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MEDIA LITERACY AND FACT CHECKING: PART TWO

This is the second part of the author’s study from the Michigan State University, devoted to the 
problems of identification and description of the disinformation crisis in the media and social media.
The modern media field is increasingly filled with false information. The term “fake news” today in-
cludes a wide range of manipulative technologies: “computational propaganda”, “puppet networks”, 
“troll armies”, anonymous source, alternative fact, gossip, deceit, rumors, false context, etc. Problems 
are exacerbated at a high pace. The development of technological processes and the shift in global com-
munication discourse to social networks and the Internet.

The purpose of the article is to study the history and evolution of the disinformation crisis, which is a 
serious threat to open societies around the world. The author proposes to activate critical thinking among 
young people, to teach the audience to intellectually recognize and process fake news, to understand the 
need for a critical and independent analysis of incoming news and background information.

The author also believes that media literacy helps to understand the role of the media in society, 
as well as the acquisition of important research and expression skills needed by the audience. Media 
literacy skills also include the ability to access media, analyze content, evaluate messages, and create 
media for communication and expression. Learning how to verify facts is an important component of 
media literacy training, a way to protect against manipulation and fake news. 

Key words: media literacy, fact-checking, manipulation, propaganda, misinformation.
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Мичиган мемлекеттік университеті, Энн Арбор, АҚШ,  Мичиган қ.,  

e-mail:  freedma5@msu.edu

Медиа сауаттылық және фактілерді тексеру: екінші бөлім

Бұл нөмірде Мичиган мемлекеттік университеті профессорының  бұқаралық ақпарат 
құралдары мен әлеуметтік медиадағы жалған ақпарат пен дезинформациялық дағдарысты 
анықтау мен сипаттауға арналған авторлық зерттеуінің екінші бөлімі жарияланды.

Қазіргі медиа күннен күнге жалған ақпаратпен толыға түсуде. Бүгінгі күні «жалған жаңалықтар» 
термині көптеген манипуляциялық технологияларды қамтиды: «есептік насихат», «жасанды 
желілер», «тролльдік топ», белгісіз дереккөз, балама факт, өсек, алдау, қауесет, жалған контекст 
және т.б. Бұл мәселе технологиялық үдерістердің дамуы мен ғаламдық коммуникациялық 
дискурстың әлеуметтік желілер мен Интернетке ауысуы нәтижесінде қордалана түсуде.

Мақаланың мақсаты – бүкіл әлемде ашық қоғамға қауіп төндіретін дезинформациялық 
дағдарыстың тарихы мен эволюциясын зерттеу. Автор жастар арасында сыни ойлауды күшейтуді, 
көрермендерге жалған жаңалықтарды интеллектуалды тануды және өңдеуді үйретуді, берілетін 
жаңалықтар мен негізгі ақпараттарды сыни тұрғыда және тәуелсіз талдау қажеттілігін түсінуді 
ұсынады.

Сондай-ақ, автор медиасауаттылық қоғамдағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін 
түсінуге, сонымен қатар аудиторияға қажетті маңызды зерттеулер мен экспрессивті дағдыларды 
игеруге көмектеседі деп санайды. Медиа сауаттылықты игеру дағдыларына  ақпарат құралдарына 
қол жетімділік, мазмұнды талдау, хабарламаларды бағалау және байланыс пен пікір білдіруді 
қамтиды. Фактілерді растауды үйрену медиа сауаттылықты оқытудың маңызды құрамдас бөлігі, 
бұл жалған жаңалықтардан, манипуляциядан  қорғанудың ең басты әдісі болып табылады. 

Түйін сөздер: медиа сауаттылық, факт-чекинг, манипуляция, насихаттау, жалған ақпарат.

mailto:freedma5@msu.edu
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Медийная грамотность и проверка фактов: часть вторая 

В данном выпуске публикуется вторая часть исследования автора из Мичиганского 
университета, посвященного проблемам идентификации и описания дезинформационного 
кризиса в СМИ и социальных медиа. Термин «фейковые новости» сегодня включает в себя 
широкий спектр манипулятивных технологий: «вычислительную пропаганду», «марионеточные 
сети», «армии троллей», анонимный источник, альтернативный факт, сплетни, обман, слухи, 
ложный контекст и др. Современное медиаполе все больше заполняется недостоверной 
информацией. Проблемы усугубляется высокими темпами развития технологических процессов 
и смещением глобального коммуникационного дискурса в социальные сети и интернет.   

Цель статьи – изучить историю и эволюцию дезинформационного кризиса, представляющего 
серьезную угрозу открытым обществам по всему миру. Автор предлагает активизировать 
критическое мышление у молодежи, научить аудиторию интеллектуально распознавать и 
обрабатывать фальшивые новости, понимать необходимость критичного и независимого анализа 
поступающих новостей и фоновой информации. 

Автор исследования считает, что медийная грамотность способствует пониманию роли 
СМИ в обществе, приобретению важных навыков исследования и самовыражения, необходимых 
аудитории. Навыки медиаграмотности также включают способность получать доступ к медиа, 
анализировать контент, оценивать сообщения и создавать медиа для общения и самовыражения. 
Обучение тому, как проверять факты, является важным компонентом обучения медиаграмотности, 
способом защиты от манипуляций и фальшивых новостей. 

Ключевые слова: медийная грамотность, фактчекинг, манипуляция, пропаганда, 
дезинформация.

Introduction
An International Center for Journalists study 

about the history of fake news decried ‘the evolution 
of the disinformation crisis now threatening open 
societies around the world’. It said:

‘Fake news’ is not new. In fact, the recorded 
history of ‘disinformation wars” dates back to 
ancient Rome. But the 21st century has seen the 
weaponization of information on an unprecedented 
scale. Powerful new technology makes the 
manipulation and fabrication of content simple; and 
social networks dramatically amplify falsehoods 
peddled by anti-democratic governments, populist 
politicians and dishonest corporate entities.

We now inhabit a world where malicious actors 
and state propagandists can use ‘computational 
propaganda’, ‘sock-puppet networks’, ‘troll armies’ 
and technology that can mimic legitimate news 
websites and seamlessly manipulate audio and 
video to impersonate legitimate sources. Then, there 
are the profiteers making a living from creating 
fraudulent content for viral distribution on social 
platforms.1

Justification of the choice of articles and goals 
and objectives

1 Posetti & Matthews, p. 2 2018.

Key terms and concepts. Here are other key 
words and phrases you should understand and 
that will be helpful in using this handbook. These 
definitions are adapted from UNESCO, media 
literacy NGOs, news organizations, dictionaries 
and educational researchers. Other chapters will 
explain more about these concepts and how to use 
them in teaching students and providing citizenship 
education. These concepts sometimes overlap: 

Alternative facts: Demonstrable falsehoods, lies 
or inaccurate information that is offered to counter 
real facts. They are presented as being true, usually 
for political expediency. 

Anonymous source: A person who provides 
information but is not identified or named in an 
article or broadcast. News sources sometimes ask for 
anonymity from fear of embarrassment, retaliation, 
or punishment for talking to the media. At other 
times, sources want anonymity to shield them when 
disseminating misinformation, disinformation or 
mal-information. The use of anonymous sources by 
the press raise questions about bias, accuracy and 
manipulation of news stories. 

Clickbait: Typical news headlines (‘President 
Trump gives speech to United Nations in New York’) 
tell the reader what’s in the story. They provide readers 
with the ‘who, what, when, where, why and how’. In 

mailto:freedma5@msu.edu
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contrast, clickbaits use omission and sensationalism 
to draw readers. Clickbait headlines usually invoke 
‘forward-referencing’ to create ‘curiosity gaps’ in 
readers’ minds. Forward-referencing means the use 
of empty or vague references to forthcoming parts 
of a story (for example, ‘This man was stopped by 
the police. You won’t believe what he did next’) that 
are intended to provoke curiosity and entice readers 
into clicking to read more.

Counterfeit websites: Websites whose design 
and appearance closely resemble those of legitimate 
news organizations.

Credibility: Whether the source of information 
and the information itself are believable or 
trustworthy. A credible source of information, 
opinion, statement or analysis – such as a person, 
government ministry, organization or business – must 
have recognized expertise in the subject. A credible 
news organization – such as a website, TV channel, 
magazine or newspaper – must have a reputation for 
fairness, accuracy and ethical behavior.

Deepfakes: The use of breakthroughs and 
news discoveries in artificial intelligence to create 
realistic-looking fake images, video and audio. 

Defamation, libel or slander: False information 
that damages the reputation of a person, business or 
organization. In some countries it is a civil matter, 
meaning that a victim can sue for monetary damages. 
In other countries it may also be a criminal violation 
and could lead to prison and fines. 

Disinformation: Information that is false, and 
the person who disseminate it knows it is false. It is 
an intentional lie for malicious purposes.

Fabricated content: A story or image (photo, 
graphic, drawing, cartoon, map) that is entirely 
made up and designed to cause harm and deceive 
the audience.

Fact: A piece of information that can be checked 
and supported by evidence.

Fact-checking: The process of verifying the 
factual accuracy of an article, speech, report, 
statement or other piece of nonfiction. Ideally, 
journalists will fact-check their articles before they 
are published, posted or broadcast. After publication, 
posting or broadcast, articles may be fact-checked 
by media critics or independent organizations that 
report about errors, manipulation, disinformation, 
misinformation and mal-information. It is intended 
to correct public misperceptions and discourage 
politicians and others from continuing to disseminate 
fake news. For example, the NGO Factcheck.kz says 
it attempts to counteract ‘post-truth politics’ and to 

increase the ‘media culture level in Kazakhstan, 
namely mass media (journalism and blogging), 
production and retransmission of information, and 
consumption of information by the population 
(cultivation of conscious and critical perception of 
information)’.2

Fake news: False information, stories or 
propaganda that pretends to be authentic news. It 
is usually an attempt to mislead consumers about 
the content, influence political views and spread 
misinformation through social networks and word-of-
mouth. The editor of PolitiFact, a U.S.-based nonprofit 
fact-checking project, offered this definition: ‘Fake 
news is made-up stuff, masterfully manipulated to 
look like credible journalistic reports that are easily 
spread online to large audiences willing to believe the 
fictions and spread the word’.3 Sometimes fake news 
is meant to be a joke or satire, although some readers, 
viewers or listeners believe it to me true. 

False connection: When the content of a story 
does not match a headline, caption or visual.

