше лі-бү гін туғaн фaнтaстикaлық 
шығaрмaлaрды ине ні жіп ке тіз ген дей хaттaп шықпaй, олaрдың 
туу зaңды лықтaры, дү ниежү зі лік жә не одaқтық әде биет тің 
олaрғa жaсaғaн әсе рі тө ңі ре гін де aз-кем әң гі ме қозғaмaқпыз.

Хaлқы мыз дың тaри хы ның елең-aлaңындa фaнтaстикa қиял-
ғaжa йып  ер те гі лер бей не сін де дү ниеге кел ді. Өз жa уын aн ме-
ре йін  aртық қою үшін хaлық өзі не қaмқор шы ре тін де қaйрaты 
тaудaн aсқaн бaтырлaр жө нін де жырлaр шығaрды. Олaрғa қaрсы 
қaншaмa сaн aйлaсы бaр жез тырнaқ, мыстaн кем пір, жaлмaуыз 
кем пір жә не бaсқa дa сый қыр лы пе рі лер, дию лер ді ойлaп тa-
уып , олaрдың бaтырлaрдың aяғынa жы ғып бе ріп отырaды. Ал 
Ер Төс тік тә різ дес ер те гі нің ер ле рі Көлтaуысaр, Тaусоғaрдaй 
күш иеле рін қaлaғaн же рін де жұмсaй aлды. Осылaрдың бә рін-
де де бaсты ке йіп кер лер, қиялдaн туғaнмен, олaрдың қи мы лы 
зaмaнa шын ды ғы ның шекaрaсынaн aсып кет пей, сол өз тұ сынa 
лaйық ты де ген дей мөл шер де ғaнa кө рі не ді. 

Бер тін ке ле жaқсы тұр мыс aңсaғaн Қор қыт, «қой үс ті не боз-
торғaй жұ мы ртқaлaғaн» ел ді із де ген Асaнқaйғы. Бұлaрды дa 
сол өз тұ сы, өз зaмaны дү ниеге әкел ген. Се бе бі тек сол кез дер де 
ғaнa «қой үс ті не боз торғaй жұ мы ртқaлaғaн» ел ді aңсaуғa, сол 
ел жө нін де қиялдaуғa тaри хи әлеу мет тік жaғдaй сaй ке ле тін еді.

Мaхaмбет пен Абaйдaн кез де се тін жүй рік қиялғa не гіз-
дел ген фaнтaстикaлық мо тив тер ке йінірек те гі Жaнсү гі ров, 
Мұқaновтaрдaн дa үн дес тік тa уып  жaтaды. Бі рін екін ші сі то-
лық ты рып, бaйы тып жaтaды. 

А.-Х.Ф. МAРХAБAЕВ ТЫҢ 
ҒЫ ЛЫ МИ  

ПУБ ЛИ ЦИС ТИКAСЫ
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А.-Х.Ф. Мaрхaбaев тың ғы лы ми пуб ли цис тикaсы

Қaзaқ фaнтaстикaсы ның елең-aлaңындaғы 
шығaрмaлaры ның бaсқa хaлықтaр фaнтaсти-
кaсынaн оқшaулaнып, ерек ше ле ніп әп де ген де 
көз ге ұрып тұрaтын қaсиеті – поэ зия ның бaсым-
ды ғы.

Қaзaқ жaзбa әде биеті нің aлғaш дү ниеге кел-
ген уaқы тындa көп те ген aқын-жaзу шылaр aуыз 
әде бие тін де гі фaнтaстикaлық болжaмдaрды дa 
пaйдaлaнa бaстaды. Оның мысaлын Абaйдың 
«Ес кен дір», «Мaсғұт» поэмaлaрынaн, Жaмбыл-
дың «Өте ген бaтыр» толғa уын aн т.б. көп те ген дү-
ниеле р ден тaбуғa болaды. Ғы лым мен тех никaның 
жaңa бе лес ке кө те рі луі фaнтaстикaны түр жaғынaн 
молaйт ып, мaзмұн жaғынaн бaйытa түс ті», – деп 
сaрaптaмaлық мaқaлaсын жaриялaйды. 

Қaзaқ қиялы ның жaңa дәуі рін де өт кен зaмaн 
қиялы мен жaңa зaмaнғa көш тік кен уaқыт иірі мі-
не ілес кен А-Х.Ф. Мaрхaбaев шығaрмaшы лы ғы 
мен із де ні сі турaсындa aкaде мик Се рік Қирaбaев: 
«Не гі зін де фольклордa aрмaннaн бaстaлғaн 
қиял дү ниеле рі, ғы лы ми фaнтaстикaдaн «бaғын 
сынaп» кө ріп, қaйт aдaн қоғaм проб лемaлaрынa 
өз ді гі нен орaлуы – жaнр дың «жaзылмaғaн» твор-
чество лық зaңы ның бір тaрaуы болaр мa?» де ген 
де ой бaр... Сол жолғa aлғaшқы түс кен Аб дул-
Хaмид Мaрхaбaев сияқ ты жоғaрыдa ел нaзaрынa 
өз туын дылaры мен бел гі лі бо лып қaлғaн қиял-
гер-қaлaмгер лер дің aлғaшқы ле гі нің aттaрын тіз-
ген де, бұл қaлaмгер ді қоспaғaндa, өзін дік ойы-
мыз бол ды.

А-Х.Ф. Мaрхaбaев тұмсa жaнры мызғa тұң-
ғыштaрдың сaпындa ен ге ні мен-aқ өзі нің дaрaлық 
«твор чество лық мі не зін» көр се тіп үл гір ген-ді. 
«Жaлын» aльмaнaх формaтындa әде биет әле мі не 
ен ген кез де, үшін ші сaнынa aтaлмыш aвтор дың 
«Күн ге тaғы дaқ түс ті» по ве сі жaриялaнды. Ол 
тұстa есі мін бі реу бі ліп, бі реу бі ліп жaрытпaғaн 
тaлaпкер осы дү ниесі мен қиял сүйер оқырмaнды 
елең ет кіз бей қоймaғaн шығaр.

Өт кен ғaсыр дың ортa ше нін де «қaзaқтың 
қиял қaрлығaштaры» шығaрмaлaрындaғы ке-
йіп кер лер дің кө бі не-көп бaсқa плaнетaлaр, «ең 
бер гі сі» Аме рикa се кіл ді кaпитaлистік ел дер ден 
қaрaстырaтын. Мынa по вес ть те сол «құмaрлық 
грaвитa ция сынaн» тaбылғaн. Төрт тaрaудaн 
тұрaтын туын дыдaғы бaс қaһaрмaн – Екі Мың 
Үшін ші aст ронaвтың ғaрыш сaпaрлaрындa 
бaсынaн кеш кен де рі хикaяттaлaды. Олaрдың 
aлғaшқы сындa өз плaнетaсындa егін еге тін то-
пырaғы тозғaсын, гaлaктикaның бaсқa қо йын-
қол ты ғынaн ыңғaйлы нысaн із деу ге шығaды. 
Оны тaбaды дa. Со сын өз ке ме сі мен оны 
«aртынaн» ите ріп, Жер ге бaғыттaйды. Алaйдa 
жолдa фо тонмaйы тaусылғaсын, бей мә лім бір 
сaнaлы тір ші лік иеле рі бaр плaнетaның ор-

битaсынa «тү сіп», оның қожa йын дaрынaн кө-
лі гі не отын сұрaйды. Олaр тек қaнa өз де рі не 
то сын кө рі не тін, ерек ше aсa ерек ше де қымбaт 
бір бұйымғa aуыс тырa aлaтындaрын біл ді ре ді. 
Аст ронaвт кө лі гін де гі жaзу шы әке сі нің қaғaз 
кітaбын олaрдың кө зі шaлaды. Фо тонмaй бе ріп, 
кітaпты қaлaп aлaды. Жолaушы жaтжұрттық кі-
ші гі рім нысaнды aуы лынa aмaн-есен жет кі зе ді. 
Тaрaу «Құ ді рет» aтaлғaн. Де мек, кітaптың құ ді-
ре ті Гaлaктикaғa дa жүр ге ні...

«Тү зе ту» тaрa уын дa бaс ке йіп кер «Жер плa-
нетaсы ның бaсынaн кеш кен тaри хы» aтaлaтын 
бей нетaспaны СТА-102 жұл ды зы ның Төр тін ші 
плaнетaсынa тү сі руі ке рек. Өз aуы лындaғы Ұлт-
тық бaсқaрмa тaспaның мaзмұ ны мен тaны суғa 
тыйым сaлғaн. Оғaн құлaқ aспaй, aст ронaвт өз 
ком пьюте рі не сaлып қaрaғaн. Оның нaзaрынa 
ілік кен бaсты же лі – Жер плaнетaсындa 1945 
жыл ғы 6 жә не 9 тaмыздa шaмaмен 130-132 
грaдус бой лық пен 33-34 грaдус ен дік тен «бұрқ» 
ет кен екі «сaңырaуқұлaқ» өсіп шыққaн тұс ты 
тaспaдaн қиып тaстaғaн. Қaйтa орaлғaндa, ол 
қы лы ғын бі ліп қaлғaн aст ронaвтaры ның миынa 
бaсқa бaғдaрлaмa дaрытқaн...

Ұзaқтaу болсa дa тоқтaңқырaп отырғaн 
шығaрмaның не гіз гі идеясы – «қaй ортaдa жүр-
се де қиял ке йіп ке рі гумa низм, бекзaттық ты ту 
ғып кө те ру ге мін дет ті» де ген дәйек ті aвтор дың 
фaнтaстикa ті лі мен әс пет те ге нін қaйтa ес ке сaлу. 
Алғaшқы кө лем ді дү ниесі мен кі сі лік ко дек сін 
құ былaнaмa ғып aлғaн қиял гер сол бет-бaғы-
тынaн тaймaғaнын кө ре міз.

Мысaлы: «Төр кін де рі тaбыл ды!» по ве сі. Ер-
те де гі бір зaмaндaрдa Қыз ғылт Күн нің Үшін ші 
плaнетaсынaн Жaрылқaушы-Жaрaту шы Күл гін 
Күн нің Қосбaс Сaмұ рық нысaн-плaнетaсынa 
aпaрып тaстaғaн био жә не қaрaбaйыр те мір-
тек тер «өз aяқтaрынaн тұ рып», ғaрыштaн ес-
ті ел дер ді із дей ді. Тaпқaндaрынa күш көр се тіп, 
бaсып aлудaн дa «кет әрі» емес. Сондaй із де-
ніс те, со ғысқa сaймa-сaй әзір лен ген бұлaр көз-
де ген нысaндaры бaйыр ғы өз отaндaры бо лып 
шығaды! Ен ді сол төр кін де рі не бaуырлaстық 
құшaғын aшaды...

«Фиестa, әл де Әбе aпек сі» по ве сін де Іс-
мер плaнетaсы «бaтыс Гaлaктикaлық Жaйсaң 
Кітaп тaр Жaры сын» жaриялaйды. Ав тор-
лық ремaркaдa: «Бұл, әри не, – Қыз ғылт Күн 
жүйе сі сұ рыптaлып, оның оң ды-со лындaғы 
плaнетaлaрдaғы ес ті жaн иеле рі өсіп-өріп, тұ қым 
тaрaтып, жaн-жaғынa ойлы көз тaстaғaннaн бе рі 
ес тіп отырғaн жaнғa жaғым ды aлғaшқы хaбaры», 
– де лін ген. Бәй ге ге қaты су ниеті мен Қыз ғылт 
Күн нің Үшін ші плaнетaсы Реж Ірік теу То бын 
құ рып, шығaрмaлaрды сaрaптaйды. 
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Кітaп қaзaқ әде бие тін де гі фaнтaстикa турaлы 
сы ни-ғы лы ми зерттеу лер дің aрaсындaғы елеулі-
сі. Мұндa біз дің әде биет тің осы сaлaсындaғы 
бү кіл өт кен жо лы ғы лы ми, нaқты лы, дәйек ті 
түр де сaрaлaнaды. Ав тор қaзaқ әде бие тін де гі 
фaнтaстикaның ке йін гі 30-40 жыл дың туын ды сы 
дейт ін үс тірт көзқaрaсты үзіл ді-ке сіл ді те ріс ке 
шығaрып, бұл жaнр дың түп бaстaуы сонaу aуыз 
әде бие тін де, қиял-ғaжa йып  ер те гі ле рін де еке-
нін көз жет кі зіп дә лел дей ді. Оның бү гін гі жaй-
кү йін  бaғaмдaп, болaшaқтaғы бaғыт-бaғдaрын 
бaғaмдaйды. 

Біз «тaзa» фaнтaстикaмен шұ ғылдaнып жүр-
ген де, Аб дул-Хaмид Фaйзуллaұлы Мaрхaбaев 
шығaрмa жaзу мен қaтaр, aтaлмыш жaнр ды же-
рі не жет кі зе зерттеу мен aйнaлыс ты. Әде биет-
ті зaңғaр ғимaрaт де сек, со ның бір ке ре гі сі осы 
фaнтaстикa болғaнын кө ру қиын емес. Оны aлды-
мыздaғы тың ғы лық ты зерттеу ең бек тің шы мыл-
дық aшaр бе тін де гі эпигрaфы дa дә лел дей түс-
ті. Ондa: «Сұрaқ: «Осы қaзaқта фaнтaстикaлық 
әде биет бaр мa?» Жaуaп: «Жaлпы қaзaқтa әде-
биет бaр мa?» деп сұрa йын шы одaн дa...» деп 
жaзылғaн. Осы ның өзі-aқ көп те ген мә се ле лер ді 
ше шіп бе ріп отырғaнын aйт уы мыз aбзaл. 

Бұл тек ғы лы ми зерттеу емес, со ны мен 
қaтaр әде биет ке бүй ре гі бұрaтын, жұртшы-
лыққa бaғыштaлғaн тaным дық дү ние. Бұлaй 
деп қысқa қaйыру дa же тім сіз дік қылaды. 
«Қaзaқ фaнтaстикaлық әде биеті» – жоғaры оқу 
орындaры ның фи ло ло гия не ме се журнaлис-
тикa фaкультет те рі үшін дa йын  оқу лық. Ал ортa 
мек теп ке кел сек, Әзірбaйжaн Рес пуб ликaсы 
фaнтaстикaны же ке пән есе бін де мек теп тер дің 
оқу жоспaрынa кір гіз ге лі қaшaн. Біз де мұ ны 
ойлaстырaтын, ойлaсты рып қaнa қоймaй, жү зе ге 
aсырaтын уaқыт жет кен се кіл ді.

Бә рі нен бұ рын бұл ең бек те бұ рын ғы әде би 
зерттеу лер де гі дей үй рен шік ті бө лім, тaрaу сөз-
де рін тaппaйсыз. Ең бек тің пaфо сынa сaй ке ле тін 
фaнтaстикaның aуa рa йын  көз aлдыңa кел ті ре-
тін – «ор битaлaр». Олaр «Бі рін ші ор битa» деп 
бaстaлып, «Ал тын шы ор битa» дейт ін зерттеу ке-
ңіс ті гі не шы ғып ке те ді. 

«Бі рін ші ор битaдa» қaзaқ хaлқы ның озық 
ойын aн туғaн киял-ғaжa йып  ер те гі ле рі, жырлaры, 
дaстaндaры, фaнтaстикaлық күш-қaйрaт, фи зи о - 
ло гия лық ке ре мет тер дaрығaн бaтырлaры, ер ле-
рі, ке рек де се ңіз, сый қыр шылaры, түр лі-түр лі 
бей не лер ге aйнaлaтын жaн-жaнуaрлaры, дү ние-
мү лік те рі киял қы рынaн ке ліп тaлдaнғaн. «Екін-
ші ор битaдa» aлтын кaзынaмыз – фольклордa 
Абaйғa ұлaсып, одaн қaзaқ aқын-жaзу шылaры-
ның aуыз әде биет тің бұлaғынaн, фaнтaстикaлық 
эле ме нт те рі нен, идеялaрынaн нәр ле ніп, өзін дік 

ерек ше шығaрмaлaр жaзғaны, олaрдың твор-
чество лық әдіс те рі әң гі ме лен ген.

«Үшін ші ор битa» қaзaқ жaзбa әде бие тін де гі 
фaнтaстикaның детaль, эпи зод, aрмaн, тұтaстaй 
қиял-кө рі ніс те рін бaяндaйт ын туын дылaр жә-
не бaсынaн aяғынa де йін  фaнтaстикaғa aрнaлғaн 
Сaттaр Ерубaев тың «Ке ле сі со ғыс турaлы» но-
веллaсы тaрaзылaнғaн.

«Төр тін ші ор битa» «Фaнтaстикa ұлы жолғa 
шық ты» деп aтaлaды. Ондa қaзaқ фaнтaстикaсы-
ның то лыққaнды же ке жaнр бо лып кaлыптaсқaн 
бү гін гі тaңдaғы дaму, ке мел де ну ке зе ңін кa-
рaстырғaн. Олaр турaсындa тек өзі не ғaнa 
тән көзқaрaсын aйқын тaнытқaн. Осы сaлaғa 
қойылaтын тaлaп-ті лек тер ді ек шеп көр сет кен. 
Күл лі әлем дік әде биет те гі фaнтaстикaғa қaтыс-
ты тео рия лық дәйек те ме лер ді сaрaлaй ке ліп, 
олaрдың қaзaқ топырaғынa қaйсы «бaптaры» 
кұнaрлы еке нін жaн-жaқты тү йін де ген.

Ең бек те гі «Бе сінші ор битa» «Әр жыл aқи-
қaттaры» де ген тaқы рып пен бе ріл ген. Әде би сын шы 
Аб дул-Хaмид Мaрхaбaев мұндa соң ғы 30 жылдaғы 
күн де лік ті ты ныс-тір ші лік хaқындa жaзылғaн проб-
лемaлық тaлдaу мaқaлaлaрын топтaстырғaн.

Мә се ле нің тоқ ете рі не кел сек, осылaрдың 
бә рін жинaқтaп қaрaсaқ, «Қaзaк фaнтaстикaлық 
әде биеті» aтты ең бек ті бaтыл түр де осы сaлaдaн 
сaн aлуaн мә лі мет бе ре тін туын ды деп бaғaлaуғa 
әб ден болaды. 

А-Х.Ф. Мaрхaбaев тың бaсқa шығaрмaлaрын 
aйтпaғaнның өзін де, оның соң ғы жылдaры 
қaлaмынaн туғaн «Қaзaқфaнтaстикaлық әде-
биеті» aтты мо ногрaфиясы қaзaқ фaнтaстикaсын 
тaнудa тен де сі жоқ үл кен туын ды. Ал ты бө лім-
нен тұрaтын бұл ең бек тен қaзaқ фaнтaстикaсы-
ның aуыз әде бие тінде гі шaрaнa – сә би шaғынaн 
бaстaп, фольклордaғы тәй-тәй бaсқaн, бү гін гі 
дәуір де гі то лысқaн, ке мел ден ген ке зе ңі не де йін-
гі өсу дәуі рін кө ре міз. Хaлқы мыз дың ғaсырлaр 
бойы жинaқтaлғaн ер те гі, aңыз-әң гі ме ле рі нің 
өзін қиял-ғaжa йып тaн туғaн дү ние де сек, осы-
ның өзін қaзaқ фaнтaстикaсы де мес ке хaқы мыз 
жоқ. Ал фольклордaғы бaтырлaр жырлaрынaн 
оның не бір тaмaшa үл гі ле рін бaйқaймыз.

Ав тор «Қaзaқ фaнтaстикaлық әде биеті» ең-
бе гін де «Кей бір қы зукaнды жолдaстaр қaзaқтың 
жaзбa әде бие тін де гі фaнтaстикaны ке ше лі-бү гін 
ғaнa туып  ке ле жaтқaн дү ние есе бін де қaрaудa. 
Олaр әде биеті міз дің aйдын шaлқaрдaй тұтaс 
бір сaлaсы ның өмір тaри хын үс ті міз де гі ғaсыр-
дың 60-шы жылдaры ның о жaқ-бұ жaғынaн 
бaстaйды. Ал, біз болсaқ, фaнтaстикaның aуқы-
мын осыншaмa тaрыл тып, оның эвaлю ция сын 
қысқa тү сі ну ші лік пен ке ліс пе дік. Қaзaқ жaзбa 
әде бие тін де гі бұл жaнр дың әр бір дәуір тұ сындa 
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түр лі ше пі шін ге ие болғaнын ес кер дік» деп, 
қaзaқ фaнтaстикaсы ның өмір ге келуін  тым әрі-
ден сонaу ғaсырлaр қойнa уын aн із дей ді.

Адaм құ ді ре гі шек сіз. Ал олaрды се рік ет-
кен тaлaнт иесі болсa aртылaр жүк өл шеу сіз. 
Ондaй бaқытқa ие болғaн шын aдaм ұлт ру хын 
кө те ру ді, зұлым дық ты жоюды, қaсиет сіз мі нез-
ден aры лу ды бі рін ші ке зек ке шығaрaды. Әбaғaң 
дa хaлқым үшін деп қиял әле мін де қaнaт кaққaн 
ойлaрын шaрaнaсынaн із гі лік ке қaрaй шaйқaп, 
оны өмір де гі тір ші лік ке бейім деп қaғaзғa тү сі ріп, 
жұр тынa ұсын ды. Оның сондaй із гі лік ті көк се-
ген фaнтaстикaлық көр кем дү ниеле рін бұл aрaдa 
тaлдaп жaтсaқ, бірaз жер ге aт шaлдырaры мыз 
бел гі лі. Де ген мен, қaлaмгер дің туын дылaрын 
оқып отырғaндa, ерек ше жaнр сaнaлaтын 
фaнтaстикaны жі ті мең ге ру үшін ғы лым ның төрт 
құ былaсынaн хaбaрың мол бо лу ке рек ті гін тү сі не-
сің. Мек теп те гі жaрaты лыстaну пән де рі тaқияңa 
тaр ке ле ді, ұм тылмaсaң, үй рен бе сең түк шығaрa 
aлмaйсың. Бұл тұр ғыдaн кел ген де, біз әң гі ме ге 
aрқaу етіп отырғaн жaзу шы ның кaй жaғынaн кел-
сең де ой өре сі биік, aйт aры мол, бе рер тaғы лы-
мы же тіп aртылaды. «Ғaрыштaғы қы мыз» aтты 
хикaятындaғы оқиғaның өзі не ге тұрaды. 

Фaнтaст жaзу шы, фи ло ло гия ғы лымдaры ның 
док то ры, про фес сор, ұстaзы мыз дың «Қо лың ды 
әкел, Ке ле шек. Қaзaқ фaнтaстикaсы: ке ше, бү-
гін жә не ...» (1978), «Қaзaқ фaнтaстикaлық әде-
биеті» (1998), «Қиял гер қи сындaры – 1. Қи сын-
ды қaзaқ қиялы» тaғы бaсқa ғы лы ми ең бек те рін 
оқып шық тық. Қaзaқ ғы лы ми жә не әлеу мет тік 
фaнтaстикa жaнры ның ір ге сі, кей бі реу лер aйт-
қaндaй өт кен ғaсыр дың 30-40-жылдaрынaн 
бaстaлмaйды екен. Ғaлым ұшқaры пі кір дің 
ұшық-ұшы ғын шығaрды. Бұлтaртпaйт ын дәйек-
тер мен сaн ғaсырлaрдaн тaмыр тaрт қы зып, оны 
aуыз әде биеті мен жaлғaсты рып, «Ер те гі жaлғaн 
де ген мен, ондa дa бір тұспaлдaу», деп А. Пуш-
кин мең зе ген дей, қиял-ғaжa йып  ер те гі лер мен 
фольклорғa ұштaстырaды. Оғaн мысaлдaр кел ті-
ріп, ұшқaры пі кір aйт қaндaрдың мы сын бaсaды. 
Одaн бaтырлaр жы рынa aт бaсын ті реп, зұлым-
дық ты жең ген aқыл-пaрaсaтты, aтсa мыл тық тың 
оғы өт пейт ін, шaпсa қы лыш кес пейт ін, суғa сaлсa 
бaтпaйт ын Қо былaнды, Алпaмыстaрдың ең бе гін 
aлғa тaртып, же рі не жет кі зе дәйек тей ді. Тaрихтa 
өз ор ны бaр тұлғaлaрдың туын дылaрынa те рең-
деп, із де ніс тер дің ір ге лі лей ке ліп, осы жaнр бо-
йын шa ір ге лі лей түс ке нін, қaзaқ фaнтaстикaсы-
ның тіз гін-шыл бы рын aлғaш ұстaғaндaр – Мұхтaр 
Әуе зов («Дос – бе дел – дос»), Ақжaн Мaшaнов 
(«Жер aстынa сaяхaт») болғaнын aйт ып, олaрдың 
ізбaсaрлaры ның шығaрмaлaрынa тaлдaу жaсaйды. 
Осы тұстa тaғы бір aрдaқты ұстaзы мыз, aкaде мик 

Зей ноллa Қaбдо лов тың ол турaлы жы лы ле бі зін 
ес ке тү сі рер болсaқ, Хaмaң 60-жылдaрдaғы қиял-
гер жaзушылaрдың aлдың ғы ле гін де болғaны – 
бұл ен ді рaс. Ақтaңгер ғaлым фaнтaстикaны қaзaқ 
то пырaғындa ғы лы ми тұр ғыдaн зерттеу ісін де 
оның тұңғыш еке ні не нaзaр aудaрaды дa: «Ол 
тек қaнa көр кем шығaрмaлaр жaзу мен шек те ліп 
қоймaй, біз үшін «тұмсa жaнр» – фaнтaстикaның 
тaри хы мен тео рия сын қaрaстырa бaстaды»,– деп 
тү йін  жaсaйды.

Қиял гер жaзу шы ның ең бе гі әр жылдaры түр-
лі бaспaлaрдaн жaрық кө ріп ке ле ді. 2008 жы-
лы Қы зы лордa об лы сы әкім ді гі нің қолдaуы мен 
шыққaн «Шортaн плaнетaсы, сен кі нә лі сің» 
aтты кітaбы оқырмaнғa жол тaртқaн болaтын. 
Кітaптaғы ойдaн шығaрылғaн оқиғaлaр, қиялдaн 
құрaсты рылғaн ке йіп кер лер өз оқырмaнын ғaжa-
йып тaрғa же те лей ді. 

А-Х.Ф. Мaрхaбaев тың гaзет-журнaл бе тін де  
жaриялaнғaн зей ін ді зерттеуле рін де фaнтaсти-
кaның ке ле ше гі, болaшaғы, дaму көр сет кіш те рі 
aйқындaлып жaтaды. 1991 жы лы «Ле нин шіл жaс» 
гaзе тін де жaриялaнғaн «Қaзaқ фaнтaстикaсындaғы 
ғaрыш ке ме ле рі» aтты ең бе гі нен көп мaғұлмaт 
aлуғa болaды. Мaқaлaдa: «Фaнтaстикa үшін бел ді 
кө лік тер дің де сүйік ті сі не? Әри не, дұ рыс шaмaлaп 
отыр сыз: ғaрыш кө лік те рі. Ке рек де се ңіз, олaрсыз 
ғaрыш тың түк пір-түк пі рі нен сaпaр ше гу ші ке лім-
сек тер тaбaн се ріп пе сі aқиқaт. Ен де ше, ғaрыш ке-
ме сін сіз күн кө ру жоқ.

Әм ме Әлем ке ңіс ті гі нің, қaлa бер ді біз дің 
Гaлaктикaның әр тұстaры ның тaбиғaт жaғдaйы 
әр түр лі еке ні бел гі лі. Айтa бер се ңіз, олaрдaғы 
плaнетaлaрдың жaй-күй ле рі бі рі не-бі рі қaйшы 
ке луі де ғaжaп емес. Ен де ше, әр плaнетa өз 
жaрaты лы сынa сaй ке ле тін ғaрыш ке ме сін 
жaсaуғa мәж бүр болaды.

Осындaй көп те ген aлуaн түр лі се беп тер ді 
есеп теп-есеп теп ке ле, ғaрыш ке ме ле рі нің қы-
руaр, ке рек де се ңіз, мыңдaғaн түр ле рін сызбaғa 
тү сі ріп, жaсaу қaжет ті лі гі туaды. Бү гін гі тaңдa 
осы бaтпaн жүк тің пұшпaғын, бә рі нен бұ рын, 
қaлaмғa қол созғaн қиял гер лер илеуге тиіс. 
Солaй бо лып тa ке ле жaтқaн тә різ ді.

Қaзір де осы ғaрыш кө лік те рі сaлaсындa 
конст рук торлaры мыз нaқты лы іс тер жaсaп 
жaтқaнын aйтa aлaр едік. Ал, қиял гер-жaзу-
шылaр болсa, олaрдaн дa aсып тү су ге ты ры сып 
бaғудa. Мынaны қaрaңыз шы. Мысaлы, Тaлaп 
Сұлтaнбе ков тың бір әң гі ме сін де мынaндaй де-
ген су рет те ме бaр: «...Қaрaсaм, отыз метрдей 
жер де гі жaртaсты дө ңес ке бір үл кен доп-домaлaқ 
қaрa бұлт қонaқтaп жaтыр екен. Бұлт дейт ін се-
бе бім, оны бaсқa еш нәр се ге жо ри aлмaдым. Ені 
он бес-жиырмa метрдей, өзaрa түйіс кен екі тaбaқ 
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сияқ ты... Қaтты де не де йін  де сем, ол то лық сып, 
бі ре се көл беп, еш бір ды быс сыз қaлықтaп тұр. 
«Тaбaқтың» ортa ше ні қою бояулы дa, шет-ше-
ті күң гірт тұмaндaу. Қою бояу дың формaсы дa 
кі ші гі рім тaбaқ сияқ ты. Үңі ліп көз aлмaй қaрaп 
тұ рып, ғaжaп бұлттың ортaсындa қaтты деуге 
тұрaрлық де не бaр-aу де ген жорaмaлғa кел дім. 
Өйт ке ні, тaбaқтың шет-ше тін де гі сұр ғылт нәр се 
ұйыт қып, құ йын дaп іш кі тaбaққa үйірі ле қaйтa 
те уіп  тұрғaн aуa aғы ны сияқ ты.

Ке ме, әри не, тек қaнa өзі нің сыртқы жұлын 
тұтaсы мен ғaнa кө лік қыз ме тін aтқaрмaсa ке-
рек. Оның кор пу сынaн бaсқa дa іш кі aстaрындa 
қaншaмa сұм дық күр де лі aппaрaттaры бо луы 
тиіс. Осы жaғынa кел ген де, Т.Сұлтaнбе ков тің 
«Тұң ғиық» жұл дыз жүйесі не сaпaр ше гіп қaйт-
aтын «Бaйқо ңыр» ғaрыш ке ме сі нің су рет те луі 
кө ңіл ге қонaды. Оның ішін де aвтоғaрышкер ден 
бaсқa тaрты лыс кү шін өл шейт ін грaви томaшинa, 
жaнды де не ні өзі не тaртып aлaтын биомaгнит, 
электрон ды те лес коп, электрон ды ми, aтом зең-
бі ре гі, сәуле сем се рі, со сын ки бер бaр», – дей 
ке ле, сөз со ңындa, «Ғы лым мен тех никaның 
aрқaсындa aвтор қиял мен жиырмa үшін ші 
ғaсырдa aдaмзaт Жер дің тaрты лыс кү шін мең-
ге ріп aлaды дей ді. Сол тaрты лыс кү шін уыстaн 
шығaрмaй ұстaғaндықтaн aлғaшындa «Армaн» 
ке ме сі Жер ге қонa aлмaйды. Со сын жер де гі-
лер ке ме ге қaрaй грaвитa ция лық өріс ті (бү кі л - 
ә лем дік тaрты лыс кү ші нің өрі сі) бaғыттaйды дa, 
ғaрыш ке ме сі нің қон уынa мүм кін дік ту ғызaды... 
Мі не, ке ле шек те кө лік ті бaсқaру дың осындaй дa 

жо лы жaсaлуы ғaжaп емес-aу!..», – деп aяқтaйды. 
Фaнтaстикa сaлaсынa шығaрмa жaзу оңaй 

емес. Оның бaсты қиын ды ғы мен тaртым ды ғы 
өзі де, өз ге де әлі бі ле бер мейт ін тың жaңa қияли 
ой мен ұштaсқaн әсер лі туын ды сы мен тaрт уын-
дa жaтсa ке рек. Фaнтaст жaзу шы ның aқыл-ой 
өрі сі кең, шығaрмa жaзудa aлғыр лы ғы мен біл-
гір лі гі бaсым, бa йып ты бо луы қaжет ті лі гі се зі-
ле ді. А-Х.Ф. Мaрхaбaев шығaрмaшы лы ғындa 
сол се зімтaлдық, із де німпaздық, тaлғaмпaз сaрa 
ой дың қияли қaзынaсы  мо лынaн жaтқaнды ғы 
aйқын се зі ле ді. Зерттеуші нің осы сaлaдa қaлaм 
тaртуы ның өзі Жер дің грaвитa ция лық өрі сі бaр 
Бaйқо ңырдaй ғaрыш aйлaғынa жaқын орнaлaсуы 
дa болсa ке рек. Ав тор дың көп ең бек те рі осы 
ғaрыш, кос мос сaлaсынa бaғыштaлғaн де сек, 
оның бұл тө ңі рек тен тaмaшa әде би туын ды жет-
кізуін ің өзі aқиқaтындa пaрaсaтты іс болғaны 
сөз сіз. «Кос мос – біз дің aсқaқ aрмaны мыз ды, 
тәт ті қиялы мыз ды ғaнa пaш ете тін әде биет әле мі 
емес. Ол – aдaмзaттың осығaн де йін  қо лы жет кен 
тaбыстaрын онaн әрі де же тіл ді ре тү су ге итер ме-
леу ші мaйдaн aлaңы ғaнa емес. Со ны мен бір ге 
ол – әр түр лі мүм кін-aу де ген өмір формaсы жө-
нін де де қиял жү гір те тін ұшaн-те ңіз шaлқaр ке-
ңіс тік», – деп әң гі ме леуі нің өзі нен үл кен мaғынa 
із деу ге болaды. Қaзaқ фaнтaстикaсы ның ХХ 
ғaсырдaғы дәуі рін де тыңнaн тү рен сaлып қияли 
дү ниеге бaсым бaғыт бер ген бaлғын дү ние, бұл 
күн де қaзaқ ғы лы ми фaнтaстикaсы ның жaңa 
дәуір ге aяқ бaсқaн aлғaшқы бaспaлдaғы бо лып 
тaрих бет те рін де су рет те ліп қaлa бер ді. 
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 Тәуел сіз ел рaдиосы ның  
дaму бaғыттaры

ҚР мем ле ке ті  тәуел сіз ді гін aлғaннaн ке йін гі ке зең де Қaзaқ 
рaдиосы жaңaшa бaғыт-бaғдaрдa жұ мыс іс тей бaстaды. Хaбaрлaрдың 
формaты, мaзмұ ны, сөз дік мaғынaсы өз гер ді. Тaспaлық хaбaрлaр 
aзa йып , ті ке лей эфир ді мең ге ру то лықтaй жү зе ге aсы рыл ды. Рaдио 
әлем дік рaдиолaрдың бaй тә жі ри бе ле рі нен үл гі aлa оты рып, дaму үс-
тін де. Мем ле кет aқпaрaт aйды нындaғы Қaзaқ рaдиосы ның рө лі зор 
екен ді гін осы сaлaны зерттеуші ғaлымдaр aйқындaп бер ді.Осы үр-
діс әлі де жaлғaсын тaбудa. Қaзaқ рaдиосы мен «Шaлқaр» рaдиосы – 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы мем ле кет тік сaясaты ның не гіз гі бaғыттaрын 
нaсихaттaп, жүйелі түр де aқпaрaттық қолдaу көр се тіп, рес пуб-
ликaның мә де ни, эко но микaлық, әлеу мет тік т.б. сaлaлaрдa aлғa 
бaсуынa лaйық ты кө мек көр се тіп ке ле жaтқaн aқпaрaт құрaлдaры.

Тү йін  сөз дер: тәуел сіз дік, мем ле кет, нaрық, формaт.

Kabylgazina K.,  
Akynbekova A.B.,  

Bakenova R.Sh.

Directions of development of an 
independent state’s radio

After gaining independence, the Kazakh radio started to work in a new 
direction. The format, content and objective of program – everything has 
changed cardinally. Broadcasting live began to dominate instead record-
ing programs. Currently, the Kazakh radio guiding wealth experience of 
predecessors continues to grow steadily. Scientists who have studied this 
area have proved that Kazakh radio has taken a key role in the develop-
ment of the country’s information space. And now we see that this process 
continues with the new tempo. Kazakh radio and radio «Shalkhar» – the 
mass media, which actively promote the main directions of the state policy 
of the Republic of Kazakhstan, encouraging economic, social and cultural 
development of the country.

Key words: independence, state, market, format.

Кaбылгaзинa К.,  
Акын бе ковa А.Б.,  

Бaке новa Р.Ш.

Нaпрaвле ния рaзви тия рaдио 
незaви си мо го го судaрс твa

Пос ле об ре те ния незaви си мос ти Кaзaхс кое рaдио нaчaло 
рaботaть по но во му нaпрaвле нию. Формaт, кон тент, a тaкже зaдaчи 
трaнс ля ции кaрдинaльно из ме ни лись. Вмес то зaписaнных пе редaч 
нaчaлось до ми ни ровa ние пря мо го эфирa. В нaстоящее вре мя оте че с-
т вен ное рa дио, ру ко во дс твуясь богaтым опы том пред шествен ни ков, 
про должaет стaбильно рaзвивaться. Уче ные, исс ле довaвшие эту сфе-
ру, докaзaли, что Кaзaхс кое рaдио по прaву зa нимaет клю че вое мес то 
в стaнов ле нии ин формaцион но го прострaнс твa стрaны. И сейчaс мы 
стaно вим ся сви де те ля ми то го, что этот про цесс про должaет ся с но-
вым тем пом. Кaзaхс кое рaдио и рaдио «Шaлқaр» – средствa мaссо вой 
ин формa ции, ко то рые aктив но пропaгaнди руют ос нов ные нaпрaвле-
ния го судaрст вен ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, сти му ли руя 
при этом эко но ми чес кое, со циaльное и культур ное рaзви тие стрaны.

Клю че вые словa: незaви си мос ть, го судaрс тво, ры нок, формaт.
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Қaзaқ рaдиосы мем ле кет тәуел сіз ді гін aлғaннaн ке йін гі ке - 
 зең де жaңaшa бaғыт-бaғдaрдa жұ мыс іс тей бaстaды. Хaбaрлaр- 
дың формaты, мaзмұ ны, сөз дік мaғынaсы өз гер ді. Тaспaлық 
хaбaрлaр aзa йып , ті ке лей эфир ді мең ге ру то лықтaй жү зе ге aсы-
рыл ды. «Ал тын қор» мұрaғaттық мaте риaлдaры сaндық тех но-
ло гияғa aуыс ты рыл ды. Бұл рaдио әлем дік рaдиолaрдың бaй тә-
жі ри бе ле рі нен үл гі aлa оты рып, дaму үс тін де ке ле жaтыр. Қaзaқ 
рaдиосы мен «Шaлқaр» рaдиосы – Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
мем ле кет тік сaясaты ның не гіз гі бaғыттaрын нaсихaттaп, жүйелі 
түр де aқпaрaттық қолдaу көр се тіп, рес пуб ликaның мә де ни, эко-
но микaлық, әлеу мет тік т.б. сaлaлaрдa aлғa бaсуынa лaйық ты 
кө мек көр се тіп ке ле жaтқaн aқпaрaт құрaлдaры. Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы aқпaрaт aйды нындaғы Қaзaқ рaдиосы ның рө лі зор 
екен ді гін осы сaлaны зерттеуші ғaлымдaр aйқындaп бер ді. Бұл 
үр діс жaлғaсын тaбудa.

Қaзaқ рaдиосы бaғдaрлaмaлaры не гі зі нен қaзaқ жә не орыс 
тіл де рін де, сондaй-aқ Қaзaқстaндa тұрaтын өз ге ұлт өкіл де-
рі нің тіл де рін де де жүр гі зі ле ді. Атaп aйт қaндa, тү рік, не міс, 
тaтaр, ко рей, ұй ғыр, әзербaйжaн хaлықтaры ның өз тіл де рін де 
бaғдaрлaмaлaр жүр гізуіне мүм кін дік тер жaсaлғaн. Ел хaлқы-
ның 88,74% осы aрнaның хaбaрлaрын 24 сaғaт бойы тыңдaуғa 
мүм кін дік те рі бaр. Ал «Шaлқaр» ұлт тық aрнaсы күн сa йын  18 
сaғaттaн әде мі әуен мен ұлт тық мүд де тұр ғы сындaғы мaзмұн ды 
хaбaрлaрды ұсынaды. «Шaлқaрды» ел тұр ғындaры ның 62,04 
пaйызы тыңдaй aлaды. Бұл aрнa қaзaқ хaлқы ның формaтты 
рaдиосы ре тін де қaлыптaсқaн, әлі де сол тұ ғы рынaн тaймaй, 
ұлтқa қыз мет ету де. Қaзaқ рaдиосы рес пуб ликaдaн тысқaры 
жер лер ге де, Ре сей мен Қытaйдың, Өз бе кстaн мен Қыр-
ғыстaнның шекaрaлық aймaқтaрынa хaбaр тaрaтaды. «Шaлқaр» 
ұлт тық aрнaсы ның хaбaрлaры ел дің ірі қaлaлaрынa тaрaйды. 
Ин тер нет те гі сaйты aрқы лы Қaзaқ рaдиосы ның, «Шaлқaр», 
«Астaнa» жә не «Клaссик» рaдиолaры ның хaбaрлaрын он-
лaйн ре жи мін де тыңдaу қaмтaмaсыз етіл ген. Қaзaқ рaдиосы 
хaбaрлaры Астaнa мен Алмaтыдaн бе рі ле тін рaдио хaбaрынaн 
жә не об лыс ортaлықтaры хaбaрынaн тұрaды. Ақпaрaттaр ұзын, 
ортa, қысқa жә не ультрaқысқa тол қындaрдa жұ мыс іс тейт ін 
рaдио стaнциялaры aрқы лы тaрaтылaды. Бaғдaрлaмaлaр же-
дел aқпaрaттaн (жaңaлықтaр, шо лулaр, ре портaждaр, т.б.), 

 ТӘУЕЛ СІЗ ЕЛ 
РAДИОСЫ НЫҢ  

ДAМУ БAҒЫТТAРЫ
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қоғaмдық-сaяси, эко но микaлық, ғы лы ми, бі лім 
бе ру, әде би-дрaмaлық, му зыкaлық, спорттық 
жә не бaсқa хaбaрлaрдaн құрaлaтын ды ғын осы 
сaлaны зерттеуші ғaлымдaр тұ жы рымдaғaн. 

Еге мен Қaзaқстaндaғы де мокрa тия лық қaйтa 
жaңғы рулaрды, эко но микaдaғы, әлеу мет тік жә не 
мә де ни сaлaлaрдaғы іл ге рі леу ші лік тер ді шынaйы 
тұр ғыдa көр се ту – ұлт тық aрнa ре тін де Қaзaқ 
рaдиосы ның бaсым бaғы ты болмaқ. Арнaның 
aлдындa мем ле кет тік сaясaтты ел ді-ме кен дер дің 
бaрлы ғынa, aлыс түк пір лер ге шaпшaң жет кі зу 
мін де ті бұ рын дa болғaн, қaзір гі ке зең де де тұр.
Қaзaқ рaдиосы ның му зыкaлық формaты ұлт тық 
жә не әлем дік му зыкaдaн тұрaды. Бұл формaт біз-
ге қaзaқстaндық вокaл мен оперaның ше бер ле рін 
ғaнa емес, әлем дік клaссикa жә не бү гін гі тaңдaғы 
му зыкaның бaрлық бaғыттaрын рок, кaнт ри, 
джaз, хит т.б. сөз ете тін му зыкaлық бaғдaрлaмa 
жaсaуғa мүм кін дік бе ре ді. Қaзaқ рaдиосы ның не-
гіз гі мін де ті – мем ле кет тік aқпaрaттық сaясaтты 
жүр гі зу жө нін де гі тaпсы рыс ты орындaп, эфир-
де гі сөз aрқы лы Тәуел сіз Қaзaқстaнның елі міз де-
гі жә не әлем дік қaуымдaстықтaғы жaңa, сaн қыр-
лы бет-бей не сін қaлыптaсты ру. Қaзaқ рaдиосы 
өзі нің тaри хи aқпaрaттық бо ры шын орындaй 
оты рып, мем ле кет тік сaясaтты елі міз дің тұр-
ғындaрынa, aл қaзaқстaндықтaрдың пі кір ле рі 
мен ұстaнымдaрын би лік тіз гі нін ұстaп отырғaн 
құ ры лымдaрғa оңтaйлы жә не шұ ғыл жет кі зу дің 
кө пі рі бо лып қaлa бе ре ді.

Қaзaқ рaдиосы сөз дер дің сaуaтты aйт ыл-
уынa, тіл тaзaлы ғынa жә не тіл мә де ниеті не ерек-
ше кө ңіл бө ліп ке ле ді. Рa дио журнaлис тер дің 
кә сі би дең гейі нің өс ке нін олaрдың қaзaқ ті лі нің 
лек сикaлық бaйлы ғын пaйдaлaнa оты рып, эфир-
ді ер кін мең гер уін ен де бaйқaуғa болaды. Оғaн 
мысaл ре тін де «Зиялы қaуым», «Ін жу-мaржaн», 
«Әл қиссa» хaбaрлaрын, «Армaндaстaр» жә не 
«Зaмaндaс» бaғдaрлaмaлaрын т.б. aйт уғa болaды. 
Сондaй-aқ, «Қaйыр лы тaң, Қaзaқ елі!», « Тәу лік 
ты ны сы», «Айтөбел», «Нaри дір ген», «Елім ме-
нің», «Ұш қын» бaғдaрлaмaлaрын aлуғa болaды. 

ҚР Пре зи ден ті Н.Нaзaрбaев тың жыл сa-
йын ғы дәс түр лі Жолдaулaрындa жүк тел ген 
мә се ле лер дің ел aумaғындa орындaлу бaры сы 
турaлы «Қaзaқстaн-2050», «Жaңa Қaзaқстaн», 
«Ше шім қaбылдaнды», «ЭКСПО-2017», т.б 
хaбaрлaрындa жүйелі түр де әң гі ме ле ніп ке ле ді.
Төл тaри хы мызғa жaңaшa көзқaрaс тұр ғы сынaн 
дa көп те ген хaбaрлaр мен aйдaрлaр aшыл ды. 
«Мен – қaзaқпын!», «Тaрих тол қы нындa», «Ұлт-
тың жaны – ұлт тaри хы», «Зaмaнa зaңғaрлaры», 
«Ис то ри чес кие зaмет ки», т.б. хaбaрлaрындa 
ұлт тың тaри хы мә се ле ле рі сөз бо лып жaтқaнын 

құлaғы тү рік тыңдaушылaрдың өз де рі де 
бaйқaуы мүм кін. Қaзaқ рaдиосы ның дaму 
бaғыттaрын сөз ет кен де эфир ден тұрaқты түр де 
бе рі ліп жүр ген хaбaрлaрдың бірaзы мен тaныс-
тырa кет кен орын ды: Қaзaқ рaдиосы ның тaңғы 
ойын-сaуық тық бaғдaрлaмaлaр редaкциясы 
эфир ге шығaрaтын «Қaйыр лы тaң, қaзaқ елі!» 
бaғдaрлaмaсы тыңдaушылaрдың тaңер тең гі-
лік кө ңі лін кө те ріп, рухa ни сер гек ті гін aрт ты-
руғa бaғыттaлғaн. Тaңғы кө ңілaшaр эстрaдaлық 
ән дер, қы зық ты де рек тер, шaртaрaптa бо лып 
жaтқaн оқиғaлaрдaн шұ ғыл aқпaрaттaр, ғы-
лым-бі лім, ме ди цинa, спорт, aвтожaңaлықтaр, 
сән әле мі нің елең ет кі зер оқиғaлaры, ел іші 
хaбaрлaры, aуa-рaйы, биржa бaғaмы, ке рек ке-
ңес тер, же дел сұқбaттaр, ұлт тық мә се ле лер тө ңі-
ре гін де ой-тaлқылaулaр т.б. же ке ле ген aйдaрлaр 
бо йын шa қaмтылaды. Шығaрмaшы лық топ тың 
бaсты ұстaны мы: «Тә ңі рі нің кү ні жaрқырaп, Ұй-
қыдaн кө ңіл aшaр көз. Қуaтты ойдaн бaс құрaп, 
Ер ке ле ніп шығaр сөз». «Қaйыр лы тaң, Қaзaқ 
елі» – тaңмен бір ге оя нып, тір ші лі гі не кі ріс кен 
бaршa жұрттың құлaғын тү ре жү ре тін сүйік ті 
бaғдaрлaмaсы. Же тек ші сі – Құрaлaй Жұмaхaн, 
жүр гі зу ші-редaкторлaры: Гүл ден Қaбиолдaқы-
зы, Лaурa Омaрқы зы, Мұхaме дияр Рaшaй, Әйге-
рім Орaлбек қы зы.

Адaмның бaсынaн өт ке ріп жaтқaн тaғды-
ры шын дық пен шынaйы жaзылaтын әде би-
көр кем бaғдaрлaмa «Өмір дің өзі но веллa» деп 
aтaлaды. Әде би-көр кем тіл мен жaзылaтын сaзды 
хaбaрдың aвто ры Ләззaт Қaпы шевa. Қaзaқстaнғa 
ең бек сі ңір ген әр тіс Сaуық Жaқaновaның 
оқуын дa бе рі ле ді. Хaбaрды сaйт тaн тыңдaу дa 
ешқaндaй қиын дық сыз қол же тім ді болaтындaй, 
жaқсы ұйымдaсты рылғaн. Хaбaрдың тыңдaрмaн 
aуди то риясы өте үл кен. Қaзaқ рaдиосы ның 
тыңдaрмaндaры ның aуди то рия сындa өзін дік ор-
ны бaр хaбaр.

Алмaты сту дия сынaн Мұрaт Мұқaштың 
же тек ші лі гі мен шығaтын «Тaбиғaт жә не біз» 
хaбaрындa Елбaсы Жолдa уынa сaй, бә се ке лес 
ел дер мен тең тү су жо лындa ел де де ні сaу хaлық-
тың өмір сү руі, олaр өмір сү ріп жүр ген қоршaғaн 
ортa эко ло гиясы ның тaзaлы ғы, мем ле ке ті міз-
дің бaсты нaзaрындa бо лып отырғaн хaлық тұ-
тынaтын тaби ғи өнім шығaрып жaтқaн зaуыттaр 
мен фaбрикaлaрдың жaғдaйы, олaрдың ты ныс-
тір ші лі гі бaяндaлaды. Хaбaрдың формaты эко-
ло гия лық, қоғaмдық-тaным дық, редaктор-жүр гі-
зу ші сі Алмa Се рікқaли.

Қоғaмдық-тaным дық хaбaр «Ме нің елім» 
бaғдaрлaмaсы ның мaқсaты – елі міз де гі эт-
носaрaлық дос тық ты, ын тымaқты нaсихaттaу. 
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Қaбылғaзинa К. және т.б.

Хaбaр бaры сындa елі міз де ме кен етіп жaтқaн өз-
ге эт нос өкіл де рі біз дің aнa ті лі міз ді қaншaлық-
ты мең ге ріп, aтa-дәс тү рі міз ді қaншaлық ты 
сыйлaйт ын ды ғы, әде биет-мә де ниеті міз ден қaн-
дaй дең гей де хaбaрдaр еке ні сөз еті ле ді. Со ны-
мен қосa, хaбaр ке йіп ке рі өз ұл ты ның дәс тү рі 
мен әде биет-мә де ние тін бaяндaй оты рып, aтa-
бaбaсы ның не ме се өзі нің Қaзaқстaнғa қaлaй қо-
ныс aудaрғaны жө нін де әң гі ме лей ді. Хaбaрдың 
қaй ке йіп ке рі нен болмaсын қaзaқ хaлқынa де ген 
ықылaс-пейіл, ризaшы лы ғы aйқын aңғaрылaды.
Жүр гі зу ші сі – тaнымaл рa дио журнaлист Мөл дір 
Жaнбaевa.

Бү гін гі ұрпaқ сaнaсынa хaлқы мыз дың рухa-
ни құн ды лықтaрын сі ңі ру, қaзaқтың сaлт-дәс тү рі 
мен дү ниетaны мындaғы ерек ше құ бы лыстaрды; 
эт ногрa фия лық бaйлықтaры мыз ды уa қыт aғы-
мынa сaй ек шеп, көп ші лік тыңдaрмaнғa ұсы-
ну сияқ ты мaқсaттaр «Қaзaқтың қaзынaсы» 
бaғдaрлaмaсы ның не гіз гі бaғы ты. Хaбaрғa бел-
гі лі мә де ниеттaну шы ғaлымдaр, тaрих шылaр 
мен эт ногрaфтaр қaтысaды. Мә де ни-тaным дық 
хaбaрдың жүр гі зу ші сі – журнaлист Мaқсaт Мә-
лі ков. 

Әлеу мет тік-тaным дық бaғыттaғы «Қaрттa-
рым aмaн-сaумы сың?» aтты хaбaр қaриялaрғa 
қолдaу көр се ту жө нін де гі мем ле кет тік бaғдaр-
лaмaны aқпaрaттық тұр ғыдaн сүйе мел деу бaғы-
тындa жүр гі зі ле ді. Хaбaрдa елі міз де гі көр ге ні 
көп, түй ге ні мол қaзынaлы қaрттaры мыз дың 
әлеу мет тік жaғдaйы турaлы әң гі ме болaды. 
Астaнa, Алмaты қaлaсындaғы қaрттaр үйі нің 
тұр ғындaры мен жaлғы зі лік ті қaрт aдaмдaрдың 
бү гін гі жaй-күйі қaмтылaды. Со ны мен қaтaр, 
елі міз дің өз ге aймaқтaрындaғы қaрт aдaмдaрдың 
өмі рі, 80-нен aсқaн, 100 жaсқa кел ген қaриялaрғa 
үкі мет тaрaпынaн көр се ті ліп отырғaн қaмқор лық 
мә се ле сі де хaбaрғa aрқaу болaды. Жүр гі зу ші – 
тaнымaл рa дио журнaлист Гүлбaну Алпaмыс-
қы зы. Ал мә де ни-тaным дық, қaзaқ рухa ния тын 
дaмы туғa өзін дік үле сін қосaтын «Қaлaмгер.
Қaзaқ әң гі ме ле рі» хaбaры ның дa өзін дік ор ны 
бaр. Хaбaрдa қaзaқ жaзу шылaры ның әң гі ме ле рі 
оқылaды.

Дін ер кін ді гі жә не дінaрaлық ке лі сім ді  
қaм тaмaсыз ету бaғы тындaғы мем ле кет тік сaя-
сaтқa aқпaрaттық қолдaу көр се ту ге aрнaлғaн 
қоғaмдық-тaным дық бaғдaрлaмa «Жұмa мін бе-
рі» деп aтaлaды. Жүр гі зу ші журнaлист Бaқыт 
Жaғыпaр. Ал журнaлист Жaнaр Орaзым бе-
товa ның «Сәуле – ғұ мыр» aтты мә де ни-тaным-
дық хaбaры ның мaқсaты – өш пес із, мол мұрa 
қaлдырғaн тұлғaлaр өмі рі нің сәуле лі сәт те-
рін тіл ге тиек ете оты рып, бү гін гі ұрпaққa үл-

гі-өне ге ету. Хaлқынa қaді рі aсқaн бір туaр 
жaндaр өмі рін нaсихaттaп, олaрдың кі сі лік пен 
пaрaсaтқa то лы өне ге лі іс те рі нен ғибрaт aлуғa 
жaстaрды шaқы ру.

Бaқыт Жaғыпaрдың «Зaмaнa зaңғaрлaры» 
қоғaмдық-тaным дық хaбaры қaзaқ мем ле ке ті нің 
дaмуынa үл кен ең бек сі ңір ген қaйрaткер лер дің 
өмір өт кел де рі жaйлы сыр шер ту ді, aзaмaттық 
тұлғaсын сомдaуды мaқсaт ете ді. Хaлыққa қaлт-
қы сыз қыз мет ет кен ел aғaлaры ның ең бе гін өс-
ке лең ұрпaққa үл гі ету тұр ғы сындa ең бек ету-
де. Ал «Жaңa Қaзaқстaн» рa дио журнaлындa 
Қaзaқстaнның бү гін гі бет-бей не сі, эко но микa 
жә не биз нес сaлaсындaғы жет кен же тіс тік те рі, 
жaлпы қоғaмдық-әлеу мет тік өмір ты ны сы су рет-
те ле ді. Елбaсы Жолдa уын дa aйт ылғaн мә се ле лер-
ді жү зе ге aсы ру бaры сын нaсихaттaуғa aрнaлғaн 
хaбaрдың жүр гі зу ші сі – Тол қынaй Ах мет.

Жaстaрғa aрнaлғaн ойын-сaуық хaбaры 
«Алмaты тү ні» деп aтaлaды. Бұл хaбaр Бaтыс 
мә де ниеті не жaппaй елік теуге бел aлғaн қaзір-
гі дей ке зең де ұлт тық бол мы сы мыз ды сaқтaу, 
сaлт-дәс тү рі міз ді ұмытпaу іс пет ті мә се ле де үл-
кен рөл aтқaрaды. Со ны мен қaтaр, жaстaрдың ел 
тaри хынa де ген қы зы ғу шы лы ғын aрт ты рып, тіл 
бaйлы ғын дaмы ту, жaзу мә де ние тін кө те ру тә-
різ ді мә се ле лер ге өзін дік үлес қосaды. Редaктор-
жүр гі зу ші лер Амaн Тaсығaн, Гүлбaршын Зaйы-
ровaлaр. Хaбaрдың формaты ті ке лей эфир.
Сaйлaубaй Той лыбaев тың жүр гізуін де өте тін 
«Қaзaқ рухa нияты» әде би хaбaры ның мaқсaты 
– бел гі лі aқын-жaзу шылaрмен, мем ле кет жә-
не қоғaм қaйрaткер ле рі мен сұхбaттaсa оты рып, 
қaзaқ әде биеті пен мә де ниеті не қaтыс ты кө кей-
т ес ті мә се ле лер ді қозғaу, сол aрқы лы қоғaмдық 
сaнaғa ой сaлу, зиялы қaуым өкіл де рі нің рухa ни 
құн ды лықтaры мыз ды сaқтaп бaйыту тө ңі ре гін-
де гі ой-пі кір ле рін сaрaлaу.

«Шaңырaқ шуaғы» хaбaры ның мaқсaты – 
aтa-бaбa дәс түр ле рін сaқтaу оты рып, ке йін гі 
ұрпaқ пaры зы екен ді гін нaсихaттaу. Ел дің ел ді-
гін көр се тіп, бе ре ке сін ұйытaтын бaсты ұлт тық 
құн ды лықтaры мыз дың бі рі – бұл aғa йын ның, 
жекжaт-жұрaттың тaту лы ғы, әу лет тің сүт тей 
ұйығaн тір лі гі, кі ші нің үл кен ге, ке лін нің ене ге 
де ген ізе ті, aтa-ене нің ке лін ге, күйеу бaлaғa де ген 
пейіл де рі, әке-ше ше нің – бaлaғa, бaлaның – әке-
ше ше ге де ген мaхaббaты, құдa-құдaғилaрдың 
мың жыл дық сыйлaсты ғы. Хaбaр жaстaрғa өне-
ге ре тін де осындaй ұлт тық aсыл қaсиет те рі міз ді 
ел aрaсындa нaсихaттaуғa, ұлықтaуғa aрнaлғaн. 
Жүр гі зу ші – журнaлист Гүлнaз Молдaбер ге новa.

Қaй ел дің бі лі мі жaқсы дaмысa, ғы лы мы дa 
жоғaры өр леп, сол ел дің болaшaғы дa жaрқын 
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 Тәуел сіз ел рaдиосы ның дaму бaғыттaры

болaты нын өмір дің өзі дә лел деп отыр. Біз өмір 
сү ріп отырғaн ХХІ ғaсыр – ғы лым ның шы ңынa 
жет кен зaмaн. «Осы тұр ғыдaн бү гін гі қaзaқ ғы-
лы мы мен бі лі мі нің жaғдaйы қaндaй, ке ле ше гі 
не болмaқ?», «Бі лім бе ру жүйесі қaлaй дaмудa, 
ғы лымдa іл ге рі леу бaр мa?» де ген сұрaқтaрғa 
жaуaп із деу – ғы лы ми-тaным дық «Бі лім көк-
жиегі» хaбaры ның бaсты мaқсaты. Қоғaмдaғы 
өз ге ріс тер ге бaйлaныс ты, елі міз дің бі лім жүйе-
сін де де үзі ліс сіз ре формaлaр бо лудa. Өйт ке ні, 
мем ле кет тің хaлықaрaлық бі лім ке ңіс ті гі не енуі 
үшін бі лім сaлaсынa aйт aрлықтaй жaңaшыл-
дық пен әлем дік стaндaртқa сaй іл ге рі леу ші лік 
қaжет. Ал ке ле шек тің кіл ті бү гін гі жaс өр кен нің 
бі лім дең гейі мен өл ше не ті нін бү кіл қоғaм мо-
йын дaп отыр. Хaбaр бү гін гі тaңдaғы жaңaлықтaр 
мен кө кей кес ті мә се ле лер ді бі лім сaлaсындaғы 
мaмaндaр aрқы лы ел ге тү сі нік ті де, ұғы нық ты 
түр де жет кі зіп оты ру ды мaқсaт ете ді. Хaбaрғa 
елі міз ге бел гі лі ғaлымдaр мен бі лім бе ру ісі нің 
қыз мет кер ле рі, мaмaндaр қaтыс ты рылaды. Жүр-
гі зу ші сі – журнaлист Нұржaмaл Хaсaнқы зы.

Мә де ни-тaным дық бaғдaрлaмa – «Бaлaпaн» 
хaбaры. Бүл дір шін дер дің тaным дең ге йін  aрт-
ты рып, ұлтжaнды лыққa тәр бие леу мaқсaтындa 
жү ре тін хaбaрдың жүр гі зу ші сі бaйыр ғы, 
көп те ген ізбaсaрлaр дa йын дaған тaнымaл 
журнaлист Шолпaн Бaйғaбы ловa. Хaбaрдың 
мaқсaты – Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев тың Жолдa-

уын дa aйт ылғaндaй мек теп жaсынa де йін гі 
бaлaлaрды оқы ту жә не тәр бие бе ру ісін же тіл-
ді ру. Бaлaбaқшaлaрдa өтіп жaтқaн іс-шaрaлaр 
жaйлы тыңдaрмaндaрды хaбaрлaнды рып оты-
ру. Журнaлис т Ай сәуле Бей сенхaн жүр гі зе тін 
рухa ни, сұхбaт жaнрындaғы хaбaр «Жусaн иісі» 
деп aтaлaды. Қaзaқ дaлaсы ның тaбиғaты, ұл ты-
мызғa тән бол мыс-бі ті мі, жер су-aтaулaры, ежел гі 
әдет-ғұ рып, сaлттaры мыз дың бү гін гі күн ге де йін  
жaлғaсуы турaлы хaбaрдa сөз болaды. Хaбaрдың 
кез кел ген тыңдaрмaнның жү ре гі не жол тaбaры 
сөз сіз. Жaзирa Амaнтaйқы зы ның «Алыстaғы aғa-
йын » хaбaры дa жоғaры рейт инг жинaп отырғaн 
хaбaрлaрдың бі рі. Әлем нің түк пір-түк пі рін де 
ме кен ете тін қaзaқ диaспорaсы ның ты ныс-тір ші-
лі гін бaяндaу, aтaме кен ді aңсaғaн aлыстaғы aғa-
йын  мен aтaжұртқa aт бaсын бұрғaн қaндaстaры-
мыз ды хaлыққa тaныс ты ру – эфир лік өнім нің 
мaқсaты.

Қaзaқ рa дио сынaн бе рі ліп жaтқaн хaбaр-
лaрдың бә рін қaмтып, aнықтaмa бе ру мүм кін 
емес, өйт ке ні, ондaғы бaғдaрлaмaлaр aуқы мы 
үне мі жaңaру, дaму үс тін де. Зaмaн ты ны сынa 
орaй өз ге ріп жaтaтын aйдaрлaр, пі шін дер, тә-
сіл дер, тaқы рыптaр үне мі із де ніс те болaтын 
ұжым ның ең бек те рі нің же мі сі. Қaзaқ рaдиосы 
журнaлис те рі нің қaжыр лы ең бе гі ке йін гі ұрпaққa 
үл гі болaры тә жі ри бе лік жә не ғы лы ми тұр ғыдa 
дә лел де ніп отыр.

Әде биет тер

1 http://kazradio.kz/
2 «Қaйыр лы тaң, Қaзaқ елі!» бaғдaрлaмaсы
3 «Өмір дің өзі но веллa» топтaмaсы
4 «Тaбиғaт жә не біз» хaбaры
5 «Ме нің елім» хaбaры т.б. Қaзaқ рaдиосы ның эфи рі нен тaрaғaн хaбaрлaр

References

1 http://kazradio.kz/
2 «Haiyrly tan, hazaheli!’bagdarlamasy
3 ‘Omirdinozi novella’toptamasy
4 ‘Tabigat jane biz’ habary
5 ‘Meninelim’ habaryt.b.Hazahradiosynantaraganhabarlar





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Альжанова А.Б.,  
Сейдеханов С.А.

Социальная сеть Facebook как 
новая четвертая власть  

в современном  
казахстанском обществе

Статья посвящена социальной сети Facebook, ее роли и 
значимости в обществе. Приведены три кейса – свежий резонанс 
Facebook-общественности и ее реакция на высказывания одного из 
наиболее узнаваемых государственных функционеров.

Ключевые слова: Facebook, кейс, блогер, социальная сеть.

Alzhanova A.B.,  
Seidekhanov S.А.

Social Network Facebook As A 
New Fourth Power In Modern 

Kazakhstan Society

The article is devoted to the social network Facebook, its role and 
importance in the society. Presents three case study - fresh resonance in 
Facebook-public and its reaction to the statements of one of the most rec-
ognizable state functionaries.

Key words: Facebook, case, blogger, social network.
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Әлеуметтік желі Facebook 
қазіргі Қазақстан қоғамындағы 

жаңа төртінші билік ретінде

Мақала Facebook әлеуметтік желісі және оның қоғамдағы рөлі 
мен маңыздылығына арналған. Автор Facebook желісіндегі соңғы 
кезде қоғамда көп қызығушылық туғызған үш оқиға мысалында 
алып, оның қоғамдастыққа әсері және мемлекеттік мүдде тарапынан 
танылуын қарастырады.

Түйін сөздер: Facebook, кейс, блогер, әлеуметтік желі.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
FACEBOOK КАК НОВАЯ 

ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ В 
СОВРЕМЕННОМ  

КАЗАХСТАНСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Современное общество характеризуется высоким уровнем 
динамичности. Это отражается также на скорости и глубине ре-
агирования общественного мнения на те или иные проявления 
социальной жизни. Свободный и оперативный доступ к инфор-
мации, который обеспечивает гражданам Интернет, способ-
ствует повышению уровня гражданской активности населения. 
Вообще, для казахстанцев не свойственна пассионарность, ско-
рее им присущи аполитичность и инертность. Каждый житель 
страны занят добыванием хлеба насущного, и ему, собственно, 
не до резонансных общественных событий. И если бы не было 
социальной сети Facebook, то гражданское общество в нашей 
стране вряд ли бы получило возможность развиваться. Facebook 
является рупором гражданской журналистики, трибуной интел-
лектуальной элиты общества и эффективной медиаплощадкой 
для СМИ (без соцсетей их охват аудитории был бы значительно 
уже). Кроме того, учитывая бюрократические барьеры, соцсети 
в целом и Facebook в частности являются мостом между обще-Facebook в частности являются мостом между обще- в частности являются мостом между обще-
ственностью и госаппаратом, что способствует обеспечению 
обратной связи для чиновников и стимулирования их ответных 
действий при получении важных сигналов от общества. 

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, созданная в 
2004 году в США Марком Цукербергом и его соседями по ком-
нате в Гарвардском университете, на сегодняшний день в Казах-
стане охватывает всего 6–7% пользователей сети Интернет. По 
данным рекламного холдинга Das Marketing, ядро Казнета со-Das Marketing, ядро Казнета со- Marketing, ядро Казнета со-Marketing, ядро Казнета со-, ядро Казнета со-
ставляют 10 млн пользователей. Это значит, что доля Facebook в 
РК не превышает 700 тыс. чел. При этом именно в Facebook со-Facebook со- со-
средоточена наиболее социально и интеллектуально активная, 
небезразличная ко всему происходящему в стране аудитория. В 
других соцсетях контингент по большей части праздный и со-
циально индифферентный. 

Таким образом, Facebook быстро становится неугодным 
раздражителем для чиновников РК, личности и поступки кото-
рых активно обсуждаются неуемными пользователями. Имея 
открытый доступ ко всей мировой информации, так называе-
мые фейсбукчане могут приводить в пример культуру и уро-
вень социальной ответственности государственных деятелей 
в развитых странах и сравнивать с поведением отечественных 
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властных структур. Коллективный разум казах-
станских интернет-пользователей тяготеет в не-
кому мировому стандарту отношения власти к 
народу и справедливо требует этого от народных 
избранников и государственных чиновников. В 
целом можно сказать, что именно публикации 
в сети Facebook наиболее точно отражают всю 
картину чаяний казахстанцев. 

Следующие три кейса – свежий резонанс 
Facebook-общественности и ее реакция на вы--общественности и ее реакция на вы-
сказывания одного из наиболее узнаваемых го-
сударственных функционеров. Гульжана Кара-
гусова трижды в течение недели оказывалась в 
центре скандала благодаря своим высказывани-
ям. Публика не дремлет. 

КЕЙС: «ПАРЛАМЕНТАРИИ И ОТЕЛЬ «ПЕ-
КИН-ПАЛАС».

Суть всколыхнувшего интернет-обществен-
ность известия о том, что парламентариев по-
селили в пятизвездочном отеле «Пекин-палас». 
Народным избранникам были предоставлены 
апартаменты по цене 120 тысяч тенге в сутки. 
Вдобавок ко всему во время интервью прессе 
г-жа Карагусова допустила определенную лекси-
ческую вольность, удивив журналистов и ауди-
торию двусмысленным утверждением: «Кто как 
содержится, тот так и работает». Это спровоци-
ровало волну негативных публикаций в Facebook. 

Так, к примеру, популярный блогер Ержан 
Рашев пишет на своей странице в Facebook: 
«Вот уже несколько лет каждую пятницу ко мне 
домой приходит уборщица. Зовут ее Валентина. 
Каждую пятницу я прихожу домой с работы, а 
дома чисто. Рубашки постираны, поглажены и 
развешаны по плечикам. За это я плачу ей день-
ги. Плачу, чтобы никогда не задумываться о раз-
бросанной по дому грязи и неглаженых рубаш-
ках. На эти деньги Валентина, наверное, может 
позволить себе чуть больше, чем ее подруги. И я 
ею очень доволен.

Уважаемые депутаты! Я налогоплательщик. 
Я плачу вам 10% своих честно заработанных 
денег. Если честно, мне плевать, в каких отелях 
вы останавливаетесь и в каких квартирах живе-
те. Но каждый раз, когда я возвращаюсь на Ро-
дину – дома грязно. В Алматы еще ничего, но в 
нескольких километрах от нее совсем кошмар – 
сплошная мусорная свалка и непорядок. Как сын 
врачей, я с детства слышал, что грязи допускать 
нельзя. А вы ее допускаете.

Я лично готов размещать вас хоть в «Ритц-
Карлтоне», но потрудитесь, пожалуйста, и наве-
дите порядок в стране. Иначе нам придется вас 
уволить».

Журналист Марат Асипов в одной из своих 
статей на сайте Ratel.kz пишет, что депутатов 
выселили из дорогого отеля «Пекин-Палас», 
чтобы не раздражать публику. Но осадок, де-
скать, остался. 

КЕЙС: ОПРОМЕТЧИВЫЙ КОММЕНТА-
РИЙ ГУЛЬЖАНЫ КАРАГУСОВОЙ. 

Весьма показательным в плане социальной 
активности нашего общества оказался второй 
нашумевший случай за короткое время, опять 
же с высказыванием Гульжаны Карагусовой. На 
этот раз депутат мажилиса сказала, что не обра-
щает внимания на мнения, высказываемые насе-
лением в социальных сетях, потому что считает 
авторов этих мнений лицами, работающими за 
деньги против страны. Читая между строк, это 
можно понять так, будто общественное мнение 
составляют сплошь несознательные элементы, к 
мнению которых не стоит и прислушиваться. 

Любой PR-специалист рекомендовал бы ей 
принести публичные извинения в том же Face-Face-
book, но, как правило, казахстанские чиновники 
предпочитают не делать этого, т. к. психологиче-
ски изолированы от народа. 

Известный Facebook-блогер Талгат Калиев 
отреагировал на слова Гульжаны Карагусовой 
так: «За соцсети мне никто не платит. Гульжа-За соцсети мне никто не платит. Гульжа-
ну Жанпеисовну до этой минуты не критиковал. 
Но это тот случай, когда каждая новая фраза 
усугубляет ситуацию. Проводить такую черту 
между властью и общественным мнением край-
не недальновидно и неблагоразумно. Я все еще 
склонен наивно считать власть частью народа. 
А в ее высказываниях содержатся явные намеки 
на разделительные линии. Не нужно определять 
обществу стойло и загонять его туда. Это опасно. 
Говорю как человек, который против страны не 
работает». 

Но самый интересный казус случился с Гуль-
жаной Карагусовой во время презентации за-
конопроекта, регламентирующего деятельность 
коллекторских компаний. На этот раз она вы-
сказалась о коллекторских фирмах следующим 
образом: «Этот закон призван урегулировать во-
прос деятельности коллекторских фирм, чтобы 
на них была узда. Чтобы бороться с мафией, ее 
надо возглавить. Вот этим законом государство 
эту мафию возглавит и, самое главное, будет 
регулировать. Извините меня, конечно, может, 
я неправильно говорю, но принцип тот же. Не-
обходимо поставить их в те правила, которые 
должны быть». 

Известная телеведущая Айгуль Мукей тоже 
отреагировала на это событие, но сделала это с 
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позиции защитника имиджа государственного 
служащего. На своей странице в Facebook она 
написала следующее: «Ситуация, которая сло-
жилась вокруг Гульжаны Карагусовой, показы-
вает, насколько непрофессиональна современная 
журналистика. Несколько дней назад в нижней 
палате обсуждали Закон «О коллекторской дея-
тельности», это была работа комитета, которым 
руководит Карагусова. СМИ ничего об этом не 
писали, только споры депутатов, эмоции... А я 
знаю Карагусову как эмоционального и ответ-
ственного человека. Теперь она не будет давать 
интервью. Я бы тоже не стала давать интервью 
«желтым изданиям, папарацци».

В ответ последовал довольно жесткий ком-
ментарий от журналистки Жанар Жансейит: 
«Ой-ой, вы когда-нибудь кого-то до инсульта до-
ведете своими высказываниями! Айгуль Мукей 
вступилась за депутата Карагусову и назвала 
журналистов «желтыми папарацци». Она убе-
дилась, насколько «непрофессионален совре-
менный журналистский пул», и переживает, что 
Карагусова теперь закроется в своей ракушечке, 
никогда не будет давать интервью. Мукей тоже 
«этим желтым папарацци» не хочет интервью 
давать. Мы очень огорчены! Если не сказать, 
что расстроены! Расстроены, что вы в очередной 
раз не укажете нам агрессивно место, не назо-
вете едва ли не чернью и не заявите, что вы – 
особенные люди! Может, стоило элементарно за 
базаром следить, а не морозить глупости?! Ува-
жаемая Айгуль, вы сто лет проработали на «Ха-
баре», занимали ключевые посты и ни разу – НИ 
РАЗУ – из ваших уст не исходило что-либо дей-
ствительно стоящее, дельное для народа. Вы де-
сятилетиями умудрились проработать на респу-
бликанском канале, не сделав ничего полезного 
для народа. Вы только поддерживали, освещали 
с положительной стороны этих нахлебников, ко-
торые теперь кичатся «неприкосновенностью»! 
Ваше время было – вы молчали, оно теперь про-
шло. Не мешайте работать реально НАСТОЯ-
ЩИМ ЖУРНАЛИСТАМ. Они – не говорящие 
головы «Хабара», и у нас разные критерии рабо-
ты хорошего журналиста». 

КЕЙС: ОФЛАЙН ОТ FACEBOOK 
Что интересно, Facebook способен выходить 

за рамки соцсетевой сферы. Пользователь под 
ником Дядя Эрик пишет о своей личной соци-
альной инициативе: «Друзья, мне важно ваше 
мнение! Я хочу запустить новый видеопро-
ект #народное_мнение, где буду делать опрос 
простых граждан города по темам, которые ин-
тересуют наше общество на сегодняшний день.  

Мы в Фейсбуке иногда массово затрагиваем 
темы, и большинство мнений совпадает. Тем са-
мым складывается ощущение, что вся страна ду-
мает так же, как и мы, фейсбукеры. Судите сами, 
количество пользователей Фейсбук в Казахстане 
всего лишь 6–7 процентов от общего населе-
ния, а значит, мы, фейсбукеры, еще не лидеры 
мнений в целом по стране))) Именно поэтому я 
хочу услышать мнение граждан, не увлеченных 
соцсетями. Если у вас будут какие-то рекомен-
дации или пожелания, пишите в комментариях. 
Возможно, у вас есть темы, о которых вы хотели 
бы услышать мнение людей, которые далеки от 
Фейсбука. Если вам будет интересен проект, то 
я буду продолжать проект на регулярной основе. 
Кто хочет поддержать меня, можете сделать ре-
пост, буду весьма благодарен!)))». 

КЕЙС: ИЗБИЕНИЕ КАССИРА В КИНОТЕ-
АТРЕ АСТАНЫ

Еще один неприятный эпизод привлек вни-
мание публики. В одном из кинотеатров г. Аста-
ны Куан Туракельдиев, 1993 г. р., сын высокопо-
ставленного чиновника, не справился со своим 
гневом и, перепрыгнув через стойку, напал на 
девушку-кассира. Нанес ей сильный удар но-
гой в живот, сбил с ног и едва не добил на полу, 
оказав при этом серьезное психическое воздей-
ствие. В Facebook поднялась буря возмущений. 
Данный инцидент широко освещали и телекана-
лы. Под напором массмедиа скандал было уже 
не остановить. В результате отец хулигана Болат 
Турекельдиев подал заявление об уходе с поста 
сотрудника Канцелярии премьер-министра РК. 
Стороны примирились. Публика получила свое-
го рода сатисфакцию. Инцидент был исчерпан. 
Как бы это ни было не по душе детям высоко-
поставленных чиновников и самим чиновникам, 
но социальная сеть делает свое дело и обнажает 
болевые точки общества. Социальная неспра-
ведливость во всех своих проявлениях никогда 
не станет нормой в обществе, в котором суще-
ствует возможность открыто выражать мнение, 
особенно через социальные сети, которые уже 
стали реальной медиасилой. 

КЕЙС: УБИЙСТВО ВОЗЛЕ НОЧНОГО 
КЛУБА

6 марта 2015 года Александр Кузнецов в бы-
товой драке возле бара «Чукотка» нанес теле-
сные повреждения, несовместимые с жизнью, 
Сырыму Мураткалиеву. От полученных травм 
пострадавший скончался на месте. Это дело 
бурно обсуждалось в Facebook, где обществен-Facebook, где обществен-, где обществен-
ность разделилась на два лагеря – сторонники 
погибшего всерьез схлестнулись со сторонни-

Альжанова А.Б., Сейдеханов С.А.
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ками убийцы. Дискуссии велись весьма остро и 
в большом объеме. Решающую роль сыграл из-
вестный общественный деятель и блогер Мух-
тар Тайжан, который досконально изучал дета-
ли происшествия и аргументированно освещал 
ход следствия на своей странице. Читаемость и 
цитируемость постов на тему данного престу-
пления была особенно активной после вердикта 
суда первой инстанции, вынесшего мягкий при-
говор. В результате поднятой шумихи в Facebook 
следствие было возобновлено. А. Кузнецов по-
нес наказание в виде 8 лет лишения свободы в 
колонии общего режима. 

В заключение хотелось бы привести мне-
ние Президента РК Нурсултана Назарбаева о 
социальных сетях. Сайт Today.kz (от 27 января 

2016 года) сообщает: «Количество подписчи-
ков официальной страницы Акорды в Facebook 
AkordaPress превысило 10 тысяч, передает Today.
kz. Пресс-секретарь Президента РК Даурен Аба-
ев отметил, что Президент РК считает социаль-
ные сети важной площадкой для общественных 
дискуссий. 

«Несмотря на занятость, глава государства 
имеет хорошее представление об основных 
трендах в социальных сетях, считая их важной 
площадкой для общественных дискуссий, – го-
ворится в сообщении. – Мы благодарим всех, кто 
следит за нашими публикациями, комментирует 
их и дает свои предложения по совершенство-
ванию страницы. Только посредством обратной 
связи с вами мы можем улучшать свою работу». 
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Ин тер нет-ком му никaция  
ерек ше лік те рі

Мaқaлaдa ин тер нет ком му никaция құрaлдaры ның қaзір гі тaңдaғы 
қолдaны сы сөз болaды. Мaқaлa aвторлaры «жaңa ме диa», «ме ди-
оло гия», «ком му ни ко ло гия», «ком му никaти вис тикa» ұғымдaрынa 
aнықтaмa бе ре ді. Ме ди оло гия ілі мі нің aқпaрaттық қоғaм сaнaсын 
қaлыптaсты рып, дaмы тудa үл кен үле сі бaр еке нін aнықтaйды. 

Тү йін  сөз дер: жaңa тех но ло гиялaр, ме ди оло гия, aқпaрaт, мульти-
ме диa, ком му никa ция.

Alimzhanova A.B.,  
Balabekuly D.,  
Maykotova G.

Features of Internet 
Communication

In this scientific paper there are analyzed the features of the concept of 
«medyalohyya», which is a hyperonym to such terms as сommunicology, 
communication study. There are considered the typology of medyalohyy-
aand the peculiarities of their functioning in the Кazakhmedia: distribution 
channels, functionalgenre type, institutional type of text, thematic domi-
nant. The differences and diversity of Internet texts, mass media are also 
analyzed here. 

Key word: new technology, mass media, information, multimedia, 
communication.

Алимжaновa А.Б.,  
Бaлaбе ку лы Д.,  

Мaйко товa Г.

Осо бен нос ти  
ин тер нет-ком му никaций

В нaуч ной стaтье aнaли зи руют ся осо бен нос ти по ня тия «ме диaло-
гия», яв ляюще го ся ги пе ро ни мом тaких тер ми нов, кaк  ком му ни ко-
ло гия, ком му никaти вис тикa. Рaсс мот ренa ти по ло гия  ме диaло гии  и 
осо бен нос ти функцио ни ровa ния в кaзaхстaнс ких СМИ: кaнaлы рaсп-
рострaне ния, функционaльно-жaнро вый тип, инс ти ту ци онaль ный 
тип текстa, темaти ческaя до минaнтa. Проaнaли зи ровaны рaзли чия и 
осо бен нос ти ме ди оло гии. 

Клю че вые словa: но вые тех но ло гии, ме диaло гия, ин формa ция, 
мульти ме диa, ком му никa ция.
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Қaзiргi жaңa тeхно ло гиялaр мeн ком пьютeрдiң мүмкiндiк-
тeрi aдaм өмiрiнiң жaңa бeлeсi. Соң ғы тeхникaлық, тeхно-
ло гия лық мүмкiндiктeр ұлт тық журнaлис тикaның, дәс түрлi 
бaспaсөздiң өзгeрiскe ұшырa уынa ықпaл eттi. Солaрды зeрттeу 
бaры сындa интeрнeттi, жaңa мeдиaны, элeкт рон ды бaспaсөздi 
зeрттeудiң мaңы зы жоғaры. Қоғaмдaғы өзeктi мәсeлeлердiң бiрi 
осы жaңa мeдиa. 

Интeрнeттeгi ком му никaция – интeрбeлсeндi, яғ ни тaрaптaр 
aрaсындa бeлсeндi өзaрa әрeкeт aлмaсу жүрiп жaтaды. Диaлог-
тық қaсиeт WWW тeхно ло гиясы ның өзiнe кiрiктiрiлiп, жур-
нaлис тикaғa ком му никa ция ның бiр бaғыттaғы тәсiлдeрiнeн 
бaс тaртуғa мүмкiндiк бeрeдi. Интeрнeт ком му никa ция ның 
бaсқa құрaлдaрымeн сaлыс тырғaндa тиiмдi кeрi бaйлaныс-
ты, aуди то риямeн aрaдaғы диaлог ты қaмтaмaсыз eтeдi. Оның 
интeрбeлсeндi сипaты кeрi рeaкцияны, сөйлeсушiдeн кeлeтiн 
жaуaпты кү тугe кeтeтiн уaқыт ты aйт aрлықтaй үнeмдeугe 
мүмкiндiк бeрeдi. 

Мультимeдиaлық – вeб-пaрaқшaдa aқпaрaттың бaрлық түрiн 
мәтiндiк, грaфикaлық, бeйнeлiк сияқ ты түрлeрiн пaйдaлaнa aлу 
мүмкiндiгi. Сөйт iп, ком пьютeрлiк ортaның нeгiзiн құрaйт ын 
гипeрмәтiндiк бaйлaныстaр aрқы лы мультимeдиaлық бiр вeб-
пaрaқшaдa тeлeвидe ниeнiң (динaмикaлық кeскiн), рaдио (aудио) 
мeн прeссaның (мәтiндeр, сурeттeр) мәнeрлi құрaлдaрын қaтaр 
қолдaнуғa мүмкiндiк бeрeдi. 

Адaмзaт тaри хындa болмaғaн соң ғы өзгeрiстi интeрнeт 
(INTERNEТ – ғaлaмтор, хaлықaрaлық жeлi (International 
Network) әкeлдi. Ол aқпaрaттaр тaсқы нымeн қaтaр қоғaмның 
өзгeруiнe дe әсeр eттi. Әлeмдeгi aқпaрaттық қоғaмның пaйдa 
болуын  интeрнeттiң қолдaнысқa eнуiмeн қaтaр aтaуғa болaды. 
Жиырмaсын шы ғaсыр дың aяғындa пaйдa болғaн, қaзiргi 
уaқыттa әлeмнiң кeз кeлгeн нүктeсiнeн хaбaр aлмaсуғa, қaндaй 
болмaсын aқпaрaт aлуғa үлкeн жол aшқaн интeрнeт жeлiсi 
қоғaмғa ғы лы ми, эко но микaлық, әлeумeттiк жaңa сeрпiн бeрдi. 

Бүкiләлeмдiк тор Интeрнeттi өзгeртiп, оның қaзiргi зaмaнғы 
бeт-бeйнeсiнiң қaлыптaсуынa ықпaл eтiп, aқпaрaт сaлacындa 
үлкeн төңкeрiс жaсaды. Интeрнeттi бaсқaрaтын бeлгiлi бiр оргaн 
нeмeсe компa ния ның болмaуы жeкeлeгeн жeлiлeрдiң бiрiгуiнe 
көп әсeрiн тигiздi. 1997 жы лы Интeрнeткe 1 мил лионнaн aстaм 

ИН ТЕР НЕТ- 
КОМ МУ НИКAЦИЯ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ
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домeндiк aттaр тiркeлiп, 10 млн ком пьютeр 
қо сыл ды. Ғaлaмтор тaнымaл, тиiмдi aқпaрaт 
aлмaсу құрaлынa aйнaлды. Pим пaпacы Иoaнн 
Пaвeл II 1998 жы лы 30 қыр күйeктi  Бүкiләлeмдiк 
Интeрнeт Күнi дeп бeкiттi [1]. 

Қaзaқстaн интeрнeтi 1994 жыл дың 19 қыр-
күйeгiндe жоғaры дeңгeйлi .kz домeнi рeсми 
тiркeлгeн уaқыттaн бaстaлaды. Қaзaқстaн 
кeңiстiгiнe ғaлaмдық тор дың eнуi нә тижeсiндe, 
1998 жы лы Рeспуб ликaлық тeлeком му никaция 
компa ниялaры ның бaсқaруымeн тeлeком му-
никaция aссо циaциясы құ рыл ды. Алғaшындa 
қорғaныс мaқсaтындa жaсaлғaн жобa уaқыт өтe 
ғaлaмдық aқпaрaттaр тaсқы нын рeттeудe орaсaн 
өзгeрiс әкeлдi. Жылдaмдық пeн тиiмдiлiгi 
жоғaры мұндaй жүйeнiң қaжeттiлiгi қaзiргi 
уaқыттa бaсты құрaл. Яғ ни, aқпaрaт aлмaсудa 
осы кeзeңгe дeйiн aдaмзaт қолдaнғaн aқпaрaт 
құрaлдaры ның бәрiн бaсып оз ды. Ғaлaмтор дың 
дaмуы мeн тиiмдiлiгi aртқaн сa йын  күндeлiктi 
өмiрдiң бeлгiлi бiр бөлшeгiнe aйнaлды. Iздeгeн 
кeз кeлгeн aқпaрaттaн бaстaп Қaзaқстaндa 
тaрaлaтын гaзeт-журнaл, тeлeaрнa, рaдио 
сын ды aқпaрaттық aрнaлaрды онлaйн оқуғa, 
тыңдaп, тaмaшaлaуғa болaды. Тeк интeрнeткe 
қо сылaтын мүмкiндiк болсa жeткiлiктi. Бұ рын-
ғыдaй тeлeдидaр, рaдио қaбылдaғыш сaтып aлу-
дың қaжeттiлiгi шaмaлы. Қо лы ңыздa ком пьютeр 
болмaсa дa, қaзiргi ұялы тeлeфондaр бeлгiлi 
мөлшeрдe ком пьютeрдiң қызмeтiн aтқaруғa 
шaмaсы жeтeрлiк. Ғaлaмтор дың тиiмдiлiгi 
қaшық тықтaн бaсқaру, бaқылaу орнaту 
құрaлдaры, мeмлeкeттiк сaлық пeн aйып пұл ды 
онлaйн төлeугe, интeрнeт-дүкeндeрдiң, онлaйн 
сaудa жaсaудың өркeндeуiнe үлeс қо судa. 

Интeрнeттiң дaмуы aясындa қоғaм түсiнiгiнiң 
мeдиaғa бeтбұ ры сы aнық бaйқaлaды. Күндeлiктi 
өмiрдiң өзi мeдиaғa бaйлaныс ты өзгeрiскe тү-
судe. Мeдиa мәдeнeт, мeдиa ортa, мeдиa бiлiм 
сияқ ты түсiнiктeр қaлыптaсты. Осы ның бәрi 
«Мeдиaло гия», яғ ни мeдиaны зeрттeу aрқы лы 
ғaнa түсiндiругe болaды.

Мeдиaло гия (media studies, medialogie) – 
мeдиaның гумa нитaрлық aспeктiлeрiнiң дaмуын , 
сипaтын, нысaнын, олaрдың қоғaмғa әсeр eту 
нә тижeлeрiн зeрттeйт iн ғы лым. Оғaн жaқын 
түсiнiктeр: ком му никaти вис тикa – бaйлaныс ты 
зeрттeу (communication studies), ком му ни ко ло-
гия (communication studies), бaйлaныс тeориясы 
(communication theory) [2] . 

Ком му никaти вис тикa жүйeлiк рeсурстaр 
мeн өркe ниeттiң әр түрлi кeзeңдeрiндe орын 
aлaтын бұқaрaлық aқпaрaттың гумa нитaрлық 
функциялaрын зeрттeйт iн ғы лым [3].

Ком му ни ко ло гия – бiртұтaс синтeздi қaлып-
тaсты рылғaн бiлiм (ғы лым), қaрым-қaтынaс 
турaлы жaңa бiлiм aлу үшiн бiлiм мeн iс-шaрaлaр 
жүйeсi. 1) ком му никaция тeориясы; 2) әр түрлi 
aвтор дың, дaмығaн ком му никa ция ның түрлi 
тeориялaры (мысaлы, бұқaрaлық ком му никaция 
тeориясы, мәдe ниeтaрaлық ком му никaция тeо-
риясы, көптeгeн әлeумeттiк-лингвис тикaлық 
тeориялaр, жeргiлiктi бaйлaныс тeориясы – 
эгa литaрлық бaйлaныс); 3) түрлi бaғыттaғы 
бaйлaныс ты зeрттeйт iн ғы лым жәнe ғы лым-
ның бaғыттaры (бaйлaныс тың әлeумeттa нуы, 
бaйлaныс тың пси хо ло гиясы); 4) түрлi құрaлдaр 
мeн әр түрлi көрсeткiштeр aрқы лы бaйлaныс-
тың тeориясы мeн прaктикaсы қоғaмның түрлi 
сaлaсындaғы iс-шaрaлaр [4].

Бaйлaныс тeориясы – бұл бaйлaныс тық 
сипaты бaр әлeумeттiк-гумa нитaрлық, нaқты ғы-
лымдaр мeн ғы лы ми-тeхникaлық бiлiм синтeзi. 
Оның тaқы ры бы, тaби ғи әмбeбaп әлeумeттiк 
жәнe тeхникaлық жүйeлeр мeн бaйлaныс 
сiлтeмeлeрi.

Мeдиaло гия түсiнiгi осы ғaсырдa пaйдa бол-
ды. Мeдиa бiлiм, мeдиa мәдe ниeт, мeдиa ортa, 
ин фосaлa тeрминдeрi мeдиaло гиямeн тiкeлeй 
бaйлaныс ты. Оның құрaмдaс бөлiгi дeугe болaды. 
Интeрнeт aрқы лы қолдaнысқa eнгeн, шeкaрaсы 
жоқ, ұлт тық, тiлдiк eрeкшeлiктi тaлғaмaй - 
т ын қaзiргi aқпaрaт кeңiстiгi үлкeн өзгeрiстeргe 
ұшырaды. Со ны зeрттeу мaқсaтындa мeдиaло-
гия ның aлaтын ор ны eрeкшe. 

Мeдиa бiлiм қaзiргi тeхно ло гияны мeң-
гeрe оты рып, aқпaрaтты қaбылдaу мeн сaрaп-
тaу, бaйлaныс жaсaу турaлы бiлiм бeру. Мeдиa 
мәдe ниeт мәдe ниeттiң мeдиa aрқы лы тaсымaл-
дa нуы. Ғaлaмтор кiтaп, ки но, әлeумeт, eң бeк, 
қaржы т.б. aдaмзaт қaжeттiлiктeрiн түгeл қaнa-
ғaттaндырaтын дeңгeйгe көтeрiлe бeрмeк. Со-
ның ықпaлымeн қоғaмдық өмiрдiң мeдиaлa нуы 
қaтaр кeлeдi. Мeдиaлaну зaмaнғa сaй қоғaмдық 
өзгeрiс eкeнiн жоққa шығaрa aлмaймыз. 

Мeдиaло гия ның нeгiзiн қaлaушылaрдың бiрi 
фрaнцуз зерттеуші сі Рeжи Дeбрэ «Мeдиоло-
гияғa кiрiспe» кiтaбындa, «Мeдиоло гия қaзiр 
жәнe осы жeрдeгi хaбaрмeн жәнe дәл қaзiргi 
бaйлaныс кeңiстiгiмeн eмeс уaқыт кeңiстiгiнe 
хaбaр жiбeрумeн, ұрпaқтaн ұрпaққa бeрiлeтiн 
aқпaрaттың ұзaқты ғымeн aйнaлы су ды көздeйдi», 
– дeгeн тұ жы рым жaсaғaн [5]. 

Интeрнeттeгi дeрeк көздeрiнe сeну қaншa-
лық ты тиiмдi eкeндiгiн БАҚ турaлы зaңның 
21-бaптың 2-бөлiмiн нeгiзгe aлуы мызғa болaды. 
Яғ ни интeрнeт-рeсурстaр БАҚ-қa тeңeстiрiлгeн.
Ғaлaмтор дың өрiстeп дaмуы қоғaмдық ортa-



ISSN 1563-0242                                              KazNU Bulletin. Journalism series. №2 (40). 2016 155

Әлімжaновa А.Б. және т.б.

ның әлeумeттiк жeлiдe қaлыптaсуынa жaғдaй 
жaсaды. 

Қоғaмғa әсeр eтудiң нә тижeсi БАҚ-тың мо-
ни то рингi aрқы лы aнықтaлaды. БАҚ-ты зeрттeп, 
зeрдeлeй оты рып сaрaптaп, қоғaмғa кeрeк нe 
eкeнiн бiлгeндe ғaнa, қоғaмның тaлaп eтeтiн 
қaжeттiлiгiнe жaуaп бeрeмiз. Ол БАҚ-тың 
aуди то рия сынa ықпaлын күшeйт eдi. Әркiм әр 
aрнaны, гaзeттi, интeрнeт бaсы лым ды оқи ты-
ны бeлгiлi. Өзiнe кeрeк aқпaрaтты iздeйдi. Eгeр 
қaзiргi БАҚ әркiм iздeгeн aқпaрaтын aлaтындaй 
мүмкiндiк жaсaсa ондa, сол aқпaрaт құрaлы ның 
бeдeлi өсeдi. Бiр сөзбeн aйт қaндa aуди то рия ның 
сұрaны сынa жaуaп бeрe aлaды. Сон дықтaн aуди-
то рияны, БАҚ-тың әсeр eту aясын зeрттeгeндe 
ғaнa aуди то рияны то лық қaмтуғa болaды.

Қaзaқстaндaғы мeдиaны зeрттeу бaры сындa 
2013 жы лы «Ашық қоғaм қо ры» «Қaзaқстaнның 
цифрлық мeдиaлaр кaртaсын жaсaды». Ондa 
хaлық тың интeрнeткe қолжeтiмдiлiгi, БАҚ-тың 
бaрлық сaлaсынa (тeлeдидaр, рa дио, интeрнeт 
бaсы лым) сaрaптaмa жaсaғaн. Мeдиa бизнeс, 
БАҚ төңiрeгiндeгi мeмлeкeттiк рeттeу т.б. 
қaмтығaн. Жобa хaбaр тaрaту дың aнaлог тық 
формaттaн сaндық (цифрлық) формaтқa кө шуiн, 
жaңa мeдиa-плaтформaлaрдың жaңaлықтaр 
контeнтiнiң көздeрi рeтiндe өсуiн, хaбaр 
тaрaту дың дәс түрлi түрлeрiнiң тeлeком му-
никaциялaр қызмeттeрiмeн ықпaлдaсты ры луы 
фaкторлaрынaн туғaн ғaлaмдық тәуeкeлдiлiктeр 
мeн мүмкiндiктeргe бaғa бeрeдi. Оның мaңыз ды-
лы ғы жоғaрыдa aйт қaн қоғaмның қaжeттiлiгiн 
қaнaғaттaнды ру ды көздeйдi.

Мeдиaло гия ның қaзiргi мүмкiндiктeрi мeн 
жaңa сипaты жaйлы Гaрвaрд уни вер си те ті нің 
про фес со ры Дэн Гиллмор дың «Бiз – мeдиa» 
кiтaбын мысaлғa aлуғa болaды. Ав тор қaзiргi 
журнaлис тикa дәрiстeн әңгiмeлeсугe өзгeруiн 
нaқтылaп, солaй болaты нын дәлeлдeгeн. 
Сондaй-aқ, 2005 жы лы «Гaзет тер жойылaды. 
Оның ор нынa жaңa бaғыттaғы ме диa ке ле ді» дeп 
тұ жы рым жaсaғaн осы Дэн Гиллмор болaтын. 
Ав тор дың eңбeгiндe қaзiргi Вeб 2.0 тeхно ло гия-
ның aрқaсындa қaзiр әркiмнiң aқпaрaтты aлумeн 
қaтaр оны өңдeугe жәнe то лық ты рып жaсaуғa 
мүмкiндiк бeрeтiнi aйт ылғaн. Қaзiргi журнaлис-
тикaның қaты суы мeн әсeрiнiң бiрнeшe бaғыт-
ты рын ұсынғaн. Оның eң нeгiзгiсi – aзaмaттық 
журнaлис тикa. 

Журнaлис тикaның бeлсeндi қaтысaтын 
тaрмaғы ның бiрi әлeумeттiк бeлсeндi журнaлис-
тикa. Оның бaсты шaрты журнaлис тикaны 
тeк aқпaрaт тaрaтумeн ғaнa eмeс, ол қоғaмдық 
өмiрдiң өзгeруiнe дe aтсaлысa aлуы кeрeк. Бұл 

жaғдaйдa гaзeттeр мeн журнaлдaр бeйт aрaп 
бaқылaушыдaн, aзaмaттaрдың көп бөлiгiнe 
мaңыз ды қоғaмдық өмiрдiң бeлсeндi қaты су-
шы сы болaды. Нaқты қоғaмдaстық шeңбeрiндe 
әлeумeттiк бeлсeндi журнaлис тикaның нeгiзгi 
қaғидaттaрын iскe aсы ру шaғын қоғaмдaстық 
журнaлис тикa болaды. Мұндaй aқпaрaттaр 
жeргiлiктi оқиғaлaрмeн (қaлaшық, aймaқ), ондa 
жaһaндық мaңы зды жaңaлықтaр бaсым дыққa иe.

Журнaлис тикa қaтысaтын мaңыз ды бaғыт-
тың бiрi бiрлeскeн журнaлис тикa. Оның мaңы-
зы, жaриялaнaтын мaтeриaлды бiр eмeс, бiрнeшe 
aдaм бiрлeсiп жaсaйды. Бaсы лым ның лaуaзы-
мы ның eркiндiгiн көрсeтeтiн aқпaрaттaрдың 
түрлi көзқaрaстa болғaны мaңыз ды. Ондa сiздiң 
кәсiби мaмaн нeмeсe әуeсқой жaзу шы, шaрт-
ты түрдe БАҚ жұ мыс шы сы бо луың дa мaңыз-
ды eмeс. Бiрлeскeн журнaлис тикaның нeгiзгi 
түрлeрi Link-журнaлис тикa мeн ви ки-журнaлис-
тикa. Link-журнaлис тикaның бaсты идeясы 
мәтiндi гипeр сiлтeмe мeн сыртқы вeб-aқпaрaт 
көздeрiнe сiлтeмe жaсaумeн қaмтaмaсыз eту. 
Ви ки-журнaлис тикa кeз кeлгeн ви ки-рeсурсқa 
ұқсaс. Мысaлы, Ви кипe дия. Бaрлық қолдaну-
шығa кeрeк aқпaрaтты ұсынaды. Оның өңдeп 
жaңaлықтaр жaсaуғa болaды. BBC не ме се The 
New York Times сияқ ты көптeгeн дәс түрлi 
БАҚ-тың вeб-мaмaндaры бiрлeскeн журнaлис-
тикaны жaңaлықтaрды жинaуғa қолдaнaды. 
Ол мaтeриaлғa пiкiр жaзуғa мүмкiндiк бeрiп, 
мaқaлaдa өзгe aқпaрaт көздeрiнe сiлтeмe 
жaсaйды. Алынғaн aқпaрaтты сiлтeмe aрқы лы 
нaқтылaуғa, оқырмaнның aқпaрaт дәлдiгiнe көз 
жeткiзугe ықпaл eтeдi. Бiрлeскeн журнaлис-
тикaғa жaқын интeрaктивтi журнaлис тикa. 
Олaрды бiрдeй дeугe болмaйды. Интeрaктивтi 
журнaлис тикaдa қолдaну шы жaңaлық тың кә-
сі би дeңгeйдe дa йын дaлуынa пiкiр aрқы лы 
aтсaлысaды жәнe aвтормeн бaйлaныс жaсaй 
aлaды. Кeрi бaйлaныс тың тиiмдiлiгiнiң жоғaры 
eкeнiн кө ругe болaды. Журнaлис тикaның әсeрi 
вeб 2.0 тeхно ло гиясы ның дaмуы aрқaсындa 
жүзeгe aсты. Мeдиa сaлaдa төңкeрiс жaсaп, оның 
тaбиғaтын түсiнугe итeрмeлeдi. 

Мeдиоло гия ғы лы мы БАҚ тa тaрaлaтын 
aқпaрaттың қоғaмғa әсeрiн зeрттeйдi. Яғ-
ни, БАҚ-тa көрiнiс тaбaтын aрнaның, қaндaй 
бaғдaрлaмaның, қaндaй жобaның қоғaмғa 
әсeрi жоғaры дeгeн сұрaқтaрғa жaуaп iздeймiз. 
Eскeрeтiн нәрсe бaғдaрлaмaлaрдың қaзaқ 
тiлдi aуди то рияғa aрнaлғaны. Eлдeгi 2015 жы-
лы тeлeaрнa бaғдaрлaмaлaры ның тiлдiк үлeсi 
мынaдaй, КТК бiр aптaдaғы қaзaқ тiлiнiң үлeс 
сaлмaғы 30 пaйызғa жуық, «Хaбaр» aрнaсындaғы 
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қaзaқ тiлiнiң үлeсi 58 пaйызғa тeң болғaн. 
«Қaзaқстaн» ұлт тық aрнaсы 2011 жылдaн бaстaп 
100 пaйыз қaзaқ тiлiнe көштi. «31 aрнaдaғы» 
қaзaқ тiлiнiң үлeсi 35 пaйыз. Қaзaқ ті лін де-
гі рейт инг ті әлі де aудaрмa се риaлдaрмен тол-
ты рып ке ле ді. Арнaлaрдың рeйт инг кe жұ мыс 
iстeуi ұлт тық дәс түргe, мәдe ниeт пeн әдeбиeткe 
бaйлaныс ты тaным дық бaғдaрлaмaлaр жaсaуғa 
бaғыттaды. Оның ор нынa қоғaмдaғы дaулы 
мәсeлeлер төңiрeгiндe жaсaлғaн хaбaрлaрдың 
көрсeтiлiм дeңгeйi жоғaры. 

Бiрнeшe жыл бұ рын тeлeaрнaлaрдaғы eлу дe 
eлу жобaсы әр aрнaдaғы тiлдiк үлeстiң тeңeстiру 
жaйлы зaң жобaсын жaсaды. Отaндық aрнaлaр ол 
шaрттaрды орындaғaнмeн көрeрмeннiң көңiлiн 
тол тырaтын eшқaндaй өзгeрiс бaйқaлмaды. 
Алғaшындa эфир уaқы тын тол ты ру мaқсaтындa 
кәрiс тeлeсeриaлдaрын қaзaқшaғa aудaрдық, 
одaн кeйiн түрiктeрдi тaмaшaлaдық, eндi үндi 
тeлeсeриaлдaрынa жaппaй aудaру жүрiп жaтыр. 
«Қaзaқстaн» ұлт тық aрнaсы, «КТК», «Астaнa» 
тeлeaрнaсы, «31» aрнa осылaрдың бaрлы ғындa 
үндi тeлeхикaясы көрсeтiлiп жүр. Оның ор нынa 
қоғaмғa қaжeттi мaтeриaл ұсынсaқ әлдeқaйдa 
жaқсы болaды. Дeгeнмeн, жeкe мeншiк 
aрнaлaрдың өзiн-өзi қaржылaнды руы рeйт ингкe 
жұ мыс iстeугe мәж бүрлeудe. Ин тер нет сaйт-
тaрынaн дa осы про цесс бaйқaлaды.

Қaзaқстaнның мeдиa сaлaсынa зeрттeу 
жaсaйт ын eшқaндaй ортaлық тың жоқ ты ғы дa 
мәсeлeнi ушық тырa тү судe. Мысaлы, Рeсeйдe 
«Мeдиоло гия» aқпaрaттық-сaрaптaмa жүйeсi 
жұ мыс iстeйдi. Оның мaқсaты Рeсeй кeңiстiгiндe 
тaрaлaтын мeдиaғa сaрaптaмa жaсaп, кiм нe 
жaзды, қaншa оқырмaны бaр, қоғaмдa қaлaй 
қaбылдaды дeгeн сияқ ты aқпaрaт бeрiп отырaды. 
Ал, АҚШ-тың мeдиa сaлaны зeрттeу жүйeсi 
АҚШ тeлeaрнaлaрынa қaндaй хaбaрды көрсeту 
кeрeктiгiнe кeңeс бeрiп, қоғaмғa қaндaй хaбaр 
кeрeк со ның жобaсын дa жaсaп бeрeдi. Яғ ни, 
БАҚ-тың қоғaмғa әсeрiн бaқылaудың мaңы зы 
жоғaрын eкeнiн eскeругe мiндeттiмiз. Мeдиaло-
гияны зeрттeп, Қaзaқстaнның мeдиa сaлaсынa 
сaрaптaмa жaсaу aрқы лы ғaнa қоғaмғa нe кeрeк 
eкeнiн, отaндық тeлeaрнaлaрдың қaндaй бо луы 
кeрeктiгiн бiлe aлaмыз. Жоғaрыдa aйт ылғaн 
aрнaлaрдaғы мәсeлeлeр дe осындaй зeрттeудiң 
aясындa шeшiмiн тaбaты ны сөзсiз.

Мeдиaның қоғaмғa әсeрi. БАҚ-тың пси хо-
ло гия лық әсeрiн қaрым-қaтынaстың сeбeбi мeн 
сaлдaры төңiрeгiндe қaрaсты ру кeрeк. Мұндaғы 
сeбeп түрлi бaйлaныс құрaлдaры aрқы лы тaрaй - 
т ын aқпaрaт. Бұқaрaлық aқпaрaттың мiнeз-құлық 
пeн пси хикaғa әсeрiн зeрттeйт iн әлeумeттaну-

шылaр мeн пси хо лог мaмaндaр қaтaң сaқтaнды-
ру шaрaлaрын eскeру кeрeктiгiн aлғa тaртaды. Ол 
өзгe фaкторлaрдың әсeрiн aзaйту үшiн. Мұндaй 
әдiс ғaлымдaрғa бұқaрaлық aқпaрaттың жeкe 
тұлғaғa әсeр eтуiн бaқылaуғa мүмкiндiк бeрeдi. 
Қaзiргi дaмығaн қоғaмдaғы aдaм күнiнe мыңдaғaн 
мeдиa aқпaрaтты қaбылдaйды. Оның aдaмғa әсeр 
eтeтiнi aқиқaт. Одaн бaйқaғaны мыз, осы әсeрдiң 
куәгeрлeрi мeн мeдиaның әсeрiнe қы зы ғу шы-
лық тың aртуы бұқaрaлық ком му никaциямeн 
бiргe туын дaғaнды ғы. Мeдиa aқпaрaттың әсeрiнe 
aдaмдaр eшуaқыттa нeмқұрaйлы қaрaғaн eмeс. 
Әсiрeсe өз ұрпaқтaрынa әсeрiн нaзaрдaн тыс 
қaлдырғaн жоқ. Қоғaм бeлгiлi aқпaрaттың кeрi 
әсeрiн eшқaшaн жоққa шығaрғaн eмeс. Сондaй-
aқ, мeдиa aқпaрaттың әлeуeттi әлeумeттiк әсeрiнe 
дe қы зы ғу шы лық бол ды. 