Hate speech: Hate speech attacks an individual 
or group based on such characteristics as race, 
religion, gender identity, ethnic origin, disability, 
nationality, national origin, sex, disability and sexual 
orientation. It may be expressed in words, sounds 
or images and is intended to incite discrimination, 
violence and intolerance.

Hoax: An act designed to trick or dupe the public 
and that is accepted or established by fabrication 
or fraud. The creator’s intent may be humorous or 
malicious.

Imposter content: When genuine information 
sources are impersonated as when a phony website 
or Twitter handle closely resembles the website or 
Twitter or a legitimate newspaper or organization. 

Journalistic ethics: Professional standards and 
best practices that journalists and news organizations 
are expected to follow. They include a commitment 
to balance, fairness, accuracy and honesty in 
gathering and reporting news. In many countries, 
journalism organizations, journalism schools and 
media companies have codes of ethics for their 
staffs and members.

Junk news or junk food news: A satirical term 
for news stories that may be accurate but are about 
trivial or inconsequential events. Such stories may 
be sensationalized, are usually spread by social 
media and often are about celebrities. 

2 Factcheck.kg.
3 Holan, 2016.
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Legacy media: Long-established and respected 
traditional news organizations such as newspapers, 
news magazines, television channels and radio 
networks. 

Mal-information: Information based on reality 
but used to inflict harm on a person, organization, 
business or country. Therefore, even if the content is 
accurate, the intent is to commit damage, usually to 
the reputation of an individual or business.

Media bias: Perceived or actual bias of news 
organizations and journalists in how they select what 
news to report and how they cover those stories. 
Common motives for actual bias include political 
favoritism, commercial advantage or pleasing 
sponsors and advertisers. Media bias is often shown 
by one-sided stories that omit other perspectives and 
opinions, by interviews with only biased sources, by 
the lack of fairness and by use of photographs and 
videos that deliberately make some people look bad 
and unattractive.

Media diversity or media plurality: Multiple 
sources of news and information that provide citizens 
with a diversity of viewpoints and prevent any 
single media owner or media outlet from exercising 
too much influence over the political agenda 
and public opinion. A media system that allows a 
diversity of ideas and helps hold government and 
other powerful interests accountable is critical for a 
strong democracy.

Media manipulation: Techniques used by 
partisans to create images or arguments supporting 
their interests. Media manipulation ranges from 
the use of traditional public relations methods 
to deliberately providing the press with false or 
misleading information and supplying altered or 
phony photos and videos. It may suppress opposing 
viewpoints and use technology to deceive journalists 
and news organizations. 

Media monitoring: The process of systematically 
watching, reading or listening to the content of print, 
broadcast and online material, then identifying, 
saving and analyzing content that contains particular 
keywords or topics. Continuous surveillance of 
media performance enables critical evaluation 
of content and helps identify changes in content 
over time. Public relations firms also use media 
monitoring to track how their clients are covered in 
the media.

Misinformation: Information that is false, but 
the person who disseminates it believes it is true. It 
may or may not be intentional. 

Native advertising: This is a type of paid media 

where theadvertising experience follows the natural 
form and function of the user experience in which it 
is placed. Native advertising looks like news but it 
is paid for. Usually it has a disclaimer to identify it 
as advertising but there is no standardized form of 
disclaimer so it has the potential to deceive readers 
– and often does.

News media: Organizations and companies 
that print, broadcast or post what they claim to be 
accurate news and information. Most news media 
are owned privately by business, by government or 
by nongovernmental organizations (NGOs). 

Opinion: A point of view, judgment or belief that 
is not necessarily based on fact or knowledge. An 
opinion cannot be proven to be true or false.

Original source: Where information first came 
from. This is usually a person, nongovernmental 
organization (NGO), professional association, 
research study or report, government office or 
business.

Propaganda: Information, particularly if biased 
or misleading, used to promote a political point 
of view or political cause and to influence public 
opinion. Propaganda may include selected facts 
to encourage a specific perspective and may use 
particular words and images to generate an emotional 
rather than logical response to the material. The 
source is usually a government, political party or 
organization. 

Satire or parody: The use of humor, ridicule, 
irony or exaggeration for criticism, often to make a 
political point or to shame well-known personalities, 
governments, organizations or businesses to 
make improvements. There is no intent to cause 
injury but it may have that effect. Although satire 
has historically been a significant contributor to 
accountability journalism, some social media users 
disseminate it like straight news. 

Sensationalism: Presentation of information, 
including accurate information, in ways that are 
shocking or overly excited as a way to attract 
audiences and create biased impressions. It is 
often seen in invasions of privacy, often involving 
celebrities and public figures, and in coverage of 
trivial events.

Bias in the News Media
There are differences between bias of selection 

(what stories to cover) and presentation (how a story 
is presented). Mourão and Robertson observed that 
some studies have found ‘that the more partisan, 
biased, or divisive news articles are, the more likely 
they are to generate engagement on social media’ 
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and ‘negative sentiments and biased language in 
news text lead to greater engagement on social 
media’. They wrote:

Bias in news content is characterized by 
statements and language which indicate or suggest 
a tendency on the part of the writer to support one 
point of view over another…as opposed to balance, 
a core news norm. [Prior research] points to three 
types of bias in news coverage: gatekeeping bias, 
coverage bias, and statement bias. Gatekeeping bias 
refers to biases in the selection of stories to cover. 
Coverage bias refers to the amount of coverage given 
to different sides in a debate and is often measured 
in studies by analyzing physical column inches or 
numbers of statements for and against different 
points of view. Statement bias, meanwhile, assesses 
whether favorable or unfavorable opinions are 
present in a news story. Statement bias is assessed 
‘in a global manner’ with researchers looking for an 
overall slant in coverage…’

They also talk about a ‘global view of statement 
bias which considers the overall thrust of a news 
article – the overall “personal inclination or 
preference to favor a particular viewpoint” or the 
“favorable or unfavorable inclination (or lack of 
inclination) expressed by the journalist in his or her 
article” and which places weight on overtly biased 
statements made about political actors, ideologies, 
and political issues’.4

 Results and discussion
Directions of media education. To understand 

the challenges in developing effective media and 
information literacy, it is important to consider 
the history of media education, which provides 
theoretical insights into constantly changing 
media landscapes from a historical vantage point. 
According to the Department of Communication 
and Media at Lund University in Sweden:

It is useful for those who already work within, or 
are considering a career within, the media industry 
– or any industry, for that matter. The trend is that 
our daily lives are becoming increasingly affected 
by the media and their content, in our private, civic 
as well as professional sphere. For that reason, the 
ability to adopt critical perspectives on the logics of 
the media and on the strategies of media agencies is 
important.5

4 Mourão& Robertson, 2019.
5 Lund University Department of Communication 

and Media.

The Lund University Department of 
Communication and Media goes on to say, ‘The 
fundamental assumption of media history is that 
history is needed in order to understand the media, 
but also that the media are necessary in order to 
understand history’.

In our view, however, the benefits of 
understanding media history go beyond career needs, 
whether in journalism, media or any other field. 
We believe that such an understanding is helpful 
to citizens who wish to participate intelligently in 
public affairs in their communities and countries, 
such as voting, running for office or communicating 
with government officials about issues that matter to 
the citizenry.

As a librarian at Brown University in the U.S., 
wrote:

Beyond forging connections of the past to the 
present, exploring the history of the field can deepen 
intellectual curiosity and understanding for those 
who work in media literacy education, ignite interest 
in others and drive investigation into understanding 
the relationships of the facets and fundamentals 
of media literacy from past to present and into 
the future. The theme of leadership emerges from 
questions such as: How do people build programs? 
How does information get disseminated? What were 
the challenges? Who were the learners? Who were 
the teachers? What were the tools? The discussions 
lead to questions about the influence of changes in 
society and technology over time to media literacy 
education.6

It is also essential to recognize that ‘the history of 
media education cannot be told without correlating 
it with the rise and development of the mass media 
themselves,’ as the Media Literacy Clearinghouse 
observed. It referred to such technological advances 
as cameras, radio, movies, television and most 
recently the Internet and social media.

The history – and success or failure – of 
media education and media literacy efforts varies 
from country to country, and there is more than 
one way to trace that history. To be effective as a 
practical matter, that means trainings, curricula and 
workshop materials must reflect the realities of a 
country, including its level of media development, 
the Internet access or penetration rate, the general 
literacy levels of the population, languages spoken, 
financial resources for media literacy, and degree of 
freedom of speech, the press and expression.

6 Bordac, 2014, p. 1.
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Alexander Fedorov, a Russian professor and 
editor of Media Education Journal, has identified 6 
main directions in media education since the 1920s:

•	 media education of future professionals in 
journalism, cinema, video and the Internet.

•	 media education of future teachers and 
professors

•	 media education for secondary 
schoolchildren integrated into the curriculum, 
special courses or school activities.

•	 ‘out-of-school’ media education for children 
at leisure centers, clubs and extracurricular activities

•	 distance media education for children, 
university students and adults through print 
publications, broadcasts, videos and the Internet

•	 independent, continuous ‘theoretically life-
long’ mediaeducation.7

Writing for the Center for Media Literacy, a U.S. 
audio-visual specialist observed that the 1st period of 
media education began thousands of years ago and 
lasted through the 1960s: ‘The methodology was 
simple: educators ignored the media’. For example, 
Students studied ancient Greek myths rather than 
contemporary cultural myths, ‘newspapers were not 
only ignored, but actually confiscated if a student 
had the audacity to bring them to class. Books were 
the only medium worth time and effort’ to study. 
The next period began when ‘teachers injected mass 
media into their courses to show how empty, silly 
and value-less it was’. That approach made fun of 
popular media and tried to ‘point out how worthless 
it was’, according to Walsh. He identified the third 
phase when educators tried using popular media to 
lure students into areas that teachers felt were ‘really 
worthy of study’. Now, he says. ‘We are moving 
education about the media into at least the 20th (if 
not the 21st) century, and teaching students about 
and with the media they know and use every day’. 