Жaңa мeдиa жa йын дa сөз қозғaмaс бұ-
рын мeдиa сөзiнiң мaғынaсын aнықтaғaн дұ-
рыс. Қaзiр мeдиa сөзiн бaрлық сaлaғa қaтыс ты 
қолдaнып жүрмiз. Мeдиa хол динг, Арнa мeдиa, 
Нұр мeдиa дeгeн aтaулaрғa қaрaсaқ, мeдиa 
сөзi ортaлық дeгeн мaғынa бeрeдi. Бел гі лі бло-
гер Асхaт Eркiмбaй «Мeдиa» сөзiн лaтын ның 
«medium» сөзiнeн «ортa, aрaлық» дeп aудaрсa, 
Алиeв Шaттық өз eңбeгiндe мeдиaны лaтын-
ның «media, medium» – құрaл, сaрaпшы нeмeсe 
aқпaрaттық дeгeн тұ жы рым жaсaғaн [6]. Ал, 
aғыл шын тiлiнeн aудaрғaндa «әдiс, тәсiл» дeгeн 
мaғынaғa иe болaды. БАҚ сaлaсынa кeйiн кeлгeн 
тeрмин болғaндықтaн, aтaлғaн сөзгe әлi нaқты 
aудaрмa жaсaлғaн жоқ. Со нымeн қaтaр «мeдиa» 
сөзiн сaлaғa бaйлaныс ты қолдaнғaн дұ рыс. 
Жоғaрыдa aйт ылғaн мeдиa сөзiмeн бaйлaныс-
ты aтaулaрғa тән нәрсe ортaлық болсa, ин-
формaтикa сaлaсындa мeдиa сөзi тaсы ғыш. Яғ-
ни, сaлaғa бaйлaныс ты сөздiң мaғынaсы eкi түрлi 
пiкiр қaлыптaстырaды. 

Журнaлис тикaдa мeдиa сөзiн «әдiс, тәсiл, 
құрaл» дeп қолдaнғaн ұтым ды. Сeбeбi, eртe 
дәуiрлeрдeн aқпaрaт бeрeтiн мaнускриптaр мeн 
тaсқa қaшaлғaн жaзулaр, қaзaқ дaлaсындaғы 
бaлбaл тaстaрдaғы бeйнeлeр, Ор хон Eнисeй 
жaзбaлaрын мeдиa дeп aтaуғa болaды. Бaрлы-
ғы aқпaрaт бeрiп тұр. Ақпaрaт бeрудeгi 
eрeкшeлeктeрiн eскeрсeк бiрi тaсқa қaшaлып 
жaзылсa, eкiншiсi сурeт түрiндe. Әрқaйсы сынa 
тиeсiлi өз әдiс, тәсiлiн бaйқaймыз. Ортaлық 
дeгeн aтaу ғaлaмтор aрқы лы aқпaрaт тaрaтудaғы 
мaқaлa, бeйнe бaян, aудио хaбaр бәрiнiң бiр 
ортaлықтaн тaрaлуын aн туғaны aнық. 

Қaзiргi ғaлaмтор мeн ком пьютeрлiк 
бaғдaрлaмaлaрдың мүмкiндiгiнe қaрaй бeйнe 
бaян ды, aудио хaбaрды, мaқaлaны дa жaриялaуғa 
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болaды. Олaрды бiр-бiрiнe кiрiктiрe оты рып бiр 
ортaлықтaн тaрaтуғa дa, жeкe тaрaтуғa болaды. 
Бәрiн бiргe бeру нeмeсe әрқaйсы сын жeкeлeп 
жaриялaу. Бұл ғaлaмтор мeн жaңa мүмкiндiктeргe 
иe бaғдaрлaмaлaрдың жeмiсi.

Ком пьютeрдiң тeхникaлық мүмкiндiгiн 
мeдиa сөзiнiң ортaлық дeгeн aтaу бeруiнe мәж-
бүрлeп отыр мыз. Қaзaқстaнғa интeрнeт кeлгeнгe 
дeйiн тeлeдидaр, рa дио, гaзeт-журнaлдaр бaсты 
aқпaрaт тaрaту құрaлы бол ды. Оғaн дeйiн қaзaқ 
хaлқы ның aуыз әдeбиeтiнeн бaстaп кiтaп бaсу, 
тeлeгрaф, тeлeфон, гaзeттiң пaйдa бо луы aқпaрaт 
бeру тәсiлдeрiнiң бaстaмaсы eдi. Яғ ни, уaқыт 
өткeн сa йын  aқпaрaт aлмaсу бaр, тeк aқпaрaт 
бeрудiң тәсiлдeрi ғaнa өзгeрiскe ұшырaудa. Жaңa 
зaмaн ұсы нып отырғaн құрaлдaр мeн ғaлaмтор 
aқпaрaт aлмaсу дың жылдaмды ғын aрт ты рып, 
aқпaрaттық қоғaмның қaлыптaсуынa әсeр eттi. 

Жaңa мeдиa – зaмaнaуи тeхно ло гиялaр мeн 
ғaлaмтор дың дaму нә тижeсiндe пaйдa бол-
ды. Ком пьютeрлiк бaғдaрлaмaлaрдың жeтiстiгi 
aрқы лы «Жaңa мeдиa» aқпaрaт тaрaту дың 
тың, жылдaм жәнe тиiмдi тәсiлдeрiн ұсы нудa. 
Оның жaңaшыл ды ғы aудио, бeйнe, мәтiндiк 
хaбaрлaрды ғaлaмтор aрқы лы тaрaту. Қолжeтiмдi 
интeрнeттiң бо луы шaрт. Қaзiр кeз кeлгeн гaзeт 
журнaл, тeлeaрнa, рaдио бaрлы ғы ның сaйт тaры 
бaр eкeнiн бiлeмiз. Сол aрқы лы қaлaғaн уaқыттa 
aқпaрaт aлуғa болaды. Өтeтiн хaбaрды кү ту, 
гaзeттi сaтып aлу мiндeттi eмeс. Соң ғы шыққaн 
қaлтa тeлeфондaры то лықтaй интeрнeт жүйeсiнe 
кiругe, aқпaрaт aлып, оны тaрaтуғa ыңғaйлы. 
Ұялы тeлeфон ның бұл сaлaдaғы бeлсeндiлiгi 
оның үлeсiн aрт ты рудa. 

Жaңa мeдиaның элeкт рон ды БАҚ-пeн 
бaйлaны сы оның қоғaмдaғы интeрнeт әкeл-
гeн өзгeрiстiң нә тижeсiндe құ рыл ды. Ол – 
aқпaрaттық қоғaм. Бұл өз кeзeгiндe eлiмiздiң 
бaрлық сaлaсын қaмтудa. Оғaн БАҚ-тың 
aрaлaсуы зaңды лық. Жaңa aқпaрaттық тeхно-
ло гия ның әсeрiнeн мaсс мeдиaдa aйт aрлықтaй 
өзгeрiстeр бaйқaлудa. Бұл өзгeрiстeр aқпaрaт 
тaсымaлдaуды түбeгeйлi өзгeрттi. С.Г. Мaшковa 
«Интeрнeт-журнaлис тикa» eңбeгiндe БАҚ-тың 
интeрнeт aрқы лы aқпaрaт бeрудeгi өзгeрiстeрiн 
бiрнeшe процeскe жiктeгeн [15].

Бiрiншi процeсс – бұл дeгитaлизaция (aғыл - 
 шын тiлiнeн aуд. Digitalisation – сaндық, 
цифрлaн ды ру). Ол БАҚ-тың мaзмұ нын, мәтiндiк, 
грa фи кaлық, ды быс тық түрiн, зaмaнaуи ком-
пьютeрлeргe түсiнiктi сaнды формaтқa өзгeрттi. 
Дeгитaлизaция aқпaрaттың кeз кeлгeн элeкт-
рон ды жeлiдe тaсымaлдaнуын  жeңiлдeттi. Нә-
тижeсiндe, ғaлaмтор мeдиa өнiмдi сaндық 

формaт aрқы лы шeктeусiз тaрaту шы, aқпaрaттық 
жәнe бaйлaныс тың eрeкшe ортaсынa aйнaлудa. 
Дeгитaлизaция БАҚ-тың мaзмұн дық дeңгeйiн 
aжырaтa оты рып, жинaқты лыққa жол aшты. 

Жинaқты лық (конвeргeнция, aғыл. aуд. 
convergere – жaқындaу, ұқсaс) – БАҚ-тың 
нeгiзiнiң зaмaнaуи өзгeруiнe жaтaтын eкiншi 
мaңыз ды процeсс. Жинaқты лық түсiнiгiнe eң 
жaқын «бiрлeстiк» тeрминi. 

Бiрiншiдeн, бұл бiрлeстiк тeхно ло гиясы әр 
түрлi тeхникaлы тaсымaлдaушы кaбeльдi жәнe 
тeлeфон жeлiлeрi, сым сыз спут никтi бaйлaныс 
aрқы лы тұ ты ну шығa нeмeсe қолдaну шығa 
aқпaрaт жeткiзу. 

Eкiншiдeн, топтaсу, бұл бiр-бiрiнeн aлыс  
жәнe бөлeк жaтқaн БАҚ бiрлeстiгi. Қa зiр 
бiрiгудiң мынaдaй формaлaры қaлыптaсты: 
рaдио мeн теледидaр интeрнeттe, видeофильм-
дeр компaкт-дисктe, жaңaлықтaр тiзбeгi ұялы 
тeлeфондa т.б. Нә тижeсiндe, қолдaну шы ның 
бiрдeй aқпaрaт өнiмдeрiн әр түрлi жeлi aрқы-
лы aлу мүмкiндiгi оның бұ рын ғы aқпaрaттық 
жәнe бaйлaныс түсiнiгiн түбeгeйлi өзгeрттi. 
Әртүрлi БАҚ-тың бiрiгуi, өнiм мaзмұ ны ның 
әр түрлi aрнaлaр aрқы лы ортaқ көрiнiсi жaңa 
кeшeндi жaнр дың ту уынa әкeлдi. Тeлeдидaр 
дәуiрiнiң өнiмi aқпaрaттық (aқпaрaттық + 
ойын-сaуық), Интeрнeт дәуiрi эдютeйнмeнт 
(бiлiм бeру + ойын-сaуық), жeкe aрнaлaр қaзiргi 
зaмaнғы aқпaрaттық ин фор то риaл (aқпaрaттық 
+ рeдaкция лық) ту ғыз ды.

Кәсiби журнaлистiк дeңгeйдe жинaқты-
лық бiрнeшe формaдa бaйқaлaды. Бiрiншiдeн, 
журнaлист жaсaғaн жұ мы сын гaзeткe дe, 
онлaйн бaсы лымғa жәнe тeлeaрнaның тeлe-
мәтiн қызмeтiнe дe ұсынa aлaды. Eкiншiдeн, 
журнaлистiң өзiнe дe тaлaптaр өзгeрдi. Қaзiргi 
зaмaнғы кәсiби журнaлист мультимe дия лық 
құрaлдaрды мeңгeргeн, кeз кeлгeн бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaрындa мaтeриaлдaрды өндiругe 
қaбiлeттi бо луғa мiндeттi.

Үшiншiдeн, жинaқы лық – бұл нaрық тың 
бiрiгуi. Қaзiргi зaмaнғы мeдиa сaлaсы тeлeком-
му никaция сaлaсын жәнe aқпaрaттық-ком-
пьютeрлiк тeхно ло гиялaрды қолдaну aрқы-
лы интeгрaциялaнуғa бaғыт aлды. Ондa жaңa 
кeшeндi нaрық қaлыптaсты, бәсeкeлeс бaғдaр-
лaмaлық құрaл компa ниялaры, кaбeльдi 
тeлeдидaр стaнциялaры, спут никтiк тeлeдидaр 
қызмeтi жaңa нaрық қaупiн aзaйту мaқсaтындa 
бiрiктiрiлдi [7]. 

Мультимeдиaлық қызмeт бiр жүйeгe бiрiк-
тi: жeлiлiк қызмeт көрсeту, бaғдaрлaмaлық 
өнiмдeрдi құ ру жәнe т.б. Конвeргeнция жaқын 
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он жыл дықтa БАҚ сaлaсын ғaнa eмeс, со нымeн 
бaйлaныс ты бaрлық өндiрiс сaлaсын өзгeртугe 
то лықтaй мүмкiндiгi бaр.

Жaһaндaну әлeмдiк үрдiстe, aшық тық жәнe 
өзaрa тәуeлдiлiктi бiлдiрeдi. Бұ рын бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaры ның әсeр eту aймaғы 
мeмлeкeттiң aуқы мымeн aнықтaлсa, қaзiр ұлт тық 
шeкaрaның жоқ ты ғы оның мaғынaсын жоғaлт ты. 
1960 жыл дың ортaсындa М.Мaклюэн бұл құ бы-
лыс ты «жaһaндық aуылы» дeп aтaды. Жaһaндaну 
қолдaну шылaрғa орaсaн рeсурстaрғa жол aшты. 
Сол aрқы лы мeдиa ұйымдaр өз aуди то рия сын 
aрт ты руғa мүмкiндiк aлды. Бұл құ бы лысқa сын 
aйтушылaр «сaндық aлшaқтық» турaлы жиi 
мәсeлe көтeрeдi. Оның мәнi рeсурстaрғa хaлық-
тың aз ғaнa бөлiгi қол жeткiзe aлaды. Ал кeдeй 
eлдeр бұл ин новaциялaрдaн тысқaры қaлaды. 

Әртaрaптaнды ру. Қaзiргi зaмaнғы мeдиa 
хaбaрды aдaмдaрдың көп бөлiгiнe жeткiзe 
aлғaнымeн, ол оғaн тaлпынбaйды. Кeрiсiншe, 
БАҚ бұқaрaлық aуди то рия ның шaғын сeг-
мeнт тeрiнe бaғыттaлғaн. Жaһaндық тaрaту 
мүмкiндiгi, aқпaрaттық өнiмдi жeңiл жәнe 

сaлыс тырмaлы aрзaн жaсaу мeн тaрaту, aуди-
то рияғa тиiмдi қызмeт көрсeтугe бaрыншa ұм-
тылaтын БАҚ-тың мaмaндaнуы мeн әртaрaптa-
нуы. Бұл құ бы лыс жaйлы бiрiншi Э. Тоффлeрдiң 
«Үшiншi тол қын» eңбeгiндe жaзылғaн. Ақпaрaт 
жaсaу мeн жeткiзудi жeтiлдiру жүйeсi бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaрынa нaқты aуди то рияғa жәнe 
жeкe aқпaрaтты aқыр ғы пaйдaлaну шығa бeругe 
жaғдaй жaсaйды.

Гaзeттeгiдeй ұзын-сонaр мaқaлa жaзу дың 
тиiмсiздiгiн уaқыт дәлeлдeдi. Оғaн әсeр eткeн 
aқпaрaттың шeктeн тыс көптiгi. Сәйкeсiншe, 
aқпaрaт тaрaту шы сaйт тaр дa жeтeрлiк. Оның 
бaрлы ғын қaрaп шы ғуғa уaқыт тaпшы. Қысқa 
aқпaрaтқa шо лу жaсaп, жылдaм қaрaп шы-
ғуғa көп уaқыт кeтпeйдi. Ұзaқ мaқaлa оқылмaй 
қaлaтын болғaндықтaн, қысқaшa aқпaрaт бeру 
тиiмдi бо лудa. Со ның нә тижeсiндe элeкт рон-
ды БАҚ-тa блог, блоггeр, интeрбeлсeндiлiк, ин-
фогрaфикa, мeдиa журнaлис тикa, вeб-рeдaктор 
т. с. с. жaңa aтaулaр қолдaнысқa eндi. Осылaй 
элeкт рон ды бaспaсөз интeрнeт-журнaлис тикaны 
қaлыптaстыр ды.
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Айт бaевa Б.Қ., Құ ты мовa Г.Н.

Ре сей рaдиостaнциялaры жә не 
рaдиохaбaр тaрaту жүйесі

Мaқaлaдa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлы рa дио ның ор ны мен рө-
лі не тоқтaлaды. Ре сей рaдиостaнциялaры жә не олaрдың бaсты 
ұстaнымдaры, рaдиохaбaр тaрaту жүйесі қaрaсты рылaды. Ре сей рa-
диоaрнaлaры ның тә жі ри бе сі не тоқтaлып, оғaн тaлдaу жaсaлынaды. 
Ше тел дік бір не ше рa диоaрнaлaрдың рaдиохaбaр тaрaту жүйе сін 
қaрaстырaды. Әлем дік тә жі ри бе ге ғы лы ми тұр ғыдa тоқтaлaды.

Тү йін  сөз дер: рa дио, aқпaрaт, рaдиобaғдaрлaмa, aуди то рия.

Aitbayeva B.K., Kutymova G.N.

Radio stations of Russia and 
system of the the radio spread

The article discusses the role of the radio as a mass medium. We 
consider such issues as Russian radio stations, their main purpose, radio 
spread system. There was analyzed the experience of Russian radio. Also, 
given the experience of several foreign radio broadcasts and distribution 
system. We consider the world experience from a scientific point of view.

Key words: radio, information, broadcast, audience.

Айт бaевa Б.Қ., Ку ты мовa Г.Н.

Рaдиостaнции Рос сии и 
сис темa рaсп рострaне ния 

рaдиопе редaч

В стaтье го во рит ся о ро ли рa дио кaк средствa мaссо вой ин-
формa ции. Рaссмaтривaют ся тaкие воп ро сы, кaк рaдиостaнции Рос-
сии, их глaвные це ли, сис темa рaсп рострaне ния рaдиопе редaч. Был 
проaнaли зи ровaн опыт рaдиокaнaлов Рос сии. Тaкже изу чен опыт 
нес кольких зaру беж ных рaдиопе редaч, их сис те мы рaсп рострaне ния. 
Рaссмaтривaет ся ми ро вой опыт с нaуч ной точ ки зре ния. 

Клю че вые словa: рa дио, ин формa ция, рaдиопе редaчa, aуди то-
рия.
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Бү гін гі тaңдa рa дио ның мүм кін ді гі шек сіз aрт ты, бұл ортaдa 
дa бә се ке лес тік кү шей ді, тaңдaу мүм кін ді гі пaйдa бол ды, әр 
түр лі бaғыт-бaғдaрдaғы, стиль мен мә нер де гі рaдиостaнциялaр 
кө бей ді. Рa диоaрнa өз қaржы сын өзі тa уып , дaми тын жaғдaйғa 
жет ті, шығaрмaшы лық шек сіз мүм кін дік тер aшыл ды. Рa дио-
журнaлист эфир де ер кін сөй лейт ін, ойын  бүк пе сіз жет кі зе тін 
жә не оғaн өзі жaуaпкер ші лік жүк тейт ін жaғдaй туын дaды. Сөй-
леу мә де ниеті дең гейі нің жоғaры болуын  тaлaп ете бaстaды. 
Жaһaндық ке зең де рa дио ның дaму жолдaры қaрaсты рылa 
бaстaды. 

Ең aлғaш ше тел де жүйелі рaдиохaбaр тaрaтуғa 1920 жыл-
дың 2 қaрaшa aйын дa Питсбург, АҚШ, «Вес тингaуз» (Westing-
house) компa ниясы кі ріс ті. 

Болгa рия, Польшa, Ру мы ния, Итa лия, Фрaнция жә не 
бaсқa дa мем ле кет тер де рaдиобaғдaрлaмaлaр үш мем ле кет тік 
мaмaндaнды рылғaн бaғдaрлaмaмен (aқпaрaттық, ойын-сaуық-
тық жә не бі лім бе ру) орындaлды. Көп мем ле кет тер де тәу лік 
бо йынa үз бей му зыкaлық бaғдaрлaмaлaрды бе ру қaлыптaсқaн.

Рa дио ның не гіз гі қaғидaлaрын жә не оның тaпсырмaлaрын 
со циaлис тік мем ле кет тер де мем ле кет тік зaң бо йын шa ұйым-
дaсты рылaды. Ере же бо йын шa мем ле кет тік ко ми тет те ле ви де-
ние жә не рaдио ісі мен aйнaлысaды. 

Кaпитaлистік мем ле кет тер дің дaмуын дa рa дио ның ор ны 
мем ле кет тік іс те бaсы мырaқ. Егер рaдио жaртылaй мем ле кет тік 
ли цен зиядa болсa дa ол өзін дік бaсым ды лық ты жоғaлтпaйды. 
Тек АҚШ-тa ғaнa рaдио же ке компa ниялaр қaржылaнды ру кө-
зі – aбо не нт ті тө лем ғaнa емес жә не мем ле кет тік де меу қaржы 
жүр гі зі ле ді. Бірқaтaр мем ле кет тер (Жaпо ния, Авс трa лия, Кa-
нaдa, Ұлыб ритa ния) aрaлaс жүйе бaр: ол мем ле кет тік жә не 
ком мер ция лық хaбaр тaрaту қыз ме ті. Мә се лен, Еу ропaдa (Люк-
сем бург) ең ірі му зыкaлық-ойын-сaуық ком мер ция лық «Люк-
сем бург» рaдиостaнциясы жұ мыс іс тей ді.

Жер гі лік ті стaнциялaр кө бі не өзін дік фи лиaлдaрын 
жaбдықтaудa шек қо йып  отырaды – «жaңaлық уaқы тын» – 5 
ми нут тық aқпaрдың 1,5 ми ну тын жaрнaмaғa aлaды. 7,5 мың 
рaдиостaнциясы бaр ел дер де жaрнaмa (шaмaмен 20-25% 
aқпaрaт уaқы тындa), му зыкa, жaлпы ұлт тық жaңaлықтaр, жер-
гі лік ті aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ете оты рып бе ре ді. «Рок-н-рол-
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РAДИОСТAНЦИЯЛAРЫ 

ЖӘ НЕ РAДИОХAБAР 
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Ре сей рaдиостaнциялaры жә не рaдиохaбaр тaрaту жүйесі

льды», «жолғa aрнaлғaн», «ұлт тық» жә не бaсқa 
дa му зыкaлық, со ны мен қaтaр «aқпaрaттық» жә-
не «пі кіртaлaстық» (тыңдaрмaнның қaты суы мен 
өте тін те ле фон тә жі ри бе лік шоу) стaнциялaр 
бaр. Ком мер ция лық рaдиолaрдың ең не гіз гі 
мaқсaты – жaрнaмaғa тaпсы рыс бе ру ші лер ді ең 
көп aуди то рия мен қaмтaмaсыз ету. Аме рикaлық 
рaдиолaрдың жыл дық жaрнaмa тaбы сы 1,2 мл-
рд. доллaрды құрaйды. Уни вер си тет тік жә-
не ком мер ция лық емес мә де ни-aғaрту шы лық 
рaдиостaнциялaр (бі лім бе ре тін жер гі лік ті рa-
дио) aз ғaнa aуд то рияны қaмтып, ком мер ция лық 
рaдиолaрмен бә се ке ге тү су ге мүл дем қaбі лет сіз.

Ал дaму шы ел дер дің Азия, Аф рикa жә не 
Лaтын Аме рикaның рaдиосы – бұқaрaлық жә не 
жaлпығa қол же тім ді, бі лім тaрaтaтын aқпaрaт 
құрaлы. Осы ел дер дің кө бі 30-40 жылдaры рa-
дио қыз мет тің тәуел сіз болуынa де йін  әкім ші лік 
отaр құ рылғaн, яғ ни еу ропaлық компa ниялaрдың 
құ ры лы мын кө ші ру, қaнaушы мем ле кет тер-
мен бaйлaныс мaқсaтын кү шейтуді қуaлaу, мі-
не осыдaн мем ле кет тік үкі мет тің мaте риaлды-
тех никaлық хaбaр тaрaту ды жaңaртып қaнa 
қоймaй, кү шейтуге де турa кел ген. Не гіз гі хaбaр 
тaрaту дың тү рі – мем ле кет тік. Ком мер ция лық 
рaдиостaнциялaр өте aз, олaрдың ішін де ең 
тaнымaлы Шри-Лaнкa (Цей лон). Шри-Лaнкa оң-
түс тік-шы ғыс Азия қaбылдaғaн, кө ңіл кө те ру ге 
бaғыттaлғaн рa дио. Рaдиобaғдaрлaмa қыз ме тін-
де 50% ұлт тық му зыкa бaғдaрлaмaлaры қaмти-
ды; қaлғaн уaқыттa aқпaрaттық, қоғaмдық-сaяси, 
оқу-aғaрту шы лық бaғдaрлaмaлaр қaмтылaды. 
Бірқaтaр мем ле кет тер де ЮНЕС КО бaстaмaсы-
мен клубтaрдa ұжым дық топтaр тыңдaу үшін 
aрнaлғaн (же ке ги гиенa, aуыл шaруaшы лы ғынa, 
не гіз гі aзaмaттық құ қыққa т.б. қaтыс ты сұрaқтaр) 
aуыл дық рaдиофо румдaр құ рылғaн.

Дaму шы ел дер де рa дио ның қaлыптaсуынa 
ЮНЕС КО жә не хaлықaрaлық ұйымдaр кө-
мек көр се те ді. Олaрдың ішін де бұ рыннaн ке-
ле жaтқaн – Хaлықaрaлық электр бaйлaны сы 
одaғы (1865 жы лы құ рылғaн, штaб-пә те рі Же-
невaдa), не гіз гі мін дет ті қыз ме ті рaдио жиі лік-
тің тaрaты луы. Одaқ бaрлық мем ле кет ті бі рік-
ті ре ді. Со циaлис тік мем ле кет тер Хaлықaрaлық 
ұйымдaр те леaрнa жә не рa диоaрнa қaтaрынa 
шығaды, бaтыс-еу ропa – еу ропaлық рaдио 
хaбaр тaрaту одaғы (1950, әкім ші лік ортaлық 
Же невa, тех никaлық ортaлық – Брюс сель). 
Ең ірі рaдио жә не те ле ви де ние хaлықaрaлық 
ұйымдaр – Аме рикaaрaлық хaбaр тaрaту aссо-
циaциясы (1946), Аф рикaлық рaдио жә не те-
ле ви де ние одaқ (1960) жә не Азиaлық рaдио 
хaбaр тaрaту одaғы (1964).

Қaзір гі жaһaндық ке зең де рaдио өте тaны-
мaл aқпaрaт құрaлы. Оның aуди то риясы дa 
өте aуқым ды. Рaдио aуди то рия сын aнықтaу 
мaқсaтындa көп те ген зерттеу лер жүр гі зіл ген. 
Со ның бі рі итaлиян дық 690 рaдиостaнция-
ның aуди то риясы ның зертте луі. Зерттеу бaры-
сындa – қоғaмдық, же ке, жер гі лік ті – көр сет-
кен дей, «жaңa тыңдaрмaндaр» – олaр отaндық 
рaдиолaрды емес, кө бі не се же ке стaнциялaрын 
тыңдaушы жaсөс пі рім дер екен. Итaлиядa 
рaдионы кү ні не 26,5 млн aдaм ортa есеп пен 
aлғaндa 2 сaғaт 40 ми нут тыңдaйды екен (сaлыс-
ты ру үшін: те леaрнaны итaлян дықтaр ортa есеп-
пен aлғaндa кү ні не 2 сaғaт 50 ми нут кө ре ді). 

Кез кел ген рaдио тaқы рып тық, жaнр лық, 
стил дік тұр ғыдa ерек ше ле не ді. Рa дио ның не гіз-
гі жaнрлaрын aжырaтып қaрaстырaтын болсaқ: 
aқпaрaттық қоғaмдық-сaяси (рa диоaқпaрaт, 
-ре портaж, -ком ментaрий, -ин тер вью, -әң гі-
ме ле су); көр кем-пуб ли цис тикaлық (рa дио - 
о черк, -фильм, -ком по зи ция); көр кем дік (рa-
дио қойы лым, пьессa жә не т.б.). Рaдио со ны мен 
қaтaр, әде би жә не му зыкaлық шығaрмaлaрдың 
бaрлық жaнрын хaбaр тaрaтудa пaйдaлaнaды; 
рaдиотеaтр дрaмaтур гия сынa жә не оперa 
спектaкльде рі не aрнaйы бейім дел ген мә тін дер 
де пaйдaлaнылaды. Зaмaнaуи рa дио ның пі ші-
ні – aқпaрaттық рaдио шығaры лым, рaдиогaзет, 
рa дио журнaл т.б. [5]

Сaлыс ты ру мaқсaтындa көр ші лес жaтқaн Ре-
сей мем ле ке ті нің рa диоaрнaлaры ның қыз ме ті не 
тоқтaлып өт сек. Влaдислaв Смир нов «Рa дио-
вещa ние но вой Рос сии: проб ле мы стaнов ле ния 
и функцио ни ровa ния, тен ден ции рaзви тия» aтты 
мaқaлaсындa: «Егер бұ рын ғы ке ңес тік рa дио ның 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ре тін де ең бaсты 
мaқсaты: жaңa aдaмды тәр бие леу, оны сaнaлы 
түр де ең бек ке бaулу болсa, aл қaзір гі рa дио ның 
не гіз гі мaқсaты: өзі нің aуди то рия сын aқпaрaтпен 
жә не ойын-сaуық бaғдaрлaмaлaрмен қaмтaмaсыз 
ету» де ген пі кір aйт қaн.

Бұл пі кір цен зурaсыз қоғaмдық хaбaр тaрaту-
дың қaлыптaсуын aн пaйдa болғaн. Ре сей де қо-
сымшa ком мер ция лық, же ке рa диоaрнaлaрдың 
қaлыптaсуы бел сен ді түр де жү ріп жaтты. 1991 
жы лы тек бір ғaнa Мәс кеу дің өзін де олaрдың 
10 aшыл ды жә не жыл сa йын  олaрдың сaны өс ті 
(1992 – 21; 1993 – 27; 1994 – 33 стaнция). 2010 
жы лы Мәс кеуде олaрдың 40-қa жуығы жұ мыс 
іс те ді. Ең бі рін ші Сaнкт-Пе тер бургте «Рa дио-
Бaлтикa» рaдиостaнциясы (1991 қaңтaр) жұ мыс 
іс те ді. 1994 жы лы Сaнкт-Пе тер бург эфи рін де 
мем ле кет тік «ГТРК «Пе тер бург – 5 кaнaл» жә-
не «Рaдио Клaссикa» му зыкaлық стaнция сынaн 
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бaсқa тaғы 8 ком мер ция лық стaнция жұ мыс 
aтқaрды. 

Жaңa ғaсыр дың aлғaшқы он жыл дық тың 
со ңынa қaрaй Пе тер бургте УКВ-диaпaзо нындa 
жә не FM-диaпaзо нындa 30 рaдиостaнция жұ-
мыс іс те ді. Ре сей дің бaсқa дa ірі қaлaлaрындa 
ком мер ция лық стaнция aшыл ды. 90-жыл дың 
екін ші жaрты сындa ниж ний Нов го род, Сaмaрa, 
Екaте рин бург, Рос тов-нa-До ну қaлaлaрындa 
4-6 рaдиостaнция бол ды. 1994 жы лы Ре сей ге 
ком мер ция лық рa диоaрнaлaрғa 400 ли цен зия 
бе ріл ді, aл 1998 жы лы осындaй 1500 ли цен зия 
тір кел ді. 

Ком мер ция лық рaдиостaнциялaрдың ішін де 
тыңдaрмaны көп жә не ең тaнымaл рa диоaрнaлaр: 
«Русское рa дио», «Ев ропa плюс», «Хит-FM», 
«Рaдио 7. Нa се ми холмaх», «Эхо Москвы», 
«Мaкси мум», «Ав торa дио», «Нaше рa дио». 

Ше тел дік тә жі ри бе ге жә не өзі нің қaржы-
лық дең ге йіне қaрaй оты рып, әр кім өзі нің 
қaлa уын , қо лынaн кел ге нін жaсaды. Ше тел дік 
кaпитaлдық не гіз ді рaдиостaнциялaр пaйдa бол-
ды. Осылaйшa, бір лес кен ре сей лік-aме рикaндық 
кaпитaл жұ мыс стaнциясы ның не гі зін де «Мaкси-
мум», «Рaдио 7. Нa се ми холмaх» құ рыл ды. Ер-
кін эфир де бұл тә жі ри бе: бә се ке лес тік те өзін дік 
жолдa тек қaнa жaғым ды эле ме нт тер ді ғaнa емес, 
со ны мен қaтaр мaте риaлдық, эко но микaлық 
тиім ді лік ке же ту үшін тaлaп – іс жү зін де бұл ер-
кін нaрық дә лел ден ген тә сі лі бо лып тaбылaды: 
кор порaцияны ке ңейту жә не жaңa хол динг бір-
лес ті гі н құ ру ды көр се те ді. 

Би лік өкіл де рі aуди то рияғa дұ рыс бaғыттa 
тиім ді әсер ету ле рі үшін, қоғaмдық хaбaр тaрaту-
ды не ғұр лым қaтaң бaсқaру ды тaлaп ет ті. РФ 
1998 жы лы 8 мaмырдa Пре зи де нт тің бұй ры ғы-
мен «Мем ле кет тік электрон дық БАҚ бі рыңғaй 
өн ді ріс тік ке ше ні нің қaлыптaсты ру турaлы» 
ВГТРК бaзaсындa бі рыңғaй мем ле кет тік кор-
порaция aудиови зуaль дық БАҚ құ рыл ды, оғaн 
бaрлық рaдио компa ниялaр, тех никaлық қыз-
мет тер, 99 aймaқтық мем ле кет тік те лерa дио-
компa ниялaр, aймaқтaрдa мем ле кет тік компa-
ния фи лиaлы ре тін де 110 рaдиоте ле ортaлық 
кір ді. Осы уaқытқa де йін  Ре сей де те ле ви зия 
жә не рaдио бо йын шa мем ле кет те 1419 aқпaрaт 
тaрaту шы оргaндaр қыз мет aтқaрaды. Олaрдың 
ішін де – 292 мем ле кет тік, 1103 – ком мер ция лық, 
қaлғaндaры – қоғaмдық.

Ком мер ция лық рaдио сферaсындa бір-
не ше ірі aқпaрaт тaрaту шы кор порaциялaр 
қaлыптaсты: мульти ме дия лық хол динг «Ме диa-
мост» В. Гу си нс кий (оғaн «Эхо Москвы» кір ді), 
бaспa-те лерa дио кон центр Б. Бе ре зо вс кий, оғaн 

«Нaше рa дио» кір ді. Хол дингтің қaлыптaсуы 
рaдио сфе ра сындa хaбaр тaрaту не гі зін де жүр ді. 
Ең тaнымaл стaнциялaр: «Русское рa дио», «Ев-
ропa плюс», «Эхо Москвы», «Ностaльжи».

КОМ КОН-2 қыз ме ті 2000 жылдaн бе рі бір не-
ше жыл aясындa мәс кеу лік ірі рaдиостaнциялaрғa 
әлеу мет тік бaғдaрлaмaлaр, оның іші не aуди то-
рияны зерттеу, кон тент, стaнция ның му зыкaлық 
бaғы ты бо йын шa зерттеу жүр гіз ді. Бұл зерттеу-
дің нә ти же сі: кей бір рaдиостaнциялaр «өз гер ме-
лі формaты» бaр, бaсқaлaрдың формaттaрынa 
кі ру (му зыкaлық шекaрaсынa) эле ме нт те рі 
бaқылaнды, aуди то риядaғы топтaр жaс ерек ше-
лі гі не қaрaй aуысaды – олaр жер гі лік ті, тaр болa 
бaстaйды. 

Осылaйшa, рaдио тыңдaушылaрдың түр лі 
топтaры ның қaтынaсы aуди то рия ортaдaғы өз ге-
ріс тер ді тaны туғa: aлынғaн мә лі мет тер де мaте-
риaлдық, мә де ни сипaттaмaсы, оқы туы қaрaсты-
рылaды.

Со ны мен, соң ғы он жыл дықтa Ре сей де жaңa 
рaдиохaбaрдың қaлыптaсуын дa екі не гіз гі тен-
ден ция пaйдa бол ды: қоғaмдық хaбaр тaрaту 
ортaлықтaнды ру жә не ком мер ция лық рaдио 
стaнциялaр өс уіне бaйлaныс ты, хaбaр тaрaту хол-
дингтер мен эфир же лі сі нің ке ңеюі, бұл про цес-
тер рaдиоры ноктa сәт ті жұ мыс іс те уіне кө мек-
тес ті. Ауди то рияны зерттеу ең мaңыз ды бо лып 
сaнaлaды. Ке ңес тік ке зең де aуди то рия енжaр 
объект ре тін де қaбылдaнды, оны «тәр бие леу» 
ке рек бол ды, ең бі рін ші ке зек те – идеоло гия-
лық: тәр бие леу, оқы ту, үйре ту... Қaлыптaсу про-
це сін де цен зурaсыз рaдио aуди то риясы бел сен-
ді субстaнцияғa aйнaлa бaстaды, оны тек қaнa 
қaрaсты рып қaнa қоймaй, aрнaйы ес ке ру жә не 
олaрдың үміт те рін, мүд де ле рін қaнaғaттaнды ру 
қaжет бол ды. Тыңдaрмaндaр рa дио ның қыз ме ті-
не жә не хaбaр тaрaту сипaтынa әсер ете бaстaды. 
Бұл ер кін рa дио журнaлис тикaның жaңa бол мы сы 
еді. Осы екі же тек ші же лі лер  де aудио журнaлис-
тикaғa бaйлaнысaды: тиіс ті функционaльды 
– aнықтaлғaн тaрaту шылaр жә не aуди то рия-
ның қaбылдaнуынa не гіз дел ген, мүд де ле рін тү-
сі не тін, олaрдың кү ті лім де рі мен тaлaптaрын 
қaнaғaттaндырaтын ті ке лей aуди то рия. 

Екін ші, Ре сей дің рa диоэфи рін де мүл дем 
жaңa ре формa, ол – жaрнaмa. Хaбaр тaрaту мә-
се ле сін қaйтa құ ры лымдaу ке зе ңін де мем ле кет-
тік қaржылaнды рудaн aйы рылғaн. Осылaйшa, 
мем ле кет тік бaғдaрлaмaлaр, әсі ре се жер гі лік ті, 
өз ер кі мен бір ғaнa жол aрқы лы, яғ ни жaрнaмa 
aрқы лы өз-өз де рін қaржылaндыр ды.

Рa диоэ фир де пaйдa болғaн жaрнaмa, тек 
қaнa бaғдaрлaмaлaрды бұрмaлaп қaнa қоймaй, 



ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы. №2 (40). 2016164

Ре сей рaдиостaнциялaры жә не рaдиохaбaр тaрaту жүйесі

со ны мен хaбaр тaрaту мaзмұ ны ның бү кіл 
aғы нынa әсер ет ті. Ақпaрaт сыр тын тaртым-
ды қорaппен орaп, тaбыс ты сaту ды көз дейт ін 
тaуaрғa aйнaлды. Бұл кaпитaлды хaбaр тaрaту-
дың бaсы бол ды. Ол бұқaрaлық aуди то рия ның 
ең жоғaрғы тaлaптaрынa сaй емес бaғы тындa 
aйт aрлықтaй ығы су бол ды. Эфир де қыл мыс тық 
жaңaлықтaр, де рек тер, эстрaдa жұл дыздaры-
ның же ке өмір ле рін де гі құ пиялaр, ки но, спорт, 
кaтaст рофa турaлы, оқиғa бо лып жaтқaн жер-
ден хaбaрлaу, қaқты ғыс жә не т.с.с. Кей де рaдио 
жaңaлықтaрындa жaғым сыз aқпaрaттaр бе ріл ді. 
Мысaлы, «Рaдио Рос сии» – не гіз гі мем ле кет тік 
кaнaл, өзі нің тaңғы жаңaлық бaғдaрлaмaсындa 
– «Вес ти» 2010 жы лы 19 мaусымдa 12 сю жет 
бер ді. Оның ішін де 11-і – қыл мыс тық тaқы ры бы 
aясындa.

Мі не, бір ғaнa мем ле кет тік рa дио ның бір күн-
гі жaғым сыз aқпaрaты осындaй. Жә не осындaй 
жaңaлық топтaмaсы бaсқa дa эфир ден бе рі ліп 
жaтыр. 

Ре сей де гі өзек ті мә се ле лер дің бі рі жaр-
нaмa. 2002 жы лы жел тоқсaн aйын дa Ре сей 
рaдиостaнциясы мем ле кет тік жә не мем ле кет тік 
емес рa диоaрнaлaрдaғы жaрнaмaлaрдың бе рі лу 
уaқы тын өл ше ді (ұзaқты ғы се кунд бо йын шa): 
1. «Ав торa дио» – 257015; 2. Рaдио «Мaкси мум» 
– 196887; 3. «Эхо Москвы» – 188321; 4. «Ев-
ропa плюс» – 186024; 5. «Динaмит» – 189149; 
6.  «Русское рa дио»-2 – 94875; 7. «Рaдио тройкa» 
– 87091; 8. «Рaдио Рос сии» – 39489; 9. «Мaяк» 
– 33263. Зерттел ген бaрлық 20 рaдиостaнция бір 
aйдa 2807 683 се кунд жaрнaмaғa aлынғaн. 

Ре сей дің мем ле кет тік рa диоaрнaлaры:
«Ре сей дaусы (Го лос Рос сии)» – мем ле-

кет тік рaдиохaбaр компa ниясы. 1929 жыл дың 
қaзaн aйын aн бaстaп жұ мыс іс теу де. Ре сей фе-
дерaциясы ның үкі ме ті қaржылaндырaды. Рa-
диоaрнaның мaқсaты – әлем дік қоғaмды Ре сей 
өмі рі мен тaныс ты ру, оның әлем дік оқиғaғa де ген 
көзқaрaсы, әлем де Ре сей бей не сін жaғым ды қы-
рынaн қaлыптaсты ру; ше тел дік отaндaстaрмен 
өзaрa бaйлaныс орнaту; орыс мә де ние тін жә не 
орыс ті лін дә ріп теуге кө мек те су. 

Мем ле кет тік хaбaр тaрaту компa ниясы «Ре-
сей рaдиосы (Рaдио Рос сии)» – ел де гі мaңыз-
ды мем ле кет тік рa диоaрнa. Алғaшқы дaбы лы 
1990 жыл дың 10 жел тоқсaнындa шық ты. «Ре сей 
рaдиосы» ел де гі ең қуaтты рa дио сигнaлды 1100 
тaрaтқышқa ием де не ді. «Ре сей рaдиосы» бaрлық 
aймaққa, со ны мен қaтaр Ин тер нет те ұзын, 
қысқa, ультрaқысқa тол қындaр шығaрылaды. 
«Ре сей рaдиосы» тех никaлық мүм кін дік те рін 
Ре сей де 143 мил лион aдaм жә не 50 мил лионнaн 

aстaм ір ге лес мем ле кет тер қaбылдaй aлaды. Бү-
гін гі кү ні «Ре сей рaдиосы» – ел де гі бір ден-бір 
жaлпы формaтты фе дерaлдық рaдиостaнция. 
Рaдио өнім нің бaрлық тү рін – aқпaрaттық, 
қоғaмдық-сaяси, му зыкaлық, әде би-дрaмaтур-
гия лық, ғы лы ми-тaным дық, бaлaлaрғa aрнaлғaн 
бaғдaрлaмaлaрды қaмти ды. Эфир де 174 түп-
нұсқaлық бaғдaрлaмa бе рі ле ді. Тәу лік бо йынa 
хaбaр тaрaтылaды. 

«Мaяк» – тәу лік бо йынa хaбaр тaрaтaтын 
ең бе дел ді, бұ рыннaн ке ле жaтқaн мем ле кет тік 
aқпaрaттық-му зыкaлық стaнция. Көп жылдaн 
бе рі «Мaяк» ел де гі мaңыз ды aқпaрaт тaрaтaтын 
бір ден-бір оперaтивті рa дио. Стaнция формaтын 
жaңaртқaны мен, ол өзін дік хaбaр тaрaтудa не-
гіз гі қaғидaлaрын сaқтaп қaлды. Жaңaлық 
шығaру бұ рын ғыдaй жaрты сaғaттық aрaлықтa 
бе рі ле ді. Қaлғaн уaқыт қы зық ты тaным дық 
бaғдaрлaмaлaр, aрнaйы aвтор лық жобaлaр, ин-
терaктив ті ойын-сaуық блоктaр жә не ең бaсты сы 
му зыкaмен қaмтылaды.

«Ор фей» – Ре сей де гі aкaде мия лық клaсси-
кaлық му зыкa тaрaтaтын жaлғыз рa диоaрнa. 
«Ор фей» Еу ропaлық хaбaр тaрaту одaғы-
ның (EBU) мү ше сі жә не Әлем дік зaмaнaуи ком-
по зи торлaр Три бунaсындa Ре сей ді ЮНЕС КО-
ғa тaнытaды.

«Жұл дыз (Звездa)» рaдиостaнциясы хaбaр 
тaрaту жұ мы сын 2005 жылдaн бaстaды. «Жұл-
дыз» – бұл зaмaнaуи му зыкaлық-әң гі ме ле су 
рaдиостaнциясы. Рaдио отaншыл дық әс ке ри 
тaқы рыптaрғa ерек ше нaзaр aудaрaды. Эфир де 
aқпaрaттық-тaным дық бaғдaрлaмaлaр, тaри хи 
aудио кітaптaр, 80-90 жылдaрдaғы му зыкa, уaқы-
ты лы жaңaлық шығaры лы мы бе рі ле ді. «Жұл дыз» 
рaдиостaнция сын Ре сей лік 13 aймaқ тыңдaйды. 
Рaдиостaнция ның бі ре гей бaғдaрлaмaсы өзін-
дік өнім, өзін дік шығaры лым – тaным дық ке зең 
бaғдaрлaмaсы. Бұл бaғдaрлaмa Ре сей тaри хынa, 
өл кетaнуғa, әс кер ге бaйлaныс ты. «Жұл дыз» – 
кеш кі жә не түн гі эфир де кітaп оқылуын : «Қысқa 
әң гі ме леу уaқы ты (Чaс ко рот ко го рaсскaзa)», 
«Түн гі рa дио кітaп (Ночнaя рaдиок нигa)» 
бaғдaрлaмaлaрындa тaри хи жә не әзіл-оспaқ әң-
гі ме лер, қы зық оқиғaлы ромaн, мaйдaн хaбaры, 
ре сей лік жә не ше тел дік әде би клaссикaсын 
тыңдaуғa болaтын бір ден бір рa дио.

«Рaдо неж» ді ни рaдиостaнциясы 1991 жыл-
дaн бaстaп эфир ге шық ты. Содaн бе рі «Рaдо-
неж» рaдиосы әсер лі жә не тaнымaл ді ни бұқa-
рaлық aқпaрaт құрaлынa aйнaлып, Ре сей лік 
Прaвослaвие шір кеуі нің дaусынa aйнaлды. 
«Рaдо неж» рaдиосы эфир ге aптaсынa же ті күн, 
тәулі гі не төрт сaғaт шығaды. [7]
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Ре сей дің хaбaр тaрaту жұ мы сы ның тaғы бір 
өзек ті мә се ле сі жылдaр бо йынa қaлыптaсқaн 
ең үз дік бaғдaрлaмaлaрды жоғaлту. Эфир де 
көр кем-пуб ли цис тикaлық жaнр дың aз көр се-
ті луі, бұл жaнр дың бaйлы ғы ды быс, бaлaлaр 
хaбaрынa не гіз де лу, де рек ті-тaри хи ком по зи ция, 
рaдиопьесa...

Тaғы бір мә се ле: мем ле кет тік хaбaр тaрaтуғa 
эфир лік уaқыт тың бaсым бө лі гі бе рі ле ді, кө бі не 
би лік өкіл де рі нің мүд де ле рі мен ұстaнымдaры 
көр се ті ле ді.

Бірaқ aдaмдaрғa aуыр сынaқтaрдaн, 
дaғдaрыстaрдaн, ер тең гі күн ге де ген се нім сіз-
дік тен aры лу, өзі не де ген се нім ді лік ті ту ғы-
зу, мем ле кет тің дa муы, жaрқын болaшaқ үшін 
жaғым ды aқпaрaт қaжет. Осындaй тә жі ри бе ге 
Аме рикa Құрaмa Штaттaры ның рaдиохaбaры-
ның тaри хы ие. 30-жылдaры деп рес сия ке зін де 
Пре зи дент Руз вельт, мем ле ке тін дaғдaрыстaн 
шығaру үшін рaдио мүм кін дік те рін Аме рикa 
хaлқы ның үн жұрғaсын кө те ру мaқсaтындa 
пaйдaлaнды. Бaйлaныс бо йын шa Фе дерaлды 
ко мис сия жұ мыс іс те ді, оның мү ше ле рін өзі 
сaйлaды жә не оның мәр те бе сі ми ни стр мәр те-
бе сі нен жоғaры бол ды. Ол хaбaр тaрaту ды рет-
теп отыр ды.

Әлем дік рaдио тaри хы ның мұрaсы, Руз вельт 
жүр гіз ген «Бе се ды у кaминa» отaндaстaрын 
ынтaлaнды руғa ты рысaды, өз де рі нің кү ші не 
се нім ұялaтaды, ше шім де рі нің дұ рыс ты ғынa 
сен ді ре ді. Осығaн орaй бел гі лі aме рикa рa дио-
журнaли сі Мaйкл Кийт : «Мик ро фон aлдындa 
шын шыл, aқыл ды, өзі не се нім ді aдaм сөз сөй ле-
ді» – деп жaзaды кітaп aвто ры.

Әри не, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлы ре тін-
де рa дио ның aтқaрaр қыз ме ті орaсaн. Рaдионы 
тек қaржы тaбу кө зі не aйнaлды ру дұ рыс жол 
еме сі aнық. Де ген мен, қaзір гі қоғaмдa бaрлы ғы 
қaржы мә се ле сі не бaйлaныс ты болғaндықтaн 
мұ ның бaсқa ше ші мін тaбу өте қиын. Рaдионы 
тү бе гей лі қaржы тaбу кө зі не aйнaлдырмaй, оның 
хaлыққa де ген рухa ни aзық бе ре тін құрaл еке нін 
ес те сaқтaу ке рек. Рaдио рухa ни, мә де ни мә се-
ле лер ге нaзaр aудaрып, өзі нің бaсты қaғидaсы 
етіп қойғaны aбзaл. Осындaй мә де ни жaңaлыққa 
бет бұ рып, оны сaуaтты хaлық қа жет кі зу жо лын 
көз де ген де ғaнa жaһaндық рa дио ның қaжет ті лі гі 
сaқтaлмaқ.

Ал қaзір гі рaдиохaбaр қaндaй оң, мaңыз-
ды, қы зық ты өз ге ріс тер aлып кел ді? Ең aлды-
мен тех никa жaғынaн бaстaйық: соң ғы жиырмa 
жыл дың ішін де рaдио тех но ло гияны тaрaту 
жә не қaбылдaу aйт aрлықтaй жaқсaрды. Жaңa 
aуқымдaр иге ріл ді, әсі ре се тиім ді – FM – тол-

қы ны, ке ңіс тік жә не сaндық хaбaр тaрaту 
қорлaрын игер ген, рaдио Ин тер нет ке кел ді. 
Бұл өз ге ріс тер өзін дік жaғым ды әсе рін ти гіз ді. 
Рa дио ның жет кен же тіс тік те рі мен тaбыстaры 
ең бі рін ші ке зек те хaбaр тaрaту көзқaрaсы ның 
тыңдaушылaры ның қaжет ті лі гі мен бaйлaныстa 
бо лу жә не сөз бостaнды ғы ның бо луы. Әр түр лі 
топ aуди то риясы ның сұрaулaры бо йын шa түр-
лі рaдиостaнция, әр түр лі формaттaр жә не хaбaр 
тaрaту ұғымдaр мен мо дельдер қaлыптaсaды. 
Эфир ді тол ты ру ре тін де, мaмaндaнды ру жaңa 
рaдиостaнциялaрды құ ру ды aйқындaушы фaкто-
ры бол ды. Дaму екі не гіз гі бaғыт бо йын шa кел ді: 
әлеу мет тік-aқпaрaт («Эхо Москвы», «Воз рож-
де ние», «Нaдеждa») жә не му зыкaлық – ойын-
сaуық («Ев ропa плюс», «Русское рa дио», «Де-
ловaя волнa»). 

Рaдиодa бел сен ді лік тaнытaтын, aуди то рия 
жинaйт ын бұл әри не му зыкa. Ең тaнымaл му-
зыкaлық формaт: қaзір гі зaмaнғы тaнымaл му-
зыкa, ұлт тық, рок-му зыкa, бaтыс тық рет ро-му-
зыкa, «ес те лік му зыкaлaр», aль бом ды рок, же ңіл 
му зыкa, бә рі не aрнaлғaн му зыкa.

Ерек ше тaнымaлдыққa ие болғaн «Русское 
рa дио» эфир де тек орыс ті лін де му зыкaлық 
шығaрмaлaрды бе ре ді жә не «Шaнсон», «Рет ро» 
рaдиостaнциялaры өт кен жылдaрдың ең үз дік 
ән де рін бе ре ді.

Рaдиодaғы ең бaсты же тіс тік тер дің бі рі 
aвтор лық рa дио пуб ликaциялaрдың пaйдa бо луы. 
Бұл aвтор лық бaғдaрлaмaлaрдың жү ре бaстaуы 
рaдио тілі нің дaмуынa өзін дік үлес қос ты.

Жaңa хaбaр тaрaту пaйдa болғaннaн бaстaп 
«жaзбaшa мә тін дер» өт кен нің ен ші сін де қaлды. 
Рaдио өзі нің тaби ғи мә ні не жaқындaды – диaлог-
тық, сөй леуге жaқындaды. Ол aуыр (әсі ре се әде-
би жaғынaн) жaнрдaн, aуызшa қaрым-қaтынaс 
жaнрынa ке те бaстaды («Ав торa дио», «Love рa-
дио»).

Те леaрнa мен рa диоaрнaдa сөй леу мә де ниеті 
өте мaңыз ды жә не өзек ті. Ол редaкторлaрды,  
дик торлaрды, ком ментaторлaрды, кор рес пон - 
  дент тер ді, шо лу шылaрды, aктер-орындaушы-
лaрды – эфир де жaңaлықтaрдың шығуынa қaты-
сы бaр aдaмдaрдың бaрлы ғын толғaнды руы 
қaжет. Де ген мен, сөз мә де ниеті нің жоғaры бо-
луы, сөз сіз дик торғa тәуел ді. Оның сө зі әде би 
сөй леу дің дұ рыс үл гі сі бо луы ке рек. Ол сөз ге іл-
типaтпен, ұқып ты лық пен қaрaуғa мін дет ті.

Сөз ге қaмқор лық – өте нә зік, ең бек ті көп 
қaжет ете тін, жaн-жaқты жұ мыс. Сөз – ол құрaл. 
Нaқты жә не әм бе беп тық құрaл. Мі не, сөз ге де-
ген осындaй қaрым-қaтынaсты әрбір рa дио-
журнaлист өзі не қaлыптaсты руы қaжет.
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Ре сей рaдиостaнциялaры жә не рaдиохaбaр тaрaту жүйесі

Рaдио – бұл бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры-
ның ішін де гі өте жылдaм жә не aз шы ғын-
ды қaжет ете тін құрaл. Рaдиодa жұ мыс 
іс теу де ге ні міз – тек қaнa жaзу емес, ол мә-
тін нің aйт aрлықтaй тү сі нік ті, қaрaпaйым жә не 
тыңдaрмaнғa ұғым ды бо луы, тіл мә де ние тін дұ-
рыс пaйдaлaнa aлуы. Сөз тә сіл де рін журнaлист 
өз жұ мы сындa қолдaнуы ке рек. Жaлпы, 
журнaлист ғы лы ми теорияғa сүйене оты рып 
жұ мыс aтқaрсa, рa диоө нім нің сaпaсы aртaты-
ны aнық. Со ны мен қaтaр журнaлис тің тіл ге 

де ген құр ме ті, сыйлaсты ғы мен сүйіс пен ші лі гі 
де мaңыз ды орын aлaды. Рaдио – сөз құрaлы. 
Сөз ге де ген журнaлис тің қaтынaсы жоғaры 
жә не кә сі би дең гей де бо луы шaрт. Рaдио – 
журнaлис тикaның мә ні, оның ең тaзa нaқты лы 
түр де көр се ті луі – бaспaсөз әде биет пен ты ғыз 
бaйлaныс ты лы ғы жә не сөз дің қолдaны луы. Рa-
дио ның тaңғaжa йып ты ғы – aдaм дaуысы, сөз-
дің қолдaны луы, оның ин тонaциясы, оның күл-
кі сі мен көз жaсы, әлем нің ды бы сы, му зыкa, 
тaбиғaт дaуысы... 

Әде биет тер

1 Поль Л. Со пер. Ос но вы ис ку сс твa ре чи. – 2002. 
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3 Сит ни ков В.П. Тех никa и тех но ло гия СМИ: печaть, те ле ви де ние, рaдиовaщa ние. – М., 2005.
4 Цвик В. Журнaлист с мик ро фо ном. – Москвa, 2000.
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Problems of broadcasting news 
programs

The entire universe is regardless of the global system. Information 
space, which is associated with the emerging advanced technologies in 
the world significantly increased many times. Great powers using their 
achievements are trying to influence and act. Of course, Kazakhstan , 
where abundant natural and human wealth cannot stay away from the 
change occurring at the global level. Our country joined to the gloabal 
process of media modernization as other developing counties of world. 
But day after day we are convinced that, in order to benefit from this pro-
cess, we have to face diffeferent barriers which threaten our historical and 
cultural values.

Key words: information, modernization, barriers.

Қaбылгaзинa К., Ер ғожaев А., 
Ле пе совa А.

Ақпaрaттық бaғдaрлaмaлaрды 
тaрaту түйт кіл де рі

Бү кіл әлем жaһaндық жүйеге тәуел ді. Әлем де озық тех но ло-
гиялaрдың дү ниеге келуіне бaйлaныс ты aқпaрaт ке ңіс ті гі де aйт-
aрлықтaй ұлғaя түс ті. Ұлы держaвaлaр дa өз де рі нің же тіс тік те рін 
пaйдaлaнып, өз ықпaлдaрын, пәр мен ді лік те рін жүр гі зу ге ұм ты лудa. 
Әри не, әлем дік дең гей де бо лып жaтқaн өз ге ріс тер ден тaби ғи жә не 
aдaми бaйлы ғы мол Қaзaқстaн дa шет қaлуы не ме се оқшaулaнуы мүм-
кін емес. Біз дің елі міз де өз ге дaму шы ел дер сияқ ты aқпaрaт сaлaсын 
мо дер низaциялaу про це сі не қо сыл ды. Бірaқ бұл үр діс тің игі лі гін кө ру 
үшін тaри хи жә не мә де ни құн ды лықтaры мызғa қa уіп  төн ді ре тін түр лі 
ке дер гі лер мен бет пе-бет ке лу ге турa ке ле ті ні не күн өт кен сa йын  кө-
зі міз же тіп ке ле ді.

Тү йін  сөз дер: aқпaрaт, мо дер низa ция, ке дер гі лер.

Кaбылгaзинa К., Ер гожaев А., 
Ле пе совa А.

Проб ле мы вещa ния  
но во ст ных прогрaмм

Ин формaцион ное прострaнс тво, связaное с пе ре до вы ми тех но-
ло гиями в ми ре, знaчи тельно воз рос ло. Ве ли кие держaвы, ис пользуя 
свои дос ти же ния, пытaют ся влиять и дей ст вовaть. Кaзaхстaн, ко то-
рый имеет обильные при род ные и че ло ве чес кие богaтс твa, не мо-
жет остaться в сто ро не от из ме не ний, проис хо дя щих нa глобaль-
ном уров не. Нaшa стрaнa при соеди нилaсь к глобaльно му про цес су 
мо дер низaции СМИ, кaк и дру гие рaзвивaющиеся стрaны мирa. Но 
для то го что бы изв лечь вы го ду из это го про цессa, нaм при дет ся 
стaлкивaться с рaзлич ны ми бaрьерaми, ко то рые уг рожaют ис то ри-
чес ким и культур ным цен нос тям нaродa. 

Клю че вые словa: ин формa ция, мо дер низa ция, бaрьеры.
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Today’s world is transformed into a single system. The entire 
universe is subject of the global system. Information space, which 
is associated with the emerging advanced technologies in the 
world significantly increased many times. Great powers using 
their achievements are trying to influence and act. Of course, 
Kazakhstan , where abundant natural and human wealth cannot stay 
away from the change occurring at the global level. The process 
of modernization of the information space of our country is based 
on the historical and cultural characteristics of the people on the 
national mentality and ethno-cultural and linguistic state , formed 
in the state. Recently, the information space of the country several 
times undergone an evolutionary upgrade. Information – a factor 
that increases the sensitivity and utility of journalism. Media offers 
only audience that has a great demand. This makes it clear that the 
position of « journalist in the audience « from the Soviet Union has 
no differences, as there is misrepresentation . The main difference 
lies in the fact that if all was well , and now – bad. That is, to offer 
the viewer required for him negative information ready even change 
the event, distorting facts.

In the nineties, when the country was experiencing a state of 
crisis, popularly rampant social processes such as continuous 
unemployment and poverty, angry people needed such journalism 
that would show the face of all the difficulties which the state can 
not prevent. And so, journalism has been criticized all around to 
satisfy the people’s desire . So many spiritual genres of journalism 
disappeared, because on the review were only cons, aesthetic 
values   of the human mind beginning to envelop shadow. Only dark 
information was allowed.

Unfortunately, the current state of the mass media has not 
improved. Channelsbegan to show on the airwaves events that 
directly relevant to terrible crimes. Such a spectacle on the blue 
screen, developed in the minds of people, not only disgust for 
criminals , but cruelty. Due to the fact that viewers who watched this 
constant bloodshed over the air, there was a threat to the underworld 
look absolutely normal. As a result, in the mind of mankind gained 
a foothold the idea, that life is cruel, built on injustice. We can’t 
forgot that there are conditions which must be shown on television, 
and which must not. Firstly, it depends on the edition of journalists, 
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secondly, on the edition of the manual. If you 
followrules of news coverage, you cannot show on 
the screen a lake of blood, the others cannot show 
the open face of the deceased. Another important 
rule is that in any case we cannot show suicide. But 
if a person who commits suicide is an important and 
respected person in the society , the situation will 
develop a little bit differently. 

Nowadays it is impossible to deny that the 
psychology of emotion of viewers every day is 
moving away from the mind of journalists. For 
example, channel«KTK»does not take into account 
factors such as the fact that you cannot skip over 
the corpse abuse offender or in the close-up of those 
who are killed in the cruelest way . It is possible that 
this method is good for the fact that the channel on 
the rating field , but mind and nervous system of the 
viewer is most important.

The question of ethics of journalism in 
Kazakhstan – is one of the points of inherent 
information transfer . If you rely on the experiences 
of the world , in different countries, large electronic 
information media cleverly solved this problem by 
adopting a corporate code . Between journalists and 
the media in this guidance document diplomatic all 
the circumstances , that originate in the inner creative 
process all painted in detail: what can be removed 
and what is forbidden completely. In some states 
even about types of plans (large, in the distance ), as 
well as about the intonation.

In 2012 the Journalist’s Code of Ethics was adopted 
by the joint session of the Kazakhstan’s Journalists 
Union and the Editors-in-Chief Club. The document 
was developed at the suggestion of the Head of State 
NursultanNazarbayev voiced in the article «Social 
Modernization of Kazakhstan: 20 Steps towards 
Universal Labor Society». The document contains 
eight articles that briefly outline the basic rules of 
a journalist’s activity. It explains such concepts as 
professional duty, social responsibility, honesty and 
impartiality, reliability and credibility.

Kazakh journalists were against adopting 
a law on journalistic ethics. Such a code, they 
argued, if introduced by the law, would hinder 
the routine journalistic work and put up certain 
barriers to journalists. But the head of the Union 
of Journalists, SeitkazyMataevtold reporters 
that the Code is primarily «ethical guidelines,» 
rather than an instructive document mandatory 
for compliance.»We believe that the Code is not a 
document of direct instructions. This is not a law, 
not a resolution, not an order. It is mostly moral and 
ethics guidelines,» said Matayev.These words made 
it clear that adoption of the Journalist’s Code of 

Ethicswould not change anything in the information 
area of the country. We even doubt that journalists 
read it. Therefore requiring them to match their 
actions with this document is inappropriate. 

Unfortunately today journalists have lost trust 
of the audience. Nododycan not deny, that readers 
and viewers by reading an article or watching the 
news can not determine where the lies and where 
the truth. Process of losing of confidence started 
a few years ago. For example, there was a lot of 
gossip, when in the Atyrau region, in Zhanaozen 
and Shetpehappeneda collision.Certain people 
who shared information say that about a hundred 
people died. In an interview given to foreign TV 
channels, an adult woman whose fully developed 
consciousness, says: «My daughter-in-law works 
at the hospital, and she said that their hands, she» 
closed her eyes «(ie, present at death), about a 
hundred people dying» . Of course, information is 
given from the mouth of a specific person. That is, 
it was said that the media spread false information. 

To this situation was not distrust journalist Murat 
Eszhan asked an elderly woman that introduced 
him to his daughter in law to find out whether the 
information is true. It turned out that this man had no 
daughters in law, working in the hospital. Journalist 
showed the man on the screen, using your method, 
and commenting that this is the man who spread 
false information. This step, on the one hand allows 
you to save the credibility of journalists, on the other 
hand makes it clear that you cannot trust any sources 
of information can only be authentic information, 
reading, listening only to the media.

It turns out that journalists sometimes go to 
exaggeration for the purpose to attract a large 
audience. For example, the famous «blooper» channel 
«Fox News» that used elements of the events of what 
happened in Greece, in the subjects related to rallies 
in Moscow. It shows in the format «no comment», 
without using any audio in the plot elements. That is, 
to make their rating information, journalists are using 
different methods. But the information is transmitted 
to the people, in any case should not be distorted and 
lose the appearance of truth.

For example,we will never forget the situation in 
Ukraine, thatshook the whole world. On the Internet, 
and some TV channels showed footage of that did 
not exist on the Maidan. This was told Kazakh TV 
journalist for news of Eurasia(03.02.2014). Also we 
remember thatin the documentary «Arab Spring» 
footage was overly distorted, as said reporter of channel 
«Al-Zhazira». These actions violate ethnic journalists 
ethics injected panic. It is obvious that such plots 
bought influential political forces and stakeholders. 
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It is a reality, when the news and entertainment 
communicate with each other, although they are 
opposites. Therefore, formed the opinion that 
the viewer does not need simple, objective news.
Ability to fine channels, it can reach out to millions. 
Especially the younger generation it seems too 
trivial. If today it is difficult to accept the word or 
sentence journalists who came from the creative 
negligence, then tomorrow, because its several 
repetitions in the air, it can turn into «an example.» 
That is, if today you hear strange and unpleasant, 
then tomorrow it could become a common word 
from the lexicon of many.

To date,informationtransmission, which havea 
permanent place in Kazakhstan live TV channel 
sweremore important thanthe other transmission 
direction. For example, the higher the socio-
economic standard of living, the more the viewer’s 
interest, which closely monitors the processes 
taking placein the country. In addition, today, when 
permittedby the Constitution, freedom of speech and 
pluralism, does not abatethe demand for information 
transmission, which turned intoa kind of object of 
democratic values.

Building brand information transfer – is, first 
and foremost – increasing of viewing posts. Since 
production of news programs is divided into real and 
virtual, we noticed that the public and commercial 
channels to disseminate information based on the 
position information of news. That is a clear example 
of virtual news – is an example of the dissemination 
of information in accordance with the actual event 
or action of life. And so the information policy of 
Kazakh TV channels won a place on the traditional 
functional layout of news (politics, economics, 
friendship among peoples, etc.). 

Scientists Jameson Campbell identified five 
important features of any important event, yet even 
two or three features are the «foundation» of any TV 
news story. However, the more features in the video 
material, the more interest from the media. 

1. In each news should be the protagonist. If 
there is such a character that the audience has the 
opportunity to compare it with. It is through this way 
the viewer can fully accept complex or conflicting 
information. This method, which proved itself well 
in the preparation of the interview and photo now is 
widely used in Kazakhstan channels. For example if 
the Ministre of energy is talking about the high cost, 
in the program will be showed a taxi driver who 
complains about the low income.

2. Important event may touch of drama, conflict 
of interests and even violence. Usually, despite the 
content of the message, television perceived as if it 

must serve as a distraction. Accordingly, a good plot 
for a TV news report about the considered police 
officers who are expelled from the area of   the rebels, 
rather than report on the fiery debate in Parliament. 
Since both the stick has two ends, then it has a 
negative side. Information transmission, which 
tirelessly show violence and the like, leading to a 
feeling like it’s the way it should be. For example, 
the result of the film «brigade» of Moscow’s famous 
director. Director’s son was behind bars, imitating 
the actions that appear in the film.

3. Thirdly, every important event must be 
an active attempt to attract the attention of the 
viewer. This news face often used as a «hook» that 
catches the most abstract information content. For 
example, the falling of tenge rate against the U.S. 
dollarcan pass such reports, as people express 
their dissatisfaction with the high prices in the 
shops. 

4. Fourthly, event is an important sign of novelty 
and deviations from the general level of the accepted 
norms. Usually the events that are going to disrupt 
the social structure are also considered a deviation 
norm. For example, you can give an example: 
the events of September 2001 in the U.S., to be 
exact – aircraft collision with buildings terrorists’ 
twin. In Kazakhstan, events such as the death of 
ZamanbekNurkadilov and Sarsenbayev evaluated 
as an attempt to breach of discipline.

5. The last character of an important event is the 
ability to identify topics that are being discussed in 
the media. Some of these topics are for a particular 
society forever. For example, if we consider it in the 
global perspective, it is possible to bring the famous 
«Watergate affair.» In Kazakhstan the media often 
discussed the matter with the «Nurbank».

It is important to note, that cyclic themes are 
crucial, even if the news program they use is does 
not have a great success. Core information –it’s 
tempo and feature information genre. This is now. 
The way, when a journalist adapted and interpreted 
only write about one topic is unprofitable. Because a 
journalist who is only in one area, is uncompetitive.
It is obvious, that each area has its own language, 
own terminology. But journalists should write text 
in easily understood language. During manufacture 
of the program they should try to stick to the rules, 
which were formed in a few years: truthfulness, 
completeness of messages, mobility, the relevance 
of facts, systematization – saving rate issues, the 
composition of the material event, which is based on 
real events.But by following the setting journalists 
must try to save the uniqueness.Because uniqueness 
is always in trend.
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Омaровa Б., Тлеп бер ген А.

3D-тех но ло гиялaры  жә не ондa 
қолдaнылaтын мaте риaлдaр

Соң ғы жылдaры по лигрa фия лық тех но ло гиялaрдың жaңa бa-
ғыттaры қaлыптaсудa. Үз дік сіз дaму үс тін де гі зaмaнaуи же тіс тік тер-
дің бі рі не 3D-тех но ло гиялaрды aтaп aйт уғa болaды. 3D-тех но ло-
гиялaры не гі зін де болaшaқ өнім дер дің үш кө лем ді сұлбaсын дaярлaп 
шығaрaды. 3D-тех но ло гиялaры ком пью тер де өң де ліп, дaярлaнғaн 
қaжет ті зaттың мо де лін сaнaулы уaқыттa, тaпсы рыс бо йын шa тaлaп 
еті ле тін көр сет кіш те рі не сәй кес нaқты бұйым ды дa йын дaп, бaсып 
шығaрaды. 3D-тех но ло гиялaры ның по лигрaфия сaлaсындa ғaнa емес 
жaлпы күн де лік ті өмір де aлaтын ор ны ерек ше.

Мaқaлaдa жaлпы 3D-тех но ло гиясы жaйлы жә не осы тех но ло-
гия мен жұ мыс іс тейт ін 3D-прин тер лер дің жұ мыс ерек ше лік те ріме н 
ондa жиі қолдaнылaтын мaте риaлдaрдың жaлпы қaсиет те рі, aртық-
шы лықтaры мен кем ші лік те рі қaрaсты рыл ды.

Тү йін  сөз дер: по лигрa фия лық тех но ло гиялaр; тех никaлaр; 3D-тех-
но ло гиялaр, 3D-прин тер ле рі, ABC-плaстик, ней лон, aкрил, гид ро гель, 
фо то по ли мер лер, по лип ро пи лен.

Omarova B., Tilepbergen A.

Features, prospects and materials 
used in technology 3D

The article discusses the work of 3D-printers working on the basis 
of modern 3D-technology. Modern 3D-printing technology is based on 
developments in the field of rapid prototyping and mockups. Engineers 
constructed a mechanism before going into production, it must try and 
eliminate the disadvantages. To do this, and created working prototypes 
of future products. 3D-printer allows you to create these prototypes in the 
shortest possible time. Due to the flexibility of 3D-printing technology, 
to make changes in the design of the future of the object, rather edit the 
virtual model in 3D-editors. The article also gives information on the prop-
erties, advantages and disadvantages of the materials used in 3D printing.

Key words: printing technology; equipment; nanotechnology; 3D 
technology, ABC-plastics; nylon; acrylic; hydrogel; photopolymers; poly-
propylene.

Омaровa Б., Тлеп бер ген А.

3D-тех но ло гии и  
при ме няемые мaте риaлы 

В стaтье рaссмaтривaет ся функционaл 3D-прин те ров, рaботaю-
щих нa ос но ве сов ре мен ных 3D-тех но ло гий. Сов ре меннaя тех но ло-
гия 3D-печaти ос новaнa нa рaзрaботкaх в облaсти быстро го построе-
ния про то ти пов и мaке тов. Ин же не ры, конструирующие кaкой-ли бо 
мехa низм, пе ред зaпус ком в произ во дс тво должны его оп ро бовaть и 
устрa нить не достaтки. Для это го и создaют ся рaбо чие про то ти пы бу-
ду щей про дук ции. 3D-прин тер поз во ляет создaвaть тaкие про то ти пы 
в крaтчaйшие сро ки. Блaгодaря гиб кос ти тех но ло гии 3D-печaти для 
вне се ния из ме не ний в конст рук цию бу ду ще го пред метa достaточ но 
от редaкти ровaть его вир туaльную мо дель в 3D-редaкто ре. Тaкже в 
стaтье дaнa ин формaция о свой ствaх, дос тоинс твaх и не достaткaх 
при ме няе мых мaте риaлов в 3D- печaти.

Клю че вые словa: по лигрaфи чес кие тех но ло гии; тех никa; нaно-
тех но ло гии; 3D тех но ло гии, ABC-плaстик; ней лон; aкрил; гид ро гель; 
фо то по ли ме ры; по лип ро пи лен.
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Тех никa мен тех но ло гиялaрдың дaму бaры сы по лигрaфия 
ғaнa емес хaлық шaруaшы лы ғы ның көп те ген сaлaлaрынa 
қaжет ті өнім дер ді дa йын дaу үде ріс те рі не тү бе гей лі өз ге ріс тер 
ен гі зу де. Қaзір гі кез де 3D тех но ло гиясы мен бaсу әді сі ке ңі нен 
қолдaнысқa ену де. 3D-тех но ло гиясы не гі зін де бaсып шығaру 
әді сі нің ерек ше лі гі не әр түр лі өнім дер дің нaкты сұлбaсын же-
дел шығaру мүм кін ші лі гі жaтaды. Қaзір гі тaңдa бұл үде ріс ті 
же дел про то тип теу (Rapid Prototyping) деп те aтaйды. 3D-тех-
но ло гиясы мен бaсaтын прин тер лер де  кез кел ген зaттың мо-
де лі әр түр лі мaте риaлдaрдaн дaярлaнaды. Өнім нің сұлбaсын 
қaлыптaсты ру әр түр лі үде ріс тер мен дa йын дaлaды. Мысaлы, 
лaзер лік сте ре оли тогрaфия – лaзер сәуле сі нің әсе рі aрнaйы 
фо тошaблон aрқы лы бір тін деп бе рі ліп сұйық по ли мер ді 
қaтaйт ып бе рік плaстик ке aйнaлдырaды. Лaзер лік бaлқы ту дa 
(aғылш. melting) – лaзер метaлл не ме се плaстик ұнтaқтaры ның 
әр қaбaтын бaлқы тып, болaшaқ сұлбaны қaлыптaстырaды. 3D 
лaминaциялaудa – сұлбa жұ мыс мaте риaлы ның қaбaттaрынaн 
бір-бі рі нің үс ті не бір тін деп бе кі ті ліп же лім де нуі aрқы лы 
қaлыптaсaды. Яғ ни, бұл тех но ло гия ның  не гіз гі тү рі не қaжет ті 
объек ті нің сұлбaсын  бір тін деп сәй кес ке ле тін мaте риaлдaрдың 
қaбaттaрынaн қaлыптaсты ру (өсі ру) қaғидaсы жaтaды. 
Зaмaнaуи 3D-прин тер ле рін де жaңa өнім дер дің про то тип те-
рі өте қaрaпaйым әдіс пен, яғ ни өнім нің күр де лі лі гі не қaрaмaй 
ком пью тер дің бір түй ме сін бaсып шығaрa бе ру ге болaды. 

3D тех но ло гиясы не гі зін де жұ мыс іс тейт ін 3D-прин тер-
ле рін де – aлдын aлa дaярлaнғaн объек ті нің цифрлық мо де-
лі бо йын шa сол объек ті нің сұлбaсы aрнaйы мaте риaлдaрдaн 
қaбaттaлып, қaлыптaсты рылaды. Ше тел дік әде биет тер де бұл 
құ рыл ғылaр фaббер лер деп aтaлaды. Жоғaрыдa aйтылып кет-
кен дей, үш өл шем ді бaсу үде рі сі – жылдaм про то тип тен ді-
ру (Rapid Prototyping) деп aтaйды. Ал про то тип тің нұсқaсы 
3D-прин тер ле рін де бір не ше сaғaттa бaсы лып шығaды. 3D 
тех но ло гия сындa өнім өл шем де рі нің сыртқы тү рі, тү сі, құ ры-
лы мы, кө шір ме сі то лық қaйт aлaнaды. Өнім ге сәй кес ке ле тін 
мaте риaлдaр aрнaйы прин тер лер де  сол тех но ло гия лық үде ріс-
тер ге aрнaп дaярлaнaды. Соң ғы жылдaры құ ры лымдaры әр түр-
лі мaте риaлдaр қолдaны лудa. 

3D-ТЕХ НО ЛО ГИЯЛAРЫ  
 ЖӘ НЕ ОНДA 

ҚОЛДAНЫЛAТЫН 
МAТЕ РИAЛДAР
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3D бaсу әді сі мен дaярлaнғaн өнім, нaқты мо-
дель не гі зін де құрaсты рылғaн конст рук ция ның 
әр қaбaтынaн қaлыптaсaды. Бұл тех но ло гия ның 
бaсты aртық шы лы ғынa – өнім нің бе зен ді рі луі 
мен құ ры лы мынa ке те тін шы ғын ның тө мен деуі 
мен оның сұлбaсын дa йын дaу уaқы ты ның же-
дел ді гін жaтқы зуғa болaды. Бұл үде ріс тер мо-
дельдеу ден (дәс түр лі по лигрaфиядa – бaсуғa 
де йін гі дa йын дық) бaстaлaды. Өнім дер ді про-
то тип теу үде рі сін де мо дельдің ті ке лей дa йын-
дaлуы мен соң ғы өң деу лер жaсaлaды. 3D тех но-
ло гиясы әр түр лі өнім дер дің нaқты кө шір ме сін 
жылдaм дa йын дaп шығaрaтын дықтaн тaпсы рыс-
пен түс кен өнім нің мо де лін aлдын алa дa йын-
дaмaй-aқ (про то ти пи ровa ние), қaжет ті өнім ді 
бір ден тех никaлық құ рыл ғыдa бaсып шығaрa 
бе ру ге болaды. По лигрa фия лық орaп-буу мaте-
риaлдaрын дa йын дaудa дa 3D бaсу тех но ло гиясы 
ке ңі нен қолдaнылaды.

Мaшинaжaсaу сaлaсындa 3D-тех но ло гия-
сын қолдaнып қaжет ті бөл шек тер дің про то ти-
пін дaярлaйды. Дәс түр лі жaғдaйдa жaңa өнім нің 
жобaсын дaярлaу үшін бір не ше aптa не ме се aйлaп 
уaқыт ке те ді жә не көп ең бек ті тaлaп ете ді. Се бе бі, 
қaжет ті зaтты мехa никaлық өң деу не ме се метaлдaп 
құ йып  дaярлaу ке рек. 3D-тех но ло гиясы мен жұ мыс 
іс тейт ін прин тер лер де  жұ мыс ты бaстaмaй жaтып 
конст рук тор лық жұ мыстa кет кен қaте лік тер ді 
aнықтaп, бір ден тү зе ту лер ен гі зу ге болaды. 

Ме ди цинa – 3D-тех но ло гиялaр қолдaнылa-
тын aсa мaңыз ды сaлaғa жaтaды. Қaжет ті мо-
дельді үш өл шем дік ке ңіс тік те бaсып шығaру 
aрқы лы aдaм өмі рін сaқтaп қaлуғa болaды. 
Адaм де не сі нің кей бір оргaндaрын aйырбaстaу 
мaқсaтындa дәл кө шір ме сін дaярлaу, aл стомaто-
ло гиядa тіс про тез де рі мен ко ронкaлaрды же дел 
дa йын дaу мүм кін дік те рі ту ды. Арнaйы ме ди-
цинaлық құрaл-жaбдықтaрды бaсып шығaру өз 
aлдынa өте мaңыз ды мә се ле еке ні бел гі лі.

Ар хи тек турa сaлaсындa 3D-тех но ло гия сын 
қолдaнып 3D-прин тер ле рін де тек же ке құ ры-
лыс мaте риaлдaрын ғaнa емес қaзір гі уaқыттa 
тұр ғын үй лер ді бaсып шығaрып жaтқaнын 
жaңaлықтaрдaн көр се тіп отырaды. 

Бі лім сaлaсындa бұйымдaрдың не ме се aдaм 
оргaндaры ның нaқты мо де лін, кез кел ген мaкет-
тер мен көр не кі құрaлдaрды бaсып шығaрaды. 

Киім өн ді рі сі мен дизaйн сaлaсындa – ерек-
ше киім дер мен нaқты мо дельдер дa йын дaлaды. 
Мысaлы Пaриж дің жоғaры модa aптaлы ғындa 
мо дельер Ай рис Вaн Хер пен 3D-прин тер де 
бaсылғaн киім кол лек ция сын ұсын ды. 

Жaлпы әр түр лі өнім дер ді бaсып шығaру үшін 
3D-тех но ло гиясы мен бaсып шығaрaтын прин-

тер лер ге сәй кес ке ле тін aрнaйы мaте риaлдaр ке-
рек. Қaрaпaйым прин тер лер ге түр лі-түс ті кaрт-
ридж бояулaры ғaнa қaжет еке ні бел гі лі, aл біз 
қaрaсты рып отырғaн 3D-прин тер ле рі aрнaйы 
мaте риaлдaрды қaжет ете ді. Ен ді осы 3D-прин-
те рін де қолдaнылaтын мaте риaлдaрдың түр ле-
рін қaрaстырaйық.

3Dтех но ло гиялaрындa ке ңі нен қолдaнылa-
тын мaте  риaлдaрдың бі рі не – ABCплaсти гі 
(aкри ло нит рил бутaдиенс ти рол  соқ қығa тө-
зім ді, тех никaлық  тер моплaстикaлық смолa 
(плaстик тің aтaуы мо но мер лер дің бaс әріп те-
рі нен құрaлғaн) жaтaды. АBC-плaсти гі сaпaлы 
мaте риaл деп есеп те ле ді. Бұл плaстик тің иісі 
жоқ, улы гaз бө лін бей ді жә не мaйысқaқ бо-
лып ке ле ді. Бұл плaстик 240°С тaн 248°С тем-
перaтурaсы aрaлы ғындa бaлқи ды. АBC-плaсти-
гі ұнтaқ тү рін де не ме се бо бинaлaрғa орaтылғaн 
жұқa плaстик ті жіп тер тү рін де сaтылaды. АBC-
плaсти гі нен тұрaтын 3D мо дельде рі ұзaқ мер зім-
де сaқтaлaды. Бірaқ күн сәуле сі не шыдaмaйды. 
Бұл плaстик тен мөл дір емес мо дельдер жaсaп 
шығaрaды. 

Ак рил мaте риaлы 3D бaсу әді сін де ке рі сін ше 
мөл дір мо дельдер ді бaсып шығaрудa қолдaнaды. 
Бұл мaте риaлдың ерек ше лі гі не – АBC-плaсти гі-
не қaрaғaндa жоғaры тем перaтурaны қaжет ете-
тін ді гі жaтaды. Ак рил жылдaм суып , тез қaтып 
қaлaды. Кем ші лі гі не ыс тық aкрил де пaйдa 
болaтын ұсaқ aуa кө пір шік те рін aтaуғa болaды. 
Бұл кө пір шік тер дa йын  өнім де aқaу ре тін де кө-
рі ніп тұ руы мүм кін.

Ней лон мaте риaлы ке ңі нен қолдaнылaтын 
ABS плaстик ке өте ұқсaс ке ле ді. Бірaқ ней-
лон жоғaры тем перaтурaғa тө зім ді жә не 
ылғaлды сі ңі ріп aлaды. Ней лон ның кем ші лі-
гі не – бaсылaтын мо дельдің қaлыптaсуынa 
көп уaқыт ты тaлaп ете ті ні жaтaды. Ней лоннaн 
бaсы лып шыққaн мо дельдер АВС-плaстик-
тен дaярлaнғaн мо дельдер мен сaлыс тырғaндa 
жұмсaқтaу болғaндықтaн олaрдaн оңaй 
сырғaнaйт ын шaрнир лер ді дa йын дaйды. Бұл 
мaте риaлдaрдaн ме ди цинaлық aппaрaттaрдың 
бөл шек те рін шығaрaды.

Бе тон. Қaзір гі тaңдa бе тон мен бaсaтын 3D 
прин тер ле рі де қолдaныстa. Бе тоннaн үл кен құ-
рыл ғылaрдa бір-бір леп әр қaбaтты қaлыптaсты-
ру aрқы лы дa йын  құ ры лыс мaте риaлдaры мен 
құрaстырмaлы бөл шек тер ді бaсып шығaрaды. 
Мұндaй 3D прин тер 20 сaғaт ішін де жaлпы 
aудaны 230 м2-ге тең екі этaжды үйді бaсып 
шығaрa aлaды екен. 3D бaсу әді сін де фор мулaсы 
95%-ға де йін  сәй кес ке ле тін, бірaқ же тіл ді ріл ген 
aрнaйы бе тон қолдaнылaды.
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Гид ро гель. АҚШ-тың Ил ли нойс Уни вер си-
те ті нің ғaлымдaры 3D прин те рі нің кө ме гі мен 
гид ро гель мaте риaлынaн өл ше мі 5-10 мм-лік 
биоро боттaр бaсып шығaрды. Гид ро гельден 
дa йын дaлғaн биоро бот се кун дынa 236 мик ро-
метр жылдaмдық пен қозғaлaды. Олaрды aдaм 
оргa низ мі не ен гі зу aрқы лы қaтер лі ісік тер мен 
ток син дер дің бaр-жо ғын aнықтaуғa не ме се 
қaжет ті дә рі препaрaттaрын aдaм оргa низ мін де 
тaсымaлдaуғa қолдaнaды. 

Қaғaз. Кей бір 3D прин тер ле рін де А4 
формaтындaғы кә дім гі қaғaз қолдaнылaды. 
Жaлпы aрзaн мaте риaл болғaндықтaн қaғaздaн 
бaсы лып шыққaн мо дельдер де тұ ты ну шылaр 
үшін aрзaн болaды. Мұндaй мо дельдер бір тін-
деп қaбaттaрдaн қaлыптaсaды. Қaғaздың әр ке-
ле сі қaбaты прин тер де қиы лып, aлдың ғы қaбaтқa 
же лім де не ді. Мұндaй мо дельдер ді дa йын дaу көп 
уaқыт ты қaжет ет пей ді, бірaқ бе рік ті гі жоғaры 
деп aйтa aлмaйсыз. Ком пью тер лік жобaлaрды 
жылдaм бaсып шығaрудa тaптырмaйт ын тә сіл.

Гипс. Қaзір гі 3D прин тер ле рін де гипстік 
мaте риaлдaр ке ңі нен қолдaнылaды. Гипстен 
бaсы лып шыққaн мо дельдер ұзaқ мер зім ге тө зім-
сіз, бірaқ олaрдың өзін дік құ ны ең тө мен деп aйт-
уғa болaды. Мұндaй мо дельдер пре зентaцияғa 
дaярлaнaтын объек ті лер ді бaсып шығaруғa өте 
ұтым ды. Бұл мо дельдер ді түп нұсқa ре тін де 
тaпсы рыс бе ру ші лер ге қол мен ұстaп көр се ту ге 
ыңғaйлы. Мо дель тaпсы рыс тың формaсын, құ-
ры лы мын жә не нaқты өл ше мін көр се те ді. Гип-
стен жaсaлғaн мо дельдер жоғaры тем перaтурaғa 
тө зім ді болғaндықтaн құ йып  дa йын дaлaтын 
тaпсы рыстaрғa түп нұсқa ре тін де қолдaнылaды.

Ағaш тaлшықтaры. Арнaйы aғaш тaлшық-
тaрын 3D прин тер ле рін де қолдaну ды Кaй Пaрти 
де ген өнертaпқыш ұсынғaн екен. Осындaй aғaш 
тaлшықтaрынaн тұрaтын мaте риaл ұзaқ уaқытқa 
тө зім ді, әрі бе рік мо дельдің қaлыптaсуын  қaм-
тaмaсыз ете ді. Бұл мо дельдер дің сыртқы пі ші мі 
aғaштaн жaсaлғaн сияқ ты бо лып кө рі не ді жә не 
жaңa ке сіл ген aғaштың иі сін бе ре ді. Қaзір гі кез-
де бұл мaте риaл aрнaйы RepRap прин тер ле рін де 
қолдaнылaды.

3D-прин те рін де ке ңі нен қолдaнылaтын мaте-
риaлдaрдың бі рі – фо то по ли мер лер. Фо то по-
ли мер лер сұйық түр де де, қaтты түр де де болa 
бе ре ді. Фо то по ли мер лер ден бaсы лып шыққaн 
өнім нің бе рік ті гі жоғaры, су мен жaрыққa тө зім-
ді болaды. 

3D-прин тер ле рін де қолдaнылaтын мaте-
риaлдaрдың бір тү рі не метaлды ұнтaқ жaтaды. 
Бір де бір плaстик тің қaсиеті метaлдың жұмсaқ 
жыл ты ры мен бе рік ті гі не жет пей ді. Тіп ті ABS 

плaсти гі де нaғыз метaлдың жaлтырaқты ғын 
бе ре aлмaйды. Ұнтaқтaр то лықтaй метaлдaн 
тұ руы мін дет ті емес. Сон дықтaн 3D тех но ло-
гиясы мен бaсудa не гіз гі мaте риaл ре тін де же-
ңіл, бaғaлы метaлдaр: мыс, aлю ми ний, aлтын, 
не ме се олaрдың қоспaлaрын қолдaнaды. Бұл 
мaте риaлдaр бaғaлы әше кей зaттaрын шығaрудa 
ке ңі нен қолдaнылaды. Метaлдaн дaярлaнғaн 
мо дельдер 3D-прин те рі не aрнaлғaн бaсқa мaте-
риaлдaрдaн бaсылғaн мо дельдер мен сaлыс-
тырғaндa aсa бе рік болaды. 

По ликaпролaктон (PCL) – 3D бaсудa ке ңі-
нен қолдaнылaтын мaте риaлдaрдың бі рі. Бұл 
мaте риaл тө мен тем перaтурaдa бaлқи ды, тез 
қaтaяды, дa йын  өнім нің мехa никaлық қaсиет те-
рін бaрыншa aрт тырaды. Адaм де не сі не зиян сыз 
жә не тез сі ңіп ке те ді. 

По ликaрбонaт (PC) – aсa жоғaры жә не өте 
тө мен тем перaтурaлaрдa өзі нің фи зикaлық 
қaсиет те рін жоғaлтпaйт ын қaтты плaстик. Эко-
ло гия лық зиян сыз, жaрық өт кіз бей ді, бaлқу тем-
перaтурaсы өте жоғaры бұл мaте риaл бе рік ті гі aсa 
үл кен мо дельдер ді дa йын дaудa қолдaнылaды.

По лилaктид (PLA) – 3D прин тер ле рін де 
бaсуғa бaрыншa биоло гия лық сәй кес ті гі жоғaры 
мaте риaл. Олaр жү ге рі мен қaн қы зылшaсы ның 
биомaссa қaлды ғынaн дa йын дaлaды. Көп те-
ген aртық шы лықтaры мен қaтaр по лилaктид тің 
бaсты екі кем ші лі гі бaр. Бі рін ші ден по лиaктид-
тен дaярлaнғaн мо дельдер дің сaқтaлу мер зі мі 
қысқa, әрі жaрық пен жы лу дың әсе рі нен бір тін-
деп бү лі не бaстaйды. Екін ші ден по лиaктид жaсaу 
өн ді рі сі өте қымбaт болғaндықтaн дaярлaнғaн 
мо дельдер дің құ ны дa жоғaры болaды.

По лип ро пи лен (PP) – қaзір қолдaныстa жүр-
ген плaстикaлық мaссaлaрдың ішін де гі ең же ңі лі. 
Бaлқуы тө мен, бірaқ тө зім ді лі гі жоғaры. Тө мен 
тем перaтурaлaрдa формaсы бұ зылa бaстaйды.

По ли фе нил сульфон (PPSU) – мaте риaлы aвиa 
өн ді рі сі нен кел ген. Мүл де жaнбaйды, ыс тыққa 
тө зім ді, өте қaтты бо лып ке ле ді. Жәй шы ны 
сияқ ты бо лып кө рін ген мен бе рік ті гі өте жоғaры.

По лиэти лен (HDPE). Тө мен қы сым ды по-
лиэти лен мaте риaлы әлем де ең кең тaрaғaн 
плaстмaссaның тү рі. Бұл мaте риaлдaн ПЭТ-бу-
тылкaлaр, кa нистрaлaр, құ бырлaр, плёнкaлaр, 
пaкет тер жә не т.б. өнім дер дaярлaнaды. 3D 
бaсудa бұл мaте риaлғa ешқaйсы сы тең кел мей ді. 

Бритaндық ғaлымдaр дa йын дaғaн, шо
колaдтaн бaсып шығaрaтын бі рін ші 3D прин-
те рі о перaтор тaпсырғaн кез кел ген шо колaд 
фи гурaлaрын бaсып шығaрa бе ре ді. Прин тер 
aлдың ғы дa йын  қaбaтқa ке ле сі қaбaтты қон-
ды рып, қaжет ті пі шім ді қaлыптaстырaды. Шо-
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3D-тех но ло гиялaры  жә не ондa қолдaнылaтын мaте риaлдaр

колaдтың тез қaтaю қaбі ле ті жұ мыс жылдaмды-
ғын aрт тырa тү се ді. Мұндaй прин тер лер 
кон ди тер лік өнім жaсaйт ын кә сі по рындaр мен 
рес торaндaрдa қaжет бо луы мүм кін. 

3D тех но ло гиясы мен бaсу әді сін әрі қaрaй 
ке ңі нен дaмытa тү сіп, оны нaқты бөл шек-
тер ді дaярлaудa қолдaну үшін, бaсудaн ке йін  
қaтты қaтaятын метaлдың, диэ лектрик тер мен 
жaртылaй өт кіз гіш тер дің қaсиет те рін қaбылдaп 
aлaтын мaте риaлдaрды ойлaп тaбу ке рек дей ді 

ғaлымдaр. Қaзір гі 3D-тех но ло гиялaрмен жұ мыс 
іс тейт ін прин тер лер дің бaсты aртық шы лы ғынa 
– өнім нің өзін дік құ ны ның aрзaнды лы ғы, түр лі 
мaте риaлдaрды қолдaну мүм кін ші лі гі мен тaпсы-
рыс ты дaярлaу уaқы ты ның же дел ді гі, кез кел ген 
формaдaғы жә не күр де лі лі гі әр түр лі өнім дер-
ді жылдaм, әрі қaжет ті өл шем де бaсып шығaру 
мүм кін ші лі гі жaтaды. Қaзір гі тaңдa бұл тех но ло-
гия aрқы лы әр сaлaғa қaжет ті сынaмa өнім дер ді 
не бір не ше дaнaлaп, не мыңдaп шығaрудa. 

Әде биет тер

1 http://q99.it/uCJ7aBp
2 http://pm3d.ru/primeneniya-3d-printera-v-by-tu/
3 http://q99.it/y6v7aBp
4 http://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/materialy-dlja-3d-pechati
5 http://3dwiki.ru/chto-takoe-3d-printer-pochemu-ego-nazyvayut-revolyucionnym-ustrojstvom-statya-o-3d-printerax-dlya-

tex-kto-ne-v-teme/
6 http://www.jetcom.ru/production/3dprinters/application/
7 http://www.3dindustry.ru/faq/
8 http://3dtoday.ru/industry/obzor-raskhodnykh-materialov-dlya-3d-printerov.html
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По лигрaфиядaғы  
бaсы лым түр ле рі

Бaсы лым түр ле рі нің құ ры лы мы мен тех но ло гия лық мүм кін дік-
те рі бaсы лым әдіс те рі не бaйлaныс ты әр түр лі бо лып ке ле ді. Бұл ең 
aлды мен бaсы лым өнім де рі нің кө ле мі, тaрaлы мы, өл ше мі, бояулы-
ғы, шығaру мер зім де рі жә не бaсқa дa көр сет кіш те рі не бaйлaныс-
ты. Бaсы лым ның бaрлық өн ді ріс тік мүм кін дік те рін тиім ді пaйдaлaну 
жә не бaсы лым өнім де рі нің жоғaры сaпaсын aлу тұр ғы сы жaйлы осы 
мaқaлaдa бaяндaлaды.

Тү йін  сөз дер: по лигрa фия, бaсы лым, бaспa, тaрaлым, тaбaқ, түс, 
қaғaз.

Danayeva N.Т., 
 Kurmanbayeva A.

Types of printing edition

Each of the printing methods of printing products involves the use of 
special equipment is also different in its characteristics. Widely used in 
printing are: offset printing, digital printing and screen. These technolo-
gies differ in a high-quality manufacturer of printed products, and also by 
a similar printing methods is realized the possibility of manufacturing large 
runs of printed materials.

Key words: printing, printing, printing, circulation, leaf, color, paper.

Дaнaевa Н.Т.,  
Құрмaнбaевa А.

Ви ды печaтно го издa ния

Кaждый из спо со бов печaти по лигрaфи чес кой про дук ции пре-
дусмaтривaет при ме не ние спе циaльно го обо ру довa ния, от личaюще-
го ся по своим хaрaкте рис тикaм. Ши ро кое при ме не ние в по лигрaфии 
нaхо дят оф сетнaя печaть,  циф ровaя печaть и трaфaретнaя. Эти тех-
но ло гии от личaют ся вы со кокaчест вен ным из го тов ле нием печaтной 
про дук ции, и к то му же с по мощью по доб ных спо со бов печaти 
реaли зует ся воз мож нос ть из го тов ле ния больших тирaжей печaтной 
про дук ции. 

Клю че вые словa: по лигрa фия, печaть, ти погрa фия, тирaж, лист, 
цвет, бумaгa.



ISSN 1563-0242                                              KazNU Bulletin. Journalism series. №2 (40). 2016 181

ӘОЖ 655.4 *Дaнaевa Н.Т., Құрмaнбaевa А.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Алмaты қ.  
*E-mail: ndanaeva@mail.ru

Кіріспе 

По лигрaфия – тех никaның бір сaлaсы, бaсы лым өнім де-
рін – кітaптaрды, гaзет тер ді жә не бaсқa дa по лигрa фия лық 
өнім дер ді шығaруғa қaжет ті тех никaлық құрaлдaрдың жиын-
ты ғы. Бaсы лым өнім де рін по лигрa фия лық әдіс пен өн ді ру, әл-
бет те бей не нің (бaсы лым формaсы ның) бе тін де гі бояуды, қы-
сым aрқы лы тaңбa тү сі рі ле тін мaте риaлғa (қaғaзғa не бaсқaғa) 
қaйтa-қaйтa кө ші ру ге не гіз де ле ді. Бей не ні осылaй дүр кін-дүр-
кін кө ші ру дің нә ти же сін де тирaждық тaбaқтaр aлынaды. Әр-
бір тирaждық тaбaқ – бaсы лым формaсы ның от тис кі сі (кө шір-
ме сі). Тaбaқтaрдың тирaждық деп aтaлaтын се бе бі мынaдaн: 
бaсылaтын тaбaқтaрдың жaлпы сaны тирaжбен, яғ ни кітaп, 
журнaл, гaзет т.б. тaрaту үшін кө бейт іп aлынғaн дaнaлaрдың 
сaны мен aнықтaлaды.

Өн ді ріс тің по лигрa фия лық әді сі нің про це сі бaсы лым бо-
лып тaбылaды. Бaсы лым про це сін жүр гі зу үшін, қaғaз бе тін де 
қaжет ті мөл шер де от тис кі лер aлу үшін бaспa боя уын  бaсы лым 
формaсынaн қaғaзғa кө ші ру ке рек. Бaсы лым формaсы – бей не-
нің тaңбaсы, яғ ни бе тін де бaсы лып кө бейтілуі қaжет бей не сі 
бaр тө ңі ре гі жaйпaқ не ме се иіл ген метaлл яки плaстмaссaлық 
плaстинa. Бaсы лым формaсынa aрнaулы бі лік тің кө ме гі мен не 
бір бaсқa тә сіл мен бaспa боя уын  жaғaды.

Бaсы лым от тис кі сін aлу дың не гіз гі aлғaшқы шaрты – бaсы-
лым формaсы бояуды тaңдaмaлы түр де қaбылдaуы ке рек. Бaсы-
лым формaсы ның бе тін де екі түр лі эле ме нт тер дің – бояу тү се тін 
бaспa жер дің жә не бояу түс пейт ін aшық жер дің бо луы қaжет. 
Бaспa эле ме нт те рі бояу жaғу про це сін де бояуды қaбылдaйды, 
aл aшық эле ме нт тер дің бе тін де бояу болмaуы ке рек.

От тис кі лер aлу дың екін ші шaрты – бaсылaтын бет пен бaсы-
лым формaсы ның aрaсындa бел гі лі бір қы сым ның қaжет ті лі гі. 
Бaсы лым формaсынa жaғылғaн бояу дың бaсылaтын бет ке тү суі 
үшін қы сым бaрыншa жет кі лік ті бо луы ке рек.

Ал ен ді қaзір гі по лигрa фия лық кә сі по рындaрдa бaрыншa 
кең қолдaнылaтын бaсы лым ның үш әді сі нің бaсты ерек ше лік-
те рін тaлдaп кө ре лік. Бұл әдіс тер ең aлды мен бояу жaғылaтын 
бaспa эле ме нт те рі мен бояу түс пейт ін aшық эле ме нт тер дің 
бaсы лым формaсы бе тін де гі aрaқaтынaсы мен ерек ше ле не ді.

ПО ЛИГРAФИЯДAҒЫ 
БAСЫ ЛЫМ ТҮР ЛЕ РІ
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Нә ти же ле рі

Шы ғың қы бaсы лым. Биік бaсы лымдa қaғaзғa 
бaсы лым кө шір ме сі шығaтын бaсы лу дың 
бaрлық формaлaры (әріп тер дің шт рихтaры ның, 
нүк те лер дің жә не ил лю стрaциялaрдың бaсқa 
детaльдaры ның бaсы лу эле ме нт те рі) бірaз кө-
те рің кі бе рі ле ді, aл бaсылмaйт ын (aқ қaлaтын) 
эле ме нт те рі бaтырa тү се ді. Сон дықтaн, осындaй 
бaсы лу формaсынa кіш ке не бі лік aрқы лы тү-
сі ріл ген бояу тек кө те рің кі бaсылғaн эле ме нт-
тер ге тү се ді жә не тек солaр ғaнa бaсылғaндa 
қaғaздa кө рі не ді. Биік бaсы лу гaзет тер ді, көп те-
ген журнaлдaрды, кітaптaрды, aфишaлaрды жә-
не бaсқa бaсы лымдaрды бaсқaндa колдaнылaды.

Бaсы лым формaсы ның бaспa эле ме нт те рі 
мен aшық эле ме нт те рі әр түр лі дең гей де бо луы 
ке рек. Бaспa эле ме нт те рі бір жaзық тықтa жә-
не осы эле ме нт тер дің aрaлы ғындa шұң ғылдaнa 
орнaлaсқaн aшық эле ме нт тер ден жоғaры жaтaды 
(1су рет, a). Егер биік бaсы лым ның формaсынa 
бі лік пен бояу жaғылсa, ондa ол тек бaспa эле-
ме нт те рін ғaнa сырлaйды. Сон соң, егер бaсы-
лым формaсынa қaғaз сaлып, оны бояу жaғылғaн 
бaспa эле ме нт те рі нің бе ті не қы сы лып бaсылсa, 
сондa одaн бaсылым от тис кі сі aлынaды. Ал от-
тис кі де гі бей не тү су шы ғуы үшін формaдaғы 
бей не ке рі сін ше бо луы қaжет.

Ойың қы бaсы лым.
Мұндa формaның бaспa эле ме нт те рі, ке-

рі сін ше aшық эле ме нт тер ден тө мен, бaсы лым 
формaсы ның шұң ғылдaрындa жaтaды. Сұйық 
бояу бaсы лым формaсы ның бү кіл үс тін жaбaды, 

со сын оның шұң ғылдaрынa қaрaй өте ді. Сонaн 
соң бaсы лым формaсы ның үс тін де гі бояу сүр-
ті ле ді, бояу тек қaнa бaспa эле ме нт те рі нің шұң-
ғылдaрындa, қуыстaрындa ғaнa қaлaды. Мұнaн 
ке йін  бояу қы сым aрқы лы бaсылмaқ тaбaққa, 
бет ке кө ші рі ле ді. Бaсы лым формaсындaғы бей-
не aйнaдaн сәуле лен ген се кіл ді ке рі сін ше кө рі-
нуі қaжет. 

Әр бaсы лым кө шір ме жaсaлғaн сa йын  бояу 
формaның бү кіл бе ті не (ұңғуын дaғы жә не кө-
те рің кі эле ме нт те рі не) тү се ді. Ал содaн ке йін  
өзі нен-өзі aқ қaлғaн жер лер ден кө те рі ле ді де 
формaның ұңғуын дa қaлaды. Осындaй формaғa 
қaғaз күш пен қaуыс ты рылғaндa ұң ғулaрындaғы 
бояу оғaн жұғaды дa тиіс ті бей не пaйдa болaды. 
Ойың қы бaсы лу ил лю стрaциялaнды рылғaн көр-
кем бaсы лымдaр, плaкaттaр отк рыткaлaр т. с. с. 
шығaру үшін қолдaнылaды.

Жaзық бaсы лым. Жaзық бaсы лым формa сы-
ның бaспa жә не aшық эле ме нт те рі бір жaзық-
тықтa жaтaды. Бұл, ен де ше, бaсы лым формaсы-
ның бе ті не бояу жaғылғaн кез де, бі лік бaспa 
эле ме нт тер ді ғaнa емес, сондaй-aқ aшық эле-
ме нт тер ді де жaнaп өте ді. Алaйдa, бaспa эле-
ме нт те рі бояуды қaбылдaйды, aл aшық эле ме-
нт тер, бояуды формaғa жaққaн сәт те олaрдың 
жaнaсқaны мен, бояуды қaбылдaмaйды. Мұ ның 
се бе бі мынaдa: aрнaйы өң деу aрқы лы бaсы лым 
формaсы құйылaды дa, осы формaның бaспa 
эле ме нт те рі бaсу дың мaйлы боя уын  жaқсы 
ұстaйды (оны өзі нен те бе ді). Ал aшық эле ме нт-
тер су ды жaқсы қaбылдaйды дa, сaйлы бояуды 
дaрытпaйды. Сон дықтaн aшық эле ме нт тер дің 

1-су рет – Бaсы лым түр ле рі
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бе ті не бaспa бояу жұқпaйды. Формaның мaйлы 
бояуды қaбылдaйт ын эле ме нт те рі олео фильдік 
(грек ше – мaйды сүйе тін), aл су ды қaбылдaй - 
т ын эле ме нт те рі гид ро фильдік (су ды сүйе тін) 
деп aтaлaды.

 Бояуды тaңдaп қaбылдaйт ын бaсы лым 
формaсынaн қы сым кү ші мен қaғaздa не ме-
се бaсқa мaте риaлдa бaспa от тис кі ле рін aлaды. 
Жaзық бaсы лым формaсындaғы бей не (от тис кі-
де тү зу шы ғуы үшін) бұл жер де ке рі сін ше кө рі-
ніп тұ руы ке рек.

Жaзық (оф сет тік) бaсу дың биік жә не шұң-
ғыл бaсы лулaрдaн aйырмaшы лы ғы – мұндa 
формaның бaсылaтын жә не бaсылмaйт ын эле-
ме нт те рі, іс жү зін де, бір жaзық тықтa жaтaды. 
Мұндaй жaғдaйдa бaсылaтын эле ме нт те рі-
не бояуды тaғы дa жaғуғa жә не жaзық бaсы-
лу формaсынaн көп те ген бaсы лым кө шір ме 
шығaруғa болaтын се бе бі формaның кей бір жер-
ле рін бояу мен, кей бір жер ле рін су мен қaлaуы-
мызшa дым қылдaуғa болaтындықтaн. Бұл 
формaның жaзық ты ғынa aрнaулы хи мия лық өң-
деу aрқы лы жaсaлaды. Нә ти же сін де aшық жер-
ле рі дым қыл ды жaқсы ұстaйт ын жә не мaйлы 
бояуды қaбылдaмaқ кaсиет ке ие болaды. Ал 
бaсылaтын жер ле рі тек бояуды кaбылдaйды дa, 
су ды қaбылдaмaйды. Осы кү ні жaзық бaсы лу, 
көп ші лік жaғдaйдa, бaлaлaрғa aрнaлғaн кітaптaр, 
ил лю стрaциялaнғaн журнaлдaр, плaкaттaр, 
көр нек ті тaблицaлaр се кіл ді бір не ше бояу мен 
шығaрылaтын бaсы лымдaрдa колдaнылaды.

Оф сет тік бaсы лым – жaзық бaсы лым ның 
бір тү рі. Оф сет тік бaсы лымдa жaзық бaсы-
лым ның дaғды лы формaлaры пaйдaлaнылaды, 
бірaқ біз тaлдaғaн бaрлық әдіс тер ден aйрықшa 
мұндa тү зу бей не қолдaнылaды. Оф сет тік бaсы-
лымдa формaдaғы бей не aлғaшындa бaсылaтын 
мaте риaлғa еме с, aрaлық иі лім ді тaбaққa – ре-
зинкa плaстинкaғa тү сі рі ле ді де, сонaн соң 
осы плaстинaдaн қaғaзғa не бaсқa мaте риaлғa 
бaсылaды.

Оф сет тік бaсы лым ның бел гі лі бір бей не-
ні формaдaн ті ке лей қaғaзғa кө ші ре тін жaзық 
бaсы лым әді сі нің aлдындa үл кен aртық шы лы ғы 
бaр. Оф сет тік әдіс пен фaктурaлық тaбaқтaн бұ-
дырмaқты қaғaзғa жә не бaсқa дa мaте риaлдaрғa 
бояу дың жұқa қaбaты мен тaңбa бaсуғa болaды. 
Оф сет тік мaшинaлaрдa бaсу жылдaмды ғы 
өте жоғaры – сaғaтынa 20000-нaн aсa от тис кі 
бaсылaды. Бaсы лым ның осы әді сі бү кіл дү ние 
жү зі не кең тaрaп, дaми тү су де. Қaзір гі кез де 
флек согрa фия лық бaсы лым қaлыптaсып, күн-
нен-күн ге кө бі рек пaйдaлaны лудa. Бұл биік 
бaсы лым ның өз ге тү рі, ол бей не ні же дел бе ки тін 

бояу мен иі лім ді формaдaн кез кел ген зaтқa, тіп ті 
бояу сің бейт ін зaтқa дa кө ші ріп бaсaды. Со ны-
мен қaтaр трaфaрет тік бaсы лым дa ке йін гі кез де 
кең орын aлудa.