In truth, media and literacy education should 
start at an early age. As a UK media researcher 
explained, ‘The biggest challenge that faces us is 
how to establish media education as a normal part 
of schooling for every child from the very beginning 
of schooling. I see the way to achieving this as 
being through the transformation of the literacy 
curriculum so that all children learn about books, 
films, broadcasting, photography, computer games, 
social networking and whatever other media forms 
may evolve, as an everyday part of their schooling’.8

7 Fedorov, 2008.
8 Morganthaler, 2010.

Youth as a global media audience
Most young people have an innate ability 

to rapidly accept and master evolving and 
new communications technologies. We see 
schoolchildren and older students walk around with 
smartphones in their hands, many wearing earbuds, 
as they watch YouTube and other videos, check 
email, send text messages to friends and sometimes 
even talk to people by phone. At a higher level, 
‘more students enter universities as digital natives, 
or learners who have grown up in a world with 
social media and expect it to be integrated into all of 
their experiences’.9

In addition, media exposure seems to begin at 
younger and younger ages. We see parents place 
smartphones and tablets in front of toddlers strapped 
into high chairs and strollers. Parents of today want 
to entertain them and keep them occupied with 
online cartoons, much as earlier generations of 
parents sat their children in front of television sets 
for the same reason.

While this may be good preparation for the 
communication realities these young people will 
encounter for the rest of their lives, it also raises 
questions about how they will learn to communicate 
effectively and with confidence in face-to-face 
conversations at school, at work, on the playground, 
in clubs, in their communities –even at family 
meals. In other words, how well will they engage in 
actual personal dialogues rather than simply being 
observers or online conversationalists? 

Another social concern is the question of 
equal opportunity. Economic and infrastructure 
constraints make it more difficult for young 
people in remote and rural regions or from low-
income families to afford and have easy access 
to smartphones, personal computers, tablets and 
the Internet. Thus teenagers from a mountain 
village may be disadvantaged in learning how to 
use computer telecommunication technologies 
compared to their counterparts in cities and suburbs. 
That may be reflected in poorer research skills, 
poorer writing skills, less understanding of the risks 
and responsibilities of electronic communication, 
lower grades in national examinations and less 
preparation for university-level studies after 
completing secondary school.

Here is another concern, expressed by an 
Australian professor and media literacy pioneer. She 
worries about a lack of creativity among children 

9 Freberg & Kim, 2018.
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who have easy access to so much material and don’t 
see a need to develop their own:

There is so much emphasis on the kids getting 
their work to look really good and polished that you 
see a lot of derivative work – instead of creating 
something new and exciting, they are copying the 
forms they see in the popular media and trying 
to get them looking as polished as feature films, 
music videos, etc. So I don’t see much of creative 
imagination or using the media as a form of critical 
analysis or analysis of the media itself. So the 
pressure to get a highly polished piece of work out is 
very strong but I’m not sure you learn as much with 
that focus as you do with trying to break the rules 
instead of trying to copy the rules. What students 
are doing is internalizing the conventions and very 
rarely challenging them.10

Considering the importance of media and news 
literacy and the role that young people will play 
as citizens in their own societies and globally, it 
is fortunate that scholars around the world are 
studying how youth use social media and what they 
understand – or don’t understand – about critical and 
analytical thinking.

A study conducted in Central Asia analyzed the 
relationship between media consumption by youth 
in Kazakhstan and Kyrgyzstan and confidence 
in the integrity of the electoral process – whether 
elections are fair and free – in those countries. 
The authors said, ‘The patterns of youth’s media 
habits and political behavior merit further academic 
attention because the young generation growing up 
in the post-Soviet period has the potential to act as 
an agent of social change and bring about dramatic 
political transformations in the region’. They also 
pointed out that opinion polls ‘consistently show 
that young people are the most active Internet 
users’. And while television remained the principal 
source of political news for almost 80 percent of 
youth in both countries, informal social networks 
were their second-most popular source of political 
news is an informal social network. The study 
found that ‘exposure to web-based news produces 
a significant negative impact on youth’s confidence 
in electoral institutions in Kazakhstan, while online 
news consumption is weakly associated with young 
people’s confidence in the integrity of the electoral 
process in Kyrgyzstan’. 

10 Jolls, 2011.

That is important because public confidence or 
lack of confidence in the electoral process may affect 
whether citizens choose to vote or not to vote.11

Internet and social media use affects more 
than youth’s political participation, as a study in 
Kyrgyzstan discovered. The author concluded that 
youth who use the Internet are ‘catalyzed by their 
ability to carry out searches and to maintain social 
connections online (and) are placing their cultural 
inheritance in a global context and questioning 
“tradition” as few Kyrgyz have done before’.12 In 
other words, online access can have widespread 
societal impacts.

In the Netherlands, a researcher investigated 
news consumption and literacy from the perspective 
of early adolescents, ages 12 to 15, and found a 
simultaneous ‘abundance of information sources 
and the decline of youth news audiences’. The 
study cautioned against accepting stereotypes 
about young people, saying, ‘Although adolescents 
are seen as digital natives, recent research found 
that they have difficulties distinguishing real and 
fake information and evaluating the accuracy and 
trustworthiness of information’. As the researcher 
observed, ‘To function as well-informed citizens in 
democracy, early adolescents should become more 
news literate. This is not a simple task in this time of 
fragmented media use and evolving conceptions of 
the (importance and relevance of) news’.13

Research about the emergence of digital activism 
in Singapore, an ‘authoritarian democracy’, found 
that Information and Communication Technologies 
goes beyond its function as a tool and becomes an 
important component of the political lexicon of 
young activists.14 In our opinion, that is a good thing 
because we believe it is essential for young people 
to take an interest in the politics and governance of 
their country – but that activism should be based 
on well-informed and analytical thought about the 
issues and problems of the day, not on uninformed 
emotion and fake news. 

Research in India has highlighted linkages 
between youths’ use of social media, their 

11 Nikolayenko, 2015.
12 Ibold, 2010.
13 Tamboer. 2018. Citing Wineburg, S., McGrew, 

S., Breakstone, J., & Ortega, T. (2016). Evaluating 
information: The cornerstone of civic online reasoning 
[Executive summary]. Available at https://sheg.stanford.
edu/upload/V3LessonPlans/Executive%20Summary%20
11.21.1 6.pdf

14 Zhang, 2013.
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socioeconomic status, level of civic engagement 
and their political participation on non-
participation. 

The author said youth’s participation in 
development processes is necessary to bring change 
in the country’s socio-economic structure, increase 
the flow of information among young people, create 
networking opportunities, empower youth and 
improve the quality of life.15

Another study looked at how U.S. university 
students engage with social and mobile media news. 
The authors asked students in focus groups such 
questions as ‘Do you regard social media as your 
primary source of news? How often do you find 
yourself reading the complete story on Facebook? 
‘Do you think about stories you read on social 
media or do they disappear from your memory after 
a while?’ and ‘How much do you think your learn 
from reading news stories on social media?’ 

They concluded that mobile and social media 
are an ‘imperfect but unavoidable convenience’, 
that students show ‘a general hesitation to engage 
publicly with news content’, have ‘a sense of 

15 Balgaonkar & Jare, 2018. 

awareness of but not learning from news’ and are 
‘passive’ consumers of news.16

Conclusion
To us as the authors of this handbook, those are 

troubling findings but can sound an alarm to teachers 
about the importance of media and information 
literacy. 

 Discussion questions:
•	 Do you think the government should 

regulate the content of social media and Internet 
postings? If so, how should the government decide 
what standards to apply?

•	 What types of messages do you think would 
be most effective to help young children learn about 
responsible use of social media? What types of 
messages would be most effective for secondary 
school students? How about for university students?

•	 Have you ever used social media to share 
fake news with friends? If so, what was your reason? 

•	 How do you decide whether an Internet 
or social media site is fair, accurate and balanced? 
What do you do if you decide it isn’t fair, accurate 
and balanced?

16 Oeldorf-Hirsch & Srinivasan, 2018.
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When working on the study, the authors applied the content analysis method in the theoretical part 
and the questionnaire method. The scientific novelty of this study is to develop recommendations for 
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The practical significance of this study lies in the fact that its results can be used both in further theo-
retical analysis of the problem and in the practice of organizing media.
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Интеллектуалдық капитал білім қоғамының негізі 

Мақала білім қоғамының дамуы мәселелеріне арналды. «Интеллектуалдық ұлт» қалыптасуы 
– ХХІ ғасырдағы дамудың басты қайнар көзі шығармашыл адам болып саналатын  қоғамның 
модернизациялық жолы. «Интеллектуалдық қоғам жобасында» маңызды үш фактор ескерілуі 
тиіс: жаңа шешімдер қабылдау, технологиялар мен инновациялар әзірлеу, ақпараттық революция 
және жастардың рухани тәрбиесі. Бүгінгі Қазақстанның әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті 
мамандар даярлауда лайықты әлеуеті мол.   

Мақаланың мақсаты – адамның адами қасиеттері мен рухани-адамгершілік қасиеттерге толы 
кәсіби маман ғана емес, сонымен қатар, адамның ең жоғары құндылығы мен негізгі капиталды 
анықтау.

Мақалада зияткерлік инвестициялар, материалдық емес құндылықтар, экономикалық 
еркіндік, саяси бостандық, бұқаралық коммуникация және қоғамдық мүдделер, саяси дискурс 
пен метафора саласында зерттеулер жүргізген көрнекті ғалымдардың еңбектеріне жүйелі және 
салыстырмалы талдау, сондай-ақ ұлттық қалыптастыру жолдарын талдау, талқылау және бағалау 
қарастырылған. Қазақстанның әлеуеті. Жалпы адамзаттық игіліктер мен ұлттық құндылықтарға 
негізделген рухани қоғам құру – әрқайсымыздың міндетіміз.

Қазақстанның зияткерлік әлеуетін арттыру үшін білім қоғамын құру қажет. Бұған ықпал 
ететін алғышарттар ғылыми және инновациялық әлеуеттің артуы, тұрғындар үшін білімге қол 
жетімділіктің артуы, азаматтар үшін ақпарат теңдігінің қол жетімділігінің артуы және халық үшін 
рухани-адамгершілік құндылықтардың қол жетімділігінің артуы болып табылады.

Зерттеу жұмысында теориялық бөлімдегі мазмұнды талдау әдісі мен анкета әдісі қолданылды. 
Бұл зерттеудің ғылыми жаңалығы - интеллектуалды ұлт қалыптастырудың заманауи мақсатты 
аудиториясының бұқаралық ақпарат құралдарының өмірге әсерін оңтайландыру бойынша 
ұсыныстарды әзірлеу.

Бұл зерттеудің практикалық маңыздылығы оның нәтижелерін проблеманы әрі қарай 
теориялық талдау кезінде де, БАҚ ұйымдастыру тәжірибесінде де қолдануға болатындығында.