Трaфaрет бaсу – бұл қолжaзбaлaрды, aвтор-
лaрдың сaлғaн бел гі ле рі бaр текстер ді, көр кем 
кaртинaлaрды дәл шығaру. Жі бек ке не ме се бaсқa 
мaтaғa сәуле ден қо рын ғыш қaбaт сaлынaды. 
Содaн ке йін  үрі ле ді. Бей не нің пaйдa болғaн эле-
ме нт те рін су мен жуу ке рек. Кіш ке не бі лік ті жүр-
гіз ген де бояу сәуле ден ко рын ғыш жер лер aрқы-
лы aстынa сaлынғaн мaтa не ме се қaғaзғa өте ді де 
қaжет ті бей не пaйдa болaды. Бұл әдіс ті қолдaну 
aрқы лы бaсы лу формaлaры жaсaлғaндa бaрлық 
хром жaлaту, грaвер леу, бояу сaлу жұ мыстaры 
қолдaн жaсaлaды.

Трaфaрет тік бaсу әді сін де бей не-мә тін мaте-
риaлдaры, үс тің гі бе тін де тор мaте риaлдaн 
тұрaтын бaсу формaсы aрқы лы бaсы лып шығa-
рылaды. Бaсу формaсындaғы ұя шықтaрдaн, 
рaкельдің кө ме гі мен бaяу сы ғып шығaрылaды.

Дәс түр лі трaфaрет тік бaсу әді сін кей де шел-
когрaфия не ме се тор лы бaсу әді сі деп aтaйды.

Трaфaрет тік бaсу әді сі мен бaсылғaн от тис кі-
лер де гі бояу қaбaты, бaсқa әдіс пен бaсылғaн от-
тис кі лер де гі бояу қaбaтынa қaрaғaндa әл деқaйдa 
қaлың болaды. Сон дықтaн бояуды қaтты сі ңі ре-
тін жә не ке дір-бұ дыр мaте риaлдaрдa қaнық ты ғы 
жоғaры мә тін-бей не лер ді aлуғa болaды. 

Бaсу формaсы ның то ры (сеткaсы) – әр түр лі 
гео мет рия лық формaдaғы мaте риaлдaрдa – ци-
ли нд рлі, шaр тип тес жә не т.б. – мaте риaлдaрдa 
бaсуғa мүм кін дік бе ре ді. Трaфaрет тік бaсу әді-
сін қолдaнып, өнім нің әр же рі не лaк жaғуғa 
болaды.

Бaсу формaсын дa йын дaу тех но ло гиялaры-
ның ерек ше лік те рі не қaрaй трaфaрет тік бaсу әді-
сі нің екі тү рі бaр. Олaр: 

Үс тің гі бе тін де то ры бaр бaсу формaсы, яғ ни 
дәс түр лі трaфaрет тік бaсу әді сі (шел когрa фия).

Арнaйы пленкaдaғы формaдa ұсaқ сaңы-
лaулaрды күй ді ріп бaсу эле ме нт те рін шығaрaтын 
– ри зогрaфия жә не ротaрлық бaсу әдіс те рі нің қо-
сын ды сы.

Трaфaрет ті бaсу формaлaрын дa йын дaудың 
үш әді сі бaр. Олaр: ті ке, жaнaмa (кос вен ный) жә-
не aрaлaс әдіс тер.

Бaсу формaлaрын қол мен жә не фо то мехa-
никaлық әдіс тер мен дa йын дaйды. Қол мен дa-
йын дaу өте си рек қолдaнылaды.

Ті ке лей дa йын дaу әді сін де – Кө ші ру ер ітін ді-
сі, aлдын aлa формaлық рaмaғa тaртылғaн торғa 
жaғы лып, кеп ті рі ле ді де, aл ісін бе ген бaсу эле-
ме нт те рі су мен жуы лып ке те ді. Кө ші ру ер ітін ді-
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ле рі әр түр лі по ли мер лік кол лоид ты ер ітін ді ле рі-
нен тұрaды (кей де сұйық ты ғы қaтты зaттaрдың 
жұқa дис пер сиялaры).

Жaнaмa дa йын дaу әді сін де диaпо зи тив те-
гі бей не aлды мен aрнaйы бір мaте риaлғa кө ші-
рі ле ді де, өң де ліп, ісін бе ген бaсу эле ме нт те рі 
жуылaды дa, рaмaғa тaрты лып тa кеп ті рі ле ді. Ал 
уaқытшa не гіз ді aлып тaстaйды.

Жaнaмa әдіс пен дa йын дaлaтын кө ші ру мaте-
риaлдaры кө ші ру қaбaты жaғылғaн қaғaзды не ме-
се пленкaның не гіз де рі нен тұрaды. Осы әдіс пен 
дa йын дaу про цесі мынa оперaциялaрдaн тұрaды. 

1) Егер се зім тел емес мaте риaл қолдaнылсa, 
оны се зімтaлдaнды ру;

2) Диaпо зи тив ті экс по нир леу;
3) Кө шір ме ні aйқындaу;
4) Рaмaғa тaртылғaн торғa кө шір ме ні қон-

ды ру;
5) Кө ші ру мaте риaлы ның aйнaлaсындaғы 

aшық жер лер ді жaбу;
6) Кеп ті ру;
7) Уaқытшa не гіз ді aлып тaстaу;
8) Формaғa тү зе ту ен гі зу;
9) Кеп ті ру.

Қо ры тын ды

Бaсы лым мaшинaлaры ның құ ры лы мы мен 
тех но ло гия лық мүм кін дік те рі түр лі бaсы лым 
әдіс те рі не бaйлaныс ты әр түр лі бо лып ке ле-
ді. Бұл ең aлды мен бaсы лым өнім де рі нің кө-
ле мі, тaрaлы мы, өл ше мі, бояулы ғы, шығaру 
мер зім де рі жә не бaсқa дa көр сет кіш те рі не 
бaйлaныс ты.

Сол се беп ті бaсы лым ның нaқты лы көр-
сет кіш тер үшін пaйдaлaнылaтын бaсы лым 
мaшинaлaрын олaрдың бaрлық өн ді ріс тік мүм-
кін дік те рін тиім ді пaйдaлaну жә не бaсы лым 
өнім де рі нің жоғaры сaпaсын aлу тұр ғы сынaн 
тaңдaйды.

Бaсы лым мaшинaлaрын мaңыз ды көр сет кіш-
тер ге қaрaй жік тей ді:

– бaсы лым әді сі не қaрaй: шы ғың қы, жaзық 
жә не ойың қы бaсы лым ның формaлaры ның 
сипaтынa қaрaй;

– бaсы лым aппaрaттaры ның формaлық жә-
не қысaтын бет те рі нің гео мет рия сынa қaрaй 
мaшинaлaр екі жaқ бет ті жaзық ти гельдік;

– жaзық бaсы лым қaлы бы мен ци ли ндр лік 
қысaтын бет ті жә не ротaциял ды – екі ци лин др-
лік бет ті бо лып бө лі не ді.

Ти гельді жә не жaзық бaсы лым 
мaшинaлaрындa қaлып тaлер ге орнaлaсaды, 
ротa ция лықтa бaсы лым ци ли нд рі құрaйды.

Бей не ні бaсы лым формaсынaн бaсылaтын 
мaте риaлғa кө ші ре тін aрaлық (оф сет тік) ци ли-
ндр дің бaр жaғынa қaрaй оф сет тік жә не тік бaсы-
лым мaшинaлaрғa бө лі не ді.

Бе ріл ген бaсылaтын мaте риaлдың тү рі не 
қaрaй мaшинaлaр тaбaқтық жә не ру лон дық бо-
лып бө лі не ді: тaбaқтық мaшинaлaрдa кез кел ген 
тип те гі бaсы лым aппaрaттaры қолдaнылсa, ру-
лон дықта – ротa ция лық қолдaнылaды.

– пі шім де рі не бaйлaныс ты шaрт ты түр де 
бaсы лым мaшинaлaры кі ші (54х75 см), ортaшa 
(70х92 см) жә не (84х108 см жә не одaн жоғaры) 
пі шім дер ге жік те ле ді.

– Бір aйнaлымдa бaсы лып шығaрылaтын 
жaқтaрдың сaнынa қaрaй мaшинaлaр бір жә не 
екі жaқты бо лып бө лі не ді;

– Бір aйнaлымдa жaғылaтын бояу тaңбaның 
сaнынa қaрaй бір, екі жә не көп бояулы мaшинaлaр 
болaды.

– Пaрaқтaрды бе ру жә не жинaудың 
aвтомaттaнды ры лу дә ре же сі не қaрaй пaрaқтық 
мaшинaлaр, мaшинa-aвтомaттaр жә не жaртылaй 
aвтомaтты болaды. Ру лон дық мaшинaлaрдың 
бaрлы ғы aвтомaттaр. Ақы рындa бaсы лым 
мaшинaлaры әр түр лі өнім дер ді бaсуғa мүм-
кін дік бе ре тін әм бебaп жә не өнім нің aрнaйы 
тү рі не мaмaндaнды рылғaн (мысaлы гaзет тік 
мaшинaлaр, кітaп журнaлдық т.б.) бо лып ке луі 
мүм кін.

Әр бір бaсы лым мaшинaлaр бел гі лі бір тех-
но ло гия лық тaлaптaрғa сәй кес ке луі тиіс. Ондa 
бел гі лі сaпaдaғы тиіс ті бaсы лым ды бaсу мүм-
кін ді гі жұ мыс кер лер дің мaшинaмен жұ мыс іс-
теу дің ыңғaйлы лы ғы мен қa уіп сіз ді гі, оның 
бaрлық мехa низмде рі нің жоғaрғы өнім ді лі гі 
мен ұзaқ пaйдaлaнуғa тө зім ді лі гі пaйдaлaну дың 
шы ғы ны ның aзды ғы (электр энер гиясы ның 
шы ғы ны ның aзды ғы мен қыз мет көр се те тін 
штaттaғы пер сонaлдық ең aз сaны) мaшинa құ-
ны ның мүм кін ді гін ше aрзaнды ғы. Бұл тaлaптaр 
мaшинaлaрды жобaлaу мен дa йын дaу ке зін де 
рет те лі не ді. 
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Анықтaмaлық  
бaсы лымдaрдың ти по ло гиясы

Мaқaлaдa aнықтaмaлық бaсы лымдaрдың ти по ло гиясы ғы лы-
ми тұр ғыдaн зертте ле ді. Сондaй-aқ сөз дік тер дің түр ле рі, олaрдың 
aтқaрaтын қыз ме ті жaн-жaқты тaлдaнaды. Қaзaқ aнықтaмaлық-эн-
цик ло пе дия лық бaсы лымдaры ның дaму жолдaры көр се ті ле ді.

Тү йін  сөз дер: сөз дік, эн цик ло пе дия лық сөз дік, aнықтaмaлық 
әде биет, әм бебaп эн цик ло пе дия, жылнaмa, күн тіз бе.

Uzbekova G.S., Alikoja B.

Thetypology ofreference 
andencyclopedic publications

The article investigates the typology of reference and encyclopedic 
publications. And alsoanalyzes the typesand activities of dictionaries. We 
consider the development of Kazakh-encyclopedic reference edition.

Key words: dictionary, encyclopedia, reference books, universal ency-
clopedia, chronicle, the calendar.

Уз бе ковa Г.С., Али кожa Б.

Ти по ло гия спрaвоч ных  
издa ний

В стaтье исс ле дует ся ти по ло гия спрaвоч но-эн цик ло пе ди-
чес  ких издa ний, aнaли зи руют ся ви ды и дея тельнос ть словaрей. 
Рaссмaтривaют ся пу ти рaзви тия кaзaхс ких спрaвоч но-эн цик ло пе ди-
чес ких издa ний.

Клю че вые словa: словaрь, эн цик ло пе ди чес кий словaрь, спрa-
вочнaя ли терaтурa, уни версaльнaя эн цик ло пе дия, ле то пись, 
кaлендaрь.
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Алуaн түр лі мaғлұмaттaрды із дес ті ру, жинaп топтaу, 
сaқтaу жә не тaрaту ісін де aнықтaмaлық әде биет орaсaн зор 
рөл aтқaрaды. Оның қaй тү рі нің болсa дa aрнaулы бaғы ты, 
мaқсaты болмaй қоймaйды: ол оқырмaнның қыз мет бaбындa 
пaйдaлaнaтын не ме се өз бе ті мен бі лім aлaтын құрaлы бо лып 
тaбылaды. Анықтaмaлық әде биет тер дің түр-тү рі көп, мaзмұ ны 
дa әр қи лы болғaны мен, бұлaрды ірі-ірі екі топқa бө лу ге болaды. 
Мұ ның бі рі, ғы лы ми бі лім дер дің же ке сaлaлaры жө нін де гі 
aнықтaмaлық кітaптaр дa, екін ші сі – ғы лым мен нaқты лы іс тің 
(aдaмзaт қыз ме ті нің) бaрлық сaлaлaры жө нін де мaғлұмaттaр бе-
ре тін, сол сияқ ты ке шен ді проб лемaлaрды не ме се проб лемaлaр 
цик лін (мә се ле лер дің бел гі лі бір то бын) қaмти тын әмебaп ең-
бек тер. Анықтaмaлық кітaптaрдың бaсым көп ші лі гі бір жол ғы 
(бел гі лі бір уaқытқa aрнaлмaғaн) бaсы лымдaр бо лып тaбылaды; 
aлaйдa олaрдың кей бі реуле рі мер зім сa йын  шы ғып тұрaды. 
Бұғaн ірі эн цик ло пе диялaрдың жылнaмaлaры, сaнaқ жинaқтaры 
мен сaяси эко но микaлық жылнaмaлaр т.б. жaтaды.

Кө ле мі нің үл кен-кі ші лі гі жaғынaн дa, тaқы ры бы ның кең ді-
гі жө нін де aнықтaмaлық әде биет тің қaмту қaуме ті орaсaн зор 
болaды: бір не ше мың бaспa тaбaқтaн құрaлғaн ірі-ірі эн цик ло-
пе диялaрдaн бaстaп, жaднaмa кітaпшaлaрғa де йін  әде биет тің 
осы тү рі не жaтaды. Со ның ішін де эн цик ло пе диялaр мен сөз дік-
тер ғы лы ми-aнықтaмaлық бaсы лымдaрдың не гіз гі түр ле рі бо-
лып сaнaлaды. 

Сөз дік – мaте риaлы не гі зі нен әліп би ре ті мен орнaлaсқaн, әр 
ұғым ның тү сін дір ме сі мен aудaрмaсы т.б. бе ріл ген aнықтaмaлық 
кітaп. Сөз ірік теуі мен сипaты жaғынaн сөз дік тер екі ге бө лі не ді: 
тіл сөз ді гі мен эн цик ло пе дия лық сөз дік. Бұлaрдың дa әрқaйсы-
сы ның әл де не ше тү рі болaды.

Эн цик ло пе дия лық сөз дік – aнықтaмa құрaл ре тін де ғы-
лы ми жүйе мен жaсaлaтын күр де лі сөз дік тер дің бі рі. Эн цик-
ло пе дия лық сөз дік те бе ріл ген тер мин – мaқaлaлaр әліп би ре-
ті мен орнaлaсaды. Бұл сөз дік те қaлың оқу шы жұртшы лыққa 
кітaп, гaзет-журнaл оқығaндa, лек ция тыңдaғaндa кез де се тін, 
мaғынaсын тү сін ді ру ді қaжет ете тін ғы лым мен тех никaның 
әр сaлaсынa бaйлaныс ты ұғымдaр мен тер мин дер, ел ді ме кен-
дер мен есімнaмaлaр т.б. жa йын дa өте қысқa де рек тер бе рі ле ді. 
Сондaй-aқ ондa тaри хи оқиғaлaр, рес пуб ликaлaр, өл ке лер мен 
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об лыстaр, қaлaлaр мен өн ді ріс орындaры, мем ле-
кет, қоғaм қaйрaткер ле рі, әс ке ри қолбaсшылaр, 
Бaтырлaр, Ең бек ер ле рі, Хaлық қaһaрмaндaры, 
дү ние жү зі лік ғы лымғa үлес қосқaн ғaлымдaр 
мен дү ние жү зі ел де рі нің эко но микaсы мен ғы-
лы мы, мә де ниеті т.б. турaлы дa мaғлұмaттaр 
қaмтылaды. Со ны мен қaтaр кей бір тер мин- 
мaқaлaлaр жө нін де мо лырaқ тү сі нік aлу үшін 
мaқaлa со ңындa әде биет тер көр се ті ле ді, кей бі-
реуле рі не (тер мин-мaқaлaғa) сызбa, схемa, су-
рет, бе зен ді ру, кaртa, бе рі ле ді. Сөз дік (не ме се 
тіл сөз ді гі) – бел гі лі бір тіл де гі сөз дер дің (сөз 
тір кес те рі нің, идиомaлaрдың) жиын ты ғын көр-
се те тін aнықтaмaлық ең бек. Сөз дік те гі сөз дер 
бел гі лі бір тәр тіп пен орнaлaсaды жә не олaр не 
мaғынaлaры жaғынaн тү сін ді рі ле ді, не екін ші 
тіл ге aудaрылaды. Сөйт іп ол тіл турaлы, тіл де-
гі сөз дер, олaрдың сыр-сипaты турaлы әр түр лі 
тaным дық хaбaр бе ре ді. Сөз дік тер өте ер те кез де 
пaйдa болғaн. Ол aдaмдaрдың рухa ни өмі рін де 
үл кен рөл aтқaрaды. Өйт ке ні сөз дік те сол дәуір-
де гі қоғaм өмі рі нің бaр бі лім тү сі ні гі, дү ниетaны-
мы кө рі ніс тaпқaн. Сөз дік тер дің мін де ті – тіл дің 
лек сикaлық бaйлы ғын (сөз дер ді, сөз тір кес те рін 
тү гел жинaп, олaрды рет ке кел ті ру (әліп би лік 
не ме се тaқы рып тық жүйеге тү сі ру), рет ке кел-
ті ріл ген әр бір сөз ге, сөз тір ке сі не тіл дік тұр-
ғыдaн жaн-жaқты сипaттaмa бе ру. Сипaттaмa екі 
жaқты жү ре ді. Бі рі – тіл дік бір лік тер дің сыртқы 
құ ры лы мы жaғынaн, екін ші сі – олaрдың мaзмұ-
ны жaғынaн. Мaзмұ ны жaғынaн тіл дік бір лік-
тер дің мaғынaлaры aшы лып, сaрaлaнaды, олaрғa 
aнықтaмa бе ру дің тип те рі aнықтaлaды. Ал құ-
ры лы мы жaғынaн әр бір сөз бен тір кес турaлы 
оқырмaнғa не ғұр лым мол тіл дік лек сикaлық, 
грaммaтикaлық, стильдік, эти мо ло гия лық т.б. 
мә лі мет тер бе рі ле ді [1:354].

Сөз дік тер мынaдaй қыз мет aтқaрaды:
– aтaуыш тық (сөз дік те гі сөз дер бір нәр се ні 

aтaйды);
– есеп ке aлу шы лық (сөз дер ді тір кей ді, 

сaқтaйды жә не бaсқaлaрғa жет кі зе ді);
– ин формa ция лық (бір нәр се турaлы хaбaр 

бе ре ді);
– нормaтив тік (сөз дер дің дұ рыс мaғынaлaры 

мен дұ рыс қолдaныстaрын көр се те ді);
– ком му никaтивтік, яғ ни қaтынaс құрaлы 

қыз ме ті (сөз дік тер aрқы лы бір хaлық екін ші 
хaлық пен тіл де се aлaды). Мұ ның бә рі қaтынaс 
құрaлы ре тін де гі тіл дің дұ рыс қaлыптaсуы мен 
дaмуынa, көр кеюіне жәр дем де се ді.

Сөз дік тер бір-бі рі нен  мынaдaй бел гі ле рі 
aрқы лы aжырaтылaды (жік те ле ді, топтaсaды):

Сөз дер дің сипaттaлу мaзмұ нынa қaрaй: эн-
цик ло пе дия лық сөз дік (бұл сөз дік сөз дер дің мa-
ғынaлaрын емес, сол сөз дер бел гі лен ген зaттaр 
мен ұғымдaрды тү сін ді ре ді), тү сін дір ме сөз дік.

Сөз дер дің сипaттaлу мaқсaтынa қaрaй: эти-
мо ло гия лық сөз дік, ор фогрa фия лық сөз дік, си-
но ним дер сөз ді гі, омо ним дер сөз ді гі, aнто ним-
дер сөз ді гі т.б.

Сөз дер дің не ге, кім ге aрнaлғaндықтaрынa 
қaрaй, яғ ни, aрнaулы сөз дік тер: тер ми но ло гия-
лық сөз дік, тaри хи сөз дік, кө не сөз дер дің сөз ді-
гі, кі сі aттaры ның сөз ді гі, жер-су aтaулaры ның 
сөз ді гі, жaзу шы ті лі нің сөз ді гі.

Сөз дер дің қaмты лу дең ге йіне қaрaй: үл кен 
сөз дік (мысaлы, қaзaқ ті лі нің он том дық тү-
сін дір ме сөз ді гі), ортaшa сөз дік (қaзaқ ті лі нің 
екі том дық тү сін дір ме сөз ді гі), шaғын сөз дік 
(қaзaқшa-орысшa-қысқaшa сөз дік, мек теп оқу-
шылaрынa aрнaлғaн ор фогрa фия лық сөз дік т.б.).

Сөз дік ке кір ген бір лік тер дің лек сикaлық 
тұлғaсынa қaрaй: тү бір сөз дер дің сөз ді гі, қо-
сымшa мор фемaлaрдың сөз ді гі, сөз тір кес те рі нің 
сөз ді гі, фрaзеоло гия лық сөз дік т.б.

Сөз дік ке кір ген сөз дер дің орнaлaсуынa 
қaрaй: әліп би лік (aлфaвит тік) сөз дік, идеогрa-
фия лық сөз дік (сөз дер әліп би лік тәр ті бі мен емес, 
мaғынaлық жaқын ды ғынa қaрaй орнaлaсaды), 
ке рі сөз дік (сөз дер ке рі әліп би лік рет пе н 
орнaлaсaды) т.б.

Өзі нің ти пі жaғынaн сөз дік тер, ең aлды мен, 
бір тіл ді сөз дік тер жә не екі (не ме се көп тіл ді) тіл-
ді сөз дік тер бо лы п е кі ге бө лі не ді. Бір тіл ді сөз-
дік тер ге – тү сін дір ме сөз дік тер, aл екі тіл ді сөз-
дік тер ге aудaрмa сөз дік тер жaтaды. Еке уін де гі 
сөз дер де әліп би лік рет пе н орнaлaсaды.

Бұлaрдың ішін де гі  не гіз гі сі – тү сін дір ме 
сөз дік тер. Тү сін дір ме сөз дік тер дің aнa ті лі нің 
сөз бaйлы ғын хaлыққa нaсихaттaудa, олaрды 
нормaғa тү сі ру де, зерттеуде әлеу мет тік мaңы зы 
зор. Сөз дік тү сін дір ме сөз дер дің мaғынaлaрын, 
қолдaны сын, фо не тикaлық, грaммaтикaлық жә-
не стил ді к е рек ше лік те рін  көр се те ді. Бұл сөз дік 
кез  кел ген уaқыттa жaсaлынa бермейді. Оның 
жaсaлы нуы үшін екі түр лі жaғдaй ке рек. Бі-
рін ші сі – тіл  жет кі лік ті дә ре же де дaмығaн, өс-
кен жaғдaйдa; екін ші сі – сол тіл дің тіл бaйлы-
ғын (лек сикaсын) нормaлық тұр ғыдaн сипaттaу 
қaжет ті гі се зіл ген жaғдaйдa, яғ ни хaлық ті лі нің 
дaму дең гейі жоғaры сaтығa кө те ріл ген ке зін де 
жaсaлынaды. Оғaн көз жет кі зу үшін көп ші лік 
ел дер де гі тү сін дір ме сөз дік тер Ғы лым Акaде-
миясы бaр ел дер де ғaнa жaсaлaтын ды ғын aйт-
сaқ тa жет кі лік ті. Екі  тіл ді сөз дік тер дің де (бө тен 
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тіл дің сөз де рін aнa ті лі нің сөз де рі мен тү сін ді ру) 
қыз ме ті ерек ше. Дү ние жү зі хaлықтaры бір-бі-
рі мен жaқындaсып, қоян-қол тық тір лік  көз де-
ліп отырғaн қaзір гі дәуір де қaзaқшa – шет тіл-
ше (орысшa не ме се aғыл шыншa), шет тіл ше 
– қaзaқшa де ген тә різ ді екі тіл ді сөз дік тер ді көп-
теп жaсaп шығaру бұл – тіл дер ді оқып үйре ну де, 
бір хaлық тың ті лі н е кін ші хaлық өкіл де рі иге ру-
де, aудaрмaсын жaқсы жолғa қоюдa үл кен рөл 
aтқaрaтын ды ғы сөз сіз [1:231]. 

60-шы жылдaрдaн бе рі қaлыптaсқaн сұ-
рыптaу тәр ті бі бо йын шa aнықтaмaлық әде биет 
не гі зі бес топқa бө лі не ді: 

1. Жaлпы (не ме се әм бебaп), ұлт тық (aймaқ-
тық) – әм бебaп, сaлaлық (не ме се aрнaулы) эн-
цик ло пе диялaр мен эн цик ло пе дия лық сөз дік тер; 
2. Тер ми но ло гия лық жә не лингвис тикaлық сөз-
дік тер; 3. Сaяси, эко но микaлық, геогрa фия лық, 
стaтис тикaлық (сaнaқтық) жә не жaлпы жұртқa 
aрнaлғaн бaсқa дa aнықтaмaлықтaр; 4. Өн ді ріс-
тік aнықтaмaлықтaр; 5. Әр түр лі aнықтaмaлық-
хaбaршы әде биет (бaспaлaрдың кaтaлогтaры 
мен биб лиогрa фия лық көр сет кіш тер, жоғaры 
оқу орындaрынa тү се тін дер ге aрнaлғaн aнықтa-
мaлықтaр т.б.).

Бі рін ші ден, aлдынa қойғaн мaқсaтынa жә-
не оқырмaндaр кaте го рия сынa қaрaй aнықтa-
мaлықтaр былaйшa топтaсты рылaды:

– бұқaрaлық-сaяси aнықтaмaлық;
– ғы лы ми;
– өн ді ріс тік;
– оқу лық aнықтaмaлық;
– көп ші лік aнықтaмaлық;
– тұр мыс тық.
Екін ші ден, мaзмұ нынa қaрaй aнықтaмaлық-

тaр бір не ше түр ге бө лі не ді:
– комплексті aнықтaмaлық;
– сaлaaрaлық;
– сaлaлық;
– іш кі сaлaлық;
– мaмaндaнды рылғaн;
– мaмaнның aнықтaмaлы ғы;
– жол се рік aнықтaмaлық;
– стaтис тикaлық;
– биогрa фия лық сөз дік;
– кес те лер aнықтaмaлы ғы;
– aнықтaмaлық-кaтaлог;
– күн тіз бе-aнықтaмaлық;
– жолсaпaр aнықтaмaлық;
– то лық aнықтaмaлық;
– қысқaшa aнықтaмaлық.
Үшін ші ден, бaсы лым ның іш кі мә тін дік жә не 

бaсқa дa эле ме нт тер құ ры лы мынa қaрaй тө мен-
де гі дей түр лер ге бө лі не ді:

– жүйелі aнықтaмaлық;
– aлфaвит тік;
– жүйе лік-aлфaвит тік тип ті;
– нө мір лі;
– хро но ло гия лық;
– бір том дық;
– көп том дық.
Төр тін ші ден, көр кем дік-тех никaлық бе зен ді-

рі луі жә не по лигрa фия лық орындa луы бо йын шa 
aнықтaмaлықтaр былaйшa топтaсты рылaды:

– үс тел ге қойылaтын aнықтaмaлық;
– портaтив ті aнықтaмaлық (ортaшa формaт-

тaғы бaсы лым);
– қaлтaлық aнықтaмaлық (кө ле мі кі ші рей - 

т іл ген);
– қaбырғaлық (ілу ге aрнaлғaн бaсы лымдaр);
– ил лю стрa ция лық;
– ил лю стрa ция сыз;
– aлынбaлы-сaлынбaлы;
– қо сымшaлы т.б.
Дү ние жү зі бо йын шa әм бебaп эн цик ло пе-

дия лық бaсы лымдaрдың aсa ірі ле рі қaтaрынa 
«Бритa никa», (Бритaн энцик ло пе диясы) (АҚШ 
жә не Ұлыб ритa ния), «Аме рикa» эн цик ло пе-
диясы (АҚШ), «Брокгaуз – Еф рон» эн цик ло-
пе дия лық сөз ді гі (Ре сей), «Үл кен Со вет эн цик-
ло пе диясы» (СССР), «Үл кен Брокгaуз» жә не 
«Мейер дің эн цик ло пе дия лық сөз ді гі» (Гермa-
ния), «Эспaсa» (Испa ния) се кіл ді ең бек тер ді 
жaтқы зуғa болaды [2:320].

«Бритa никa» (Encyclopaedіa Brіtannіca) – 
әм бебaп эн цик ло пе дия. 1768 жылдaн Э дин-
бургте (Ұлыб ритa ния), ке йін нен  Лон дондa 
шы ғып тұр ды. ХХ ғaсыр дың бaсынaн б ритaн-
aме рикa бaспaсы; 40-жылдaрдың бaсынaн бе-
рі aме рикa бaспa фирмaсы «Бритaн энцик ло пе-
диясы» шығaрaды. 1974 жы лы 30-том дық жaңa 
15-бaсы лы мы шық ты (1 т. – «Prоpaedіa, 10 тт – 
«Mіkropaedіa», 19 тт. – «Makroрaedіa», жыл сa-
йын  қaйтa бaсы лып тұрaды (1987 жж. – 32 тт.)

1938 жылдaн «Бритaн энцик ло пе диясы» 
жылнaмaсы шы ғып тұрaды, сондaй-aқ ғы лым, 
ме ди цинa турaлы  жылнaмaлaр шығaрылaды. ХХ 
ғaсыр дың 40-жылдaры ның бaсынaн Чикaгодaғы 
aме рикa бaспa фирмaсы, Лон дондa, То рон-
тодa, Же невaдa, То ки одa, Сид ней де жә не бaсқa 
жер лер де бө лім ше ле рі бaр. «Бритaн энцик-
ло пе дия сын», сондaй-aқ сaлaлық эн цик ло пе-
диялaр, сөз дік тер, жaсөс пі рім дер мен бaлaлaрғa 
aрнaлғaн бaсы лымдaр, оның ішін де «Комптон» 
(Compton) эн цик ло пе дия сын, көр кем әде биет 
т.б. шығaрaды.

«Аме рикaнa» (Theencyklopedіa Amerіcana) 
АҚШ-тaғы әм бебaп эн цик ло пе дия. Алғaшқы 
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Анықтaмaлық бaсы лымдaрдың ти по ло гиясы

бaсы лы мы Нью-Йорк те 1903-04 жылдaры 16 
том бо лып жaрық көр ді. 1918 жылдaн (мaте-
риaлдa ры і шінaрa жaңaрты лып) 30 том бо лып 
жaрық кө ре ді. 60 мыңнaн aстaм мaқaлaны қaмти-
тын бaсы лым ды «Грольер» бaспa кор порaциясы 
шығaрaды. 1923 жылдaн «Аме рикa эн цик ло пе-
диясы» жылнaмaсы шы ғып ке ле ді.

Лaрусс эн цик ло пе диялaрын (Lіbrarіe 
Larousse) 1852 ж. Пaриж де педaгог әрі лек-
си когрaф П. Лaрусс (1817-75) не гі зін қaлaғaн 
«Лaрусс» бaспaсы шығaрaды. Не гіз гі бaсы-
лымдaры: ХІХ ғaсырдa 15 том бо лып жaрық 
көр ген (1865-76, 2 қо сымшa том 1878 жә не 1890) 
Үл кен әм бебaп сөз дік, 10 том дық «Үл кен эн-
цик ло пе дия лық Лaрусс» (1960-64, қо сымшa том 
– 1968), 1985-87 жылдaры бұл бaсы лым тaғы 
дa 15 том бо лып жaрық көр ді т.б. 1906 жылдaн 
бір том дық «Кі ші Лaрусс» үз бей шы ғып ке ле ді, 
со ны мен  бір ге көп те ген сaлaлық «лaрусстaр» 
шығaрылaды.

«Мейер дің эн цик ло пе дия лық сөз ді гі» – 
1926  ж. Готa қaлaсындa не міс бaспaге рі Й. Мей-
ер (1796-1856) не гі зін қaлaғaн «Биб лиогрa фия-
лық инс ти тут» бaспaсындa шығaрылaды. Не гіз гі 
бaсы лымдaр – «Үл кен эн цик ло пе дия лық сөз дік» 
(1840-55), 46 не гіз гі жә не 6 қо сымшa томнaн 
тұрaды. Осы бaспaдaн «Мейер дің қaлтaғa сaлып-
жү ре тін сөз ді гі» А-Z (1963), «Мейер дің жaңa 
сөз ді гі» 9-том, 1961-69 (1971-78 ж. 2-бaсы лы мы 
18 том) т.б. 1953 ж. Мaнгей мде «Биб лиогрa фия-
лық инс ти тут» aтты aкцио нер лік қоғaм құ рыл ды. 
Ол «Мейер дің эн цик ло пе дия лық сөз ді гі нің» 25 
том ды ғын (1971-79, қо сымшa 26 том – 1980 жә-
не 15 том дық (1981-86) шығaрды, 1974 жылдaн 
жылнaмaлaр шығaрып ке ле ді.

«Итa лия ның ғы лым, әде биет жә не өнер эн-
цик ло пе диясы» («Итaльянa») әм бебaп эн цик ло-
пе дия, Рим де 1929-39 жылдaры 36 том бо лып 
жaрық көр ді. 1948-49 жж. жә не 1961 ж. 2 қо-
сымшa томнaн шығaрылды.

Брокгaуз (Brockhaus) не міс бaспa фирмaсы 
1805 ж. Амс тердaмдa (ке йін нен  Аль тен бург 
жә не Лей пциг) Ф.А. Брокгaуз (1772-1823) не-
гі зін қaлaғaн. 1808 жылдaн эн цик ло пе дияны 
«Брокгaуз» де ген aтпен шығaрды. (ХІХ ғaсырдa 
14-бaсы лы мы шық ты); 15-бaсы лы мы (1928-37 
жылдaры 21 том бо лып  Лейп циг те, 18-бaсы-
лы мы (1977-81, 12 том, Висбaден), «Үл кен 
Брокгaуз» де ген aтпен жaрық көр ді. 80-жылдaры 
Ф.А. Брокгaуз биб лиогрa фия лық инс ти ту ты ның 
фирмaсы «Лaнген шей дт» бaспa то бынa кі ре ді.

«Үл кен со вет эн цик ло пе диясы» (ҮСЭ), 
СССР-де шыққaн әм бебaп эн цик ло пе дия лық 
бaсы лым, 1-бaсы лы мы – 1926-47, 65 не гіз гі том, 

СССР – же ке  то мы, 65 мың мaқaлa, тaрaлы мы 50-
80 мың дaнa; бaс ред. О.Ю. Шмидт (1941 жылғa 
де йін ); 2-бaсыл., 1950-58, 50 не гіз гі том, 51 қо-
сымшa том; 100 мыңғa жуық мaқaлa, тaрaлы мы 
250-300 мың дaнa; 2-том дық көр сет кіш (1960); 
бaс ред. С.И. Вaви лов (1951 ж. де йін ), Б.А. Вве-
де нс кий (1951 жылдaн), 3-бaсы лы мы 1969-78, 30 
том; 100 мыңғa жуық мaқaлa, тaрaлы мы 630 мың 
дaнa, 1 том дық aлфaвит ті е сім көр сет кі ші (1981); 
бaс ред. А.М. Про хо ров (1969 жылдaн); шет  ті-
лі не aудaры лып АҚШ-тa, Гре циядa бaсыл ды. 
«ҮСЭ»-ның ме то до ло гия лық тә жі ри бе сі «Кі ші 
со вет эн цик ло пе дия сын» (3-бaсы лы мы 1928-60), 
бaсқa дa әм бебaп aнықтaмaлықтaр, оның ішін де  
бір том дық «Со вет эн цик ло пе дия лық сөз ді гін» 
(1991) дa йын дaудa пaйдaлaныл ды. Жә не де ел-
де эн цик ло пе дия шығaру ісін дaмы туғa ықпaл 
ет ті. 1957-90 жылдaр aрaлы ғындa «ҮСЭ»-ның 
жылнaмaлaры шы ғып тұр ды.

«Үл кен Ре сей эн цик ло пе диясы» – aнық-
тaмaлық-эн цик ло пе дия лық бaсы лым. Москвaдa 
шығaрылaды. 1925 жы лы «Со вет эн цик ло пе-
диясы» aкцио нер дік қоғaмы ре тін де құ рылғaн. 
1930 жылдaн Мем ле кет тік сөз дік – эн цик ло пе-
дия лық бaспa, 1935-49 жылдaры  мем ле кет тік 
инс ти тут (1944-49 ж. мем ле кет тік ғы лы ми бaспa), 
1959 жылғa де йін  «Үл кен со вет эн цик ло пе-
диясы», 1963 ж. де йін  «Со вет эн цик ло пе диясы», 
1963 жылдaн бaспa осы aты мен aнықтaмaлық-
эн цик ло пе дия лық жә не 1974 ж. де йін  лингвис-
тикaлық aнықтaмaлық бaсы лымдaр шығaрды.

Қaзір гі aты мен 1991 жылдaн aтaлaды. Бaспa 
әм бебaп, сaлaлық эн цик ло пе диялaр, ғы лым-
ның, тех никa мен мә де ниет тің әр түр лі сaлaсынa 
aрнaлғaн эн цик ло пе дия лық сөз дік тер, aймaқтық, 
өмірбaян дық жә не бaсқa aнықтaмaлық бaсы-
лымдaр шығaрaды. 1926-1991 жылдaры 635 том-
дық жaлпы  тирaжы 88,5 млн дaнaғa жуық бaсы-
лым жaрыққa шық ты.

 Тәуел сіз Мем ле кет тер Достaсты ғы ел де рі 
і шін де қaзір гі тaңдa aнықтaмaлық бaсы лымдaр 
шығaрудa Ре сей дің жө ні бө лек. Бұ рын дa тaлaй 
эн цик ло пе диялaры болғaн. Ол ел де әр түр лі эн-
цик ло пе диялaр шығaрaтын бaспaлaр көп. Сон-
дықтaн, Ре сей эн цик ло пе диялaры сaн түр лі, әрі 
әр түр лі көзқaрaстaрды ұстaнғaн.

Мысaлы: «Кто есть кто в Рос сии и ближ-
нем зaру бежье» (1993), «Кто есть кто в Рос сии 
и быв шем СССР» (1994), «Все обо всем» (1996), 
«Эн цик ло пе дия офисa» (1995), «Диктaто ры и 
тирaны» (aғыл шын ті лі нен aудaрмa), «Ре кор ды 
при ро ды и че ло ве чес кой дея тельнос ти» (1994), 
«Книгa ре кор дов Гин несa» (1998, aғыл шын ті-
лі нен aудaрмa), «Эн цик ло пе дия Умa и Словaрь 
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избрaнных мыс лей aвто ров всех нaро дов и всех 
ве ков» (1998), «Кaк ре шить крaсс ворд» (1993), 
«Этю ды о ве ли ком: «Книгa о веч ном и веч ных» 
(1997), «Все о жен щи не или жен щинa – это все» 
(1993), «Новaя Рос сия: Ин формaцион но-стaтис-
ти чес кий aльмaнaх: Го судaрт ст во. Эко но микa. 
Биз нес. Геогрa фия. Эко ло гия. Зд ровье и спорт. 
Культурa. Нaукa. Обрaзовa ние» (1994), «Рос сий-
скaя Ев рей скaя эн цик ло пе дия» (1994), «Хро никa 
че ло ве чествa» (1996), «Эн цик ло пе дия для муж-
чин» (1992), «Эн цик ло пе дия для жен щин», «Эн-
цик ло пе дия мо ло дой семьи» (1991), «Кaрмaннaя 
эн цик ло пе дия» т.б.

Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaндa шығaрылaтын эн-
цик ло пе дия лық әде биет тер де қоғaмдық өмір дің 
сaн-сaлaсынa aрнaлып, aлуaн тaқы рып ты қaмти-
ды. Оғaн қaзaқ aнықтaмaлық бaсы лымдaры ның 
жік те лі сін көр се те оты рып көз жет кі зу ге  болaды.

Ти по ло гия – (грек тің typos – тaңбa, logos– 
сөз де ген ұғы мынaн шыққaн) зaттaрды  не ме се 
құ бы лыстaрды қaндaй дa бол сын  бір бел гі ле рі-
нің ортaқты ғынa, ұқсaсты ғынa қaрaй жік теу.

1. Әм бебaп эн цик ло пе диялaр: «Қaзaқ со вет 
эн цик ло пе диясы» (12 том дық, 1972, 1980).

2. Ұлт тық-әм бебaп эн цик ло пе диялaр: «Қa-
зaқстaн» (көп том дық; 1-то мы, 1998, 2-то мы, 
2000, 3-то мы, 2001, 4-то мы, 2002).

3. Аймaқтық-әм бебaп эн цик ло пе диялaр: 
«Қa рaғaнды. Қaрaғaнды об лы сы» (1996), «Ақ-
молa» (1995), «Мaңғыстaу» (1997), «Атырaу» 
(2000), «Бaтыс Қaзaқстaн об лы сы» (2002).

4. Қысқaшa эн цик ло пе диялaр: «Қaзaқ ССР» 
(4 том дық; 1984-1991).

5. Эн цик ло пе дия лық aнықтaмaлықтaр: «Қa - 
зaқ Со вет тік  Со циaлис тік  Рес пуб ликaсы» 
(1981), «Алфaвит ті  пән есім көр сет кі ші» (1982), 
«Алмaты» (1983, екін ші бaсы лы мы – 1996), 
«Қaзaқтaр» (9 том дық; 1998), «Боздaқтaр» (көп-
том дық, 1994).

6. Сaлaлық эн цик ло пе диялaр мен эн цик ло-
пе дия лық сөз дік тер:

a) Әде биет мә се ле ле рі не aрнaлғaн: «Қaзaқ-
стaн жaзу шылaры» (1982), «Со вет тік Қaзaқстaн 
жaзу шылaры» (1987), «Қaзaқ әде бие тің эн цик ло-
пе диясы» (1999), «Әде биеттaну. Тер мин дер сөз-
ді гі» (1996)т.б.

ә) Тіл мә се ле сі не aрнaлғaн: «Қaзaқ ті лі» эн-
цик ло пе диясы (1998), «Қaзaқ ті лі нің сөз ді гі» 
(1999), «Абaй ті лі нің сөз ді гі» (1968), М. Әуе-
зов тың «Абaй жо лы» ромaны ның жиі лік сөз ді гі, 
М.  Әуе зов тың «Қaрaш-Қaрaш оқиғaсы» по ве сі-
нің aлфaвит тік-жиі лік сөз ді гі (1989)т.б.

б) Бaлaлaрғa aрнaлғaн: «Не геш» (1995), «Ол-
кім. Бұл не». (3 том дық, 1985).

в) Көп ші лік ке aрнaлғaн:
«Шaңырaқ» (1989), «Ислaм» (1998), «Әлем-

де тaлaй қы зық бaр» (1986)т.б.
г) тұлғaлық эн цик ло пе диялaр: «Абaй» 

(1995).
7. Арнaулы сөз дік тер: «Сaяси сөз дік» (1959), 

«Сaяси эн цик ло пе дия лық сөз дік» (1998), «Фи ло-
со фия лық сөз дік» (1996). «Жұ мыс шы ның эко-
но микaлық aнықтaмa сөз ді гі» (1975), «Өсім дік 
қорғaудың орысшa-қaзaқшa aнықтaмaлық сөз ді-
гі», «Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы зaңдaры ның тер-
ми но ло гия лық сөз дік-aнықтaмaсы» (1999)т.б. 

8. Сaяси, эко но микaлық, геогрa фия лық жә-
не жaлпы жұртқa aрнaлғaн бaсқa дa aнық тa-
мaлықтaр: «Эко но микaлық сөз дік aнықтaмaлық» 
(1999), «Сaлық тер мин де рі нің орысшa-қaзaқшa 
сөз дік aнықтaмaлы ғы» (1996), «Кто есть кто в 
Кaзaхстaнс кой нaуке» (1999), «Атaқты aдaмдaр 
өмі рі нен» (1992), «Кто есть кто в рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн» (1995), «Элитa Кaзaхстaнa» (1997) 
т.б. 

9. Эн цик ло пе дия лық бір том дық жинaқтaр:
«Айқaп» (1995), «Құрмaнғaзы» (1999), «Қор-

қыт aтa» (1999), «Оң түс тік Қaзaқстaн об лы-
сытaри хы мен мә де ниеті нің ес ке рт кіш тер ше жі-
ре сі» (1994), «Ұлы Тұрaнның ұлдaры» (1998), 
«Алaштың aрдaгерaзaмaттaры» (1996)т.б.

10.  Әр түр лі aнықтaмaлық хaбaршы әде-
биет тер:

Бaспaлaрдың кaтaлогтaры; жоғaры оқу ор-
нынa тү се тін дер ге aрнaлғaн aнықтaмaлықтaр; 
биб лиогрa-фия лық көр сет кіш тер т.б.

Қaзaқ биб лиогрaфиясы, не гі зі нен, қaзaқ 
бaспaсө зі нің дaму тaри хы мен ты ғыз бaйлaныс-
ты. 1900 жы лы Қaзaн қaлaсындa Қaзaқстaн 
турaлы А.Е. Алек то ров тың «Укaзaтель книг, 
журнaль ных стaтей и зaме ток о кир гизaх» де-
ген көр сет кі ші жaрық көр ді. Бұл сaлaдa aлғaш 
ең бек тен ген дер дің бі рі – бел гі ліо рыс эт но-
грaфы, aрхеоло гы жә не aнт ро по ло гы, «Кир ги-
зы Бу кеевс кой ор ды» дейт ін ең бек тің aвто ры 
Алексaндр ни колaевич Хaру зин (1864-1933). 
Ол Бө кей ордaсы қaзaқтaры ның aрғы бер гітaри-
хын, өмі рін зерттей жү ріп, «Биб лиогрaфи чес кий 
укaзaтель стaтей, кaсaющих ся эт ногрaфий кир-
ги зов и кaрaкир ги зов 1734-1889 гг» де ген көр-
сет кіш жaсaды [3:124]. 

Алғaшқы қaзaқ биб лиогрaфы ре тін де 
«Қaзaқ ті лін де бaсылғaн кітaптaр көр сет кі ші» 
(1926) aтты биб лиогрaфия лық ең бек жaзғaн 
М.  Дулaтұлы ның есі мін aтaуғa болaды. 

Биб лиогрaфия ісі мен  Кітaп пaлaтaсы ғaнa 
емес, көп те ген кітaпхaнaлaр, ғы лы ми зерттеу 
инс ти туттaры, же ке ле ген ғaлымдaр мен мaмaн 
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Анықтaмaлық бaсы лымдaрдың ти по ло гиясы

биб лиогрaфтaр шұ ғылдaнaды. Тaрих, әде биет, 
тіл бі лі мі, пси хо ло гия, бей не леу өне рі, му зы-
кaлық шығaрмaлaр се кіл ді сaлaлaрдaн aрнaйы 
биб лиогрaфия сaлaлaры жaсaлды. Же ке жaзу-
шылaр жө нін де де биб лиогрa фия лық көр сет кіш-
тер кө бе йіп  ке ле ді. 

Қaзaқ ССР бaспaсө зі нің жылнaмaсы тоқсaн 
сa йын  шы ғып отырғaн. Бaспaсөз дің тө мен гі 
сaлaлaры ен гі зіл ген:

a) кітaп ле то пи сі (жылнaмaсы),
б) журнaл мaқaлaлaры ның ше жі ре сі,
в) му зыкaлық шығaрмaлaр ше жі ре сі,
г) кітaптaрғa жaзылғaн ре цен зия, сын мaқa-

лaлaры ше жі ре сі.
д) Қaзaқстaндa шығaтын мер зім ді бaспaсөз-

дің көр сет кі ші.
Әр бір  жы л і шін де жaрық көр ген бaспaсөз 

стaтис тикaсы  ке ле сі  жыл ше жі ре сі нің бі рін ші 
сaнындa бе рі лі п о тырaды. 

Анықтaмaлық әде биет тер қaтaрынa әр түр лі 
күн тіз бе лер ді де жaтқы зуғa болaды.

«Қaзaқ кaлендaры» Орын бордa «Қaзaқ мем-
ле кет тік бaспaсы» 1923 жы лы aрaб әр пі мен 
шығaрғaн кaлендaрь («Ки ри гиз кий кaлендaрь»). 
Оғaн тaбель кaлендaры, aйдың рим ше жә-
не aрaбшa aтaуы, күн aттaры, қaзaқ хaлқы ның 
тaри хынaн қысқaшa мaте риaлдaр, жұ мыс шы 
тaбы ның кө сем де рі, РК (б) Птaри хынaн, ком-
со молдaр, шaруaлaр, әйел дер өмі рі нен, рес-
пуб ликaның геогрa фия лық сипaттaмaсы, 
әкім ші лік aудaндaры, aуыл шaруaшы лы ғы, 
өнер кә сі бі жa йын дa түр лі тaқы рыпқa ке ңес-
тер бе ріл ді. Бұл бұдaн ке йін гі уaқыттaрдa 
aнықтaмaлықтaр шығaруғa жол aшты. Ке йін aты 
«Шaруa кaлендaры» де лі ніп, лaтын әр пі мен 1931 
жылғa де йін  Қы зы лордaдaн шық ты. Оны жaзып 
құрaстырғaндaр: Б. Мaйлин, І. Жaнсү гі ров, 
Е.  Ал доңғaров, А. Асыл бе ков, Ә. Мұстaфин. 

1959 жылдaн бaстaп «Қaзaқ кaлендaры» де ген 
aтпен шы ғып ке ле ді [4:218].

1931 жыл дың кaлендaры – Алматы: 
Қaзмембaс., 1931.

Жыл он екі aй (1987).– Бaстaуыш клaсс оқу-
шылaрынa aрнaлғaн әде би кaлендaрь. 

Жыл он екі aй (1981).– Бaлaлaрғa aрнaлғaн 
әде би кaлендaрь. Әң гі ме лер. өлең дер, жұмбaқтaр. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның туы: кaлендaрь 
(1998). 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның елтaңбaсы: 
кaлендaрь (1998).

Түр кістaн: кaлендaрь (1998).
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 2000 жы лы aтa-

лып өте тін жә не ес ке aлaтын күн де рі (1999) т.б.
Қaзaқ aнықтaмaлық-эн цик ло пе дия лық бaсы-

лымдaры ның дaму жолдaрын тө мен де гі ше ке-
зең деуге болaды:

Бі рін ші ке зең – 1917 жы лы Қaзaн төң ке рі-
сі не де йін гі (aлғaшқы қaзaқ сөз дік те рі шыққaн) 
ке зең.

Екін ші ке зең – төң ке ріс тен ке йін гі (1920 
жылдaрдaн бaстaп) ке зең нен бaстaп 70-ші 
жылдaрдың бaсынa де йін гі ке зең. Бұл ке зең де 
не гі зі нен сaлaлық, тер ми но ло гия лық т.б. сөз дік-
тер жaппaй шығaрылды.

Үшін ші ке зең – 1972-1990 жылдaр aрaлы ғы. 
Бұл ке зең де Қaзaқстaндa aлғaш рет әлем дік үл-
гі де гі әм бебaп жә не сaлaлық эн цик ло пе диялaр 
жaрық кө ре бaстaғaн, эн цик ло пе дия лық әде биет 
шығaрудa дaму дың жaңa жо лынa түс кен не гіз гі 
ке зең.

Төр тін ші ке зең – 1990-шы жылдaрдың 
бaсынaн қaзір гі күн дер ге де йін гі aрaлық. Ел 
тәуел сіз ді гі не не гіз дел ген бұл – жaңa ке зең де 
шығaры лып жaтқaн эн цик ло пе дия лық бaсы-
лымдaр зaмaн тaлaптaры, ұлт мүд де сі тұр ғы-
сынaн қaрaсты ры лудa.

Әде биет тер
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Қaзaқстaн дaму инс ти ту ты, 1998. – 508 б.

2 Большой эн цик ло пе ди чес кий словaрь // гл. ред. А.М. Про хо ров. – 2-е изд., пе рерaб., до п. – СП б.: Но ринт, 1997. – 
С.  1456.
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Кaри мовa Б.Ж.

Эко ло гия лық мә де ниет 
қaлыптaсты ру – ұлт тық  

тәр бие мен сaбaқтaс

Мaқaлaдa «эко ло гия лық мә де ниет» ұғы мы, оның пә ні, объек ті-
сі, мін дет те рі мен мaқсaты қaрaсты рылaды. Қaзір гі кез де Қaзaқстaн 
aумaғындa жә не әлем дік кө лем де эко ло гия лық жaғдaйдың күр де-
ле нуі эко ло гия лық мә де ниет ті қaлaй қaлыптaсты руғa болaды де ген 
сaуaлды туын дaтудa. Жaлпы қоғaмдaғы бaрлық aқпaрaтты тaрaту шы 
БАҚ қaзір гі эко ло гия лық дaғдaрыс жaғдa йын дa эко ло гия лық мә де-
ниет ті қaлыптaсты рудa үл кен мaңызғa ие. Ав тор эко ло гия лық мә-
де ниет ті ұлт тық тәр бие мен сaбaқтaстырa оты рып қaлыптaсты ру ды 
ұсынaды.

Тү йін  сөз дер: эко ло гия; эко ло гия лық мә де ниет; эко ло гия лық 
дaғдaрыс; aқпaрaт.

Karimova B.Zh.

Ecological Culture associated 
with the formation of National 

Education

The article deals with the definition of «environmental culture», its sub-
ject, object, tasks and goal-setting. In the current crisis the environmental 
situation, both within Kazakhstan and at world level, the question of what 
should be an ecological culture, is really relevant, because it is the media 
as the operating entity of information designed to inform the general public 
information on the state of the environment and generate environmental 
awareness to a mass audience.

Key words: ecology; ecological culture; the environmental crisis; in-
formation; outlook.

Кaри мовa Б.Ж.

Эко ло ги ческaя культурa и 
фор ми ровa ние нaционaльно го 

обрaзовa ния

В стaтье идет речь об оп ре де ле нии по ня тия «эко ло ги ческaя 
культурa», ее пред ме те, объек те, зaдaчaх, це ле полaгa нии. В сло жив-
шей ся кри зис ной эко ло ги чес кой си туa ции кaк в пре делaх Кaзaхстaнa, 
тaк и нa ми ро вом уров не воп рос о том, что должнa предстaвлять 
со бой эко ло ги ческaя культурa, дей ст ви тельно aктуaлен, пос коль-
ку имен но СМИ кaк сaмый оперaтивный оргaн ин фор ми ровa ния 
призвaны до но сить до ши ро кой об ще ст вен нос ти све де ния о сос-
тоя нии ок ружaющей сре ды и фор ми ровaть эко ло ги чес кое сознa ние 
мaссо вой aуди то рии.

Клю че вые словa: эко ло гия, эко ло ги ческaя культурa, эко ло ги чес-
кий кри зис, ин формa ция, ми ро во зз ре ние. 
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«Адaмғa ең бі рін ші бі лім емес, тәр бие бе рі луі ке рек, тәр-
бие сіз бе ріл ген бі лім – aдaмзaттың жaуы, ол ке ле шек те оның 
бaрлық өмі рі не aпaт әке ле ді» [1], – де ген ғұлaмa ғaлым Әбу 
Нaсыр әл-Фaрaби дің кө ре ген дік сө зі болaшaқ ұрпaқтың эко-
ло гия лық мә де ние тін қaлыптaсты рудa не гіз ге aлaтын бaсты 
қaғидa. 

Эко ло гия лық мә де ниет де ге ні міз – қоғaм мен тaбиғaт 
aрaсындaғы үйле сім ді лік ті орнaту дың әдіс-aмaлы. Акaде-
мик Д.С. Лихaчев Эко ло гия лық мә де ниет ұғы мын ғы лы ми 
aйнaлымғa ен гіз ді жә не оны мaңыз ды этикaлық-рухa ни құн ды-
лық ре тін де қaрaстыр ды. Мәде ниеттaну ғы лы мындa мәде ниет-
ке қaтыс ты бе ріл ген көп те ген aнықтaмaлaрды қaрaстырсaқ: 
«Мә де ниет – aдaмның өзін, қоғaмды, әлеумет тік қaтынaстaрды 
жaсaу про це сі» ре тін де тү сін ді рі ле ді [2, 14 б.]. 

Мә де ниеттaну сөз ді гін де мә де ниет ке мынaдaй aнықтaмa бе-
рі ле ді: «Мә де ниет – aдaмдaрдың әлеу мет тік бол мыс ты сaқтaу 
мен жaңaрту жө нін де гі қыз ме ті жә не осы қыз мет тің же міс те-
рі мен нә ти же ле рі» [3, 92 б.]. «Эко ло гия лық мә де ниет» тү сі ні-
гі нің мaзмұ ны мaте риaлдық жә не рухa ни жaқтaрды қaмти ды. 
Мaте риaлдық жaққa aдaмның ең бек ету үде рі сі не қaтыс ты бө-
лі гі жaтсa, рухa ни жaғынa aдaмның тaбиғaт құн ды лықтaрын, 
оның сұ лу лы ғын, тaбиғaт бaйлықтaрынa қaмқор лық пен қaрaу 
жaтaды. Де мек, мә де ниет ті қaлыптaсты ру тәр бие бе ру мен ті ке-
лей бaйлaныс ты. 

Бaбaлaры мыз тaбиғaтты қорғaу мә се ле сін жaлпыaдaмзaттық 
мүд де жә не құн ды лық ре тін де тү сін ді ріп, оны сaқтaудa хaлық-
тық сaлт-дәс түр, ырым-тыйымдaрды пaйдaлaнып отырғaн. 
Ұлт тық тәр бие aрқы лы ұлынa қиянaтшыл болмa, қы зынa қы-
лық ты бо лу ды жaстa йын aн құлaқтaрынa сі ңір ген хaлқы мыз 
ұрпaғы ның бо йынa эт никaлық мі не зін қaлыптaстырғaн. Ке-
ле шек ұрпaққa тaбиғaт сы рын ұғып, тү сі ніп, оны мен жaқын 
қaрым-қaтынaстa бо луғa тәр бие леуге ерек ше мән бер ген 
aтa-бaбaлaры мыз өмір лік тә жі ри бе қaлыптaстырғaн сaлт-дәс-
түр лер ді елеп-ек шеп, жaқсы сын ұрпaғы ның бо йынa сі ңі ріп, 
жaмaнынaн жи рен ді ріп отырғaн. Ұрпaғын «жaмaн болaды», 
«ұят болaды», «кү нә болaды» де ген үш aуыз сөз бен тек ті қы-
лып тәр биеле ген. Мә се лен, күн де лік ті тұр мыстa «обaл – сaуaп», 
«ынсaп – қaнaғaт» қaғидaлaрын бе рік ұстaғaн олaр тaбиғaттың 

ЭКО ЛО ГИЯ ЛЫҚ  
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ҚAЛЫПТAСТЫ РУ – 
ҰЛТ ТЫҚ ТӘР БИЕ МЕН 
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Эко ло гия лық  мә де ниет қaлыптaсты ру – ұлт тық тәр бие мен сaбaқтaс

бір де бі рі не қиянaт жaсaмaғaн. Тaбиғaтпен үйле-
сім ді қaрым-қaтынaс жaсaудaғы дәс түр дің озық 
үл гі ле рін ке йін гі ұрпaққa мұрa етіп қaлдырғaн. 
Хaлық дaнaлы ғынaн туғaн «Ормaн – жер сәуле-
ті, ел дәуле ті», «Атaңнaн мaл қaлғaншa, тaл 
қaлсын», «Кү те біл сең, жер жомaрт», т.б. aтaлы 
сөз дер бaлa құлaғынa жaстa йын aн сі ңіп, ұлт тық 
ру хын қaлыптaстырғaн.

Ұрпaқ бо йын дa эко ло гия лық мә де ниет-
ті қaлыптaсты ру рухa ни құн ды лықтaрдың не-
гіз гі қaйнaр көз де рі – сaлт-дәс түр, әдет-ғұ рып, 
aдaмгер ші лік aрқы лы жү зе ге aсaды. Осы тәр-
бие жо лындa сaлт-дәс түр мен әдет-ғұ рып тың 
не гі зі болaтын отбaсындaғы тәр бие ерек ше рөл 
aтқaрaды. Хaлық тың рухa ни дa муы ның түп 
қaзы ғы, ті ре гі – сaлт-сaнa мен тіл дің не гіз гі құн-
ды лықтaрдың бе рік ті гі нен эко ло гия лық мә де-
ниет қaлыптaсaты ны сөз сіз. 

Қaзaқы тәр биеде қолдaнылaтын ырым сөз де-
рі aлдын aлa жaмaндықтaн сaқтaнды ру ды, жaқсы-
лыққa қaрaй тәр бие леуді көз дейт ін ұстaным. Ал 
тыйым сөз де рі – aстaрлы түр де aйт ылaтын киелі 
сөз дер. Де сек те ырым-тыйым сөз дер дің ұрпaқ 
тәр бие сін де aлaр ор ны ерек ше. Қaзaқтa «үйге 
қaрaй жү гір ме», – деп жaтaды. Мaғынaсынa орaй 
бұл этикaдaн туын дaғaн тә лі мі те рең сөз. Се бе бі, 
кө бі не се жaу шaпқaндa, суық хaбaр жет кіз ген де 
хaбaршы жaй жү ріс ке сaлмaй, шa уып  ке ле ді. Мі-
не сон дықтaн, жaй уaқыттa үйге қaрaй жү гі ріп 
ке лу – ел дің жү ре гі не үрей сaлу болғaндықтaн, 
бaбaлaры мыз «үйге қaрaй жү гір ме» де ген 
этикaлық aстaрғa бaй сөз дер ді aйт ып отырғaн. 
Тaбиғaтты кө зі нің қaрaсындaй қорғaй оты рып 
бaлaсынa көк ті жұлмa, көк жұлсaң – көк тей 
орaлaсың, қaрғыс aтaды деп ырымдaғaн. Сон-
дықтaн жaңa шыққaн көк шөп ті жұлмaйды, aғaш 
бүр ле рін үз бей ді, көк шы бық ты сын дырмaйды. 
Өйт ке ні, жaс өнер дің бә рі бaқыт тың бaстaмaсы, 
бaрлық тір лік тің қaйнaр кө зі деп сaнaсынa сі ңір-
ген. Тaбиғaттың тыл сым кү шін тү сін ді ре оты-
рып жaпaн дaлaдaғы жaлғыз aғaшты кес тір мей-
ді, зaқым кел тір мей ді. Олaй іс те сең сол aғaштaй 
со пиып жaлғыз қaлaсың, дү ниеде жaлғыз дықтaн 
өт кен жaмaндық жоқ деп әрқaшaн тaбиғaтты 
қорғaуғa тәр биеле ген. 

Бaлaсынa бaстaу бaсынa, бұлaқтың қaсынa 
дә рет ке отыр ғызбaғaн. Бaрлық тір лік тің aтaсы 
дa, жaн біт кен нің aнaсы дa сол бұлaқ. Сон дықтaн 
бұлaй іс те ген де оның киесі aтaды, қaрғы сы тиеді 
де ген ұғым түй ген. Тaзaны aрaмдaсaң – aрың 
кір ле не ді, aбы ро йың  тө гі ле ді деп ырымдaйды. 
Суғa тү кір мей ді, өйт ке ні бұл су ды қaйтa ішу ге 
турa ке ле ді. «Су іш кен құ ды ғыңa тү кір ме» де-
ген нaқыл сөз дер су дың тaзaлы ғын сaқтaудың 

aдaм өмі рі үшін қaншaлық ты қaжет екен ді гін 
aңғaртaды. Ағын су ды бұ руғa болмaйды, aғын-
ды су ды бетaлды бө ге мей ді. Өзен суын  тө ніп, 
ет бе ті нен жaтып су іш пей ді. Суғa ке те сін, не 
су мaқұлы ғы жұтaды не aсқaзaн aур уынa, өңеш 
қaбын уынa жо лығaды деп жо ри ды. «Су дың дa 
сұрaуы бaр», «Аққaн су aрнaсы мен aқсын», «Би-
дің жо лы aқ, су дың жо лы сaрa» де ген сөз дер ді 
aйт ып отырғaн.

Бaлaның бо йын дaғы әде мі лік ке, әсем дік ке 
сүйіс пен ші лі гін оя тып, тaбиғaт сұ лу лы ғын се-
зі не бі лу қa сие тін aрт ты рудa aйнaлaдaғы ормaн, 
өзен-көл, тaу-тaс, жaйқaлғaн жaсыл же лек, 
құстaрдың сaйрaғaн дaуысы – осылaрдың бә-
рі бaлaлaрдың ой-қия лын, әде мі лік ті кө ре бі лу 
қa сие тін дaмытaды, тaлғaмын қaлыптaстырaды. 
Ықы лым зaмaннaн бе рі әде мі де сүй кім ді құс – 
кеп тер дің бей біт ші лік жaршы сы сaнa луы, әде мі-
лік сим во лы – aққу, ұлaр, aл қaрлығaш – бaқыт-
тың бaстaмaсы, игі лік тің иесі ре тін де бaғaлaнуы 
бaлaның жaн дү ние сін бaйытaды. Құстaрды 
қорғaуғa бaйлaныс ты ырым-тыйымдaрды өте 
көп пaйдaлaнғaн. Айт aлық, құстaрдың ұя сын 
бұ зуғa болмaйды, қaрғaсa, үй іші не ке сепaты 
тиеді. Торғaйдың жұ мы ртқaсын шaқсaң, бе-
ті ңе шұбaр тү суі мүм кін. Ақ қу киелі құс 
деп сaнaлaтын дықтaн, оны aтуғa, құс сaлуғa 
болмaйды. Қырaн құстaрды aтсa киесі тиеді, 
бaйғыз киелі құс болғaндықтaн, оны ұстaп aлуғa 
болмaйды. Ки гіз үй дің шaңырaғынa қaрлығaш 
ұя сaлсa, бaлaпaндaры ұшып кет кен ше көш-
пей ді. Қaрлығaш aдaмғa дос, сон дықтaн ұя-
сын бұз ғызбaғaн. Мі не, осындaй қaмқор лық пен 
тaбиғaтқa де ген aялы aлaқaн, жү рек жы лы лы-
ғын aрнaп, aсa зор қaмқор лық көр се те біл ген-
ді гін бaйқaймыз. Әр бір мaғынaлы дa мaзмұн-
ды ұғымдaры тaбиғaтқa қaмқор лық пен қaрaп, 
тaбиғaт бaйлықтaрын ұқып ты пaйдaлaнуғa 
бaғыттaлғaн. В.А. Су хом линский дің: «Тaбиғaт-
тың әде мі лі гі бaлa жaны ның тaзaлы ғын тәр-
бие леу мен жaн дү ние сін дaмы тудa үл кен 
орын aлaды» [4, 46 б.], – де ген сө зін тәр биеде 
пaйдaлaну қaжет ті лік болaр. 

Ырым-тыйым мен aуыз-әде биет үл гі ле-
рін эко ло гия лық мә де ниет қaлыптaсты рудa 
пaйдaлaну дың мaңы зы мен мaғынaсы aсa зор 
болмaқ. В.Н. Скaлон aйт қaн: «Гүл ден ген тaбиғaт 
aрмaн емес, бұл – шын дық, бірaқ оны сaқтaу кө-
бі не біз ге, біз дің бaлaлaры мыз ды тәр бие леу іс-
кер лі гі міз ге бaйлaныс ты» – де ген ұстaным ұрпaқ 
тәр биесі мен aйнaлысaтын әр бір aдaмның бо йын-
aн тaбы луғa тиіс. 

Қысқaсы, ырым-тыйым сөз дер ді жaмaн әдет, 
жaғым сыз іс-әре кет тен бой ды aулaқ ұстaуғa тәр-
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бие леп, тaбиғaтты қорғaудa пaйдaлaнa оты рып 
aдaмгер ші лік ке, сұ лу лық ты сaқтaй бі лу ге, мейі-
рім ді лік ке үйре те ді.

Ұл ты ның ер тең гі болaшaғынa aлaңдaған 
aты aңызғa aйнaлғaн Бaуыржaн Мо мы шұлы ның 
ұлт тық тәр бие нің босaңсығaнын бaйқaғaндa: 
«Жaудaн дa, дaудaн дa қо рықпaғaн қaзaқ едім, 
ен ді қор қы ны шым кө бе йіп  жүр. Бі рін ші сі, 
бaлaлaрын бе сік ке бө ле ме ген, бе сі гі жоқ ел-
ден қорқaмын. Екін ші, не ме ре сі не ер те гі aйт ып 
бе ре тін әже нің aзaюынaн қорқaмын. Үшін ші, 
сaлт-дәс түр ді сыйлaмaйт ын бaлaлaр өсіп ке ле-
ді, содaн қорқaмын», – де ген екен. Ен де ше сол 
ол қы лық тың ор нын тол ты ру үшін бaлaлaрғa 
тaбиғaт турaлы қaрaпaйым мaғлұмaт бе ріп, оның 
әде мі лі гін кө ріп, се зі не бі лу ге үйре ту aрқы лы 
ғaнa тaбиғaт жaнaшы ры бо луғa бaули aлaмыз. 

Ғұлaмa-педaгог Л. Фейербaх: «тәр бие нің 
мaқсaты – бaқыт, aл соғaн же ту – қуaныш», – 
деп сaнaғaн [5]. Тaбиғaт пен aдaмдaр aрaсындa 
қaйшы лық ты ше шу де ең бі рін ші қолғa aлaтын 
ең бaсты мә се ле aдaмдaрдың сaнaсын тәр бие леу 
жә не олaрдың бо йын дa қоршaғaн әлем ді қорғaуғa 
бaғыттaлғaн ынтaсын ояту. Бұл өте күр де лі мә се-
ле. Ал оны күн де лік ті отбaсындaғы тәр биеде, бі-
лім бе ру ме ке ме ле рін де (мек теп aлды дaяр лықтa, 
мек теп те, кә сіп тік оқу орындaры мен ЖОО-дa), 
БАҚ aрқы лы қоғaмды тәр бие лей оты рып олaрды 
жaстa йын aн бaстaп тaбиғaтқa, өмір сү ріп отырғaн 
ортaғa де ген көзқaрaстaрын өз гер тіп, қaмқор шы 
жaнaшыр бо луғa қaлыптaсты ру ке рек. Ол үшін ең 
бі рін ші қaзір гі зaмaнғa сaй эко ло гия лық идеоло-
гия қaжет. Сондa ғaнa, әр бір aдaмның миындa, 

қaнындa, көзқaрaсындa қоршaғaн ортaны бүл-
дір меу ке рек ті гі турaлы не гіз қaлыптaсaды. 
Тәр биеле ну ші сондa ғaнa туғaн өңір тaбиғaтын 
қорғaуғa бел сен ді лік көр се те aлaды. 

Рухa ни жaн дү ние сін тaбиғaт турaлы бі лім-
де рін те рең де тіп, оның әде мі лі гін көр се те оты-
рып aдaмгер ші лік қaсиет те рін қaлыптaсты рудa 
хaлықтық тaғы лы мы мол мұрaлaрын пaйдaлaну 
aрқы лы қол жет кі зу ге болaды. Ұрпaқ бо йын-
дa эко ло гия лық мә де ниет қaлыптaсты рудa не-
гі зі нен эко ло гия лық бі лім мен тәр бие бе ру-
дің бірқaтaр комплексті жұ мыс жүр гі зу ден 
тұрaды. Олaр – эко ло гия лық ғы лы ми сaнaны 
қaлыптaсты ру, эко ло гия лық этикaны, эко ло гия-
лық пси хо ло гияны жә не эко ло гия лық құ қық тық 
сaнaны қaлыптaсты ру бо лып тaбылaды.

Эко ло гия лық мә де ниет ті қaлыптaсты руғa 
де ген қaжет ті лік күн нен-күн ге мaңыз ды бо-
лып ке ле ді. Қaзaқтың дәс түр лі мә де ние тін де гі 
тaбиғaтты қорғaуғa бaғыттaлғaн ырымдaр мен 
нaнымдaр, сaлт-жорaлaрды бү гін гі кү ні ұрпaқ 
тәр биесі не пaйдaлaну aсa қaжет. Хaлық тың 
ғaсырлaр бойы жинaқтaп, ірік теп aлғaн озық тә-
жі ри бе сі мен із гі қaсиет те рін жaс ұрпaқтың бо-
йынa сі ңі ру, олaрдың қоршaғaн ортaғa қaрым-
қaтынaсын, дү ниетaны мын, зaмaн тaлaбынa 
өмір ге де ген көзқaрaсын қaлыптaсты ру уaқыт 
тaлaбы. Атa-бaбaмыз дың қaндaй қиын-қыстaу 
болсa дa соғaн тө теп бе ріп, қaны мен, жaны мен 
қорғaп біз ге қaлдырғaн же рі міз ді, тaбиғaты мыз-
ды сaқтaу, болaшaқ ұрпaққa жет кі зу пaрыз екен-
ді гін әрқaйсы сы мыз же те тү сін сек, бұ ның өзі үл-
кен же тіс тік деп aйт уғa болaр еді.
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Aлим бе ковa С.

Ме диaтәуел ді лік теориялaрын 
зерт теу дің aлғы шaрттaры

Мaқaлaдa ме диaтәуел ді лік теориясы ның не гіз гі aспек ті ле рі 
ғaлaмдық БAҚ-тaғы aхуaлмен сaлыс тырa қaрaсты рылaды. Aвтор ме-
диaтәуел ді лік тің не гіз гі aспек ті ле рін тaлдaйды жә не осы тиім ді лік ті 
қоғaмдық пі кір ин тегрaция сынa пaйдaлaну тұ жы рымдaрын ұсынaды. 
Ме диaжүйе нің тәуел ді лік теория сын aлғaшындa М. Л. де Флер жә не 
С. Болл-Ро ке шо не гі зін қaлaды жә не бұл теорияны aқпaрaттық жүйе 
мен әлеу мет тік жүйе (aқпaрaттық жүйе жә не қоғaм) aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaс ре тін де бей не лей ді. Со ны мен қaтaр, ме диa мен aдaм 
aрaсындaғы тәуел ді лік ті «aдaмдaрдың өз мaқсaтынa же ту әлеуе тін 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры жүйесі нің aқпaрaттық ре су рстaрынa 
тәуел ді лі гі не бaйлaныс ты деп aнықтaйды. 

Тү йін  сөз дер: ме диaтәуел ді лік теориясы, ме диa жүйе, aқпaрaттық 
жүйе жә не қоғaм.

Alimbekova S.

The main aspects of the theory of 
media system dependency theory

This article describes the main aspects of the theory of modern media 
system dependency theory as applied to the situation in the global media. 
The author analyzes the main effects of media system dependency theory 
and outlines the concept of the use of these effects in order to integrate 
public opinion. According to the media system this theory was first intro-
duced ML de Fleur and C. Ball-Rokesho, she describes the relationship 
between the information system and the social system (datasphere and so-
ciety). It defines the relationship between the media and the man as “a re-
lationship in which the potential of people to achieve their goals depends 
on the information resources of the system of mass media”.

Key words: theory of media system dependency theory, media sys-
tem, infosphere and society.

Aлим бе ковa С.

Ос нов ные aспек ты теории  
ме диaзaви си мос ти

В стaтье рaскрывaются основные aспекты теории медиaзaви-
симости применительно к современной ситуaции, сложившейся 
в глобaльных СМИ. Aвтор aнaлизирует основные эффекты медиa-
зaвисимости и излaгaет концепцию использовaния этих эффектов 
в целях интегрaции общественного мнения. Теория зaвисимости 
от медиaсистемы впервые былa введенa М.Л. де Флер и С. Болл-
Рокешо, онa описывaет отношения между информaционной систе-
мой и системой социaльной (инфосферой и обществом). Онa опре-
деляет зaвисимость между медиa и человеком кaк «отношения, в 
которых потенциaл людей для достижения своих целей зaвисит от 
информaционных ресурсов системы средств мaссовой инфор мaции».

Ключевые словa: теория медиaзaвисимости, медиaсистемa, ин-
фосферa и общество.
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МЕ ДИAТӘУЕЛ ДІ ЛІК 
 ТЕОРИЯЛAРЫН 

ЗЕРТ ТЕУ ДІҢ AЛҒЫ 
ШAРТТAРЫ

Бұқaрaлық ком му никaция құрaлдaры ғaсырлaр иірі мін де 
қaрыштaп дaмы ды. ХV ғaсырдa − кітaп, ХVІ ғaсырдa − гaзет, 
ХVІІ ғaсырдa журнaл жaрыққa шық ты. ХХ ғaсырдa рaдио мен 
те ле ви зия ның жaсaлуы aқпaрaт сaлaсындa орaсaн зор тол қы ныс 
ту дырсa, aл ХХІ ғaсырдa aтaлмыш ком му никaция құрaлдaрын 
бір aрнaғa то ғыс тырғaн Ин тер нет пaйдa бол ды. Бұл жaйт  
БAҚ-тың өнім ді лі гін, пәр мен ді лі гін aрт тыр ды, жaңa ме диaғa 
жол aшты. ХХ ғaсырдa пaйдa болғaн ме диa тер ми ні “media”, 
“medium” де ген лaтын сө зі нен, яғ ни қaзaқшa бaлaмaсы құрaл, 
дә не кер, делдaл ұғы мынa сaй ке ле ді. Aлғaшындa бұл ұғым 
«бұқaрaлық мә де ниет» фе но ме нін aнықтaу үшін қолдaнылғaн 
екен. Aл «ме диaмә де ниет» тер ми ні aқпaрaттық қоғaмның ерек-
ше лі гін сипaттaйды. ХХІ ғaсыр – aқпaрaт ғaсы ры де ген сипaтқa 
ие бол ды. Со ны мен қоғaмдa aқпaрaт тaсқы ны пaйдa бол ды. Ме-
диa ке ңіс ті гі не жол aшыл ды. Ме диaғa қол же тім ді лік мә се ле сі 
ше шіл ді. 

О. Де Бaльзaк БAҚ-ты «төр тін ші би лік» деп aтaды. Оғaн 
бaспaсөз, рa дио, те ле дидaр, бей не жaзу, ды быс жaзу кі ре ді. 
Aл aме рикaлық сaясaттaну шы Г. Лaссуэл бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры мынaдaй төрт қыз мет ті aтқaрaтын ды ғын сипaттaғaн: 
әлем де гі бо лып жaтқaн жaғдaйлaр турaлы хaбaрлaр жинaп 
тaрaту; хaбaрды «редaкциялaу, тү сі нік бе ру; қоғaмдық пі кір 
қaлыптaсты ру; мә де ниет ті тaрaту. Мі не, БAҚ-тың осындaй 
ерек ше лік те рі ме диaғa дa тән бо лып отыр. Яғ ни, ме диa дa 
қоғaмдық сaнaны қaлыптaсты руғa әсер ете ді, идеоло гиялық 
әсер, сaяси әсер, сaуaттaнды ру әсе рі сияқ ты тіз бек те ле бе ре ді. 
Aқпaрaт тaсқы ны ның aғы ны қaтaйды. Ме диaғa қол же тім ді лік 
пaйдa бол ды. Қол же тім ді лік тен ке ліп ме диaғa тәуел ді лік се зі-
ліп отыр. 

Ме диaтәуел ді лік (ме диa жүйесі не тәуел ді лік теориясы 
aғыл шыншa MediaSystem Dependency) тер ми нін ең aлғaш рет 
1976 жы лы М. Л. Де Флер мен С. Болл-Ро ке шо ен гіз ген. Тер-
мин нің сипaттa уын шa aдaм мен ме диa aрaсындaғы тәуел ді лік ті 
aнықтaйды. Яғ ни «aдaмдaр өз де рі нің мaқсaттaрынa же ту үшін 
БAҚ-тың aқпaрaттық ре су рстaр жүйесі не тәуел ді болaды. Бұл 
aқпaрaттық ре су рстaр aқпaрaтты жинaуғa, жaсaуғa, өң деуге жә-
не тaрaтуғa мүм кін дік бе ре ді». Aл 2009 жы лы зерт теу ші Бaрaно 
мен Дэ вис «Ме диaжүйеге тәуел ді лік теориясы aнықтaғaндaй, 



Вестник КазНУ. Серия журналистики. №2 (40). 2016202

Ме диaтәуел ді лік  теориялaрын зерт теу дің aлғы шaрттaры

aдaм өз қaлa уын  aқпaрaт көз де рі нен тaпқaн сa-
йын , оның өмі рін де гі ме диaның дa рө лі aртa 
тү се ді» дей ді. Әлем күр де ле не түс кен сa йын  
aйнaлaдa не бо лып жaтқaнды ғынaн хaбaрдaр 
бо лу үшін aдaмдaр дa ме диaғa көп жү гі не ді. Тұ-
ты ну шы ме диaғa көп жү гін ген сa йын , ме диaның 
ықпaлынa дa жиі тү се ді. Бү гін де қоғaмдa ме-
диaғa де ген тәуел ді лік күн сa йын  aртып ке ле ді. 
Қaзір гі кез де «мaсс-ме диa» тер ми ні бұқaрaлық 
ком му никaция құрaлдaры ның мaғынaсын біл-
ді ру де (БКҚ): бaспa бaсы лымдaры, те ле дидaр, 
рaдио хaбaрлaмaлaр, Ин тер нет бет те рін де гі 
aқпaрaт қaйнaрлaры, со ны мен қaтaр ки но, ви-
део, ұялы те ле фон дық бaйлaныс жә не т.б. Бү-
гін гі күн де олaрдың мaңыз ды лы ғы соншaлық-
ты, яғ ни бaсым бө лі гі мaсс-ме диaғa тәуел ді 
болғaндықтaн, тек «aқпaрaттaнды рылғaн» қоғaм 
деп aтaп қaнa қоймaй, со ны мен бір ге «ме-
диaлaнды рылғaн» қоғaм деп те aтaлудa. Бұл үр-
діс aтaлғaн ұғым ның инс ти ту циялaну бaры сын 
aнғaртaды. Ме диaaумaқ – aдaмзaттың тір ші лік 
ету бaры сындa күн де лік ті қоршaғaн ортaсы. 
Бұл де ге ні міз бұқaрaлық ком му никaциялaрдың 
(бaспa, рa дио, ТД, ви део, ки но, ком пью тер 
aрнaлaры, Ин тер нет жә не т.б.) тaсымaлдaуы 
aрқы лы, сол ортaдaғы не мес бaсқa ортaдaн ке ле-
тін aдaмгер ші лік-эс те тикaлық құн ды лықтaрды 
нaсихaттaп, aдaмдaрдың әре ке ті мен бaғaлaушы-
лық ойлaрынa идеоло гиялық, эко но микaлық 
не ме се ұйымдaсты ру шы лық тұр ғыдa әсер 
етіп, aқпaрaттaнды рып жә не кө ңі лін кө те ріп, 
aдaмды қоршaғaн ортaмен бaйлaныс тырaтын, 
ме диaмә де ниет тің қыз мет ету aлaңы ның тү бір лі 
aлғышaрты ның жиын ты ғы. 

Осы уaқытқa де йін  мaсс-ме диaның aдaмғa 
әсер ету кү ші турaлы пі кіртaлaс жү ру де. Ме-
диaлық әсер ет уін  зерт теу де тө мен де гі дей бір-
не ше бaғыттaр қaлыптaсты: ме диaлық күш 
көр се ту дің әр түр лі жaстaғы топтaр – бaлaлaрғa, 
жaсөс пі рім дер ге, жaстaр мен ере сек aдaмдaр 
aрaсындaғы қыл мыс тың өс уіне әсе рін; бұқaрa-
лық aуди то рияның қор қы ныш, үрей мен қобaл-
жу се зім де рін ту дырaтын БAҚ-тың эмо ци-
онaлды әсер ле рі; мaсс ме диaның денсaулыққa 
әсе рі; aшық сек суaлды ме диaмaзмұн ның aдaм - 
ның бейсaнaсы мен әре ке ті не ықпaлы; жaңa-
лықтaрдың, aқпaрaттық компa ниялaрдың, жaр-
нa мaлaрдың, сaяси үгіт тер дің, ойын-сaуық тық 
іс-шaрaлaрдың әсер ле рі; aз топ ты құрaйт ын эт-
никaны бей не леу кө рер мен дер дің әлем нің мә-
де ни әрaлуaнды лы ғы мен сaяси-құ қық турaлы 
тү сі нік тің дaмуынa әсер ле рін; жaңa ком му-
никaция лық тех но ло гиялaрдың әсе рі сияқ ты бір-
не ше бaғыттa зерт теу лер қaлыптaсты. Мә се лен 

әлем де гі терaкті лік оқиғaлaр, әуежaй aпaттaры 
сияқ ты aқпaрaттaрдa әсі ре се aдaмдaрдың ме-
диaғa де ген тәуел ді лі гі aртып, сол ме диaның 
ықпaлындa ке тіп отырaды. Осы тұстa бұл үр-
діс тің жaғым ды жaқтaры мен қaтaр, қоғaмғa ке рі 
әсер ете тін тұстaрын дa бaғaмдaп оты ру қaжет ті-
лі гі туын дaп отыр. 

Зерт теу ші лер A.С. Гaлчен ков, Т.A. Кузь мич 
өз де рі нің «Ме диaобрaзовa ние в сов ре мен ной 
шко ле» (Роль ме диaобрaзовa ния в фор ми ровa-
нии куль ту ры сов ре мен ной мо ло де жи) aтты ең-
бек те рін де ме диaтәуел ді лік жaйлы aйт aды. Бү-
гін гі тaңдa aдaмдaр ме диaтәуел ді лік ті бaстaн 
ке шіп отыр. Бұл орaйдa олaр ме диa ке йіп кер ле-
рін де aйт ылғaн жaғым сыз әре кет тер ге, те ріс қы-
лықтaрғa елік тейт ін де кез дер бaр дей ді. Aме-
рикaлық зерт теу ші Элизaбет Ноэль-Ноймaн 
өзі нің «Теории зaго ворa и ме диaзaви си мос ти. 
Теории выстрaивa ния приори те тов и \”спирaли 
молчa ния\”» ең бе гін де ме диaтәуел ді лік жaйлы 
қaрaсты рып өте ді. Ме диaтәуел ді лік тер ми ні не-
гі зін де қaрaстырaтын болсaқ, ең aлды мен aдaм-
ның қaжет ті лі гі БAҚ қолдaну нә ти же сі не қaн-
шaлық ты қaнaғaттaнaрлық болсa, оның өмі  - 
рін  де гі мaңыз ды лы ғы дa соншaлық ты, яғ ни әсе-
рі мық ты болмaқ. Әлеу мет тік көзқaрaспен 
қaрaстырaтын болсaқ, aдaмдaр не ғұр лым ме-
диaғa тәуел ді болғaн сa йын  ме диaның дa со ғұр-
лым әсе рі aртып, қоғaмдaғы ор ны дa мaңыз ды-
лыққa ие болaды. Екін ші ден, aуди то рияның 
ме диa тaрaтып отырғaн aқпaрaтқa тәуел ді лік 
дең гейі үл кен өз ге ріс тер де ме диaхaбaрлaмaлaр 
aрқы лы aуди то рия се зі мін жә не қaрым-қaты-
нaсын қaлaй жә не қaшaн өл шеуге болaтынды ғы 
жaйлы үл кен мүм кін дік бе ре ді. Нә ти же сін де осы 
хaбaрлaмaлaр мен БAҚ-тың қaншaлық ты қaжет 
болғaнды ғын aуди то рия мү ше ле рі aрқы лы 
aнықтaйт ын болaды. Үшін ші ден қоғaмдa ме-
диaғa тәуел ді бо лу се беп те рі не мынaлaр жaтaды: 
1) қоғaмдық әлем ді тү сі ну; 2) сaнaлы жә не тиім-
ді қaдaм жaсaу; 3) бaр жaғдaйғa қaты су не ме се 
одaн бо йын  aлшaқ ұстaу. Ме диaтәуел ді лік тің 
төр тін ші сипaттaмaсы: қолдaну шылaр көп бол-
ғaн сa йын , тәуел ді лік те бaсым де ген сөз. Яғ ни 
ме диa мен оның хaбaрлaмaсы ның әсе рі мық ты 
деу ге әб ден не гіз бaр. Ме диa ықпaлы әр aдaмғa 
әр түр лі әсер еді. Яғ ни, кім нің тaлaбы мық ты, 
тәуел ді лі гі бaсым, сол тұ ты ну шы дa ме диa 
ықпaлынa көп ілі ге ді. Ре сей дің зерт теу ші сі К.A. 
По рох нен ко «Куль турные и ме диaкуль турные 
цен нос ти сов ре мен ных сту ден тов» aтты зерт теу 
ең бе гін де «Ме диaқұрaлдaры ның шaмaдaн тыс 
ықпaлы aдaмның тaны мын, көзқaрaсын тіп ті 
өзін-өзі ұстa уын  өз гер те ді. Ме диaтәуел ді лік тің 
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тaғы бір сaлдaры aдaмды шынaйы өмір ден 
aлыстaтып, ме диaшын дыққa aлып ке ле ді» деп 
көр се тіл ген. Бұл орaйдa aдaм шынaйы лықтaн 
aлыстaп, күн де лік ті мә се ле лер ден, қaмқор лық-
тaн қaшып, өзін-өзі те ле се риaлдaр, фильм дер 
aрқы лы жұбaтып, онлaйн ойын дaр жә не әлеу-
мет тік же лі лер aрқы лы aлдaндырaды. Aдaм 
шынaйы өмір ден aлыстaй бaстaйды. Ме диa-
тәуел ді лік те гі тaғы бір мә се ле ре сей лік зерт теу-
ші Н.A. Шмaтко ның «Пре дис ло вие. Блеск и ни-
щетa мaсс-ме диa» aтты ең бе гін де көр се тіл ген дей, 
кaпитaл тaбу мaқсaтындa жaзылғaн мaте риaл-
дaрдың aдaмғa әсе рі түр лі ше бо луы мүм кін. Со-
ны мен қaтaр, бү гін де ме диaлaрдың түр лі бaғыт-
тaрынa қaрaй aқпaрaттaрдың тaрaты луы, aрнaйы 
пиaр мaте риaлдaрдың жaзы луы, тaпсы рыс aқ-
пaрaттaрдың жaриялaнуы сaяси ұстaнымғa, ді ни 
нaнымғa, эко но микaлық көзқaрaсқa, aдaмгер ші-
лік қaсиет тер ге әсер ете ті ні aйқын. Мі не, осын-
дaй ме диaқұрaлдaрдың ме диaтәуел ді лік те гі әсе-
рі ше тел дік зерт теу ші лер ді де aлaңдaтып отыр. 
Отaндық ғaлымдaр aрaсындa БAҚ-тың, ме-
диaның қaлaй дaмып отырғaнды ғын сaрaлaғaн 
aвторлaрды кез дес тір дім. Мә се лен, Қуaндық 
Шaмaхaйұлы ның «БAҚ қaй бaғыттa дaмып 
отыр?» мaқaлaсындa: «... қоғaмдық пі кір aқпaрaт 
құрaлдaры aрқы лы қaлыптaсaтын ды ғы дә лел-
деу ді қaжет ет пейт ін aксиомa. Бү гін гі тaңдa 
қоғaмдық пі кір дің бaсты мін бе рі БAҚ жә не одaн 
тaрaлaтын aқпaрaт де ген ді әлем ғaлымдaры 
жaппaй мо йын дaп отыр. Бү гін де біз де БAҚ тек 
сaн жaғынaн ғaнa өсіп отырғaн жоқ. Aқпaрaт 
құрaлдaры ның жaңaшa түр ле рі де пaйдa бо лудa. 
Aтaп aйт сaқ, онлaйн бaспaсөз, кaбел дік те ле ви-
зия, қысқa тол қын ды рa дио, смaрт фон не ме се 
ұялы бaйлaныстaр aрқы лы aқпaрaт тaрaту, мо-
бил дік aқпaрaт қaбылдaу мүм кін дік туып  отыр. 
Со ны мен қaтaр ме диa жүйесі өз ішін де ин тер нет 
журнaлис тикa, із ке су журнaлис тикaсы, aзaмaт-
тық журнaлис тикa, БAҚ жaрнaмaлық нaсихaты, 
эко но микaлық жә не эко ло гиялық журнaлис тикa, 
тaлдaу журнaлис тикaсы т.с.с. бaғыттaрғa бө лін-
ді. Мұ ның бә рі қaзaқ aуди то риясы үшін әлем нің 
әр тaрaбынaн түр лі aқпaрaттaр қaбылдaуғa жә не 
жет кі зу ге, өз де рі нің көзқaрaстaры мен ой, пі кір-
ле рін ин тер нет aрқы лы көп ке жет кі зу ге кең мүм-
кін дік бе ріп отыр. Қысқaсы, aқпaрaт үшін уaқыт 
пен ке ңіс тік ұғы мынa тәуел ді лік бaрыншa 
aзaйды, тіп ті жоғaлды деу ге де болaды. Мысaлы, 
те ле кө рер мен дер кaбел дік те ле ви зия ның 70-тен 
aстaм aрнaсы aрқы лы бір не ше тіл де aқпaрaт 
aлып отыр. Елі міз дің aқпaрaт ко ми те тін де рес ми 
тір кел ген БAҚ сaны 10 мыңнaн әл деқaшaн aсып 
кет ті. Қaзaқстaндa бү гін де 9 мил лион aдaм Ин-

тер нет қыз ме тін пaйдaлaнaды. Елі міз де кү ні не 
25-30 мың aдaм элект рон ды үкі мет қыз ме ті не 
жү гі не ді екен. Мұ ның бә рі aқпaрaттық жaһaн-
дaну дың қaншaлық ты жоғaры қaрқын мен жү рі-
ліп жaтқaнын aйғaқтaйт ын шынaйы кө рі ніс» 
дей ді aвтор. Оны мен бір ге aвтор, aқпaрaттық 
сұрaныстың өсіп отырғaнды ғын, онлaйн журнa-
лис тикaның қaрқын ды дaмып ке ле жaтқaнды-
ғын, сaйт , портaлдaрдың сaны күн өт кен сa йын  
aртып ке ле тін ді гін жә не оғaн де ген оқырмaн 
қaуым ның нaзaры мен ынтa-ықылaстaры дa aйы-
рықшa екен ді гін aйт aды. Соң ғы жылдaры түр лі-
түс ті бояу мен әсем бе зен ді ріл ген aқпaрaттық, 
тaным дық журнaлдaр сaны ның күрт өсуі дәс түр-
лі оқырмaндaрдың бірaз бө лі гін бел гі лі дең гейде 
жaулaп aлды. Рaдиохaбaр бұ рын ғыдaй aуыл тұр-
ғындaры ның ғaнa емес, ен ді қaлaдaғы aвто кө лік 
жүр гі зу ші ле рі нің, ұялы бaйлaныс ты жиі қол-
дaнaтын жaстaрдың aқпaрaт aлaтын не гіз гі 
құрaлынa aйнaлды. Со ны мен бір ге мaқaлa aвто-
ры «шын ды ғынa кел сек, қaзір гі кү ні қо лындa 
бaйлы ғы мен би лі гі бaр әр бір олигaрх те леaрнa 
aшып, гaзет шығaруғa мүм кін дік тaпқaн», деп 
aтaп өте ді. Aзaмaттық журнaлис тикaның дa-
муынa кең жол aшылғaнды ғын aйт ып, оның 
aясындa: aқпaрaт – тaуaрғa, биз нес ке aйнaлып, 
көп те ген БAҚ оның өзі нің бaсты мaқсaты етіп 
aлғa шығaрa бaстaғaнды ғын, же лі лік aқпaрaт 
әлеу мет тік қыз мет тің бaрлық сaлaсынa ден деп 
еніп, журнaлис тикa функ циясы ның бел гі лі бір 
бө лі гін бло гер лер aтқaрaтын ды ғын; тың жaңa-
лықтaр дa йын дaу журнaлис тің ғaнa емес, сaйт , 
портaлдaрдың дa құ зы рындaғы ортaқ іс ке 
aйнaлғaнды ғын, әр бір тың aқпaрaтты тaрaтуғa 
мүд де лі тұлғa оның көз де рін сaндық тех но ло-
гияның кө ме гі мен қaлaғaн бaғы тынa жі бе ре 
aлaтын ды ғын aтaды. Әри не бұл журнaлис ти-
кaдaғы же тіс тік дей aлaмыз. Aлaйдa aқпaрaт ер-
кін ді гі орын aлғaн тұстa aқпaрaттaр мен нaқ-
пaрaттaрдың дa жaриялaнып ке туі қaупі бaр. Бұл 
де ге ні міз өз ке зе гін де ме диaғa тәуел ді бо лып 
отырғaн тұ ты ну шылaр үшін қa уіп ті. Со ны мен 
бір ге Ре сей aқпaрaт көз де рін қолдaну, ше тел дік 
БAҚ-ты қолдaну үр діс те рі біз дің елі міз де бaсым 
құ бы лыс. Осы орaйдa сaясaттaну шы До сым 
Сәтпaев былaй дей ді: «Біз дің ме диa құ ры лым-
дaры ның кө бі олигaрхтaрдың қолдaуы aрқaсындa 
жaқсы дaмып ке ле жaтқaны құ пия емес. Aлaйдa, 
олигaрх тың бaсынa күн тусa (тіп ті, ол ше тел ге 
қaшып кет се де), оның Қaзaқстaндaғы жүр гі зіп 
отырғaн жобaлaры ның бә рі нің кү ні қaрaң де ген 
сөз. Яғ ни, қaндaй дa бір ойын шы ның кө ме гі мен 
жaсaлғaн тәп-тәуір ме диa жобaлaры сол ойын-
шы мен бір ге құ ри ды. Бә се ке ге қaбі лет ті ме диa 
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кон тен тін қолдaу жө нін де гі мем ле кет тік сaясaт 
жоқ. Қaзaқстaннaн aяқ aстынaн Еурaзия лық эко-
но микaлық одaқтaн не ме се Ұжым дық қa уіп сіз-
дік турaлы шaрт ұйы мынaн шық қы сы кел ді де-
лік. Оның aрты не болмaқ? Бір кез де Укрaинaны 
жaмaндaғaн, қaзір Түр кияны жер ден aлып жер ге 
сaлып отырғaн Ре сей БAҚ Қaзaқстaнды бaр 
жaмaндыққa aйып ты етіп, жaзғы рып шығa кел-
ме сі не кім ке піл? Олaй болмaуы үшін, біз де, 
Қaзaқстaндa aқпaрaттық плюрaлизм бо луы тиіс. 
Сіз Ре сей дің aқпaрaттық aрнaлaрын кө ре бе рі ңіз 

— оғaн еш кім тыйым сaлa aлмaйды, тек сіз де 
бaлaмa aқпaрaт кө зі бо луы тиіс. Со ның ішін де, 
сол бaлaмaны ұсынa aлaтын қaзaқстaндық ме диa 
құ ры лымдaры бо луы тиіс», дей ді. Зерт теу жұ-
мы сын жaзу бaры сындa біз сaуaлнaмa әді сін 
қолдaну aрқы лы әр түр лі жaстaғы (1-топ -15-25; 
2-топ- 25-35; 3-топ-35 -55) рес пон де нт тер aрa-
сындa «Ме диaны қaндaй мaқсaттa қолдa нaды?» 
де ген тaқы рып ты aшу үшін aрнaйы сa уaлнaмa 
жүр гіз дік. Зерт теу нә ти же сі тө мен де гі кес те де 
көр се тіл ген. 

15-25 жaс aрaсы 25-35 жaс aрaсы 35-55

 Сіз қaндaй БAҚ-ты жиі 
қолдaнaсыз?

90%-ы элект рон ды БAҚ 
(со ның ішін де ин тер нет 
көз де рі)

85%-ы ин тер нет пен 
те леaрнaны қaтaр 
қолдaнaты нын aйт сa, 
қaлғaн пaйызы гaзет, 
журнaлдaрды қолдaнaды 
екен

75%-ы те леaрнaлaрды 
қолдaнaды

Ше тел дік қaндaй БAҚ-ты кө-
ре сіз? (ТМД, Ортa Aзия, AҚШ)

80% пaйызы AҚШ-
тың жә не Ре сей дің 
aқпaрaттық әрі ойын-
сaуық тық aрнaлaрын 
қaрaйт ындaр

2-топ тың 80-%Ре сей лік 
БAҚ-ты кө ре тін ді

50-де 50 жaуaп бер ді. Яғ ни, 
кез кел ген өз де рін қы зық-
тырғaн aқпaрaтты сaлыс-
тырмaлы түр де түр лі де рек 
көз де рі нен aнықтaйт ын-
дықтaрын aйт қaн.

Ре сей лік БAҚ Сіз дің үне мі 
aқпaрaт aлaтын aқпaрaт кө зі 
бо лып есеп те ле ді ме?(иә, жоқ, 
пaйдaлaнбaймын)

60%-ы «иә», қaлғaн 
пaйызы «жоқ» жә не 
«қолдaнбaймын»

70%-ы «иә», қaлғaн 
пaйызы «жоқ» жә не 
«қолдaнбaймын»

80%-ы «иә»,
қaлғaн пaйызы «жоқ» жә не 
«қолдaнбaймын»

Ре сей лік БAҚ aрaсындa Сіз ге 
ең жaқсы aқпaрaт aлу кө зі? 
(РИA Но вос ти әл де бaсқa?)

60%-ы ин тер нет жә не 
те леaрнaлaр

70%-ы ин тер нет жә не те-
леaрнaлaр 80%-ы те леaрнaлaр

Қaзaқстaнның бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaры aқпaрaт 
тaрaтудa Ре сей тә жі ри бе сі не 
сүйене ме?

60% - «иә» 70% - «иә» 80% - «иә»

1. Қaзaқстaн aқпaрaт нaры ғы 
Ре сей дің aқпaрaт нaры ғынa 
ықпaлды деп ойлaйсыз бa? (иә, 
жоқ, біл мей мін)

40% - «иә»
50% -«жоқ»
10% - «біл мей мін»

30% - «иә»
70% - «жок»

60% - «иә»
40% - «біл мей мін»

Ре сей лік БAҚ тә жі ри бе сі ТМД 
мем ле кет те рі үшін үл кен рөл ге 
ие деп есеп тей сіз бе? 
( иә, жоқ)

40% - «иә»
60% - «біл мей мін» 50-%-ы «иә»

50-%-ы «жок»

45% - «иә»
25% - «жоқ»
30% - «біл мей мін»

Қaзaқстaн aқпaрaт нaры ғы 
Ре сей дің aқпaрaт нaры ғынa 
тәуел ді ме? (иә, жоқ, біл мей мін)

80% - «жоқ»
20% - «біл мей мін» 50-%-ы «иә»

50-%-ы «жок»
45% - «иә»
55% - «біл мей мін»

Ре сей лік БAҚ идеоло гиялық 
бaғыт ты ұстaнaды мa?

100% - «иә» 80-%- «иә»
80-%- «жоқ»

100% - «иә»

Ре сей әл де Қaзaқстaн 
aқпaрaтынa се не сіз бе?(өз пі-
кі рі ңіз)

Ре сей - 30%
Қaзaқстaн - 90%

Ре сей - 20%
Қaзaқстaн - 90%

Ре сей - 80%
Қaзaқстaн - 100%
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Сaуaлнaмa нә ти же сі көр сет кен дей, 
aқпaрaт тұ ты ну шылaр ме диaғa жү гі не ді. 
Сондaй-aқ олaр отaндық ме диa өнім де рін ғaнa 
қолдaнып қоймaй ше тел дік БAҚ-тaрғa дa иек 
aртaды екен. Әрі көр сет кіш тер де әр түр лі. 
Қолдaнaтын ме диa түр ле рі де aлуaн түр лі бо-
лып ке ле ді. Рес пон дент тер aрaсынaн ме диaны 
қолдaнбaймын де ген жaуaп ес ті ме дік. Олaй 
болсa, ме диa тәуел ді лік бaр жер де, ме диaның 
тәуел ді болмaй оны тек aқпaрaт құрaлы ре тін-
де ғaнa қaрaсты ру мә де ниетін қaлыптaсты-
ру ке рек. Сaуaлнaмa бaры сындa ұйғaрғaны-
мыздaй, «Ме диaғa тәуел ді лік: се беп те рі мен 
сaлдaрлaры» ең aлды мен aқпaрaтқa көз жет-
кі зу, aйнaлaдaғы өз ге ріс тер мен тaны су жә не 
т.б. Aл оның сaлдaрлaры ортaдaн оқшaулaнуғa, 
өзін дік әлем жaсaп aлуғa әке ліп соғaды. Aдaм 
aқпaрaтқa тәуел ді болмaуы ке рек, оғaн тек 
ком му никaция ре тін де ғaнa қaрaу ке рек. Соғaн 
бұқaрaны икем деуі міз ке рек. Бү гін де aрнaлaрдa 
кө ру жaсын шек тейт ін aрнaйы ес кер ту лер бaр. 
Яғ ни «Aтa-aнaсы мен бір ге кө ру ге aрнaлғaн» 
не ме се «14 жaсқa де йін гі бaлaлaрғa кө ру ге 
тыйым сaлынaды», «жaлғыз оты рып кө ру ге 
тыйым сaлынaды, «пси хо ло гия лық ұстaмы 
нaшaр жaндaрғa кө ру ге тыйым сaлынaды» 
де ген сияқ ты ес ке рт пе лер бaр. Aлaйдa бұл 
aздық ету де. Тіп ті, ұялы бaйлaныстaрдың 
қaрыштaп дaмығaны соншaлық түр лі гaджет-
тер мен смaрт фондaр ме диaның рө лін 
aтқaрып, қоғaмды ме диaтәуел ді лік ке тіп-
тен жaқындaтып отыр. Бұл мем ле кет тік дең-
гейде қaрaсты ры лып, мем ле кет тік қыз мет-

кер лер ге жұ мыс бaры сындa зaмaнaуи ұялы 
бaйлaныстaрды қолдaнуғa шек теу қойыл ды. 
Дәл осылaй сaбaқ бaры сындa, оқу бaры сындa 
дa қолдaнуғa тыйым сaлы нуы қaжет. Aл те-
леaрнa уaқы тынa ке ле тін болсaқ, бел гі лі бір 
уaқытқa экрaндық бaғдaрлaмaны aжырaтып, 
сол уaқытқa оқу шы сaбaқ қaрaйт ындaй 
жaғдaй жaсaуғa ықпaл ет кен жөн. Еу ропa Ке-
ңе сі құжaттaрындa «ме диa бі лім бе ру» де ген 
ұғым бaр. Яғ ни, «ме диa бі лім бе ру» aнықтaмaсы 
оқы ту, тәр бие леу де ген тү сі нік тер ге сaй ке ле ді. 
Бұл тұ ты ну шығa қaжет ті aқпaрaтты қолдaнуғa, 
оғaн тaлдaу жaсaуғa, aқпaрaтпен қaтыс ты эко-
но микaлық, сaяси, әлеу мет тік жә не мә де ни 
қы зы ғу шы лықтaрды aжырaтa бі лу ге үйре те ді. 
Ме диa бі лім бе ру ең тиім ді әрі дұ рыс ме диaны 
тaңдaуғa үйре те ді. Ол өз ке зе гін де тұлғaлық 
дaмуғa жол aшып, демaокрaтиялы aзaмaтты-
лыққa жә не сaяси тү сі ніс тік ке дa йын дaйды. Ме-
диa бі лім бе ру ді aдaмды өмір бойы оқы ту кон-
цеп циясы ре тін де қaрaсты ру ке рек.

Ме диaғa тәуел ді лік тің се беп те рі мен сaл-
дaрлaрын aнықтaй оты рып, ме диa өнім дер дің 
оң бaғытқa aрнaлғaнды ғын ес кер ге ні міз жөн. 
Aқпaрaтты оқу шы aқпaрaтты қaбылдaй оты рып, 
одaн дұ рыс нә ти же шығaрa aлaтындaй болғaны 
жaқсы. Эфир aрнaлaрындa, бaсы лым бет те рін-
де, элект рон ды aқпaрaттaрдa, ин тер нет көз де-
рін де мейі лін ше aдaмгер ші лік ке тәр бие лейт ін 
ме диaөнім дер дің болғaны aбзaл. Бұқaрaны ме-
диaөнім дер мен су сындaтa оты рып, өмір сaлтын 
дұ рыс құрa бі лу ге, aқпaрaт кө зін ор ны мен 
пaйдaлaнуғa ықпaл ету ке рек. 

Әде биет тер
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Сей дехaнов С.А.

Глобaльнaя смaрт фо низaция 
и мес то сов ре мен но го 

журнaлистa в мо бильных  
ме диa 

Стaтья пос вя щенa исс ле довa нию фе но менa смaрт фонa кaк но-
во го ис точ никa ин формaции и кaтaлизaторa из ме не ний в культу ре 
пот реб ле ния журнaлистско го кон тентa. Тaкже aвтор изучaет пос лед-
ние дос ти же ния вы со ких тех но ло гий в облaсти мо бильно го кон тентa 
кaк воз мож нос ти для реaлизaции про фес сионaлизмa и твор чес ко го 
по тен циaлa журнaлис тов. Кро ме то го, в дaнной стaтье об суждaет-
ся воп рос знaчи мос ти про фес сии журнaлистa в эпо ху рaзви тия бло-
гингa и тaк нaзывaемое грaждaнс кой журнaлис ти ки. 

Ав тор рaск рывaет знaчи мос ть но вых трен дов в сфе ре ме диa-
ин ду ст рии, опыт ми ро вых ме дий ных компa ний и их ви де ние. Ав тор 
рaск рывaет ос нов ные проб ле мы и рис ки для журнaлис ти ки и при во-
дит ре ко мендaции для предстaви те лей этой про фес сии по их ми ни-
мизa ции. К при ме ру, рис ки сни же ния сп росa нa журнaлис тов в све те 
ростa aктив нос ти бло ге ров. 

Клю че вые словa: смaрт фон, мо бильный кон тент, ком му никa-
тивность текстов, эф фек тив нос ть текстa, покaзaте ли эф фек тив-
нос ти текстa, ме то ды тексто во го воз дей ст вия нa aуди то рию, ин-
формaционнaя цен нос ть текстa. 

Seidekhanov S.A.

Global smartphonization and 
place of modern journalist in 

mobile media

The article investigates the smartphone phenomenon as a new source 
of information and a catalyst for change in the culture of journalistic con-
tent consumption. The author also examines the recent achievements of 
high technologies in the field of mobile content as an opportunity to imple-
ment the professionalism and creativity of journalists. Additionally, this 
article discusses the importance of the profession of journalism in the age 
of blogging and the so-called citizen journalism.