Түйін сөздер: интеллектуалдық ұлт, материалдық емес инвестициялар,  адам капиталы, білім 
қоғамы.
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Интеллектуальный капитал как основа развития общества знаний

Статья посвящена проблемам развития общества знания. Формирование «интеллектуальной 
нации» – это путь модернизации общества в XXI веке, когда главным источником развития 
становится человек креативный. «Проект интеллектуальной нации» должен учитывать три 
возможных момента: создание новых решений, технологий и инноваций; информационная 
революция; духовное воспитание молодежи. Сегодня у Казахстана достаточно возможностей, 
чтобы занять достойное место в сфере подготовки специалистов, конкурентоспособных на 
мировой арене.

Цель научного исследования – анализ стратегических концептов и форм реализации 
отечественного модернизационного вектора «интеллектуальной нации», изучение 
гуманизационных аспектов информационного обеспечения общества знаний.

Авторами был проведен системный и сравнительный анализы работ выдающихся ученых, 
проводивших исследования в области интеллектуальных инвестиций, нематериальных ценностей, 
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экономической свободы, политической свободы, массовой коммуникации и общественных 
интересов, политического дискурса и метафорики, а также анализ, обсуждение и оценка 
путей формирования национального потенциала Казахстана. Создание духовного общества, 
основанного на общечеловеческих благах и национальных ценностях, является обязанностью 
каждого из нас.

Для повышения интеллектуального потенциала Казахстана необходимо создание общества 
знаний. Предпосылками, способствующими этому, считают повышение научно-инновационного 
потенциала, доступности получения знаний для населения, расширение информационного 
равенства для граждан, духовно-нравственных ценностей для населения. 

При работе над исследованием был использован метод контент–анализа – в теоретической 
части и метод анкетирования. Научная новизна настоящего исследования заключается в разработке 
рекомендаций по оптимизации воздействия СМИ на жизнь современной целевой аудитории, 
формирование интеллектуальной нации. Практическая значимость настоящего исследования 
состоит в том, что его результаты могут быть использованы как в дальнейшем теоретическом 
анализе проблемы, так и на практике организации СМИ.

Ключевые слова: интеллектуальная нация, нематериальные инвестиции, человеческий 
капитал, общество знания.

Introduction

The strategic objective for Kazakhstan, as well 
as for other developing countries, is to conduct an 
overall modernization, in terms of which not only 
institutes and mechanisms of modern society, but 
the modern society itself will be created. Currently a 
new division of labour is forming in various spheres 
of economies from the sphere of intellectual labour, 
to the spheres of scientific and cultural production 
and service. At the same time, we are witnessing 
the formation of the new knowledge economy and 
information society. This gives crucial opportuni-
ties to Kazakhstan to enter the society of the future 
in economic and cultural alliance together with its 
partners. The establishment of “intellectual nation”, 
a process of creative and well educated people be-
coming the basis of state development, is an inno-
vative way of the society modernization in the new 
millennium. The definition of creativity could be 
derived from the self-realization of an individual, 
and it emphasizes spiritual wealth, individuality and 
individuality over tangible assets such as financial 
wealth. So we can assume that the diversity and 
richness of historical and cultural heritage from the 
past till modern times could become a source of fu-
ture prosperity. Therefore the establishment of truly 
intellectual nation is one of the Kazakhstan strategic 
objectives of development that stand on the vectors 
of high-quality education and support of the young-
er generation. 

A student expedition organized this year dur-
ing the period from June 19 to July 02 within the 

framework of “People-to-people” campaign has first 
conducted the researches in Mangystau, Kyzylorda 
and Semipalatinsk regions. Also during the expedi-
tion an information campaign called “A letter to the 
village”, devoted to problems of our villages and a 
situation of villagers, has been held. 

In addition, in order to identify opinions on the 
possibility to create intellectual nation among Ka-
zakhstan young people a research in focus-groups 
was conducted. Young people aged 18-20 from Ky-
zylorda, Atyrau and Almaty took part in them. An 
important direction of the research was to determine 
public opinion, necessary to develop information 
and communication technologies for efficient im-
pact, aimed at enhancing intellectual potential. To 
investigate this issue, questionnaires were created 
and the work in focus groups was conducted. The 
results are structured in diagrams. Also a humanitar-
ian project – “Kazakh Eli” (“Kazakh country”) stu-
dent scientific expedition – was performed.  

New information technologies have brought ma-
jor changes to the economy. Development, research 
and intangible investments in human capital have 
taken a prominent place in comparison with material 
investments. Therefore, economic activity is now fo-
cused on intangible components. Swiss scientists B. 
Carlson and G. Eliasson consider economic devel-
opment a realization of the idea of new technologies 
(Carlsson B., Eliasson G., 2001). According to Eng-
lish scientist T. Stewart intellectual capital is a new 
source of wealth organization (Stewart Т., 1991). In 
order to succeed in the immaterial economy, organi-
zations and individuals should master the techniques 
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that are different from their previous skills. In other 
words, “knowledge” has become the key word of the 
new economy, global hyper competition and para-
digms of global management. Knowledge that can 
be converted into a value – this is how intellectual 
capital is considered by L. Edvinsson (Edvinsson 
L., Malone М.,2015). Clement W., Hammerer G., 
Aussagen Z. identify intellectual capital with all the 
non-monetary and non-material resources involved 
in the formation of an organisation’s value.  (Clem-
ent W., Hammerer G., Aussagen Z.,1995). Albert S. 
and Bradley K.  call intellectual capital “the process 
of turning knowledge and intangible assets into use-
ful resources that provide competitive advantages 
to individuals, businesses and nations” (Albert S., 
Bradley К., 1996).  J. Teece applies synonymous 
concept to intellectual capital “Knowledge Assets”, 
emphasizing the need for an economic benefit of in-
dividual and organizational knowledge as strategic 
assets (Teece D.J.,2009).

In Kazakhstan, the creation of a knowledge 
society, its formation and transformation into the 
country’s main value is a leading strategic goal and 
promising performed task of the state policy. It is 
proved by the fact that over the past three years, Ka-
zakhstan is in the top four leaders in the UNESCO 
Education Development Index among 129 coun-
tries. One of the first projects aimed at complex re-
search of intellectual nation formation in the field 
of social and political science of Kazakhstan is the 
project called “From an intellectual nation to the in-
tellectual potential: development of information and 
communication technology impacts on the masses”. 

Activities carried out to determine the immediate 
future and implement comprehensive programs in the 
framework of “Intellectual Nation 2020” project are 
the first studies in this field. In order to analyse the 
factors that determine mental and intellectual capi-
tal of people, a content analysis and a factor analysis 
have been conducted and a political discourse of Ka-
zakh mass media materials has been studied.

The subject of the study is Intellectual Capital 
as the Basis of Knowledge Society Development.

The aim of the research work is to study and de-
termine the role and influence on the development 
of intellectual capital based on the implementation 
of the state program of the intellectual nation in Ka-
zakhstan.

The theoretical foundations of the study include 
communication, management, public opinion, as 

well as theoretical studies in the field of communi-
cation, devoted to the problems of the information 
society.

The methodological foundations of the disser-
tation research include systemic, comparative and 
functional-structural examinations. (Kenzhegaraev 
N.D.,2012)

Object of the social process was determined as 
the multifaceted aspects and general characteris-
tics of the knowledge society through the systemic 
method. The comparative method, which deter-
mines the general and distinctive features of events 
and phenomena in the life of society, revealed the 
dynamic development of the process of formation of 
a knowledge society, the methods of their impact on 
public consciousness, as well as the similarities and 
features of their application.

Analyzing the important structures of the pro-
cesses of the society of employment and its func-
tions using the functional-structural method, the 
authors evaluate the development processes of the 
intellectual society in Kazakhstan.

Sources of research. In the process of writing the 
material, along with the work from Kazakhstan and 
abroad, authors used sources that defined the con-
cept of a knowledge society and intellectual capital.

Main part

World leading states development resulted in the 
establishment of post-industrial economy, and them 
led to the ultimate formation of the new economic 
models that include knowledge economy, global in-
formation systems, intellectual labour economics, 
and innovations economy that consist of science 
and the latest technologies. The foundation of these 
innovative models is intellectual potential. It is also 
the touchstone of the modern social and economic 
development. Interest in studying of the processes 
of intellectual development of the society has in-
creased sharply in the recent years.  According to 
Levashov V. K. “primarily this is due to the forma-
tion and establishing of knowledge society, which 
is a new social and economy formation whose pro-
duction, distribution and effective use of scientific 
knowledge and technologies become the main driv-
ing force and a product”. (Levashov VK.) Currently 
education is undergoing the process of becoming 
one of the leading sectors of economy. And since the 
most valuable people are the ones who are capable 
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of making discoveries or create new development 
trajectories in industry, science, culture and etc., a 
human capital is a basis of modern economy. There-
fore, the crucial undertaking of higher education is 
to prepare well educated and creative professionals, 
who can join the future workforce of Kazakhstan. 
Nowadays higher education of Kazakhstan is con-
fronted with new tasks. They have been outlined 
by the first president of the Republic of Kazakhstan 
Nazarbayev N.A. in the national project “Intellec-
tual nation – 2020: education of Kazakhs of new 
formation, turning Kazakhstan to the country with 
competitive human capital” (Bukalov C., 1995).

The main vectors of the establishment of the 
intellectual nation are the support of the new gen-
eration and high-quality education. Therefore, it be-
came one of the strategic objectives of Kazakhstan 
development. According to the foreign experts in 
the field of education, Kazakh youth has a high level 
of intellectual potential. This was also proved by the 
high results in the global intellectual competitions, 
tests and other indicators. However, it is a challeng-
ing task to educated and nurture a future specialist 
and give the right support so his abilities and hidden 
talents can come to light. It is also important to cre-
ate the right circumstances for the dexterous use of 
the gained knowledge. 

The aims of intellectual society are to meet the 
demand in professionals who are equipped with new 
knowledge, to use the scientific achievements in cer-
tain economic sectors and to generate humanitarian 
values of our country. Humanitarian technologies, 
whose task is to manage social and humanitarian 
systems, take the leading position in the formation 
of an intellectual society citizen.  