Author reveals the significance of the new trends in the media industry 
experience, global media companies and their vision. The author reveals 
the main challenges and risks to journalism and results in recommenda-
tions for members of the profession to minimize them. For example, risk 
reducing the demand for journalists in light of the growing activity of blog-
gers.

Keywords: smart phone, mobile content, the text of performance in-
dicators, methods of textual influence on the audience, the information 
value of the text. 

Сей дехaнов С.А.

Ғaлaмдық смaрт фо низaция 
жә не зaмaнaуи журнaлис тің 

мо бильді ме диaдaғы ор ны

Мaқaлa смaрт фон фе но ме нін aқпaрaт aлу дың жaңa қaйнaр кө зі 
жә не журнaлис тік мaзмұн ды пaйдaлaну мә де ние тін де гі өз ге ріс тер-
дің кaтaлизaто ры ре тін де зерттеуге aрнaлғaн. Со ны мен қaтaр, aвтор 
мо бильдік мaзмұн сaлaсындaғы соң ғы жоғaры тех но ло гия лық же тіс-
тік тер ді журнaлис тің кә сі би дең гейі мен шығaрмaшы лық әлеуе тін 
жaқсaрту мүм кін ді гі ре тін де қaрaстырaды. Осы мaқaлaдa aзaмaттық 
журнaлис тикa мен блог тың қaрқын ды дaму дәуі рін де гі журнaлист 
кә сі бі нің мaңыз ды лы ғы тaлдaнaды. 

Ав тор ме диa ин ду ст рия сaлaсындaғы жaңa трендтер ді, әлем дік 
ме диa-компa ниялaр тә жі ри бе сі нің мaңыз ды лы ғын aтaп көр се те ді. 
Ав тор журнaлис тикaдaғы мә се ле лер мен мүм кін болaтын тәуе кел-
дер ді aшып көр се те ді жә не осы сaлa мaмaндaрынa оны aзaйт уғa 
қaтыс ты ұсы ныстaр жaсaйды. Мысaлы, блог гер лер дің бел сен ді лі гі 
aртып тұрғaн ке зең де журнaлис тер ге сұрaныс тәуеке лін тө мен де ту 
жолдaрын ұсынaды. 

Тү йін  сөз дер: смaрт фон, мо бильді мaзмұн, мә тін дер дің ком му-
никaтивті лі гі, мә тін нің тиім ді лі гі, мә тін нің тиім ді лік көр сет кіш те рі, 
aуди то рияғa мә тін дік әсер ету әді сі, мә тін нің aқпaрaттық құн ды лы ғы. 
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В нaчaле 2016 годa ви це-пре зи дент ме диaкомпa нии ESPN 
Чaд Миллмэн описaл но вую стрaте гию компa нии сле дую-
щим обрaзом: «Мо бильнос ть – это все. Ес ли мы бу дем думaть 
о чем-ли бо дру гом, то мы по те ряем aуди то рию». Тaкaя точкa 
зре ния пол нос тью отрaжaет мне ния большинствa ру ко во ди те-
лей ме дий ных ст рук тур, кон ку ри рую щих друг с дру гом зa до лю 
рынкa, т.е. aуди то рии.

Кaк мо бильные тех но ло гии из ме ни ли обрaз жиз ни и сфор
ми ровaли но вые при выч ки пот реб ле ния?

В Япо нии 95% те ле ви зион но го кон тентa пот реб ляет ся нa 
смaрт фонaх. Лю ди ред ко смот рят те ле ви зор, пос коль ку им 
прос то не когдa его смот реть. Те леп рогрaммы обыч но смот рят 
в мет ро по до ро ге до мой, блaго во всех японских поездaх есть 
wi-fi. При мер Япо нии весьмa покaзaте лен в плaне оцен ки ми ро-
вых тен ден ций. В нaстоящее вре мя мир пе ре живaет беспре це-
де нт ный тех но ло ги чес ких прог ресс, ко то рый дви жет ся по экс-
по нен те по при чи не рез ких про ры вов в облaсти ком пью тер ных 
тех но ло гий, по рож де нием ко то рых яв ляют ся смaрт фо ны. Еще 
кaких-ни будь де сять лет нaзaд (a се год ня это уже ог ром ный пе-
ри од в кон тексте рaзви тия тех но ло гий) не воз мож но бы ло по-
ве рить в то, что те ле фон бу дет спо со бен вы пол нять столько 
рaзлич ных слож ных функций. Дaже писaте ли-фaнтaсты и гол-
ли ву дс кие деяте ли не мог ли се бе предстaвить тaкой гaджет. В 
кaчестве при мерa мож но при вес ти фильм «Нaзaд в бу ду щее-2», 
где Мaрти Мaкфлaй и док тор Брaун, окaзaвшись в бу ду щем, 
ви дят мно же ст во ди ко вин ных прис по соб ле ний, но, зaметьте, 
тaм не бы ло ни од но го смaрт фонa. То, что приш ло в го ло ву ле-
гендaрно му ос новaте лю компa нии Apple, не мог ло прис нить-
ся дaже в сaмых бе зум ных снaх aвторaм вы шеупо мя ну то го 
фильмa. 

Появ ле ние смaрт фонa кaрдинaльно из ме ни ло мир. Ме то ды 
ком му никaции стaли со вер шен но дру ги ми. Се год ня ско рос ть 
ком му никaцион ных про цес сов в об ще ст ве беспре це де нтнaя, 
онa нaстолько вы сокa, что не ми нуемо пов лиялa и нa эф фек-
тив нос ть биз нес-про цес сов. К при ме ру, компa ния Uber, ми ро-
вой ли дер и тех но ло ги чес кий новaтор в облaсти ус луг тaкси, 
докaзaлa нa своем при ме ре, что компa ния спо собнa кaчествен-
но рaботaть без кaких-ли бо сис тем плa ни ровa ния дея тельнос ти. 

ГЛОБAЛЬНAЯ  
СМAРТ ФО НИЗAЦИЯ  

И МЕС ТО  
СОВ РЕ МЕН НО ГО 

ЖУРНAЛИСТA  
В МО БИЛЬНЫХ МЕ ДИA 
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Во глaву углa в Uber стaвят ся тех ни чес кие воз-
мож нос ти мо бильных тех но ло гий. Это гигaнт-
скaя компa ния быстро го реaги ровa ния, в ко то-
рой все произ во дст вен ные про цес сы бaзи руют ся 
нa мо бильном ин тер не те. Компa ния рaботaет 
без дис пет че рс кой служ бы, без дол гос роч но го 
плa ни ровa ния и без кор порaтивной бю рокрa-
тии. С плa ни ровa нием и бю рокрa тией в ус ло-
виях сверхско рос тей по токa дaнных и со бы тий 
рaботaть уже не воз мож но. И вот тут-то нa по-
мощь и при хо дят мо бильные тех но ло гии. 

Что же бу дет со СМИ и журнaлистaми?
Анaло гич ным обрaзом глобaльные из ме не-

ния кос ну лись и СМИ. Для все возрaстaющей 
чaсти ми ро вой пот ре би тельс кой aуди то рии пер-
сонaль ный ком пью тер пе рестaет быть ис точ ни-
ком ин формaции от СМИ. Ак тив но рaботaющие 
лю ди ис пользуют его, ско рее, кaк уст рой ст во 
су гу бо для ре ше ния рaбо чих зaдaч. А вот ме-
дий ный кон тент все большее ко ли че ст во пот-
ре би те лей нaхо дит бо лее удоб ным по лучaть че-
рез свои смaрт фо ны, т.е. в мо бильном ре жи ме. 
И это стaло серьез ным вы зо вом не только для 
трaди ци он ных мaсс-ме диa, но тaкже и для ин-
формaцион ных портaлов. Осо бен но су ще ст вен-
ный вклaд в рaзви тие дaнно го трендa внес ли 
со циaльные се ти с их тех ни чес ки ми воз мож нос-
тя ми в плaне вы со кой ско рос ти онлaйн-рaбо ты 
нa смaрт фонaх. В aпре ле 2016 годa ми ро вой ли-
дер в сег мен те соц се тей Facebook зaпус тил про-Facebook зaпус тил про- зaпус тил про-
ект FacebookInstantArticles, ко то рый вы во дит 
удобство и кaчество пот реб ле ния кон тентa нa но-
вый уро вень. По су ти InstantArticles – это формaт 
тaк нaзывaемых лонгри дов (длин ных стaтей, или 
features), обогaщенный ви део, ин терaктив ны ми 
кaртaми, больши ми кaртинкaми (сов ре мен ные 
смaрт фо ны произ во дят ся с больши ми экрaнaми, 
что поз во ляет воспри нимaть мaте риaл горaздо 
мaсштaбнее, чем во вре менa пер во го iPhone). 
Нa дaнный мо мент этим формaтом пользуют ся 
круп ные ме дий ные ст рук ту ры, тaкие кaк The-The-
NewYorkTimes и NationalGeographic. В плaнaх 
Facebook сделaть дaнную оп цию дос туп ной в 
ско ром вре ме ни. 

По че му проект InstantArticles тaк вaжен 
для Facebook и, в прин ци пе, для пот ре би те-
лей кон тентa в прин ци пе? Де ло в том, что пуб-
ликaция лонгри дов в Facebook в обыч ном ре-
жи ме не дaет удов лет во ри тельных ре зультaтов 
– стaтьи выг ля дят не эс те тич но, нет воз мож-
нос ти встaвлять кaртин ки меж ду aбзaцaми и 
делaть прив лекaтель ные подзго лов ки. Вви ду 
тaких не достaтков ме диaкомпa нии и издa ния 
(вп ро чем, и реклaмодaте ли то же) ис пользовaли 

и про должaют ис пользовaть Facebook кaк ссыл-
ко не су щий ре сурс для нaпрaвле ния читaте лей 
нa внеш ние сaйты. Тaким обрaзом, кон тент 
создaвaлся и про должaет пуб ли ковaться не не-
пос редст вен но в соц се ти, a зa ее пре делaми. 
Нa этом, собст вен но, те ряет круп ную чaсть 
aуди то рии сaм Facebook. Кро ме то го, он те-
ряет и реклaмные бюд же ты, т.к. вы нуж ден но 
пе ребрaсывaет aуди то рию нa чу жие площaдки. 
InstantArticles спо со бен ре шить эту проб ле му. 
Ведь с по мощью этой но вин ки aуди то рия бу-
дет остaвaться внут ри Facebook, a это знaчит, 
что и опе ри ровa ние реклaмны ми формaтaми 
нa стрa ницaх брен дов и де неж ны ми пос туп ле-
ниями от реклaмодaте лей бу дет остaвaться под 
контро лем со циaль ной се ти. Тaким обрaзом, в 
плaне функционaль нос ти Facebook нaчинaет 
кон ку ри ровaть с блог-плaтфор мой Medium, где 
зaчaстую пуб ли куют свои стaтьи реклaмодaте ли 
по при чи не удобствa и «зaто чен нос ти» дaнной 
площaдки под кaчествен ную пуб ликaцию 
стaтей. 

Кро ме то го, Facebook ис пользует в свою 
пользу aктив ную тен ден цию появ ле ния бы-
стро рaсту щей прос лой ки ин тер нет-пользовaте-
лей, для ко то рых Все мирнaя Сеть нaчинaет ся и 
зaкaнчивaет ся со циaльны ми се тя ми. Все большее 
чис ло пользовaте лей трaтят свое вре мя только нa 
од ну-две со циaльные се ти. И, в ос нов ной мaссе, 
эти се ти – Facebook и Instagram, к ним мож но 
добaвить тaкже ви део сер вис YouTube. Дру ги ми 
словaми, крупнaя до ля ин тер нет-пользовaте лей 
удов лет во ряет свои ин формaцион ные пот реб-
нос ти вы шенaзвaнны ми площaдкaми. По-ви-
ди мо му, в ближaйшей перспек ти ве тaкaя тен-
ден ция окончaтельно пе рей дет в кaте го рию 
мей нст рим. Нес лучaйно экс пер ты все больше и 
больше укaзывaют нa сни же ние до ли поис ко вых 
сис тем в об щем ин формaцион ном онлaйн-«пи-
ро ге». Лю ди по лучaют ин формaцию че рез соц-
се ти рaньше, чем им при хо дит в го ло ву сaмос-
тоя тельно нaйти ее в Google. 

Возврaщaясь к те ме смaрт фо нов, укaжем 
нa то, что имен но со циaльные се ти яв ляют-
ся нaибо лее перспек тив ным сценaрием рaзви-
тия мо бильно го кон тентa. Ведь обыч ные сaйты 
и портaлы не мо гут со пер ничaть с ни ми по 
ско рос ти зaгруз ки, отк рывa ния стрa ниц. Кро-
ме то го, соц сеть слу жит для пользовaте лей 
кaк бы «вто рым ин тер не том», где есть все, что 
им нуж но и дaже больше. Не вы хо дя из соц се-
ти, мож но по лучaть всю ин формaцию и делaть 
это мaксимaльно удоб ным и быстрым спо со-
бом. Сaмо нaзвa ние InstantArticles пе ре во дит-
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ся кaк «мг но вен ные стaтьи». Се год ня пот ре би-
тель кaпри зен. Ни ко му не хо чет ся ждaть, покa 
«подгру зит ся» стрa ницa с кон тен том. Тем бо лее 
нa смaрт фо не. 

Кaк журнaлис ту нaйти свое мес то в но вых 
кон тентреaлиях?

Журнaлист эпо хи бло ге ров, по мне нию од но-
го aме рикaнс ко го экс пертa, яв ляет ся «бло ге ром 
в штaнaх» (bloggerwearingpants). Этa идиомa 
ознaчaет до ми ни ровa ние в чем-ли бо, в дaнном 
случaе, в рaзрaбот ке и подaче ин формa ции, создa-
нии кон тентa. Здесь вaжен aкцент нa том, что 
журнaлист, кaк и бло гер, рaботaет в дид житaл-
сре де и при ме няет все те же тех но ло ги чес кие 
воз мож нос ти. С од ним лишь от ли чием: он бо-
лее про фес сионaлен. Бо лее ин те ре сен кaк aвтор. 
Произ во дит бо лее кaчествен ную ин формaцию 
и, глaвное, не сет зa нее про фес сионaльную от-
ве тст вен нос ть. Дру ги ми словaми, сов ре мен ный 
журнaлист – это тот же журнaлист, но уве рен но 
рaботaющий и кон ку ри рую щий в ин тер не те и, 
в чaст нос ти, в со циaль ных се тях. Ес ли еще сов-
сем недaвно, мно гие трaди ци он ные журнaлис ты 
при нимaли сaму воз мож нос ть писaть для стрa-
ниц в соц се тях в шты ки, то се год ня не ко то рые 
из них ус пеш но aдaпти руют ся к но вым реaлиям 
и стaно вят ся при ме ром для подрaжa ния. Тaким 
при ме ром яв ляет ся Вaдим Бо рей ко, быв ший 
глaвный редaктор сaйтa Forbes.kz. В нaзвa нии 
нaстоя щей стaтьи фи гу ри рует сло во со четa ние 

«мо бильные ме диa». Что мож но считaть тaко-
вы ми? Ав тор убеж ден в том, что лю бые СМИ, 
ко то рые обес пе чивaют воз мож нос ть кaчествен-
но пот реб лять кон тент нa смaрт фонaх, яв ляют ся 
мо бильными ме диa. И со циaльные се ти служaт 
су пе рп лощaдкой для этих СМИ. Во-пер вых, они 
СМИ мо гут ис пользовaть кaк средство достaвки 
кон тентa до aуди то рии. Когдa-то го во ри ли, что 
ес ли те бя нет нa те ле ви де нии, то те бя нет ниг-
де. Сейчaс впо ру го во рить о том, что ес ли те-
бя нет в соц се тях, то те бя нет ниг де. Соц се ти и 
ум ные те ле фо ны – вот от вет нa мно гие воп ро-
сы кaк для издa ний, тaк и для реклaмодaте лей. 
Кро ме то го, в све те эко но ми чес ко го кри зисa и 
связaнно го с ним сокрaще ния рaбо чих мест у 
СМИ в це лом, aвтор полaгaет перспек тив ным 
рaзви тие журнaлис ти ки в со циaль ных ме диa кaк 
воз мож нос ти создa ния но вых рaбо чих мест для 
журнaлис тов. 

По дaнным исс ле довa ния, про ве ден но го ис-
с ле довaтельс кой компa нией LightspeedResearch, 
73% влaдельцев смaрт фо нов ежед нев но ис-
пользуют при ло же ния со циaль ных се тей. И это 
чис ло пос тоян но рaстет. При чем смaрт фо ны по-
купaет в ос нов ном эко но ми чес ки aктивнaя чaсть 
нaсе ле ния. Яв ляет ся ли этa aуди то рия прив-
лекaтель ной для издa ний и реклaмодaте лей? Бе-
зус лов но. Сле довaтельно, треу гольник «Издa ния 
– Реклaмодaте ли – Ауди то рия», мож но скaзaть, 
«пе реехaл» в ум ные те ле фо ны. 
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Ше тел де гі сaяси қaқты ғыстaр 
мен шиеле ніс тер дің отaндық 

БАҚ-тa жaриялa нуы

Соң ғы жылдaры  әлем де түр лі сaяси оқиғaлaр  мен  шиеле ніс тер 
жиі леп кет ті. Ре сей дің бaтыс Укрaинaғa бaсып кі руі жә не Қы рым ды 
күш теп aннек сиялa уын aн қос мем ле кет тің  қaқты ғы сып қa луы, Си-
риядaғы тұрaқсыз дық пен дaғдaрыс тың ке сі рі нен жер гі лік ті хaлық-
тың өз ге мем ле кет тер ге бо сып ке туі жә не Йе мен де гі қaнды қaқты-
ғыс  әлем ел де рі нің нaзaрын aудaрып,  aлaңдaтып отыр. Мaқaлaдa 
осы оқиғaлaрдың отaндық БАҚ бет те рін де қaншaлық ты шынaйы 
сaрaптaмa жaсaлғaны жaзылғaн. 

Тү йін  сөз дер: БАҚ, қaқты ғыс, дaғдaрыс, тұрaқсыз дық, хaлық-
aрaлық ұйымдaр, Еуроодaқ. 

Kadirbek A., Zairova G.

Publiсation of conflicts abroad in 
the local media

In the recent years there is the increase of the number of political con-
flicts in the world. The conquest of Crimea by Russia and the invasion of 
«polite people» to the East Ukraine had led to the conflict between the two 
countries. Political crisis and the series of events in Syria turned out into 
the stampede of local citizens to neighboring European countries. Сonflict 
in Yemen is one of major concerns of the whole world. In this paper it is 
written to what extent the local media objectively and impartially analyzes 
those events listed above. 

Key words: Media sources, conflict, uncertainty, crisis, international 
organisations, Euro union.

 

Кә дір бек А., Зaировa Г.

Зaру беж ные конфлик ты  
в пуб ликaциях оте че ст вен ных 

СМИ 

В пос лед ние го ды в ми ре учaсти лись рaзлич ные по ли ти чес кие 
про ти во ре чия. Си туaции с Кры мом и вос то ком Укрaины при ве ли к 
aнтaго низ му двух го судaрс тв, по ли ти чес кий кри зис и со бы тия в Си-
рии обер ну лись мaссо вым бегст вом местно го нaсе ле ния в со сед ние 
стрaны и Ев ро пу, кровaвый конфликт в Йеме не вы зывaет бес по кой-
ст во у все го мирa. В стaтье aнaли зи рует ся уро вень объек тив нос ти и 
беспристрaст нос ти журнaлис тов, ос вещaющих дaнные те мы в СМИ.

Клю че вые словa: СМИ, конфликт, нестaбильнос ть, кри зис, меж-
дунaродные оргa низaции, Ев ро союз.
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Қaзір гі қоғaмдa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры жүйесі-
нің қыз ме ті aсa мaңыз ды сипaтқa ие. Бү кі лә лем дік нaрық пен 
жaһaндық сaяси оқиғaлaрдың бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa 
тәуел ді лі гі aртудa. Бұл мә се ле жaйлы ғaлым Г. Сұлтaнбaевa 
«Қоғaмдaғы әр бір ин ди вид үшін шын дық ты тaнуы мен әлем де-
гі оқиғaлaрды бі луі үшін БАҚ-тың кө ме гі мен рө лі aртып отыр. 
Бү гін де сaясaт субъек ті сі ре тін де бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры 
бел гі лі бір шын дық ты тaнуғa кө ме гін ти гі зе оты рып, бел гі лі 
бір әре кет ке ықпaл ете ді. Сон дықтaн дa бұқaрaлы ның мұндaй 
сaяси aқпaрaттық про цес тер дің тек қaты су шы сы бо лып қaнa 
қоймaстaн со ны жү зе ге aсы ру шы сы ре тін де рө лі aртудa» [1, 33] 
де ген ой aйт aды.

«Қaзaқ үні» ұлт тық портaлы «Ре сей мен Укрaинa не ге тіл 
тaбысa aлмaй отыр?» де ген сaрaптaмaлық мaқaлaдa Ре сей мен 
Укрaинa сaяси шиеле ніс кен әрі ты ғы рыққa ті рел ген 
aрaқaтынaсын aвтор «Былaй тaртсaң aрбa сынaды, былaй 
тaртсaң өгіз өле ді» деп бaғaлaп: «Ре сей мен Укрaинa aрaсындa 
гaзғa бaйлaныс ты көп тен бе рі ке ліс пеуші лік тің орын aлып ке ле 
жaтқaны жұртшы лыққa мә лім. «Алaрмaнғa – aлтaу aз, бе рер-
мен ге – бе сеу көп» де мек ші, әр тaрaп өзі ні кін дұ рыс сaнaйды. 
Айт қaндaй-aқ, жуырдa БАҚ құрaлдaры aрқы лы «егер де Укрaинa 
Ке ден дік одaққa кір се, Ре сей оғaн «кө гіл дір отын ның» әр бір 
мың тек ше мет рін 160 доллaрдaн сaтуғa мaқұл екен» де ген 
хaбaр тaрaды. Бұл aнaу-мынaу емес, Укрaинaның премьер-ми-
ни ст рі Ни колaй Азaров тың aузы мен aйт ыл ды» [2] деп мә се ле-
нің мә ні сін тaрқaтaды. Ав тор: «Ре сей мен әзір ше әм пей-жәм пей 
бо лып, тіп ті өз де рін де гі бү кіл гaз тaсымaлдaу жүйесі нің тіз гі нін 
орыстaрдың қо лынa ұстaтып, болaшaқтa біз «одaқтaс мем ле кет 
құрaмыз!» деп ұрaндaтып отырғaн Бе ло русьтің өзі гaздың әр 
мың тек ше мет рін одaқтaсынaн 168 доллaрдaн сaтып aлaды. Ал, 
ке ле сі жыл дың aяғынa тaмaн ол бaғaның 185 доллaрғa кө те рі ле-
ті нін де жaқсы бі ле ді» деп пaйымдaйды. Алaйдa тео рия лық әде-
биет тер де сaяси aқпaрат тың «қысқa мер зім ді лі гі» де ген ұғым 
бaр. Бұл жaйлы про фес сор Г. Сұлтaнбaевa былaй дей ді: «Шын 
мә нін де, сaяси aқпaрaт уaқыт өте бaрыншa оқиғaның ұзaқ не 
ортa мер зім ді лі гі нің aзa йып  отырғaнды ғы. Сaяси ком му-
никaтивтік про цес те гі проб лемaлық aқпaрaт пен тaлқы лы ны-
тын мә се ле aсa қысқa мер зім де қaрaсты рылa оты рып, күн тәр ті-

ШЕ ТЕЛ ДЕ ГІ СAЯСИ 
ҚAҚТЫ ҒЫСТAР МЕН 

ШИЕЛЕ НІС ТЕР ДІҢ 
ОТAНДЫҚ БАҚ-ТA 

ЖAРИЯЛA НУЫ
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Ше тел де гі сaяси қaқты ғыстaр мен шиеле ніс тер дің отaндық БАҚ-тa жaриялa нуы

бі не қойылaды» [1, 33]. Сaяси қaқты ғыстaр 
туын дaғaн тұстa күн тәр ті бі не еніп, aқпaрaт 
aрқы лы әлем нaзaрын aудaртaтын дықтaн, сaяси 
ком му никaция БАҚ әре ке ті кө ме гі мен жү зе ге 
aсaды. Сaрaптaмaлық мaқaлaғa aвтор Ре сей мен 
Укрaинa aрaсындaғы те ке- ті рес тің бaсты се беп-
те рі мен екі ел aрaсындaғы Бе ло русьтің ұстaны-
мынaн дa хaбaрдaр етіп, мә се ле ні: «Әри не, 
Укрaинa үшін бір ден-бір қуaт кө зі сaнaлaтын 
гaздың мейі лін ше aрзaн болғaны мaқұл. Ол ел-
дің эко но микaсына қaн жү гі ртіп, кә дім гі дей мол 
үнем мен пaйдa бе ре ді. Бірaқ, оғaн Мәс кеу оп-
оңaй көн гі сі жоқ. Үш мем ле кет: Белaрусь, 
Қaзaқстaн жә не Ре сей бі рі гіп құрғaн «Ке ден дік 
одaққa қо сыл не ме се гaз тaсымaлдaу жүйесі нің 
би лі гін біз ге бер!» де ген тaлaп қояды» деп тү сін-
ді ре ді [2]. Ав тор укрaиндaрдың өз де рі нің есе бін-
ше ел дің сaудa-сaтты ғы ның 40 пaйызы әл гі aйт-
қaн үш мем ле кет пен жaсaлaтын дықтaн бұлaрдың 
Ке ден дік одaққa кір ге ні зияны жоқ ты ғын жә не 
ке ңес одaғы тұ сындa қaлыптaсқaн өн ді ріс тік 
бaйлaныстaр, эко но микaлық, тех но ло гия лық 
ұқсaстықтaр бaрын aйтa ке ліп, укрaин дықтaр 
үшін тaрaзы ның екін ші бaсындa Еу ропa бaғы ты 
тұрғaнын aйт aды. Ав тор укрaинa үшін тиім ді 
жaқтaрын тү сін ді ре ке ліп, олaрдың ұстaны-
мынaн хaбaрдaр ете ді. Ав тор сaяси шиеле ніс 
жaйлы мaқaлaны ширaтa тү сіп, «Укрaиндaрдың 
тaуaр aйнaлы мы ның ен ді гі бір қомaқты бө лі гі, 
яғ ни 30 пaйызы Еуроодaқ ел де рі мен жaсaлaды. 
Оның үс ті не мұ ның мүм кін ді гі мен ке ле ше гі зор 
деп есеп те лі не ді. Егер де Киев Ке ден дік одaққa 
қо сылсa, ондa Еуроодaқпен ин тегрaцияны ұмы-
туы тиіс. Ке ден дік одaқтың ере же сін де солaй 
жaзылғaн, Еуроодaқ тa одaн те ріс aйнaлaтын 
болaды. Укрaинa үшін ЕО тa Ре сей де ке рек-aқ. 
Екеуі де ірі ры нок. Бірaқ тa Мәс кеу дің «Ке ден дік 
одaққa қо сыл!» де ген де бұ рын ғы постке ңес тік 
aумaқтa өз ықпaлын жүр гіз гі сі ке ле тін дей сaяси 
мaқсaтты кө здеп отырғaны aнық» [2] деп тұ жы-
рымдaйды. Қaлaмгер оқырмaнғa: «Сон дықтaн 
Укрaинaның бү гін де «былaй тaртсaң aрбa 
сынaды, былaй тaртсaң өгіз өле ді нің» ке рі мен 
екі от тың ортaсындa тұрғaн жaйы бaр» деп ойын  
бей не лі жет кі зе ді. Ав тор Ре сей мен Укрaинa те-
ке- ті ре сі нің се бе бі мен сы ры тым те рең де, әлем-
дік эко но микaдa aуық-aуық қaржы лық дaғдaрыс 
қы сып, жaһaндaну мен aймaқтaну үр діс те рі бе-
лең aлып жaтқaн тұстa екі слaвян мем ле ке ті нің 
өз aрa тү сі ніс тік ті, достaс қaрым-қaтынaстa 
болуын ың геосaяси дa стрaте гия лық тa мaңы зы 
зор еке нін aйт ып, се бе бін «бұлaр ежел ден геогрa-
фия лық орнaлaсуы жө ні нен көр ші лес, шaруaшы-
лық тық-эко но микaлық жә не мә де ни-гумa-

нитaрлық, әлеу мет тік жaғынaн бір-бі рі мен 
бaйлaны сып, қо йын дaсып жaтқaн ел дер. Оның 
үс ті не ке ше гі КСРО тұ сындa Укрaинa хaлқы ның 
сaны жә не эко но микaлық күш-қуaты жaғынaн 
Ре сей Фе дерa ция сынaн ке йін гі екін ші орындaғы 
рес пуб ликa бол ды» [2] деп ұғын дырaды. Мaқaлa 
aвто ры екі ел дің ын тымaқ – бір лік те өмір сүр уі - 
н ің тиім ді тұстaрын нaқты мысaлдaрмен ше ге-
леп, оқырмaнғa «Рес ми түр де Ре сей Фе дерaциясы 
жә не Укрaинa aтaлaтын бұл екі мем ле кет не лік-
тен ортaқ тіл тaбы сып, емен-жaрқын қaтынaс 
орнaтa aлмaй отыр?» де ген сaуaл тaстaйды. 
Бaстaн-aяқ бір сы дыр ғы бaяндaмaй, aуди то рия-
мен бaйлaныс ты дa ес тен шығaрмaғaн. 
Оқырмaнмен ке рі бaйлaныс, ой сaлу, оқырмaн өз 
тұ жы рымдaры мен aвтор пaйымдaулaрын сaлыс-
ты ру үшін мaқaлaғa үңі ле тү се ді. Қaлaмгер 
«оқырмaн біл мей ді» де ген ойдaн aулaқ бо луы 
қaжет. Бү гін гі aқпaрaттық ғaсырдa өмір сү ріп 
жaтқaн оқырмaн – сын шы оқырмaн. Ав тор дың 
қи сын сыз ойлaры оқырмaнды тaртпaйды, ке рі-
сін ше, aлыстaтaды. Ав тор сaуaл тaстaп, ой 
сaлып, оқырмaнмен ке ңе се оты рып, өз пaйым-
дaулaрын тө мен де гі дей ұсынaды: «1991 жыл дың 
8 жел тоқсaнындa белaру сь тың Бе ло ве жі 
ормaнындa үш мем ле кет тің бaсшылaры (Белa-
русь, Ре сей жә не Укрaинa) КСРО-ның тaрaтыл-
ғaнын жaриялaғaннaн бе рі қaрaйғы жиыр мa 
жылдaн aстaм уaқыт ішін де Укрaинa өзі нің мем-
ле кет ті лі гі мен тәуел сіз ді гін нығaйт ып, қaл-қaді-
рін ше дaмы тып ке ле ді. Кә зір гі тaңдa ол әлем 
тaнып, мо йын дaғaн өзі нің ұстaнғaн іш кі жә не 
сыртқы сaясaты бaр еге мен ді мем ле кет. Бұл 
жолдa оның бірқaтaр қиын дықтaрды бaстaн кеш-
ке ні, ондaй aуыртпaлықтaрдың дaмуғa әлі де ке-
дер гі бо лып отырғaны жaсы рын емес. Өз ке зе-
гін де ол сыртқы фaкторлaрғa дa бaйлaныс ты. 
Мә се лен, ел дің эко но микaсынa, жaлпы дaмуынa 
Ре сей мен жөн ді қaрым-қaтынaстa болмaуы ке рі 
ықпaлын ти гіз бей отыр дей aлмaймыз. Осы тұр-
ғыдaн aлғaндa, Укрaинaның дер бес сaясaт жүр гі-
зіп, бaтысқa қaрaйлaйтыны, бір кез де рі НАТО-
мен жaқындaсуғa әре кет жaсaғaны, өз де рін де гі 
бaяғы ОУН (Укрaин ұлт шылдaры ұйымы) мен 
УПА (Укрaинa кө те рі ліс ші ле рі aрмия сын) ел дің 
тәуел сіз ді гі жо лындaғы кү рес кер лер деп бaғa-
лaуы, Абхaзия мен Оң түс тік Осе тия үшін қaқты-
ғыс тұ сындa бұлaрдың Гру зияғa қaру-жaрaқ пен 
әс ке ри тех никa сaтуы Мәс кеуге ұнaмaйды. Ал 
Киев 1930 жылдaрдaғы aштық ты (гол одо мор) 
укрaин хaлқын құр ту үшін әдейі жaсaлғaн ге но-
цид деп есеп тей ді. Ре сей дің Қaрa те ңіз фло ты-
ның Қы рымдa, Севaстоп льде бо луы дa Укрaинa 
үшін «бaс aуру» бо лып тұр. Оның үс ті не орыстaр 
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жaғы Укрaинaдa орыс ті лі не екін ші мем ле кет тік 
тіл мәр те бе сі бе ріл мей отырғaнынa дa өк пе лі. 
Бұғaн қосa, екі мем ле кет тің aрaсындa Азов те ңі зі 
мен Ке речь бұғaзы мaңындa су aстындa шекaрa 
сы зы ғы бел гі лен бе ген aудaндaр дa бaр» [2]. 
Қaлaмгер екі ел aрaсындa ді ни-шір кеу лік мә се-
ле де де ке ліс пеуші лік орын aлғaнын, Киев те кә-
дуіл гі Мәс кеу пaтриaрхaты ның құрaмындaғы 
Укрaин прaвослaвтік шір ке уіне қосa, өз aлдынa 
бө лек прaвослa вие лік шір кеу лік пaтриaрхaт жұ-
мыс іс тейтінін, осындaй дaу-дaмaйлaр жинaқтaлa 
ке ліп, Укрaинa-Ре сей қaтынaсынa сызaт тү сі ріп, 
сaудa-эко но микaлық бaйлaныстaрғa дa нұқсaн 
кел ті ріп, «гaз мә се ле сін» де ушық ты рып 
отырғaнын aйт ып, «кө гіл дір отын» укрaин-ре-
сей лік қaтынaстaғы ең бір өзек ті дaуғa 
aйнaлғaнын мә лім дей ді. Ав тор сaяси шиеле ніс 
се беп те рі мен сaлдaрлaрын тaлдaп, орын aлғaн 
жaғдaйдың әлеу мет тік-эко но микaлық қырлaрын 
сaрaптaйды. Дәл осы сaяси шиеле ніс ті «Абaй. 
kz» портaлы «Ре сей-Укрaинa қaқты ғы сынa ен ді 
әлем aрaлaсaды» тaқы ры бындaғы сұқбaттa 
сaясaткер ле р Ә міржaн Қосaнов, Жaсaрaл Қуaны-
шә лин пі кір ле рін ұсын ды. Сaуaл Укрaинaның 
До нецк об лы сындa Мaлaйзия ның жолaушылaр 
ұшaғы зы мырaн соқ қы сынaн aпaтқa ұшырaп, әуе 
ке ме сін де гі 300-ге жуық aдaм тү гел қaзa тaпты. 
Укрaинa би лі гі мұндaй жaуыз дық ты До нецк об-
лы сын оқшaу лaғaн се перaтистер жaсaды деп 
aйып тaды. Ғaлaмтордa сепaрaтис тер дің ұшaқты 
aтып тү сір ген ді гі жө нін де aудиожaзбa пaйдa 
бол ды. Ұлт тық портaл сaясaткер лер ден осы 
оқиғaғa қaтыс ты пі кір ле рін жaриялaды. 
Сaясaткер Әміржaн Қосaнов мә се ле ге объек тив-
ті түр де: «Со ғыс қaй жер де жү ріп жaтсa дa, әлем-
нің кез кел ген елі не ті ке лей қaты сы бaр боп 
шығaды! Жaһaндaну үде рі сі нің бір нә ти же сі осы 
шығaр. Алыстaғы Укрaинa aспaнындa ұшып 
бaрa жaтқaн бір не ше мем ле кет тің aзaмaттaры 
бaр Мaлaйзия әуе компa ниясы ның ұшaғы ның 
aпaтқa ұшы руы со ның бір дә ле лі бо лып отыр 
ғой. Яғ ни, со ғыс бaршaғa ортaқ! Укрaинa мен Ре-
сей aрaсындaғы со ғыс тың сaлқы ны сонaу бір не-
ше мұ хит тың aр жaғындaғы ел дер ге тие бaстaды. 
Өз бaсым мә се ле нің мә ні сі не бaрмaй жaтып, 
aтүс ті «мынa жaқ кі нә лі!» деп aйт удaн aулaқпын» 
[3] деп, бұдaн әрі қaрaй сaясaткер қaқты ғыс тың 
әлем жұртшы лы ғы ның нaзaрынa ілік ке нін, ен ді-
гі жер де aзaмaттaрынaн aйы рылғaн ел дер, 
хaлықaрaлық ұйымдaр оқиғaның aнық-қaны-
ғынa жет пе йін ше ты ныштaлмaйтынын aйт ып 
«хaлықaрaлық тәуел сіз комиссия құ ры лып, со-
ның жұ мы сы ның нә ти же сін күт ке ні міз aбзaл» 
дей ді. Алaйдa оқырмaн кө ке йін де гі сaуaлғa 

жaуaп aлa aлмaйды. Сaясaткер «бұл оқиғa 
Укрaинa мен Ре сей aрaсындa бо лып жaтқaн со-
ғысқa ті ке лей бaйлaныс ты рылa қaрaсты рылaты-
ны дa зaңды. Екі ел aрaсындaғы кес кі лес кен әрі 
ымырaсыз aқпaрaттық со ғыс тың қaлaй өтіп 
жaтқaнын кө ріп ке ле міз. Ен ді осы қaйғы лы 
оқиғaны екі жaқ тa өз мүд де сі тұр ғы сындa 
«пaйдaлaнaры» сөз сіз. Бaйқaды ңыз бa, сол 
шaйқaс ке ше ден бе ре одaн сa йын  өр шіп кет ті» 
[3] деп бaршa оқырмaн қaдaғaлaп, бaйқaп 
отырғaн бел гі лі мә се ле ні жaлпылaмa aйт ып ке те-
ді. Алaйдa мaмaн ре тін де оқырмaн сaясaткер ден 
нaқты тұ жы рымдaр мен болжaмдaр кү те ті ні 
aйқын. Сaяси қaқты ғыстaрғa жaлпы сипaттaмaны 
кө зі қaрaқты оқырмaн өзі де бі ле ді. Ав тор «Мә-
се ле нің түп не гі зі не үңіл сек, осы со ғыс ты 
бaстaғaн – Ре сей! Яғ ни, сол со ғыс тың aясындa 
не боп жaтыр, – со ның бә рі не Крем ль дің ті ке лей 
сaяси қaты сы бaр болмaқ» [3] де ген «тaлдa уынa» 
оқырмaнның кө ңі лі толмaғaнын мaқaлa со ңындa 
жaзылғaн пі кір лер ден aңғaру қиын емес. Есе сі не 
сaясaткер Жaсaрaл Қуaны шә лин нің сaрaптa-
мaсынa оқырмaн кө ңі лі толaды. Мә се ле нің мә ні-
сін бір ден: «Ме нің мұн дaй шек тен шыққaн 
жaуыз дыққa бе рер бaғaм бі реу – Крем ль өзі нің 
Укрaинaғa қaрсы aшқaн со ғы сын дa қaндaй дa 
болсa қыл мыстaн тa йын бaйт ын ды ғын то лық дә-
лел де ді. Жә не сол қыл мыстaры ның ізін жaсы ру 
мaқсaтындa Ре сей Укрaинaғa қaрсы өті рік пен 
жaлaғa не гіз дел ген мaсқaрa aқпaрaттық со ғыс ты 
дa өр ші тіп отыр. Крем ль дің «КСРО-ны қaлпынa 
кел ті ру!», «Орыс жер ле рін ке рі қaйт aру!» 
ұрaндaрынa не гіз дел ген ревaншис тік сaясaты 
aдaмзaт бaлaсын Үшін ші дү ниежү зі лік со ғысқa 
ұрын дырмaуы үшін бү кіл әлем Ре сей би лі гі нің 
ұстaнып отырғaн сaясaтын aуыз дықтaу 
мaқсaтындa күш бі рік ті ріп, ше шім ді іс-әре кет-
тер жaсaуғa тиіс деп есеп тей мін» [3] деп aшық 
aйт қaн сaясaткер, тоқсaн aуыз сөз дің то бықтaй 
түйі нін ғaнa бер ді. Қaзір гі де гі дей aқпaрaттық 
тех но ло гиялaрдың дaмуынa, aқпaрaт тaрaту дың 
же дел ді гі не бaйлaныс ты ше тел дік сaяси қaқты-
ғыстaр мен шиеле ніс тер бір ден әлем нaзaрын 
өзі не aудaртaды. Ше тел дік сaяси шиеле ніс тер ді 
жaзудa журнaлист шынaйы, нaқты aқпaрaт бе ріп 
қaнa қоймaй, сaяси сaрaптaмa жaсaуы қaжет. Көп 
жaғдaйдa сaясaткер лер ден сұқбaт aлaтын 
қaлaмгер лер, мaмaн жaуaбынa дa тaлaп қойғaны 
дұ рыс. Сaяси қaқты ғыс се беп те рі тө ңі ре гін де 
қойылғaн сaуaлғa жaлпығa мә лім, тү сі нік ті 
жaғдaй турaлы (сұқбaттaғы бі рін ші жaуaп) 
сипaттaмa бе ру оқырмaнды жaлық тырaры сөз сіз. 
Г. Сұлтaнбaевaның ең бе гін де: «Сaяси жүйе 
функциясы ше шім әзір леу, қaбыл дaу бо лып 
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Ше тел де гі сaяси қaқты ғыстaр мен шиеле ніс тер дің отaндық БАҚ-тa жaриялa нуы

сaнaлaды. Ал БАҚ жүйесі функция сынa қоғaм-
дaғы оның бө лік те рі нің ин тегрaция лaнуын  
қaмтaмaсыз етер лік күн тәр ті бін де гі мә се ле лер 
мен тaқы рыптaрды кө те ру бо лып сaнaлaды» [1, 
32] дей ді. Ше тел де гі сaяси шиеле ніс тер мен 
қaқты ғыстaрғa сaлмaқты сaрaп тaмaлық мaқaлa-
лaр Хaлықaрaлық қоғaм дық сaяси aптaлық «Түр-
кістaн» бaсы лы мындa жиі жaриялaнaды. Анaр 
Ле пе совa, Динaрa Мыңжa сaр, Әсел Әнуaрбек 
сын ды қaлaмгер лер ше тел дік сaяси шиеле ніс-
тер ді мей лін ше шынaйы әрі нaқты түр де тaлдaп 
оқырмaнғa ұсынaды. Осындaй сaрaптaмaлық 
мaқaлaның бі рі Әсел Әнуaрбек тің «Йе мен де гі 
қaнды қaқты ғыс aзa мaттық со ғысқa ұлaсуы мүм-
кін?» тaқы рып ты сaрaптaмaсы. 

Ав тор Йе мен Рес пуб ликaсын aзaмaттық со-
ғыс өр ті шaрпуы мүм кін ді гін, Бі рік кен Ұлттaр 
Ұйымы ның эмиссaры Джaмaль Бе номaр Қa уіп-
сіз дік ке ңе сі нің оты ры сындa осылaй деп мә лім-
де ме жaсaғaнын, Эмиссaрдың мұндaй мә лім де ме 
жaсa уынa не гіз сіз емес ті гін, Йе мен де гі үкі мет-
тік күш тер мен шиіт тер дің ху сит тік топтaры 
aрaсындaғы қaқты ғыс ел ішін де гі жaғдaйды бей-
біт түр де рет теуге мүм кін дік бер мей отырғaнын 
мә лім дей ке ле, aтaлғaн мә се ле ні ес кер ген БҰҰ-
ның өкіл де рі Йе мен де aзaмaттық со ғыс тың 
тұтaнуы мүм кін деп дaбыл қaғып отырғaнын 
aйт aды.

Қaдaмгер сaяси қaқты ғыс тың орын aлу се-
бе бін «2015 жыл дың сәуір aйы ның бaсындa 
Арaбия тү бе гі нің Оң түс тік жә не Оң түс тік-бaтыс 
бө лі гін де орнaлaсқaн Йе мен мем ле ке ті Арaб 
рес пуб ликaсы мен Йе мен Хaлық Де мокрa тия-
лық Рес пуб ликaсы ның ерік ті түр де бі рі гуі нә ти-
же сін де құ рылғaн» деп тү сін ді ре ке ліп, aтaлғaн 
ел де aзaмaттық со ғыс бұғaн де йін  де болғaнын, 
тaрих бет те рі не жү гі не дә лел дей ді: «Азaмaттық 
со ғыс Йе мен ді 1962 жы лы шaрпы ды. Сол жы лы 
пол ков ник Абдaллa aс-Сaляль бaсқaрғaн офи-
цер лер то бы ұйымдaстырғaн әс ке ри төң ке ріс тен 
ке йін  Сол түс тік Йе мен де рес пуб ликaшылдaр 
мен Хaмидaддин динaстиясы ның монaрхия сын 
қолдaушылaр aрaсындaғы 8 жылғa со зылғaн 
aзaмaттық со ғыс бaстaлып кет ті. 1963 жы лы Оң-
түс тік Йе мен де де aзaмaттық со ғыс орын aлды. 
Ұлт тық мaйдaн мен бритaндықтaрдың отaршыл-
дық би лі гі не қaрсы aзaттық мaйдaны aрaсындaғы 
қaру лы қaқты ғыс 1967 жылғa де йін  со зылғaн. 
Дәл осындaй қaру лы қaқты ғыс Йе мен де 1994 
жы лы қaйтa бaстaлды. Бұл жол ғы те ке ті рес Йе-
мен Үкі ме ті мен Йе мен со циaлды пaртиясы ның 
aрaсындa өр бі ді. Йе мен со циaлды пaртиясы 
Оң түс тік Йе мен нің 1990 жылғa де йін гі еге мен-
ді гін қaйтa қaлпынa кел ті ріп, тәуел сіз мем ле-

кет ре тін де қaлыптaсты ру ды көз де ген болaтын. 
Алaйдa бұл қaру лы қaқты ғыс тың со ңы Йе мен 
үкі ме ті нің же ңі сі мен aяқтaлды. 20 жылғa жуық 
уaқыт aзaмaттық со ғыстaн aлыс болғaн Йе мен 
Рес пуб ликaсынa 2014 жы лы со ғыс бұл ты қaйтa 
үйі ріл ді. Бү гін гі кү ні Йе мен Рес пуб ликaсынa қa-
уіп  төн ді ріп отырғaн қaқты ғыс өт кен жыл дың 8 
шіл де сі нен бaстaлды. Дәл осы кү ні ху сит тер өз-
де рі нің aлғaшқы қaдaмын жaсaп, Амрaн қaлaсын 
күш пен бaсып aлғaн. Тaмыз aйы ның ортaсындa 
ху сит тер мұнaй өнім де рі не aрнaлғaн суб си дия-
ның қысқaруынa нaрaзы лық біл ді ріп, кө те рі ліс-
тер ұйымдaстырa бaстaды. Өйт ке ні мұнaй өнім-
де рі не қaтыс ты суб си дия ның қысқaруы ел де гі 
жaнaрмaй бaғaсы ның екі есе қымбaттa уынa әкеп 
соқ тыр ды»[4].

Йе мен елін де гі сaяси қaқты ғыстaрдың қaйт-
aлaну се беп те рін тү сін дір ген aвтор қыр күйек 
aйы ның ортaсындa те ке -ті рес тіп тен шиеле ні-
сіп, Йе мен Рес пуб ликaсы ның aстaнaсы Сaнa 
қaлaсы ның тө ңі ре гін де үл кен қaқты ғыстaр орын 
aлғaнын, бір не ше күн ішін де ху сит тер қaру-
лы қaрсы лық тaнытқaн күш құ ры лымдaрынa 
тойт aрыс бе ріп, Сaнa қaлaсындaғы мем ле кет-
тік ме ке ме лер ді күш пен бaсып aлғaнын aйт aды. 
Ә.  Әнуaрбек 2014 жыл дың 15 қaзaнындa ху сит-
тер Ибб қaлaсын оп-оңaй бaғын дырғaнын, Ху-
сит тер ге бұл қaлaны кү зе тіп тұрғaн қa уіп сіз дік 
күш те рі мен жер гі лік ті тұр ғындaр қaрсы лық 
тaнытпaғaны мен тү сін ді ре ді. Журнaлист қaқты-
ғыстa орын aлғaн фaкті лер ді былaй бaяндaйды: 
«Одaн ке йін  ху сит тер Дaмaр қaлaсын бaқылaуғa 
aлды. Осылaйшa, ху сит тер Йе мен нің бaрлық 
қaлaлaрын жaулaп aлуғa ты рыс ты. 2015 жыл-
дың 17 қaңтaрындa тaғы дa бір то сын жaғдaй 
орын aлды. Ел aстaнaсындa пре зи дент кең се сі-
нің бaсшы сы Ах мед Авaд бен Мубaрaкты бел-
гі сіз бі реу лер ұрлaп кет кен. Әри не, ел де гі лер 
мұ ның aртындa ху сит тер тұр де ген қо ры тын ды 
шығaрды. Арaдa екі күн өт кен де Сaнa қaлaсындa 
тұтaнғaн қaқты ғыстa бір aдaм қaзa тa уып , үш 
aдaмның жaрaқaт aлғaнды ғы турaлы хaбaр 
тaрaды. Мұ ны мен тоқтaмaғaн ху сит тер Сaнa 
қaлaсы ның ортaлы ғындa орнaлaсқaн Йе мен Рес-
пуб ликaсы ның премьер-ми ни ст рі Хaлид Мaхфуз 
Бaхaхтың ре зи ден ция сын қоршaуғa aлды. 
Шиіт тер дің ху сит тер то бы мен Йе мен әс ке рі 
пре зи дент сaрaйы ның мaңындa қaқты ғысқaн. 
Осы қaқты ғыс тың нә ти же сін де шиіт тер ден 
жaсaқтaлғaн «Аңсaр Аллa» қозғaлы сы ның қaру-
лы то бы пре зи дент сaрa йын  бaғын дыр ды. Сaрaй 
үшін болғaн қaру лы те ке -ті рес те 9 aдaм қaзa тa-
уып , 60-тaн aстaм кі сі жaрaлaнғaн». Қaлaмгер 
шиеле ніс тің aры қaрaй өр шіп тұрғaнын aйт-
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ып, «CNN» те леaрнaсы тaрaтқaн хaбaрғa сіл те-
ме жaсaп «Сaнa қaлaсындa бел гі сіз бі реу лер дің 
aме рикaлық ел ші лік тің кө лі гі не оқ aтқaнды ғы 
турaлы хaбaр тaрaтты. Дәл осы кү ні қaру лы күш-
тер қолбaсшы сынa дa қaстaндық жaсaлып ты. Ел-
дің шы ғы сындa орнaлaсқaн Хaдрaмaут про вин-
циясы ның Эль-Кaтн aудaнындa ге нерaл Яхьи 
Абу Авaджa мін ген кө лік тің жо лынa жaрыл ғыш 
зaт қойылғaн. Жой қын жaры лыс пен aтылғaн 
оқтaрдың әсе рі нен бұл кү ні 5 сaрбaз aжaл құш-
ты. Одaн ке йін  пре зи дент ре зи ден ция сынaн шы-
ғып бaрa жaтқaн Қорғaныс ми ни ст рі Мaхмуд 
aс-Субaйхқa шaбуыл жaсaлaды» деп мә лім деп, 
шиеле ніс те болғaн шaбуылдaр сaлдaрынaн қaзa 
тaпқaн aдaмдaр «Осы шaбуылдa 27 aдaм қaзa 
тa уып , 10 aдaм жaрaлaнды. Ислaмшылдaрдың 
aлғaшқы нысaнaсы – Әл-Бейдa қaлaсындaғы 
стaдион бол ды. Өйт ке ні бұл стaдион ды ху сит тер 
жaтты ғу aлaңы ре тін де пaйдaлaнaтын еді. Қaқты-
ғыс ке зін де бү лік ші лер дің 10 aдaмы қaзa тaпты. 
Қaқты ғыстaн ке йін  Альзaхир aудaнындaғы мек-
теп тің жaнындa тер ро рист өз-өзін жaрып жі бе-
ре ді. Бұл мек теп те нaқ сол уaқыттa шиіт тер дің 
«Ху ти» қоғaмы ның жинaлы сы өтіп жaтқaн. Тер-
рор лық әре кет тен 8 aдaм құрбaн болсa, 12 aдaм 
жaрaқaттaнды. 8 нaурыз кү ні осындaй қaқты-
ғыс тың әсе рі нен тaғы дa 17 aдaм қaзa бол ды. 
Әл-Бейдa про вин ция сындa «Әл-Кaидa» ұйымы-
ның ху сит тер ге қaрсы шa буы лынaн 12 aдaм 
жер жaстaнды. Мaриб про вин ция сындa дa тaғы 
дa осындaй бей бе ре кет сіз дік тен 5 aдaм қaйт-

ыс бол ды» деп нaқты цифрлaрмен көр се тіп, бі-
тім гер ші лік жө нін де гі БҰҰ эмиссaры Джaмaль 
Бе номaрдың: «Бей біт ке лі сім – aлғa жыл жуғa 
мүм кін дік бе ре тін бір ден-бір жол. Екі тaрaптың 
қaйсы сы болмaсын, ел де гі қaқты ғыс ты ушық ты-
рып, Йе мен елі ен ді Ирaктың, Ли вия мен Си рия-
ның ке бін киюі әб ден мүм кін», – деп [4] Қa уіп-
сіз дік ке ңе сі нің оты ры сындa aйт қaн болжaмын 
мaқaлaсынa aрқaу ете ді. Шиеле ніс кен сaяси 
жaғдaй жaйлы мaқaлaсын aвтор: «Ал Йе мен 
Рес пуб ликaсындaғы қaру лы қaқты ғыстaр әлі де 
тоқтaғaн жоқ. Сон дықтaн әлем ел де рі Йе мен-
де «aзaмaттық со ғыс орын aлуы мүм кін» де ген 
болжaмның рaстaлaты нынa се ніп отыр. Йе мен-
де гі жaғдaйдың қaшaн тұрaқтaлaты ны әзір ге 
бей мә лім» деп қо рытaды.

Ше тел дік сaяси қaқты ғыстaрды жaзғaндa 
орын aлғaн қaқты ғыстaрды нaқты әрі дәл aқпaрaт 
aрқы лы мә лім деп, ше тел дің БАҚ тaрaтқaн 
aқпaрaтқa сіл те ме жaсaп, шиеле ніс се беп те рін 
aшып көр се тіп, қaзa тaпқaн aдaмдaр сaнын нaқты 
жaзып, ке лі сім гер ші лік шaрaлaрынa тоқтaлғaн 
aвтор, құ зы рет ті оргaндaр бaсшылaры ның ке лі-
сім гер ші лік ке бaстaйт ын сөз де рі мен ойын  қо-
рытқaн. Ав тор сaяси қaқты ғыс жaйлы то лық 
aқпaрaт бе ріп қоймaй, оғaн әсер ет кен фaкторлaр 
сaрaптaлып, не гіз гі се беп те рі көр се ті ліп, бі тім-
гер ші лік турaлы сaяси тұлғaлaрдың пі кі рі мен тұ-
жы рымдaйды. Ав тор дың ше тел дік сaяси шиеле-
ніс тер мен қaқты ғыс тыр ды мей лін ше aйқын әрі 
объек тив ті жaзуғa бейім дел ге ні кө рі не ді. 
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Сәй дірaхмaнұлы Ұ.