Scientific debates about the definition of “hu-
manitarian technologies” concept have been going 
on for more than half a century. Researches on this 
topic are held in many countries around the world. 
Bukalov A. V., who is one of the developers of so-
cionics, a new scientific discipline, defines humani-
tarian technologies as methods of education (Os-
trovsky E.). Humanitarian technologist Ostrovsky 
gives another definition: “Humanitarian technolo-
gies are a set of carefully verified and scientifically 
proven methods and special techniques of indirect 
impact of humanitarian technologists on the society 
through social behaviour control”. According to the 
Russian researcher Kurochkin, “humanitarian tech-
nologies are a set of control procedures of social and 

humanitarian systems that have the following char-
acteristics: public field of application, future-ori-
ented (strategic nature), exclusivity and optimism” 
(Kurochkin A.). Therefore, the search for general 
grounds and principles is one of the central aims of 
humanitarian technologies. These principles con-
tribute to the process of understanding the frame-
work of numerous institutional subsystems and can 
be a basis of action interpretation. One of the focal 
points of humanitarian strategies is the evolution of 
direct communication because they also possess a 
strategic nature. This strategic nature focuses on the 
long-term problem-solving method and, in general, 
is select way, which is designed for a specific prob-
lem or project unit. At Harvard University in USA 
the researches in the field of humanitarian initia-
tives - Harvard Humanitarian Initiatives - are con-
ducted. Comprehensive researches on humanitarian 
technologies are conducted in Qatar. Humanitarian 
Research Base - http://crisismappers.net/ is an ad-
vanced information resource. 191 countries around 
the world are involved into this project and in 2007 
a Crisis Map was developed on the basis of this 
project (Bounfour А., 2007). The core purpose of 
this project is to recognize and identify the impact 
of industrial technologies achievements on human 
and management of crisis situations in the society.  
It is possible to note some successful researches, 
conducted within the framework of the Innovation 
Summit for Education and Science - http://www.
wise-qatar.org/ in Qatar. Studies in this field, imple-
mented in practice, were carried out in Russia. In 
this regard, the study of humanitarian technologies 
aimed at developing intellectual capital of the nation 
and formation of “a citizen of intellectual society” 
of Kazakhstan is represented not only scientific but 
political task. According to Kazakhstan scientists, a 
comprehensive study of humanitarian technologies 
affecting public consciousness and results of strate-
gic objectives should be implemented “at the pres-
ent stage of formation of “a citizen of intellectual so-
ciety”. An urgent problem during the period of rapid 
development of the world’s economic, social and 
political processes is determination of spiritual val-
ues and ideological principles of Kazakhstan soci-
ety and their directing to the civilization provisions. 
Development of a new scientific technology in Ka-
zakhstan, including the development of a new field 
- the field of humanitarian technologies that are the 
basis of the formation of moral values   of the society, 
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may be considered as a way to answer the pressing 
questions of our time. In general, the idea of   human-
itarian technology enables to consider humanities 
in a new light, their possible impact on the state of 
the society and human life. In today’s world, human 
capital is one of the most effective factors of eco-
nomic, social, cultural and political development. It 
became the main instrument for formation and de-
velopment of innovative economy and knowledge 
economy as a higher stage of the development of the 
world economic system. The main aim of “Intellec-
tual nation – 2020” program is the production of the 
most important capital and supreme value – a hu-
man, and not only a professional, but an individual, 
full of qualities and properties of spiritual and moral 
personality. (Sultanbaeva GS, Kulsarieva AT, Zhu-
mashova JA. Volkova N.A., 2012).

The process of formation of Kazakhstan as a 
competitive nation results in the formation of two 
parallel courses of development such as activization 
and mobilization of intellectual capital of the state. 
And these development courses are intertwined 
with the human capital quality improvement. The 
research “From an intellectual nation - to the intel-
lectual potential: development of information and 
communication technology impacts on the masses” 
discusses development of information and commu-
nication technology impact on the public as an im-
portant tool of analysis (Lukyanov D.V., 2007). It 
also puts in the agenda determination of immediate 
future and effective implementation of information 
and communication processes to increase the intel-
lectual potential and formation of an intellectual na-
tion of Kazakhstan. One of the notions that outline 
intellectual nation is the top priorities of industrial-
innovative development of the country. Therefore 
it is important to develop information policy that 
can also make it possible to predict implementa-
tion of capacity of the country in a new direction. 
A step in the direction preconditions of intellectual 
investment in the future is also significant during the 
process of quality improvement of human capital. 
And in the context of Kazakhstan a comprehensive 
national program “Intellectual nation – 2020” is an 
essential footing of the formation of intellectual na-
tion. It is a historical document because it identifies 
the crucial need for intellectual revolution as an in-
strument of awakening of the national potential. The 
term “intellectual capital” (intangible), the so-called 
terms of non-material sphere, is widely analysed 
and described. “Intangible Investment” is a term 

denoting investments in intangibles (Humanitarian 
technologies in the university educational practice: 
theory and design methodology: Textbook, 2007). 
This theory is widely discussed in scientific commu-
nities and is widely known. Therefore, justification 
of the theory of this problem is essential. New in-
formation technologies have made major changes in 
the economy (Mynbay D.). Development, research 
and non-material investments in human capital have 
taken leading position in comparison with material 
investments, because nowadays the economic activ-
ity is focused on non-material components. Today 
the term “intangible investment” is introduced again 
and is being discussed a lot in the economy sphere. 
A definition of this term is being formed and recom-
mendations on taking into consideration intangible 
investments are provided. Generally, intangible val-
ues should be considered as a major component of 
society development and improvement of economy 
effectiveness (Nazarbayev N.A.). 

Conclusion

In modern conditions of reforming Kazakhstan 
statehood and modernization of all aspects of social 
life, problems of development of cultural policy 
are actualized, which is adequate to the basic social 
and cultural vector of our country’s development 
based on communicative and humanistic paradigm 
contributing to the strengthening of civil society. 
It is known that Kazakhstan is often positioned as 
a country with large resources and raw materials, 
which are regarded as a leading factor of modern-
ization. But today this position loses its unique-
ness as a number of countries have demonstrated 
the possibility of national modernization, when the 
main factors became social and cultural resources 
associated with the development of human capital, 
the ability to integrate modern technologies with the 
national spiritual values. Examples include Singa-
pore, Malaysia, Turkey, China, and other countries. 
These aspects of modernization of Kazakhstan soci-
ety remain unthought both in theoretical and applied 
perspective. Under these conditions the problem 
of analysis of modern humanitarian strategies and 
technologies, comprising a high resource of enhanc-
ing human capital and spiritual motivation of people 
to create a knowledge-based society is actual. This 
was the aim of the research study.

Address to the problem of intelligence and re-
search on the formation of intellectual nation gave 
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opportunities for collective conversations, inter-
views and public opinion development on a new 
content, a new form and modern image of Kazakh 
country. Kazakhstan society has decided to imple-
ment the process of intellectual nation formation 
starting with itself.

The society of spiritual values but not the materi-
al society governs in the information age. Intellectual 
values   have now started developing in technological 
environments where humanities and science are the 
priority. Science has proposed and implemented new 
technologies. It became clear that any advanced tech-
nology cannot replace human consciousness, think-
ing and feelings. Therefore, during the development 
of information society human capital becomes a top 
priority. Adoption of multiple data streams and analy-
sis of human intelligence is a complex process. Find-
ing the right way and the right direction of spiritual 
compass of the society is the task of government and 
scientific community (Levashov V.K.).

In the scientific community the study of human-
ization began, and a new sphere, the sphere of hu-
manitarian technologies, appeared. Consideration of 
possibilities of humanitarian technologies and usage 
of their results in the formation of an intellectual na-
tion is now a civic duty. These tasks impose on the 
communities with advanced thinking requirements 
on the formation of an intelligent citizen, enhanc-
ing his participation in decision-making process, in-
creasing confidence of an individual and society to 
each other. Conducted scientific research has clearly 
defined the vector of development and formation 
of intellectual nation. First, these are socio-polit-
ical and economic reforms. Also the formation of 
new views on spiritual values is the food for public 

thought. In order to study the technology of intellec-
tual nation formation under the state program “Intel-
lectual potential of citizens” the Department of press 
and electronic mass media of Al-Farabi Kazakh Na-
tional University conducted an expert survey. The 
object of the research is the development of human 
technologies in shaping public consciousness of a 
citizen of the intellectual society.

The factors affecting the development of na-
tion’s intellectual capital and formation of spiritual 
and moral values, ethical standards as the main in-
dicator of the development of education and sci-
ence have been analysed (Zhuravlev V.A.,2009).  
Mechanisms for attracting investments to increase 
intellectual potential have been studied. Global best 
practice to develop humanitarian analysis has been 
analyzed. On the basis of these analyzes the ways 
to improve intellectual potential of Kazakhstan were 
discussed and identified. Humanitarian basis on the 
problems of Kazakhstan’s intellectual capital has 
been prepared. 

A humanitarian expertise, which identifies the 
factors influencing the development of intellectual 
capital and the formation of spiritual and moral val-
ues as well as ethical standards, has been conducted. 
Humanitarian studies considering mechanisms of 
the formation of social consciousness of a citizen 
of intellectual society have been conducted. Also 
humanitarian analysis aimed at the development 
of mental and intellectual capital of the population 
has been carried out. In order to develop humanitar-
ian technologies aimed at formation of knowledge-
based society and social planning, public opinion 
was studied. Corporate, communicative, political 
and cultural strategies have been developed.
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ДАТА-ЖУРНАЛИСТИКА В КАЗАХСТАНЕ КАК МЕДИАТРЕНД

Данная статья посвящена современному медиатренду - журналистике данных в Казахстане. 
Авторы рассмотрели различные определения дата-журналистики, которая становится новой 
формой проявления современной журналистики, использующей статистику, информатику, 
визуальную коммуникацию, инфографику и др. Дата-журналистика решает важную проблему: 
оживляет данные, сухие цифры, превращая их в историю данных, раскрывает важные проблемы 
современности.

Цель исследования – изучить сегмент СМИ Казахстана, которые работают по принципам 
дата-журналистики, и выявить тенденции их развития. Научная значимость исследования 
состоит в том, что в статье проводится анализ состояния и особенностей развития дата-
журналистики в современных казахстанских СМИ. Практическая значимость исследования 
состоит в том, что авторами проведен анализ применения казахстанскими СМИ принципов 
дата-журналистики в контексте развития информационных и коммуникационных технологий. 
Практическое значение итогов статьи выражено тем, что данная работа является одним из 
немногих исследований на русском языке, в котором определены основные концепции дата-
журналистики и применения информационных технологий для создания инфографики. В ней 
выявлены основные характеристики деятельности казахстанских новостных сайтов и специфика 
работы Интернет-изданий Казахстана по принципам журналистики данных. 

Ключевые слова: медиа, цифровые технологии, дата-журналистика, инфографика, 
визуализация.
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Data journalism in Kazakhstan as a media trend

This article is devoted to the modern media trend - data journalism in Kazakhstan. The authors 
considered various definitions of data journalism, which is becoming a new form of modern journalism, 
which has incorporated statistics, computer science, visual communication, infographics, etc. Data jour-
nalism solves an important problem: it revives data, numbers, turning them into a history of data, reveals 
important problems of our time.

The purpose of the study is to study the segment of mass media in Kazakhstan that work on the 
principles of data journalism, and to identify trends in their development. The scientific significance of 
the study is that the article analyzes the state and features of development of data journalism in modern 
Kazakhstan media. The practical significance of the study is that the author analyzes the application of 
the principles of data journalism by the Kazakhstan media in the context of the development of informa-
tion and communication technologies. The practical significance of the results of the article is expressed 
by the fact that this work is one of the few studies in Russian language that defines the main concepts of 
data journalism and the use of information technologies for creating infographics. It identifies the main 
characteristics of the activities of Kazakhstan’s news sites and the specifics of the work of Internet publi-
cations in Kazakhstan on the principles of data journalism. 

Key words: media, digital technologies, data journalism, infographics, visualization.
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Қазақстандағы медиатренд ретіндегі дата-журналистика

Бұл мақала заманауи медиатренд – Қазақстандағы деректер журналистикасына арналған. 
Авторлар заманауи журналистика көрінісінің жаңа түріне айналған, сонымен қатар, статистиканы, 
информатиканы, визуалды коммуникацияны, инфографиканы және тағы басқасын қамтитын 
деректер журналистикасының түрлі анықтамаларын зерттеді. Дата-журналистика маңызды мәселені 
шешеді: ол деректерді, қызықсыз және мағынасызсандарды жандандырып, оларды деректер 
тарихына айналдырады, сондай-ақ, қазіргі заманның маңызды мәселелеріне назар аударады. 

Зерттеудің мақсаты – дата-журналистика принциптері бойынша жұмыс істейтін Қазақстанның 
БАҚ сегментін зерттеу және олардың даму үрдісін анықтау болып табылады.  

Мақалада қазіргі қазақстандық БАҚ-та деректер журналистикасының даму жағдайы 
мен ерекшеліктеріне талдау жүргізу зерттеудің ғылыми маңыздылығы болып есептеледі. 
Зерттеудің практикалық маңыздылығы авторлармен қазақстандық БАҚ-тың ақпараттық және 
коммуникациялық технологияларды дамыту контексінде дата-журналистика қағидаттарын 
қолдануына қатысты талдауды жүргізуінде. Мақала қорытындыларының практикалық мәні бұл 
жұмыс дата-журналистиканың негізгі концепциялары және инфографика жасау үшін ақпараттық 
технологияларды қолдануын анықтайтын орыс тіліндегі аз мөлшерде жарыққа шығып жатқан 
зерттеулердің бірі болып табылатынында. Мақалада қазақстандық жаңалықтар сайттары 
қызметінің негізгі сипаттамалары және Қазақстанның интернет-басылымдары деректер 
журналистикасының принциптері бойынша атқаратын жұмысының ерекшеліктері анықталды. 

Түйін сөздер: медиа, сандық технологиялар, дата-журналистика, инфографика, визуализация.

Введение

Картина сегодняшних мировых средств мас-
совой информации во многом изменилась. В 
XXI веке происходит массовое внедрение совре-
менных компьютерных технологий для создания 
мультимедийного контента. Электронные СМИ 
потеснили традиционные средства массовой ин-
формации. Все последние новости с информаци-
онных лент стали доступны читателям в режи-
ме 24/7. Этому способствовали мощные персо-
нальные компьютеры, улучшенные мобильные 
телефоны, портативные устройства и целый ряд 
других носителей и гаджетов. В связи с этим по-
следние десять лет активно вырабатывается но-
вое направление – «журналистика данных». 

Все это можно считать этапом модернизации 
современной журналистики и новым трендом 
для всей системы средств массовой информа-
ции Казахстана. Таким образом, актуальность 
данного исследования заключается в анализе со-
временного развития дата-журналистики внутри 
казахстанских СМИ. Несмотря на то, что зару-
бежными и отечественными авторами написано 
уже достаточно много работ по журналистике 
данных, а также проведено множество иссле-
дований, на современном этапе тема работы не 
теряет свою актуальность. Это объясняется тем, 
что до сих пор не существует единого понима-

ния того, что же такое «журналистика данных», 
пока нет комплексного исследования дата-жур-
налистики в Казахстане. Особый интерес пред-
ставляют этапы развития дата-журналистики в 
разных странах мира. 

Объект исследования: современные СМИ 
Казахстана, применяющие принципы работы 
журналистики данных в условиях развития ин-
формационные технологий.

Предмет исследования: современные тен-
денции и развитие дата-журналистики в СМИ 
Казахстана.

Цель исследования: анализ современного 
этапа развития СМИ в Казахстане, определение 
роли дата-журналистики в информационном 
пространстве страны.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

1) исследовать современное состояние дата-
журналистики в казахстанских СМИ;

2) провести анализ СМИ Казахстана с точки 
зрения применения ими принципов дата-журна-
листики;

3) показать особенности развития дата-жур-
налистики в казахстанских СМИ на интернет 
платформах в условиях развития информацион-
ных технологий;

4) изучить практику и перспективы развития 
дата-журналистики в мировых СМИ.
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Материалы и методы

Эмпирическую базу данной работы соста-
вили монографии и статьи зарубежных и ка-
захстанских исследователей, экспертов в сфере 
дата-журналистики, связанные с развитием и 
состоянием традиционных СМИ и новых медиа. 
В качестве источников справочной информации 
были использованы выпуски интернет-изданий. 
В целом авторами были изучены многочислен-
ные информационные источники, посвященные 
изучению различных аспектов журналистской 
деятельности в мире и в Казахстане. 

В этой связи считаем важным обратить вни-
мание на изученный нами опрос, нацеленный 
на определение потребностей журналистов в 
обучении (проводился Европейским центром 
журналистики). Согласно данному опросу, «су-
ществует большая готовность выйти из зоны 
комфорта традиционной журналистики и потра-
тить время на освоение новых навыков». Также 
результаты опроса показали, что журналисты 
видят эту возможность, но им нужна небольшая 
поддержка для преодоления первоначальных 
проблем, которые мешают им работать с дан-
ными. По мнению заместителя главного редак-
тора ProPublica и соучредителя Document Cloud, 
Скотта Кляйна, кандидаты на должность дата-
журналиста должны обладать тремя качествами: 
1) навыками журналистики, 2) талантом дизай-
нера, 3) навыками кодирования (Willems, 2016). 
Что касается первого аспекта, Скотт Кляйн от-
мечает, что «большинство людей в его команде 
имеют ученые степени в области журналистики, 
но это, безусловно, не является обязательным 
условием». Есть примеры журналистов данных, 
которые имеют математическое или компью-
терное образование. И эти три навыка нелегки. 
К сожалению, не так много университетов или 
курсов, которые могли бы научить всех трем на-
выкам (Green, 2018.). Большинство людей под-
тверждают, что действительно нужно многому 
научиться самостоятельно. В целом, существует 
уверенность, что, если журналистика данных 
станет более универсальной, рабочие процессы, 
инструменты и результаты будут улучшаться до-
вольно быстро (Bradshaw, 2018). 

Еще в 2018 году ряд новостных издательств 
объявили о новых инициативах в области журна-
листики данных. Например, Associated Press (AP) 
объявила, что использует журналистику данных 
для поддержки местных новостных агентств. 
Используя финансирование Фонда Джона С. и 

Джеймса Л. Найта, AP расширяет свою группу 
данных и расширяет распространение данных 
среди местных отделов новостей. Использование 
AP журналистики данных в местных новостных 
отделах – это лишь один из моментов, который 
наблюдается во всей отрасли (Fink, 2014.). Так-
же примечателен другой факт, что «пионеры» в 
вопросе продвижения дата-журналистики, такие 
как Guardian, The New York Times, Texas Tribune 
и Die Zeit, продолжают поднимать планку свои-
ми историями, основанными на данных.

Необходимо отметить, что авторами данной 
статьи проведен мониторинг многочисленных 
сайтов электронных и печатных СМИ Казахста-
на. Среди СМИ был сделан более глубокий ана-
лиз контента новостных платформ. В работе ис-
пользуются различные исследовательские под-
ходы, включающие общенаучную методологию 
исследования и конкретно-научный междисци-
плинарный подход: теоретический анализ, си-
стемный метод функционально-стилистического 
метода анализа материалов СМИ. Представлено 
системное описание, определены тенденции со-
временного развития дата-журналистики в Ка-
захстане. 

Основные результаты и анализ, выводы ис-
следовательской работы имеют большое значе-
ние для представления в виде рекомендаций. 
В соответствии с требованиями современных 
тенденций в журналистике они могут способ-
ствовать повышению эффективности профес-
сиональной деятельности дата-журналистов и 
в целом качества работников СМИ Казахстана. 
Ценность проведенного исследования заключа-
ется в том, что в работе основной акцент сделан 
на изучении тенденций и определении перспек-
тив развития дата-журналистики в СМИ Казах-
стана. 

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении, что под влиянием новых технологий 
изменились практически все аспекты журна-
листской работы СМИ Казахстана и появилось 
новое направление развития современной жур-
налистики – дата-журналистика. Процесс при-
менения принципов работы дата-журналистики 
в казахстанских новостных редакциях набирает 
обороты. Это связано как с внешними, так и вну-
тренними факторами. Среди них наиболее зна-
чимыми факторами являются: уровень развития 
рынка информационно-коммуникационных тех-
нологий и специфика медиарынка (возрастаю-
щая конкуренция и увеличение запросов целе-
вой аудитории).
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Обзор литературы

Дата-журналистика на сегодняшний день 
активно исследуется в США, Великобритании, 
в Германии и в ряде европейских стран. Среди 
исследователей, занимающихся изучением да-
та-журналистики, следует выделить таких зару-
бежных авторов как: Ausserhofer (2017), Bahareh 
R. Heravi (2019), Borges-Rey (2016), профессора 
Университетского колледжа Дублина, Bradshaw 
(2018), Dick (2013), Fink&Anderson (2014), Flew, 
Spurgeon, Daniel (2012), Gray (2012), Green 
(2018) Gynnild (2013), Karlsen&Stavelin (2014), 
Loosen, Reimer, DeSilva-Schmidt (2017), Stalph 
(2017), Splendore, Di Salvo, Eberwein (2016), 
Uskali (2015), Young (2017). Следует отметить, 
что журналистика данных развивается в зару-
бежных странах достаточно быстро: проводят-
ся профильные конференции; многие крупней-
шие СМИ создают соответствующие колонки и 
в некоторых случаях команды и департаменты, 
ответственные за производство контента. Сам 
термин «журналистика данных» появился в 
2010 г., когда немецкий журналист M. Lorenz 
и Европейский центр журналистики организо-
вали первую международную конференцию по 
журналистике данных в Амстердаме. Необхо-
димо отметить, что в трудах зарубежных запад-
ных исследователей в основном уделяется вни-
мание главным чертам дата-журналистики, как 
объективность и использование графических 
инструментов для представления информации 
в истории.