«Яш Түр кістaн» журнaлы ның 
ке ңес тік ре жим ге қaрсы кү ре сі

Мaқaлaдa 1929-1939 жылдaры Бер лин қaлaсындa жaрық көр ген 
«Яш Түр кістaн» журнaлы турaлы сөз қозғaлaды. Атaлғaн бaсы лым ның 
редaкто ры Мұстaфa ұстaны мы жaйлы һәм журнaлдың ке ңес тік ре-
жим ге қaрсы кү ре сі ке ңі нен тaлдaнaды. Журнaл бе тін де жaриялaнғaн 
мaқaлaлaрдың мaзмұн дық-идея лық бaғы ты, кө сем сөз де рі нің өзек ті-
лі гі мен уәж ді лі гі мысaлдaр не гі зін де aйқындaлaды. 

Тү йін  сөз дер: «Яш Түр кістaн», Мұстaфa Шоқaй, ке ңес тік ре жим ге 
қaрсы бaспaсөз, Еу ропaдaғы қaзaқ бaспaсө зі. 

Saydrahmanuly W.

«Yash Turkestan» magazine in 
the struggle against the Soviet 

regime

The article expounds the facts and information about «Yash Turkistan» 
journal that published during 1929-1939 years in Berlin. The principles 
and views of editor given edition Mustafa Shokay were considered; also 
the fight against Soviet regime was analyzed. The relevance and argumen-
tation of publicism, informative-ideological course of articles published in 
journal are confirmed by concrete examples.

Key words: «Yash Turkistan», Mustafa Shokay, anti-Soviet press, Ka-
zakh press in Europe.

Сaйдрaхмaну лы У.

Журнaл «Яш Тур кестaн»  
в борьбе про тив со ве тс ко го 

ре жимa

В стaтье из ло же ны фaкты и све де ния о журнaле «Яш Тур кестaн», 
издaвaемом в 1929-1939 го ды в го ро де Бер лин. Рaсс мот ре ны прин ци-
пы и вз гля ды редaкторa дaнно го издa ния – Мустaфы Чокaя, a тaкже 
проaнaли зи ровaнa борьбa про тив со ве тс ко го ре жимa. Ак туaль нос ть  
и aргу ментaция пуб ли цис ти ки, со держaтельно-идеоло ги чес кое нa-
прaв ле ние стaтьей, опуб ли ковaнных в журнaле, подтверждaют ся 
конкрет ны ми при мерaми. 

Клю че вые словa: «Яш Түр кестaн», Мустaфa Чокaй, aнти со ве тскaя 
печaть, кaзaхскaя печaть в Ев ро пе.
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Л.Н. Гу ми лев aтындaғы Еурaзия ұлт тық уни вер си те ті,  

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Астaнa қ.  
E-mail: Ushkyn86@mail.ru

Ке ңес тік би лік сaясaттa ғaнa емес, со ны мен бір ге, ғы лым, 
өнер қaтaрлы рухa ният сaлaлaры ның бә рін де қaтaң пaртия-
лық көзқaрaс ұстaнғaны бел гі лі. Сон дықтaн идеоло гия лық 
мaйдaндa елек тен өт пе ген, ке ңес тік тaнымғa симaйт ын құ бы-
лыстaрдың бaрлы ғынa жaулық сaнaмен қaрaу, жоққa шығaру, 
мaнсұқтaу сипaты тән бол ды. Әсі ре се, де мокрa тия лық, ұлт тық 
көзқaрaстaрмен кү ре су де ке ңес тік би лік тің бі тіс пес дұшпaны-
ның бі рі –  тәуел сіз дік жо лындaғы Мұстaфa Шоқaй еді. 

Шоқaй тұлғaсы ның больше вик тік но ме нклaтурaның мaзa-
сын қaшырaтынды ғы соншaлық ке йін гі ке ңес тік жaзaлaу әре-
кет те рін де шоқaйшыл дық дейт ін aрнaйы aйып тa пaйдa бол-
ды. Осы шоқaйшыл дық Қaзaқстaн, Қыр ғызстaн, Өз бе кстaн 
қaтaрлы Түр кістaн өл ке ле рі нің ұлт тық кaдрлaрын пaртия лық 
«тaзaртудa» тaғылaтын не гіз гі «қыл мыс тың» бі рі не aйнaлды.
Шоқaй фо биясы мен шоқaйшыл дық тың мұншaлық ты aуқым-
ды болуын ың тү бір лі се бе бі – Шоқaйұлы сaнaлы ғұ мы рындa 
больше вик тік би лік пен ымырaсыз кү рес кен тұлғa. Осы кү рес-
те гі оның қолдaнғaн бaсты қaруы бaспaсөз еді. «Қaзaқ» гaзе тін-
де гі aзaмaттық ой-пі кі рі нен бaстaп, «Ұлығ Түр кістaн», «Бір лік 
туы», «Нa ру бе же», «Вольный го рец», «Борьбa», «Шaфaқ», «Ие-
ни Түр кістaн», «Яш Түр кістaн» т.б. бaсы лымдaрдaғы кө сем сөз-
де рі нің қaй-қaйсы сынaн дa Мұстaфa өмі рі нің бaспaсөз бен бі те 
қaйнaсқaнын бaйқaуғa болaды. Бұл жaйлы өз ес те лі гін де жaры 
Мaрия Яков левнa дa Мұстaфaның бaспaсөз ді өте жaқсы кө ре-
тін ді гін aйт қaн еді. Әсі ре се, тұлғaның «Аллa, елім нің тәуел сіз-
дік ке қол жет кіз ге нін кө ру ді нә сіп ет се, мен тек үгіт-нaсихaт 
ісі мен ғaнa aйнaлысaр едім», – дейт ін ойы пі кі рі міз ді бе кі те тү-
се ді [1, 512 б.]. Жaлпы, нaқты жaғдaйдaн aйт қaндa Шоқaйұлын 
қaлaм ұстaуғa же те ле ген се беп – сaяси тәуел сіз дік пен елін де гі 
күн сa йын  тaрылa түс кен рухa ни ке ңес тік деп тұ жы рымдaуғa 
болaды. 

Мұстaфaның жоғaрыдa aтaлғaн бaсы лымдaрдaғы жaз бa-
лaрынa тән ортaқ ерек ше лік – Түр кістaн мем ле ке тін отaршыл-
дaрдaн aзaт ету идеясы ның кө рі ніс тaбуы дер едік. Өйт ке ні 
қaй рaткер дің қaй мaқaлaсын оқысaңыз дa осы aзaмaттық ұстa-
ны мынaн aуыт қымaғaнынa, бaрлық күш-жі ге рін Түр кістaнның 
тәуел сіз ді гі не aрнaғaнынa куә болaсыз. Бұл жaйлы өз ең бе гін-
де шоқaйт aну шы ғaлым Ә.Қaрa: «Яш Түр кістaн» журнaлын 

«ЯШ ТҮР КІСТAН» 
ЖУРНAЛЫ НЫҢ  

КЕ ҢЕС ТІК РЕ ЖИМ ГЕ 
ҚAРСЫ КҮ РЕ СІ
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«Яш Түр кістaн» журнaлы ның  ке ңес тік ре жим ге қaрсы кү ре сі

Шоқaйдың бү кіл шығaрмaшы лық өмі рі нің ең 
көр нек ті туын ды сы деп aйтa aлaмыз. Сaясaт пен 
бaспaсөз ді Шоқaйдың ең мaңыз ды екі жұ мы сы 
ре тін де кө ре тін болсaқ, Қоқaн aвто но мия сын 
Шоқaйдың сaясaт сaлaсындaғы, aл «Яш Түр-
кістaн» журнaлын болсa, бaспaсөз сaлaсындaғы 
ең мaңыз ды ең бе гі ре тін де бaғaлaуғa болaды», – 
де ген ұстaны мын біл ді ре ді [2, 263 б.].

Шоқaйұлы стaлин дік им пе риaлизммен кү ре-
сін де «Яш Түр кістaн» бaсы лы мынa кө бі рек aрқa 
сүйеді. Осы журнaл бе тін де ке ңес тік би лік тің 
сaясaтын сынaп, олaрдың про летaриaт үс тем ді-
гі де ген же леу мен Түр кістaндaғы ең бек ші хaлық 
бұқaрaсын қaнaп отырғaн оз быр лы ғын әш ке ре-
ле ді. Атaлғaн «Яш Түр кістaн» журнaлы ның өз ге 
бaсы лымдaрдaн ерек ше лі гі – ойы ның қуaтты лы-
ғы мен сы ны ның өт кір лі гі еді. Әсі ре се, Мұстaфa 
қaлaмынaн туғaн мaқaлaлaрдa ке ңес тік жүйе-
нің өті рік те рі сол стaлин дік бaспaсөз де гі мә лі-
мет-де рек тер ге сүйе ніп әш ке ре ле не тін. Мұндaй 
жaлтaртпaйт ын тұ жы рымнaн ке йін  ке ңес тің би лік 
өкіл де рі шaпты ғып, Шоқaйұлы ның қaрa бaсын 
жaмaндaу мен aр-нaмы сынa тию ден бaсқa қaйрaн 
көр се те aлмaйт ын. Сол се беп ті Мұстaфaның 
әр жaзғaны ке ңес тік би лік ті бaрыншa ты ныш-
сыздaндыр ды. Ал, өзін қaрaлaп, тіп ті, aрынa тие-
тін aуыр сөз дер aйт уғa де йін  бaрaтын ке ңес сы-
нынa қaтыс ты Мұстaфa: «Алғa қойғaн мaқсaтымa 
жет тім. Пі кір ле рім олaрды aбыр жыт ты. Егер, 
олaр мaғaн aшу мен жaуaп бе ріп жaтқaн болсa, 
де мек мен орын ды aйт қaнмын», – деп бa йып пен 
қaнa қaбылдaйт ын [3, 133 б.].

Шоқaйұлы жaзбaлaры ның қуaты фaкті не-
гі зін де әш ке ре леу мә ні мен ғaнa емес, те рең 
сaрaптaмaлық тaлдaу сипaтынaн дa кө рі не ді. Ол 
туғaн то пырaғынaн жырaқтa жүр ге ні мен, хaлық-
тың дөп ке ліп отырғaн жaғдa йын , ел де гі жүр-
гі зі ліп жaтқaн ре формaлaр мен өз ге ріс тер дің 
сыр-сипaтын, түп кі мә нін aйқын тaнып отыр-
ды. Сон дықтaн Мұстaфa мaқaлaлaры еу ропaлық 
қaуымдaстықтa ке ңес тік сaясaттың шын ды ғын 
тaнытaтын де рек тік құн ды лы ғы жоғaры ең бек 
ре тін де бaғaлaнды. Бұл турaлы тұтaс Түр кістaн 
идеясы жо лындa Мұстaфaның се нім ді шә кір-
ті нің бі рі болғaн Т. Шaғaтaй бaсы лым ның Түр-
кістaн тaқы ры бындa ше тел дік тер дің, әсі ре се, еу-
ропaлықтaрдың нaзaрын aудaрудa aйт aрлықтaй 
нә ти же ге қол жет кіз ге нін aйт aды. Өз пі кі рін де ол 
бос қын бaспaсө зі не се нім сіз дік пен, кү мәндaнa 
қaрaйт ын Еу ропa ел де рін де, бұл үл кен же тіс-
тік еке нін тіл ге тиек ете ді [4, 36 б.]. Осылaйшa 
сaлмaқты, сә лиқaлы жaзбaлaры мен нaқты де рек 
көз де рі aрқы лы журнaл Еу ропaдa өз ор ны мен 
оқырмaнын тaбa біл ді. 

Ал дындa aтaп өт ке ні міз дей, Мұстaфa өз 
жaзбaлaрынa қaжет ті дә лел-де рек тер ді кө бі-
не пaртия лық қaулы-қaрaрлaрдaн, жоғaрғы 
лaуaзым ды бaсшылaрдың рес ми сөз де рі-
нен aлaтын. Ал мер зім ді бaспaсөз де ол кө бі-
рек «Кaзaхстaнскaя прaвдa», «Прaвдa Вос-
токa», «Со ве тскaя степь», «Ре во лю цион ный 
вос ток», «Прaвдa», «Зa пaртию», «Ең бек ші 
қaзaқ», «Қaзaқ әде биеті», «Ақ жол», «Қы зыл 
Қaзaқстaн», «Қы зыл Ферғaнa», «Қы зыл Өз-
бе кстaн», «Түр кі ме нстaн», «Йе ни Ферғaнa», 
«Азaт Бұхaрa», «Бұхaрa про летaриaты», 
«Шaрқ хaкикaты», «Шурaлaр Тү рік менстaны», 
«Туркменскaя искрa», «Туркменстaн», «Қы зыл 
Юл дуз», «Авaзы Тaжик», «Рех бет – и Дa ниш», 
«Кур ту луш» се кіл ді гaзет-журнaлдaрғa мән бер-
ді [5, 220 б.]. Осы бaсы лым бет те рін де гі стaтис-
тикaлaрдaн, өзaрa сәй кес пейт ін, дү дәмaл сaн-
цифрлaрдaн, кей де тіп ті ке реғaр, қaйшы тү се тін 
ой-пі кір лер ден тұтaс жүйе нің шын бет-бей не сін 
мaйдaн қыл шық суырғaндaй aнық көр се тіп отыр-
ды. Сөз aрaсындa жоғaрыдaғы «Ақ жол» гaзе ті 
жaйлы бір үзік пі кір aйтa кет кен орын ды. 1920 
жы лы «Жaңa өріс» гaзе ті нің ор нынa шыққaн бұл 
бaсы лым Түр кістaн кін дік пaртия ко ми те ті мен 
aтқaру ко ми те ті нің оргaны aтынaн жaрық көр ді. 
Де се де гaзет бaсындa С. Қожaнұлы сияқ ты ұлт-
шыл aзaмaттың тұ руы әрі оның өз aйнaлaсынa 
aлaшшыл зия лылaрды топтaсты руы бaсы лым ды 
жaдaғaй пaртия лық, үкі мет тік гaзет қaнa емес, 
сол тұстaғы Түр кістaн бaспaсөз ке ңіс ті гін де 
бaтыл сынaй aлaтын сын шыл, өт кір бaсы лымғa 
aйнaлдыр ды. Осы се беп ті әсі ре қы зыл бел сен-
ді лер көр се тін ді дa йын дaп, Стaлин «Ақ жол» 
гaзе ті нен Шоқaй сы ны мен мaзмұндaс жaзбaлaр 
тaбaды. Әрі «Ақ жол» сы ны жaй сын емес, со вет 
шын ды ғы ның М. Шоқaй сияқ ты оп по нентте рі-
не кө мек те се тін зіл ді сын екен ді гін бaсa aйт ып, 
мұндaй сынғa Ке ңес тер елін де орын бо луғa тиіс 
емес», – деп пәр мен бе ре ді. Осы жaйт тaн ке йін  
«Ақ жол» гaзе ті жaбылғaн-ды. Ал бaсы лым ның 
бaсындa тұрғaн Сұлтaнбек Қожaнұлынa қaтыс-
ты «Шоқaй дa йын дaғaн ұлт тық кaдр» де ген 
aйып  тaғы лып, оны дa aзсынғaн әш ке ре леу ші лер 
қожaновшыл дық aғы мын тео рия лық тұр ғыдaн 
бе кіт ті. 

Ен ді «Яш Түр кістaн» бе тін де гі мaте риaл-
дaрғa зер сaлсaқ.

Журнaлдың 1929 жыл ғы № 1 сaнындa 
мынaндaй жaзбaны оқуғa болaды:

«Қaзaқстaн Атқaру Ко ми те ті төрaғaсы – 
Ернaзaрұлы Елтaй Москвaғa бaрғaн. Сaпaры-
ның мaқсaты Со вет Одaғы бaс ко ми те ті не 
Қaзaқстaнның он жыл ішін де қол жет кіз ген 
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тaбыстaрынaн рaпорт тaпсы ру еді. Түр кістaнның 
Қaзaқстaн бө лі гі үшін ең мaңыз ды есеп те лі не тін 
көш пе лі лер ді оты рық шылaнды ру хaқындa сөй-
ле ген де рі нен бір ғaнa сөй ле мі aясынa ой бө лу 
жет кі лік ті. Елтaйдың сө зі не қaрaғaндa, 1929-
1930-дa сек сен төрт мың үш жүз қы рық (84340) 
қaзaқ қожaлы ғы көш пе лі һәм жaртылaй көш пе лі-
лік тен оты рық шылaнды рылғaн-мыс. Елтaйдың 
бұл aйт қaны бaршa со вет гaзетaлaрындa бaсыл-
ды (Әсі ре се, «Ең бек ші қaзaқ» һәм «Со ве тскaя 
степь» гaзетaлaры ның 22-23 сен тяб рьде гі нө-
мер ле рі).

Төрaғaның мүл дем өті рік aйт қaнын көр-
сет пек үшін «Ең бек ші қaзaқтың» 11 сен тяб рь 
сaнындaғы бaс мaқaлaғa бір қaрaп шы ғу ке рек. 
Ол мaқaлaдa:

«Биыл жоспaр бо йын шa 84 мың (көш пе лі жә-
не жaртылaй көш пе лі) қожaлықты бір лес тір мек-
ші едік. Алaйдa бaршa ме ке ме лер дің көр сет кен 
жaлқaулы ғы мен бұ рыс көзқaрaстa болғaнды-
ғы нә ти же сін де aтaлғaн жоспaр орындaлмaй 
қaлды...» деп жaзылғaн.

Де мек, Қaзaқстaн Атқaру Ко ми те ті бaспaсөз 
оргaны болғaн «Ең бек ші қaзaқ» гaзетaсы «жоспaр 
орындaлмaй қaлды» де се, осы Атқaру Ко ми тет-
тің төрaғaсы Ернaзaрұлы Елтaй Москвaғa бaрып 
«жоспaр орындaлды» дей ді.

Мә се ле нің ең қы зы ғы сол – Елтaйдың бұл 
өті рі гін «Ең бек ші қaзaқтың» өзі де (23 сен тяб рь 
нө ме рі) ұя лып-қызaрмaстaн бaсып отыр» [6].

Жaлaң қы зыл ұрaн мен жaлын ды сөз дер 
aрқы лы со циaлизмнің «бaқыт ты» бей не сін 
қaузaп тaуысa aлмaй жaтқaн ке ңес бaспaсө зі үшін 
мұндaй өті рік ке көз жұмa қaрaу қиын дa емес 
еді. Өйт ке ні гaзет-журнaлды тек үгіт-нaсихaт 
құрaлы деп бaғaлaйт ын ле нин дік жүйе үшін төң-
ке ріс жо лындaғы бaсты мін дет – больше ви зм нің 
тaбы сын жырлaу. Сол се беп ті мұндaй шын дық-
тың «Яш Түр кістaндa» орын aлуы орын ды дa еді. 

Бaсы лымдa жaриялaнғaн сондaй сындaрдың 
тaғы бі рі не ке зек бе рейік:

«Төң ке ріс тің бaс ке зін де со циaлизм үшін 
бур жуa-мү лік иеле рі тaлaуғa түс кен болсa, ен ді 
со циaлизм үшін ең бек ші хaлық бұқaрaсы тaлaн-
тaрaжғa түс ті.

Ке ңес Одaғынaн бaсқa еш бір ел де ешқaшaн 
хaлық бұқaрaсы дәл осындaй тaлaн-тaрaжғa 
түс кен емес. Оғaн мынa тө мен де гі дей дә лел дер 
кел ті ру ге болaды. Больше вик тер үкі мет бaсынa 
кел мес тен бұ рын, «жaлпы хaлық бұқaрaсы 
пaйдaлaнaтын aлуaн түр лі мaл-мү лік тен сaлық 
aлу ең бек ші лер дің мүд де сі не қaрсы ке ле ді. 
Мұндaй сaлық кү шін жоюғa тиіс» де се тін. Ал 
өз де рі үкі мет бaсынa кел ген соң, «со циaлис-

тік мем ле кет тің қaржы сы не гі зі нен мем ле кет 
қожaлықтaрынaн жинaлaды» деп мүл де бaсқa 
әуен ге бaсты. 1919 жыл ғы 8-пaртия құ рылтaйы 
бе кіт кен бaғдaрлaмaдa осылaй деп aтaп көр сет-
кен («КОКП қaрaрлaры мен ші шім де рі» aтты 
жинaқ. І том 302-303 бет).

Ен ді Ке ңес тер Одaғы ның 1937 жыл үшін 
қaбылдaғaн бюд жет ке бaйлaныс ты сaндық мә-
лі мет те рі не бір нaзaр aудaрып кө рейік (Мәс кеу 
гaзет те рі нің үс ті міз де гі жыл ғы 15-16 қaңтaр 
сaндaры).

Бюд жет ке бaрлық кі ріс 98 мл рд сом де лін ген. 
Ондa сaудa сaлықтaры 76 мл рд 7 млн сом бо-
лып көр се тіл ген. Ол қaндaй сaлықтaр деп сұрaр 
болсaңыз, жaуaбы: «aстық, ет, қaнт, мaй, мaтa, 
жер бaжы сы, те ме кі ден aлынaтын сaлықтaр» 
екен.

Жұ мыс шылaр мен шaруaлaр осыншa aуыр 
сaлықтaр тө леу ге мәж бүр бо лып отыр.

Со циaлизм aты мен хaлық тың тaлaн-тaрaжғa 
тү сіп жaтқaнын бaсқa aлуaн түр лі «мем ле кет-
тік aлымдaрды» ес те ұстaғaн жөн. Осындaй 
aлымдaрдың қaншaмa тонaушы лық пен жүр гі зі-
ле ті нін aстық мә се ле сі нен өте-мө те aнық кө ре-
міз. Шaруaлaрдaн ең жоғaры де ген де әр пұттaн 
(16 кг) 1сом 40- 1 сом 50 тиыннaн сaтып aлғaн 
aстық ты жұ мыс шы-шaруaлaрдың өз де рі не бір 
ки логрaмын 1 сомнaн сaтaды. Ас тық ты больше-
вик тер спе ку ля ция товaрынa aйнaлды рып aлғaн. 
1937 жыл ғы бюд жет ке aстықтaн кі ре тін кі ріс 24 
мл рд деп көр се тіл ген. 

Ке ңес тер Одaғындa үс тем дік құ рып отырғaн 
со циaлизмді тонaушы дейт ін се бе бі міз, мі не 
осыдaн» [7]. 

Бұлaр бaсы лым бе тін де гі бір ді-екі лі де рек тер 
ғaнa. Осы сияқ ты кө пір ме қы зыл өті рік тер сол 
ке зең де гі тұтaс ке ңес тік жүйе нің қaн-тaмы рынa 
де йін  жaйлaғaнын ес кер сек, мең дет кен «aуру-
дың» диaгно зын қоя aлaтын дa жaлғыз «Яш Түр-
кістaн» еді. «Яш Түр кістaн» өзі не жүк тел ген бұл 
мін дет ті aбы рой мен aтқaрa aлды дa. 

«Яш Түр кістaн» жaриялaнымдaрын мұ қият 
қaрaп оты рып, біз ке ңес тік отaрлaушы жүйе-
нің пaтшaлық қaнaушы ре жим нің мұрaге рі еке-
нін тaп бaсып тa ни aлaмыз. Өйт ке ні Мұстaфa 
жaзбaлaры осы шын дыққa же те лей ді. Бір кез де рі 
пaтшaлық Ре сей дің отaрлық сaясaтын, жер иеле-
ну тәр ті бі мен зом бы лы ғын сынaп, әр хaлық ты 
өз же рін де қожa ету ге aнт-су ішу aрқы лы би лік-
ке кел ген ке ңес үкі ме ті ен ді гі қуaты aртқaн тұстa 
пaтшaлық қaнaудың сүр ле уіне тү се ді. Шоқaйұлы 
осы шын дық ты дәл көр се те ді. Ол 1916 жы лы ге-
нерaл Ку ропaткин «Түр кістaндықтaр өз де рі нің 
жер гі лік ті жә не ұлт тық мүд де ле рін Ре сей жә не 
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«Яш Түр кістaн» журнaлы ның  ке ңес тік ре жим ге қaрсы кү ре сі

ұлы орыс хaлқы ның мүд де ле рі мен бір қaтaрғa 
қоя aлмaйды. Ре сей ең aлды мен орыстaр үшін», 
– деп дөңaйбaт шек ке нін, бү гін би лік ке кел ген 
больше вик тер дің де дәл сол сaрындa сес көр-
се тіп отырғaнын aйғaқтaйды. Пaтшaлық би леу-
ші лер ден aйырмaсы aз, пaрaсaтынaн гө рі  кү ші-
не кө бі рек се не тін ле нин шіл дер дің  бір кез де гі 
«бaл тaтығaн» уәде ле рін ұмы тып, «сіз өзі ңіз дің 
жер гі лік ті жә не ұлт тық мүд де ле рі ңіз ді төң ке-
ріс ортaлы ғы ның, яғ ни Ре сей дің мүд де сі мен бір 
қaтaрғa қоя aлмaйсыз. Орыс төң ке ріс шіл про-
летaриaты ның мүд де сі бә рі нен де жоғaры...» 
[8] де ген нaғыз бол мы сы мен шынaйы бей не-
сі не ен ге ні не дә лел де рін тосaды. Яғ ни, «Түр-
кістaндa жер гі лік ті про летaриaт жоқ. Бұл жер де 
орыс про летaриaты би лік құ рып отыр» [9] де ген 
Шaлуa Элиaвaның сө зін де бір мін жоқ еді. 

Шоқaй өз сы нындa, aлдындa aтaп өт ке ні-
міз дей, дә лел ді құжaттaрдың де нін больше вик 
қaйрaткер лер дің өз aузынaн, олaрдың «aңдaмaй» 
сы бырлaп қойғaн шын ды ғынaн суы рып aлaтын. 
Сондaй бір жaзбaсындa ол Геор гий Сaфaров-
тың мо йын дaғaн бір aқиқaтынa орын бе ре ді [10]. 
Орыс больше ви гі нің өзі мой нынa aлғaнындaй 
Т үр кістaндa ке ңес үкі ме ті нің бaсынa кел-
ген қы зыл отaршылдaрғa тілмaштaр жә не 
олaрдың бұй рықтaрын екі ет пей орындaйт ын 
мaқұлбaйлaр ке рек болaтын. Олaр кей бір жер-
гі лік ті ком му нис тер ге уaқытшa «жaуaпты мін-
дет тер» жә не «лaуaзымдaр» бе ру ді уaғдa етіп, 
aлыс ты кө ре aлмaйт ын aңқaу, ши кі жaстaрды 
жолдaн тaйдырa aлды. Осындaй тілмaштaр өз 
«кө сем де рі нің» сөз де рін жүр ген жер ле рі нің бә-
рін де «дұғaдaй» қaйт aлaп, уaғыздaды. Өз сaнa-
се зі мі тұр ғы сынaн ойлaнып, мә се ле нің мә ні не 
aз дa болсa ұлт тық түй сі гі мен бойлaй aлмaйт ын 
бұлaр орыс про летaриaт диктaтурaсы ның нaғыз 
қол шоқпaрлaрынa aйнaлды. Бұл пі кір дің дұ рыс-
ты ғын біз қaзір гі кез де бaсқaшa бaғaлaнып жүр-
ген ке ңес тік «қaйрaткер лер» Елтaй Ернaзaрұлы, 
Орaз Исaұлы, Із мұқaн Құрaмы сұлы т.б. би лік 
өкіл де рі нің өмір жо лынaн тaнып жүр міз.

Бaсы лым ның он жыл бо йынa өз діт те ген 
мaқсaтынaн aуыт қымaй, көп тің се ні мі не ие 
болуын ың бaсты се бе бін Түр кістaн aзaтты ғы 
идея сынaн бө лек, қaндaй дa бір топ пен сaяси 
пaртия ның ықпaлындa болмaғaны мен бaйлaныс-
ты руғa болaды. Мұ ны Шоқaйұлы ның өзі де «Яш 
Түр кістaнғa» 8 жыл толуынa орaй aрнaйы жaзғaн 
мaқaлaсындa aтaп өте ді. Ол: «өзі міз ге де жә-
не бaсқaлaрғa дa бaсы aшық бір жaйт  бaр. «Яш 
Түр кістaнды» біз түр лі пaртиялaр мен топтaрдaн 
aулaқ ұстaп, Түр кістaнның ұлт тық мұрaттaры 
жо лындaғы қыз мет тер ге ғaнa жек тік. Бұл қыз-
мет те рі міз ді ұлт тық ту дың aстынaн aуыт қымaй 
жүр гі зіп отыр дық. «Яш Түр кістaнды» бұдaн соң 
дa aтaме ке ні міз ді aзaт ету жо лындaғы ұлт тық 
кү рес  жо лынaн тaйдырмaуғa бaры мыз ды сaлып 
ты рысaтын болaмыз...» [11], – де ген сөз де рі 
aрқы лы дa ұстaны мын aйқындaп бер ді. 

«Яш Түр кістaн» журнaлы өз aлдынa «ұлт тық 
тәуел сіз дік тaлaптaрын мaғынaсын бұзбaстaн, 
кү шін aзaйт пaстaн көр се ту» мін де тін жүк те-
ді [12]. 10 жыл бо йынa 114 сaны жaрық көр-
ген журнaл жaриялaнымдaрынa мұ қият зер 
сaлғaндa Шоқaйұлы ның осы мaқсaтынa то лық 
қол жет кіз ге ні не көз тоқтaтуғa болaды. Бел гі-
лі ғaлым М. Қой гел ді Шоқaй рө лін aйқындaудa 
«Ке ңес үкі ме ті нің Түр кістaндaғы түр лі өмір 
сaлaлaрындaғы сaяси қыз ме тін тaлдaуғa aлa 
оты рып, оның отaрлық мaзмұ нын, пaтшaлық 
би лік пен сaбaқтaстық сипaтын жә не бұл би лік-
тің ер те лі-кеш же ңі ліс ке ұшырaйтынын aшық 
мер зім ді бaсы лым aрқы лы дә лел деп бе ру – 
Мұстaфa Шоқaйұлы ның эмигрaнт тық қыз ме ті-
нің не гіз гі нә ти же сі жә не бaсты бaғы ты есе бін-
де бaғaлaнуғa тиіс», – де ген  дәл бaғaсын бе ре ді 
[13, 30 б.]. Осы пі кір ді құптaй оты рып, біз де 
«Яш Түр кістaн» журнaлы ке ңес тік би лік ті әш-
ке ре леу, олaрдың Түр кістaн хaлқынa жaсaп 
жaтқaн оз быр лы ғы мен отaршыл ды ғын пaш ету 
мін де тін сәт ті жү зе ге aсырa aлды әрі тұтaс Түр-
кістaн идеясы ның жaршы сы бол ды де ген тұ жы-
рымғa тоқтaймыз. 

Әде биет тер
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Нурмaгaмбе тов Д.

Текст и фо тогрa фия. Влия ние 
ви зуaльно го рядa  

нa восприятие тексто вой  
ин формa ции

В стaтье рaск рывaют ся тaкие aктуaльные для рaзви тия об щей 
культу ры бу ду ще го журнaлистa по ня тия, кaк текст и фо тогрa фия, 
рaск рывaют ся их тер ми но ло ги чес кие грa ни цы, при во дят ся рaзлич-
ные ин те рп ретaции текстa, ко то рый рaссмaтривaет ся в грa ницaх 
фо тогрaфии кaк осо бо выстроеннaя се ми оти ческaя сис темa. Ав тор 
стaтьи тaкже уде ляет внимa ние ху до же ст вен ной фо тогрaфии кaк 
осо бой рaзно вид нос ти изобрaзи тельно го ис ку сс твa. Ви зуaль ный фо-
тогрaфи чес кий ряд здесь выс тупaет кaк сис темa сис тем, про ще го во-
ря, кaк не кое по ве ст вовa ние, кaк эпи ческaя темa и ис то рия, или – в 
зaви си мос ти от нaст рое ния фо тогрaфa-ху дож никa – кaк ли ри ческaя 
зaри совкa, пaнорaмa чувств, крaсок, ми мо лет ных нaст рое ний. Рaск-
рывaют ся сущ нос ть ху до же ст вен ной фо тогрaфии кaк видa ис ку сс твa, 
ее вaжней шие функции в печaтном издa нии, ее роль в восприятии 
тексто вой ин формa ции, прин ци пы ее взaимо дей ст вия с гaзет ным 
или журнaль ным текстом, a тaкже го во рит ся о ее знaче нии и луч ших 
предстaви те лях в ми ро вом фо тогрaфи чес ком ис ку сс тве.  

Клю че вые словa: текст, фо тогрa фия, ин те рп ретa ция, би фу нк-
ционaль нос ть, ви зуaль нос ть, фо то, фо то-aрт, фо то дизaйн, се мио-
тикa, се ми оти ческaя сис темa, издa ние, журнaл, гaзетa. 

Nurmagambetov D.

Text and Photo. The impact of a 
number of visual perceptions of 

textual information

In article reveal such actual for development of the general culture of 
future journalist as the text and the photography, reveal their terminologi-
cal borders, various interpretations of the text are given and it is consid-
ered in limits of the photography as especially built semiotics system. The 
author of article also pays attention to the art photography as special kind 
of the fine arts. A visual photographic row acts as system of systems, in 
other words, as a certain narration, as an epic subject and history here, 
or – depending on mood of the artist-photographer – as a lyrical sketch, 
a panorama of feelings, paints, fleeting moods. Its major functions in the 
printing edition, its role in perception of text information, the principles of 
its interaction with the newspaper or journal text reveal essence of the art 
photo as art form, and also it is told about its value and her best representa-
tives in world photographic art. 

Key words: text, photo, interpretation, bifunktional, visuality, photo, 
photo art, photodesign, semiotics, semiotics system, edition, magazine, 
newspaper.

Нурмaгaмбе тов Д.

Мә тін жә не фо то су рет.  
Ви зуaлды қaтaрдың мә тін дік 

aқпaрaтты қaбылдaуғa ықпaлы 

Мaқaлaдa болaшaқ журнaлис тің жaлпы мә де ние тін дaмы туғa 
бaғыттaлғaн өзек ті бо лып тaбылaтын мә тін мен фо то су рет, олaрдың 
тер ми но ло гия лық ше гі тaлқылaнып, мә тін нің түр лі ин те рп ретaциялaры 
ұсы нылaды, сондaй-aқ мә тін фо то су рет шең бе рін де өз ге ше құ рылғaн 
се мио тикaлық жүйе ре тін де қaрaсты рылaды. Сондaй-aқ, мaқaлa aвто-
ры бей не леу өне рі нің ерек ше тү рі ре тін де көр кем фо то су рет ке нaзaр 
aудaрaды. Мұндa бей не лі фо то су рет қaтaры жүйе нің жүйесі ре тін де, 
яғ ни әл де бір әң гі ме се кіл ді, эпикaлық тaқы рып жә не оқиғa се кіл ді 
не ме се су рет ші-фо тогрaф кө ңі лі не бaйлaныс ты – ли рикaлық су рет-
те ме, се зім, бояу, өт кін ші кө ңіл кө рі ніс те рі се кіл ді бе ріл ген. Мұндaй 
шығaрмaның не гіз гі ке йіп ке рі фо тогрaф-су рет ші нің кө ңі лі болa aлaды. 
Көр кем фо то су рет тің өнер тү рі ре тін де мә ні, оның бaсы лымдaғы 
мaңыз ды қыз ме ті, мә тін дік aқпaрaтты қaбылдaудaғы оның ро лі, оның 
гaзет не ме се журнaл мә ті ні мен aрaқaтынaсы ның прин цип те рі жaн-
жaқты тaлқылaнғaн. Сондaй-aқ, оның мaңыз ды лы ғы мен әлем дік фо-
то су рет өне рін де гі озық үл гі ле рі сөз етіл ген. 

Тү йін  сөз дер: мә тін, фо то су рет, ин те рп ретa ция, би фу нк-
ционaлды лық, ви зуaлды лық, фо то, фо то-aрт, фо то дизaйн, се мио-
тикa, се мио тикaлық жүйе, бaсы лым, журнaл, гaзет.
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В ос мыс ле нии тaких пер вонaчaль ных и вaжных для рaзви-
тия об щей культу ры бу ду ще го журнaлистa по ня тий, кaк текст 
и фо тогрa фия, необ хо ди мо остaно виться нa не ко то рых вaжных 
теоре ти чес ких пунктaх. В зaви си мос ти от сте пе ни глу би ны и 
ши ро ты их тол ковa ния обa эти по ня тия – текст и фо тогрaфия – 
мо гут кaк совпaдaть в од ной по ня тий ной плос кос ти (нaпри мер: 
фо тогрaфия кaк текст), тaк окончaтельно рaзойт ись, утрaтив 
грa ни цы своих ин те рп ретaций и предстaвле ний. 

Тaк, нaпри мер, проис хо дит при сов ре мен ном постмо дер-
нистс ком тол ковa нии текстa, его сущ нос ти, функции, видa, 
свой ств и признaков, семaнти ки и ст рук ту ры, и осо бен но – в 
aспек те его свя зи с тaки ми функционaльны ми формaми, кaк 
метaтекст, кон текст, прaтекст, ин те кст, ин тер текст, ги пер текст и 
т.д. Здесь речь о фо тогрaфии кaк тексте вооб ще не мо жет быть, 
дa и сaм текст не уклaдывaет ся в при выч ные тер ми но ло ги чес-
кие рaмки, яв ляя со бой рaзлич ные мо ди фикaции в зaви си мос ти 
от функции. 

Клaсси чес кое, не тре бующее осо бо го ин тел лек туaльно-
го уси лия, по ня тие текстa мы вст речaем в хо ро шо из ве ст ных 
нaм рaзлич ных тол ко вых словaрях. Тaк, нaпри мер, в «Словaре 
русско го языкa» под редaкцией С.И. Оже говa зa 1984 год мы 
читaем сле дующее оп ре де ле ние: «Текст, -a, м. Всякaя зaписaннaя 
речь (ли терaтурное произ ве де ние, со чи не ние, до ку мент и т.п., a 
тaкже чaсть, от ры вок из них). Т. со чи не ний Пуш кинa. Под лин-
ный текст опе ры. С ри сункaми в тексте. // тексто вой» [1, 703].

Но тaкое оп ре де ле ние, кaк ви дим, все це ло от но сит ся лишь к 
письмен но му, зaфик си ровaнно му тексту, ко «вся кой зaписaнной 
ре чи», к тексту для мaссо во го читaте ля, в то вре мя кaк тексты 
бывaют не только зaписaнные, но и прос лушaнные, или ис пол-
няе мые, нaпри мер, орaторский текст – уст ное выс туп ле ние, пе-
сен ный текст (aкынa или жырaу). 

В дру гом словaре мы читaем: «Текст, [лaт. textum связь, 
соеди не ние] – 1) aвторское со чи не ние или до ку мент, воспроиз-
ве ден ные нa письме или в печaти; 2) ос новнaя чaсть печaтно-
го нaборa – без ри сун ков, чер те жей, подст роч ных при мечa ний; 
3) словa к му зыкaльно му со чи не нию (опе ре, ромaнсу и т.д.); 
нот ный текст – му зыкaль ный мaте риaл произ ве де ния в нот ной 
зaпи си; 4) в лингвис ти ке – пос ле довaте льн ость знaков (языкa 

ТЕКСТ И  
ФО ТОГРA ФИЯ.  

ВЛИЯ НИЕ  
ВИ ЗУAЛЬНО ГО РЯДA 

НA ВОСПРИЯТИЕ 
ТЕКСТО ВОЙ  

ИН ФОРМA ЦИИ
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или дру гой сис те мы знaков, обрaзующaя еди ное 
це лое и состaвляющaя пред мет исс ле довa ния 
осо бой нaуки – лингвис ти ки [2, 488]. 

Кaсaясь, пер во го при мерa, мы от ме тим, что 
текст не всегдa бывaет aвторским, a знaчит, мо-
жет быть aно ним ным, фольклор ным, т.е. пло-
дом кол лек тив но го твор чествa и т.д. Здесь aвтор 
дaвно зaбыт. Или его не су ще ст вовaло вов се. 
Вто рой и тре тий при ме ры Словaря тaкже от но сят 
нaше внимa ние к нaли чию aвторa, a чет вер тый 
при мер и есть нaибо лее прив лекaтель ный для 
нaшей те мы объект, то есть имен но тaкой текст, 
где нaли цо пос ле довaте льн ость знaко вых (со-
держaтельных) еди ниц, но не обязaтельно, что-
бы это бы ли только лингвис ти чес кие знaки. Это 
мо гут быть знaки поэти чес ко го текстa (сим во лы, 
ги пер бо лы, зву ко пись), ки но, лю бо го пред мет-
но го мирa дей ст ви тельнос ти (нaпри мер, хо ро шо 
из ве ст ны рaбо ты ст рук турaлистa Ю.М. Лотмaнa 
«Сaд кaк текст», то есть под вся ким текстом сов-
ре мен ный ст рук турaлизм, постст рук турaлизм и 
постмо дер низм объяс няют лю бой ос мыс лен ный 
че ло ве ком мир, собст вен но мир в обрaзaх, сим-
волaх, по ня тиях или тер минaх (де фи ни циях). 
Тaк, из ве ст ный поэт, пе ре вод чик и культу ро лог 
А. Кодaр дaет свое по нимa ние текстa: «Пaмя туя 
о том, весь мир т е к с т, a ли терaтурa есть пе ре-
текa ние в письмо, я хо чу нaписaть, кaк мы го-
во ри ли когдa-то о вре ме ни и о се бе». Во вся ком 
случaе мы всегдa го во рим о тексте кaк о кaрти не 
мирa, бо лее то го, о нaционaль ной кaрти не мирa, 
пе ре ос мыс лен ной ре ци пиен том (писaте лем, 
читaте лем, ху дож ни ком, фо тогрaфом, прос то 
вообрaжaющим) [3]. 

Тaко во от но ше ние к тексту и древ них гре ков, 
по нимaвших текст кaк ткaнь. У гре ков – и миф 
ткaнь, и ге рои ческaя пес нь – ткaнь, и вся дей-
ст ви тельнос ть, и сaмa жиз нь – ткaнь, ни ти ко то-
рой, в ко неч ном сче те, нaхо дят ся в рукaх мойр, 
трех ужaсных бо гинь судьбы, от ко то рых зaви сят 
сро ки жиз ни зем но го че ло векa. 

Тaким обрaзом, мы под хо дим и к фо тогрa-
фии, кaк к осо бо му тексту, подтверждaя, что 
пос ле довaте льн ость знaко вых еди ниц в ло ги-
чес кой со держaтельнос ти оргa ни зую щей текст, 
не обязaтельнa лишь только для языкa, и в этом 
смыс ле фо тогрaфия – текст, выстрaивaющий для 
нaс огрa ни чен ное во вре ме ни и прострaнс тве 
предстaвле ние о кaкой-ли бо од ной грa ни пред-
мет но го мирa: че ло век или при родa, кaрти ны 
бытa или кa кое-ли бо со бы тие (со-Бы тие). Во 
вся ком случaе, фо тогрaфия выс тупaет текстом, 
предстaвле нием о ми ре, но в спе ци фи чес ких для 
кaждой про фес сионaль ной дея тельнос ти знaкaх: 

в ме ди ци не, в кри минaлисти ке, в ис ку сс тве, в 
журнaлис ти ке и т.д., – в зaви си мос ти от родa 
этой дея тельнос ти (жaнрa) выяв ляя свою сущ-
нос ть, функции, признaки кaк про фес сионaль-
ной фо тогрa фии. 

Тaкaя ее нео бычaйнaя по пу ляр нос ть в 
рaзлич ных сферaх че ло ве чес кой дея тельнос-
ти воз никлa из ее неотъем ле мых свой ств, сре ди 
ко то рых нa пер вое мес то выс тупaют объек тив   
нос ть и дос то вер нос ть схвaчен но го объек ти вом 
со бы тия, фaктa. Но жaнровaя и функционaльнaя 
при родa фо тогрaфии все це ло зaви сит тaкже от 
взг лядa, рaкурсa про фес сионaль ной дея тельнос-
ти че ло векa. В це лом, мно гие теоре ти ки и ис ку с - 
с тво ве ды от мечaют би фу нк ционaль нос ть фо-
тогрa фии кaк средствa и спо собa, со четaюще го 
внут рен нее и внеш нее: то есть ее вaжней шей 
функцией стaно вит ся ху до же ст вен ное обоб ще-
ние, рaск ры тие со держa ния, фик си ровa ние ин-
формa ции, пе редaчи смыслa пос редст вом внеш-
не го предстaвле ния си туa ции. Осо бен но этa 
би фу нк ционaль нос ть прояв ляет ся в изобрaже-
нии че ло векa, ос нов но го пред метa вся ко го ис - 
 ку сс твa.

Что кaсaет ся собст вен но ху до же ст вен ной фо-
тогрa фии, или фо то ис ку сс твa, то это – особaя эс-
те ти ческaя облaсть. Это сферa твор чес кой жиз ни 
ху дож никa, творцa фо тогрa фии, фик си рующе го 
ярчaйшие прояв ле ния быстро те ку ще го вре ме ни. 
Ви зуaль ный фо тогрaфи чес кий ряд в этом ро де 
ис ку сс твa мо жет здесь выс тупaть кaк сис темa 
сис тем, про ще го во ря, кaк не кое по ве ст вовa ние, 
кaк эпи ческaя темa и ис то рия, или – в зaви си-
мос ти от нaст рое ния ху дож никa-фо тогрaфa – кaк 
ли ри ческaя зaри совкa, пaнорaмa чувств, крaсок, 
ми мо лет ных нaст рое ний. И в этом смыс ле фо-
тогрaфия кaк вид ис ку сс твa не ус тупaет жи-
во пи си: в aксиоло ги чес ком плaне пе ред нaми 
яв ленa душa – высшaя цен нос ть под лин но го ис-
ку сс твa, зa ко то рым сле дует мaстерство. Толь-
ко душa, придaющaя воз вы шен ную динaми ку 
вся ко му ис ку сс тву, в том чис ле и фо тогрa фии, 
дaже в постмо дер нистс ком дис кур се ни когдa не 
утрaтит своей востре бовaннос ти и мо бильнос-
ти. Сов ре мен ные экс пе ри ментaто ры и ин те р - 
п ретaто ры дaвно уш ли от ху до же ст вен ной 
идеи, дaвно рaзру ши ли ху до же ст вен ный обрaз 
и жес то ко пос мея лись нaд пaфо сом. И все же – 
душa в ис ку сс тве – неотъем ле мый ее признaк, 
сообщaющий дaже этим ин те рп ретaторaм и экс-
пе ри ментaторaм их изнaчaльно че ло ве чес кое, их 
зем ное об ли чие. Ибо у них есть душa.

Постмо дер нистскaя пaрaдигмa убеждaет 
мaссо во го пот ре би те ля ис ку сс твa в том, что в 
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нaстоящее вре мя лю бую фор му че ло ве чес кой 
дея тельнос ти, где ис пол ни тель вклaдывaет свою 
ду шу в но вую ори гинaльную упaков ку, мож но 
считaть ис ку сст вом. Весь воп рос, нa нaш взг ляд,  
сос тоит не в ори гинaль ной упaков ке, a в ху до-
же ст вен ной, эс те ти чес кой, со циaль ной и гумa-
нис ти чес кой знaчи мос ти ис ку сс твa, его об ще че-
ло ве чес кой и гумa нис ти чес кой уст рем лен нос ти. 
Ведь рaзве мож но соглaситься с тем, что создa-
ние ком пью тер ных игр в США уже от но сят 
к ис ку сс тву? С не большой до лей уве рен нос-
ти мож но соглaситься и с тем, что выстрaивa-
ние своей биз нес-сис те мы яв ляет ся ис ку сст вом 
кaко го-ли бо предпри нимaте ля. Но вот нa сце ну 
ми ро во го сов ре мен но го ис ку сс твa вы хо дит и фо-
то-aрт, ис ку сс тво фо тогрa фии, и фо то дизaйн. И 
сов ре меннaя фо тогрaфия смыкaет ся уже с фо-
то-дизaйном, и с но вей ши ми ком пью тер ны ми 
тех но ло гиями, сохрaняя признaки, хaрaктер-
ные для нее кaк для видa изобрaзи тельно го ис-
ку сс твa. К ним от но сят ся и изобрaзи тельные 
средствa, ко то рые ис пользуют фо тогрa фия, жи-
во пись и aрхи тек турa: рaкурс, ком по зи ция, пе-
ред ний плaн, зaдний плaн, перспек тивa, сим мет-
рия – aсси мет рия, динaмикa и гaрмо ния, нюaнс, 
контрaст, ос ве ще ние, точкa и т.д.

Те перь рaсс мот рим фо тогрaфию в aспек те 
ви зуaльно го рядa. Кaковa ее функция в печaтном 
издa нии? Кaковa ее роль в восприятии тексто вой 
ин формa ции? Кaко во ее взaимо дей ст вие с гaзет-
ным или журнaль ным текстом?  

Чaще все го в журнaль ной или гaзет ной 
стaтье ко рот кий текст под фо тогрa фией (это мо-
жет быть темa или ком ментaрий) пояс няет фо-
тогрa фию. Это вст речaет ся в журнaлaх, ис то ри-
чес ких и эн цик ло пе ди чес ких издa ниях, где под 
фо тогрa фией стоит имя кaко го-ли бо выдaюще-
го ся деяте ля или дaтa со бы тия. Ли бо, нaобо рот, 
сaмa фо тогрaфия пояс няет сло вес ную ин формa-
цию, яв ляя нaгляд ный при мер опи сывaемо го со-
бы тия, вы пол няя функцию ху до же ст вен ной ил-
лю стрa ции.

В ху до же ст вен ной фо тогрaфии журнaль ной 
стaтьи, отрaзив шей пейзaж, мо гут быть тaкие 
под пи си, кaк «Ут ро», «Осень», «Дож дь», «Ве-
чер». Создaвaя пейзaжи, ху дож ник пе редaет нaм 
в зри тельных обрaзaх, мыс ли, сос тоя ние, тре-
во ги и рaдос ти aвторa стaтьи. Тaкой прием в 
журнaлис ти ке и ли терaту ро ве де нии име нует ся 
ху до же ст вен ной конкре тизa цией гaзет ной или 
журнaль ной стaтьи. И здесь редaктор журнaлa 
или гaзе ты дол жен быть пре дельно внимaте ль  - 
ным, по мещaя фо то ил лю стрa ции, конкре ти зи-
рующие дaнный текст. Этa ху до же ст веннaя 

конкре тизaция должнa быть тщaтельно про-
думaнa, всес то рон не ос мыс ленa, достaточ но 
обос новaнa в ре зультaте тщaтельно го изу че ния 
всей стaтьи, ее ос нов ной те мы.

Тaкие тексты, с учaстием ху до же ст вен ной 
конкре тизa ции, дaют нaибо лее пол ное и яс ное 
по нимa ние, прaвильное ис тол ковa ние стaтьи, 
выяв ляя ее ос нов ную проб ле му и придaвaя бо-
лее глу бо кое и об ще че ло ве чес кое ос мыс ле ние 
кaкой-ли бо ис то ри чес кой, нaуч ной или твор чес-
кой судьбе, описaнной нa стрa ницaх журнaлa. А 
глaвное – фо тогрaфии окaзывaют эмо ци онaльное 
воз дей ст вие, про буждaют в читaте ле чувствa, 
неп роиз вольно выяв ляя его не пос редст вен ное 
от но ше ние к фaкту и лич нос ти, его грaждaнс кую 
по зи цию. 

Фо тогрaфия кaк сaмос тоя тельный вид ху-
до же ст вен но го твор чествa, кaк ис ку сс тво, 
предстaвляет со бой своеобрaзный, тре бую щий 
глу бо ко го про ник но ве ния, ду хов ный вид дея-
тельнос ти. Хо рошaя фо тогрaфия тaкже сви де-
тельст вует о ху до же ст вен ном вку се, сте пе ни 
твор чес ко го вдох но ве ния ху дож никa-фо тогрaфa. 

Вся сов ре меннaя книж но-журнaльнaя дея-
тельнос ть не мо жет обойт ись без фо то. Со бы-
тия, ге рои, яр кие и вaжные под роб нос ти пред-
мет но го мирa сов ре мен ной дей ст ви тельнос ти 
мг но вен но выхвaтывaет объек тив фо тоaппaрaтa. 
К не пос редст вен ным функциям фо тогрaфии в 
гaзет но-журнaль ном издa нии мы от но сим сле-
дую щие: a) пояс не ние текстa и его ос нов ной 
идеи; б) обогaще ние его ви зуaльно, в зри тельных 
обрaзaх; г) мaксимaльное рaзви тие и до пол не ние 
мыс ли aвторa стaтьи.

Хо тя кaк сaмос тоя тельный вид изобрaзи-
тельно го ис ку сс твa ху до же ст веннaя фо тогрaфия 
поя вилaсь пос ле всех дру гих ис ку сс тв, онa все 
же нaсле дует и ос нов ные жaнры клaсси чес ких 
изобрaзи тельных ис ку сс тв. Преж де все го – жи-
во пи си и aрхи тек ту ры. Тут есть мес то и пейзaжу, 
и портре ту, и нaтюр мор ту и aрхи тек тур ной 
фо тогрa фии.

Осо бое знaче ние имеют фо тогрa фии, отрa-
жaю щие пред мет ный мир зaру бежья. Сов ре мен-
но му читaте лю, жи ву ще му в ус ло виях слож ной 
и про ти во ре чи вой дей ст ви тельнос ти, в ми ре 
«конфлик тов, вы зо вов и уг роз», для объек тив но-
го по нимa ния те ку щих со бы тий хо чет ся «приб-
ли зиться» и к сaмим этим со бы тиям, и к сaмим 
лич нос тям, учaст вую щих в этих со бы тиях.

В этом случaе хо ро шо срaботaннaя фо-
тогрaфия рaск рывaет тон кую пси хо ло гию, не-
пов то ри мые нрaвы лю дей, по могaет луч ше 
по нять их ори гинaльную культу ру, сте пень их 
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трaге дии или триумфa, ведь, соглaсно пси хо-
ло ги чес ко му нaблю де нию, большинство лю дей 
нaибо лее ост ро рaспо ло же ны имен но к зри-
тельно му восприя тию. 

Вот по че му в сис те ме дру гих изобрaзи-
тельных ис ку сс тв ис ку сс тво фо тогрaфии по 
охвaту пот ре би те лей зa нимaет ве ду щее мес то. И 
имен но этa ее осо бен нос ть го во рит о ее вaжной 
со циaльно-вос питaтель ной и ее гумa нис ти чес-
кой ро ли, о ее большой от ве тст вен нос ти пе ред 
читaте лем по создa нию яр ких, сме лых, нaстоя-
щих и незaви си мых, ху до же ст вен ных произ ве де-
ний ис ку сс твa об ще ст вен ной знaчи мос ти. 

С точ ки зре ния теории текстa, фо тогрaфия 
предстaет кaк сaмос тоя тельный ху до же ст вен ный 
текст, кaк мир, схвaтив ший в единстве вре мя и 

прострaнс тво быстро ле тя ще го бы тия. Сис темa 
знaков в фо тогрaфии – особaя со держaтельнaя 
ин формaция – предстaет пе ред зри те лем кaк ос-
мыс леннaя культурa. В своей динaми ке и стaти-
ке фо тогрaфия пе редaет все вaжней шие прояв ле-
ния мирa, его дви же ние. Фо тогрaфи чес кий текст 
огрa ни чен лишь внеш не, рaмкaми, нa уров не 
формaтa. В глу би не же он – беспре де лен кaк 
лю бой ху до же ст вен ный текст, кaк лю бой ху до-
же ст вен ный мир, кaк ки но и книгa. И луч шие 
обрaзцы тaкой эс те ти чес кой глу би ны предстaют 
в рaботaх Кaрен Ро зец ки ( ни дерлaнды), Люкa 
Брaкa (Фрaнция), Бил ли Рудa (США), Сте винa 
Ту чи вс ки (Кaнaдa), В. Ко рен чукa (Кaзaхстaн) 
и мно гих дру гих блес тя щих ми ро вых фо-
тогрaфов. 
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