Среди российских авторов журналисти-
ке данных уделяют внимание М.Е. Лисицин,  
С.И. Симакова, М.А. Пильгун, В.В. Росликова, 
М.Н. Шестрюкова, П.П. Чернецкий, А.Г. Ши-
лина, И.В. Бегтин и другие. Следует отметить, 
что российские учёные делают акцент на разных 
характеристиках дата-журналистики, считая их 
значимыми для понимания ее природы. 

Среди казахстанских ученых, в трудах кото-
рых освещалась тема развития дата-журнали-
стики в Казахстане, следует выделить профес-
соров: Г.Ж. Ибраеву (2014), Ш.И. Нургожину, 
К.Ж. Турсын, Л.С. Ахметову, С.Х. Барлыбае-
ву, Б.А.Ахатову; доцентов: А.А. Модабекова,  
Д. Шорохова. Одной из последних работ, где 
обсуждались тенденции журналистики дан-
ных, была совместная работа ученых из КазНУ  
Л.П. Нода и М. Дaуылбaй в Вестнике КазНУ, се-
рия журналистики («Трудности в развитии жур-
налистики данных: опыт Казахстана»).

Результаты и Обсуждение 

В информационном мире все быстро меня-
ется. Сегодня новости поступают из разных ис-
точников, очевидцев и блогов, и происходящее 
фильтруется через обширную сеть социальных 
связей, оцениваются, комментируются. Кроме 
того, меняется подача информации. Теперь ин-
формация преподносится соответствующим ви-
зуальным сопровождением.

В прошлом журналистика, как отрасль, пола-
галась на то, что она являлась единственным ис-
точником приумножения и распространения ин-
формации.  Типография служила инструментом 
тиражирования. Тогда общество узнавала ситу-
ацию из города или региона из газет. Теперь же 
эта эра закончилась и вместо нее пришла цифро-
вая эра (Барлыбаева, 2018). Данный новый тренд 
принято называть дата журналистикой. Иными 
словами, дата журналистика стала ответом на за-
труднительное положение, в котором оказалась 
журналистика. Очевидно, что все новые веяния 
времени касаются всех без исключения (Бегтин, 
2013). Дата-журналистика стала развиваться и в 
Казахстане.

Прежде чем понять, как развивается дата 
журналистика в Казахстане необходимо четко 
определиться с термином «дата журналистика», 
так как существует много различных определе-
ний. Так, одни говорят, что журналистика дан-
ных такая же, как журналистика, основанная на 
данных (DDJ), другие настаивают на том, что 
эти две дисциплины совершенно разные (Сима-
кова, 2016). В принципе в различных источни-
ках можно найти довольно много определений. 
Наиболее распространенными и довольно часто 
цитируемыми являются определения таких зару-
бежных авторов как: П. Брэдшоу, А. Пилхофер, 
С. Роджерс, К.Андерсон и другие.

По мнению А. Пилхофера, главы отдела ин-
терактивной журналистики The New York Times, 
«журналистика данных — это общий термин, 
который, охватывает постоянно растущий набор 
инструментов, методов и подходов к рассказыва-
нию историй. Он может включать в себя все, от 
традиционных компьютерных отчетов (с исполь-
зованием данных в качестве «источника») до са-
мых современных приложений для визуализации 
данных и новостей. Объединяющая цель являет-
ся журналистской: предоставление информации 
и анализа, чтобы помочь проинформировать нас 
о важных проблемах дня». Мирко Лоренц, не-
мецкий журналист DeutscheWelle, придержива-
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ется того мнения, что «дата-журналистика – это 
дисциплина, которая описывается как рабочий 
процесс, в котором данные являются основой 
для анализа, визуализации и, что наиболее важ-
но, рассказывания историй» (Gray, 2012).

По мнению профессора КазНУ им. аль-
Фараби Ибраевой Г.Ж., «журналистика данных 
– это не просто цифры. Это высший пилотаж 
в журналистике, который позволяет сложную 
историю изложить с помощью инфографики 
просто и доступно» (Ибраева, 2014а). Тем не ме-
нее, существуют альтернативные позиции, каса-
ющиеся определения «журналистики данных». 
Согласно одной из них, журналистика данных 
– это новый и модный термин, в конечном счете, 
являющийся способом описания журналистики 
в современном мире.

Считаем, что вышеприведенные определе-
ния и данная позиция никак не противоречат 
друг другу. В данном вопросе самым главным 
и объединяющим является то, что журнали-
стика данных – это трансформированная фор-
ма журналистики. Таким образом, становится 
очевидно, что дата-журналистика – это набор 
графиков, таблиц, фото и видео, которые при-
меняются журналистами (Young, 2017). Показа-
тельным примером использования инфографики 
считается визуальное представление «сухих» 
цифр отчетов в ряде презентаций шведского 
ученого Ханса Рослинга (примечательна среди 
них презентация - «200 стран, 200 лет за 4 ми-
нуты») (Ибраева, 2014). Следует отметить, что 
редакции всемирных газет активно используют 
инфографику. Для изложения сложных расчетов 
они представляют на страницах изданий статьи 
с диаграммами, таблицами, картинками и т.д. 
Этому во многом способствовало возникновение 
разных программ, таких как: http://datawrapper.
de, http://IBMManyEyes, http://visual.ly и другие 
(Ибраева, 2014).

В то время как знания в области поиска, 
очистки и визуализации данных также способ-
ствуют сбору информации, журналистика дан-
ных помогает журналистам рассказать сложную 
историю посредством привлечения инфографи-
ки. Журналисты, которые овладеют всем этим 
набором, видят, что создание статей облегчает-
ся во много раз (Borges-Rey, 2016). Журналист 
меньше нацелен на поиск цитаты, а вместо этого 
создает сильную позицию, подкрепленную дан-
ными. И это сильно повлияло на роль современ-
ной журналистики (Пильгун, 2016). Здесь важ-
но подчеркнуть, что журналисты не думают о 

цифровых данных как о числах в электронной 
таблице. Они видят их как оцифрованную ин-
формацию.

Необходимо отметить, что в Казахстане дан-
ный тренд имеет место и он работает по той же 
схеме, как и зарубежом. Очевидно, что до появ-
ления интернета, когда информации было край-
не мало, большинство усилий казахстанских 
журналистов было посвящено поиску и собира-
тельству. Теперь, когда информация повсюду в 
изобилии, на первый план выходит ее обработка 
(Ausserhofer, 2017). На сегодняшний день прак-
тически во всех крупных изданиях Казахстана 
предпринимаются попытки активного примене-
ния такого подхода в журналистике.

Для данного исследования нами были выбра-
ны наиболее популярные республиканские газе-
ты в Казахстане по данным Казпочты (inform.kz, 
26 Октября 2019). Среди газет и журналов, кото-
рых больше всего читают казахстанцы, статисти-
кой были выделены: «ЕгеменҚазақстан», «Ка-
захстанская правда», «ЖасАлаш», «АнаТілі», 
«Жетісу», «Огни Алатау» и другие.

Изучение СМИ Казахстана за последние 
пару лет (2018 - 2019 гг.) показало, что такого 
большого разнообразия проектов, которые были 
бы построены исключительно по принципам да-
та-журналистики, не так много, как в западных 
изданиях. В основном они представляют инфо-
графику через рассказ социально-экономиче-
ской проблемы (например, безработица), которая 
влияет на граждан страны в зависимости от их 
возраста, пола или образования (Лисицин, 2018). 
Следует отметить, что, хотя журналистика дан-
ных являтся новым трендом казахстанских ме-
диа, тем не менее она развивается в таких обще-
национальных газетах как «Егемен Қазақстан», 
«Казахстанская правда», «Время», «Караван» и 
в ряде онлайн изданиях Казахстана, как:  www.
bnews.kz, tengrinews.kz, nur.kz и др. Обзор ма-
териалов за прошедший год (2019 г.) показал, 
что редакциями выше названных газет и онлайн 
порталов инфографика используется, но крайне 
редко. В то же время можно отметить, что казах-
станские СМИ на сегодняшний день имеют тен-
денцию публиковать много статей часто доволь-
но коротких, о последних цифрах, которые выхо-
дят из официальной национальной статистики. 
При этом следует выделить, что наличие на сай-
тах коротких историй, которые не подкрепляют-
ся инфографикой, негативно отражается на их 
ценности (Boyles, 2016). Это также отражается 
на качестве излагаемого материала и ведет  к 
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снижению положительных откликов читателей 
в отношении издания (Dick, 2013). Считаем, что 
более разборчивый подход к подбору статей для 
освещения, а также ее информативное наполне-
ние может решить множество проблем.

Принцип использования инфографики за-
ключается в том, чтобы дополнить текстовой 
материал (статью). Чаще всего инфографика 
используется под такими рубриками как «Ак-
туальные цифры», «Транспорт», «Социум» и 
т.д. Очевидным преимуществом стоит назвать 
то, что каждая иллюстрация сопровождается 
аналитическим материалом, что помогает луч-

ше отразить содержание истории (Симакова, 
2013). 

Сопровождение аналитического материала 
соответствующей инфографикой можно найти в 
газете «Казахстанская правда». В отдельном бло-
ке газеты «Инфографика» (https://www.kazpravda.
kz/rubric/infografika) за 2017-2018 гг. можно было 
найти 3-4 статей с инфографикой, за 2019 год опу-
бликовано всего 4 статьи с инфографикой, такие 
как «Платежный расклад» (7 октября 2019 г.) (см. 
рис. 1 ниже), «Социальное государство» (19 марта 
2019 г.), «В поисках баланса» (31 января 2019 г.), 
«Год молодежи» (24 января 2019 г.).
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Рис. 1 – инфографика на тему: «Платежный расклад»

Тот факт, что информационных поводов для создания инфографики в подобных 
газетах как «Казахстанская правда» много, но их количество все равно мало, объясняется 
несколькими причинами. Так, считается, что некоторые новости лучше подходят для 
визуализации в интерактивной форме, чем другие. Иными словами, наличие «больших 
данных» само по себе не способствует созданию инфографики. Некоторые цифровые 
данные считаются более подходящими для создания новостей с визуальным наполнением, 
чем другие. Также и бюджетное ограничение изданий либо стимулирует практику, либо 
ограничивает потенциал в этой области. Часто неприятие риска, выражающегося в 
различных формах; от использования шаблонов до необходимости избегать жалоб со 
стороны аудитории ослабляет эксперименты со стороны журналистов. 

В целом, одной отличительной чертой дата-журналистики, которая объединяет 
воедино новость и числовые данные, является нахождение между ними неочевидной связи 
(Splendore, 2016). Так, к примеру, в сегодняшней казахстанской экономике существуют 
невидимые связи между производимыми продуктами и товарами, людьми и 
технологиями. В этом смысле дата журналистика помогает находить подобные невидимые 
связи. Нитью в данной сети являются данные: маленькие точки информации, которые 
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«больших данных» само по себе не способству-
ет созданию инфографики. Некоторые цифровые 
данные считаются более подходящими для соз-
дания новостей с визуальным наполнением, чем 
другие. Также и бюджетное ограничение изда-
ний либо стимулирует практику, либо ограничи-
вает потенциал в этой области. Часто неприятие 

риска, выражающегося в различных формах: от 
использования шаблонов до необходимости из-
бегать жалоб со стороны аудитории, ослабляет 
эксперименты со стороны журналистов. 

В целом, одной отличительной чертой да-
та-журналистики, которая объединяет воедино 
новость и числовые данные, является нахожде-
ние между ними неочевидной связи (Splendore, 
2016). Так, к примеру, в сегодняшней казахстан-
ской экономике существуют невидимые связи 
между производимыми продуктами и товарами, 
людьми и технологиями. В этом смысле дата-
журналистика помогает находить подобные не-
видимые связи. Нитью в данной сети являются 
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данные: маленькие точки информации, которые 
часто не актуальны ни в одном случае, но очень 
важны, если смотреть под определенным углом 
зрения (Karlsen, 2014). Следовательно, сбор, 
фильтрация и визуализация того, что происходит 
вокруг нас, приобретает все большую ценность 
(Чернецкий, 2015). 

Можно заметить, что за последнее десяти-
летие подход к представлению инфографики 
развивался, а истории постоянно усиливались 
за счет них. Наконец, сотрудничество со специ-
алистами-репортерами, фотографами, которые 
предоставляли человеческие голоса в центр 
историй, помогали дата-журналистам передать 
атмосферу отражаемой в статьях тем (Рослико-
ва, 2016). Следует также отметить, что благо-
даря статистическим данным, всевозможным 
опросам, публикуемым в сети (например, на 
сайтах stat.kz, finprom.kz.), появилась возмож-
ность их анализа, трактовки, объяснения. В то 
время, когда журналистика была в поиске новых 
подходов, появились инструменты, которыми 
стали активно пользоваться. Каждый день мил-
лионы пользователей социальных сетей произ-
водят данные, поскольку они используют свои 
мобильные телефоны, находятся в Интернете, в 
Фейсбуке, Твиттере, Вконтакте (Flew, 2012). В 
свою очередь государственные органы практи-
чески каждый день публикуют данные о своих 
сотрудниках, своих расходах, своей работе и ре-
зультатах своей деятельности в государственных 
учреждениях (Stalph, F., 2017).

Очевидно, что целый массив данных под-
готовил почву для команды разработчиков ста-
тей. Следовательно, данные сайтов задали тон, 
к примеру, для многих интернет-порталов. Они 
показали редакции, что данные могут исполь-
зоваться для постоянного поиска историй. Это 
свидетельствует о том, что навыки, которые ис-
пользуются сегодня казахстанскими СМИ, и то, 
как рассказывают истории сегодня, отличаются. 
Использование данных из официального сайта 
Комитета по статистике Министерства нацио-
нальной экономики РК (КС МНЭ РК) превра-
щает нечто абстрактное во что-то, что каждый 
может понять и к чему относится. Также в ка-
честве примера необходимо отнести государ-
ственный портал «Открытые данные». С по-
мощью данного портала возникла возможность 
находить, загружать и использовать наборы 
данных, которые создаются государственными 

органами. Однако доступ к наборам открытых 
данных интернет-портала «Открытых данных» 
посредством API возможен только с указани-
ем API ключа. Так, в адресной строке браузе-
ра, необходимо ввести свой API ключ вместо 
«yourApiKey». А для того, чтобы получить API 
ключ, необходимо пройти в раздел «Кабинет 
разработчикам» в меню «Разработчикам» на 
Портале «Открытые данные».

Важно отметить, что ряд зарубежных авто-
ров в своих работах затрагивают тему принци-
пиальных отличий между графическим изобра-
жением информации и инфографикой. Так по 
мнению международного эксперта инфографи-
ки Альберто Каиро, «не каждое изображение с 
цифрами, датами, таблицами или диаграммами 
может называться инфографикой». Хотя оба 
этих элемента стремятся к систематизации и к 
порядку, чтобы облегчить потребителю пони-
мание информации, «инфографика, по мнению  
А. Каиро, должна показывать историю, движе-
ние информации» (Ибраева Г.Ж., 2014а).

На интернет-платформе издания «Курсив» в 
правом углу сайта посвящен целый блог публи-
каций и анализа данных (Исследования) (kursiv.
kz/news/tendencii-i-issledovaniya). Важно отме-
тить, что именно в издании «Курсив» опублико-
вано тысячи историй и набор данных по многим 
темам. Среди них можно встретить статьи на 
тему «Как стать звездой в Казахстане и сколько 
на этом можно заработать» (рис. 2).

Из рисунка 2 следует, что журналистом про-
ведена попытка отображения затрат продюсеров. 
Так, для этого «Курсив» провел анализ данных 
продюсерского центра города Алматы – KS 
Production. Здесь стоит отметить, что проблемой 
для дата-журналиста в освещении подобных ин-
фографик может стать отсутствие необходимых 
данных. Многие из компаний, фирм, те же са-
мые продюсерские центры, ссылаясь на коммер-
ческую тайну или чрезвычайную занятость, за-
частую отказываются отвечать на официальные 
запросы журналистов. Иными словами, для жур-
налистов данные рассматриваются как возмож-
ность для создания инфографики.

Считаем, что благодаря сочетанию актуаль-
ных и содержательных историй, раскрывающих 
злободневные темы, журналистика данных на 
казахстанских платформах (на подобии «Курси-
ва», «Factcheck.kz» и др.) оправдывает свою зна-
чимость.
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Рисунок  2 – Инфографика на тему «Как стать звездой в Казахстане и  сколько на этом можно заработать»

Как показывает зарубежный опыт, такие 
воз мож ности могут появиться на любом этапе 
журналистского процесса. Так, показателен при-
мер использования программ для автоматизации 
процесса сбора и объединения информации из 
местных органов власти (например, органов пра-
вопорядка или гражданских учреждений), как 
это сделал Адриан Головатый с Chicago Crime, 
а затем Every Block. Или другой пример с The 
Telegraph, который использовал программное 
обеспечение для поиска связей между сотнями 
тысяч документов и расходами депутатов.

На многих казахстанских новостных плат-
формах, на сайтах государственных учреждений, 
банков и т.д. можно наткнуться на разработан-
ные «персонализированные калькуляторы», при-
званные помочь людям принимать необходимые 
решения. Они могут касаться вопросов покупки 
автомобиля, дома (пример из сайта kursiv.kz, см. 
рис. 3), принятия решения об образовании или 
профессиональном жизненном пути, или тща-
тельной проверки расходов, чтобы избежать 
долгов и так далее.

Рис. 3 – Инфографика на тему: «Сравнения нескольких продуктов ипотечного рынка 
по условиям и сумме переплаты»

В казахстанском информационном портале Krisha.kz, посвящённом недвижимости в 
стране, на основе открытых данных (официальных стат. данных) составляются полезные 
рейтинги городов Казахстана по ценам на недвижимость, продажам, покупкам жилья, 
безопасности районов городов Казахстана и т.д.

Чтобы дать визуальное представление, ниже приведены некоторые из примеров
журналистики данных, над которыми работали в «Курсиве» (см. рис. 4 ниже).

Рис. 4 – Инфографика на тему: «Какие автомобили выбирают казахстанцы»

Рисунок 3 – Инфографика на тему «Сравнения нескольких продуктов ипотечного рынка по условиям и сумме переплаты»
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В казахстанском информационном портале 
Krisha.kz, посвящённом недвижимости в стране, 
на основе открытых данных (официальных стат. 
данных) составляются полезные рейтинги горо-
дов Казахстана по ценам на недвижимость, про-

дажам, покупкам жилья, безопасности районов 
городов Казахстана и т.д. Чтобы дать визуальное 
представление, ниже приведены некоторые из 
примеров журналистики данных, над которыми 
работали в «Курсиве» (см. рис. 4).

Изучение казахстанских СМИ показал, что 
их работа условно организована на двух уровнях. 
Так, на первом, происходит анализ с целью вы-
ведения смысла и структуры из бесконечного по-
тока данных. И второе, представление того, что 
хочет получить потребитель (читатель/зритель). 
То есть важно дать то, что важно и актуально на 
сегодня. Журналистика данных, подобно науке, 
с помощью своих методов представляет резуль-
таты нестандартным, оригинальным образом 
(Шерстюкова, 2012).

На начальном этапе эксперты могут найти 
недостатки и критически воспринять отдельные 
детали, касающиеся качества инфографики, пу-
бликуемой в казахстанских СМИ. Но считаем, 
что это первые пробные материалы, которые в 
будущем непременно обрастут идейным содер-
жанием. Здесь он-лайн издания более активны и 
выигрывают в инфографике. Для онлайн изданий 
характерно, что в них размещаются как текстовые 
материалы, так и содержательная визуальная ин-
формация в виде графиков, таблиц и т.д.

Анализ казахстанских СМИ, работающих по 
принципам журналистики данных, показывает, 
что цифры могут быть источником даты-жур-
налистики или одновременно инструментом, с 
помощью которого рассказывается история/рас-
крывается проблема. Например, через визуали-
зацию природных бедствий в стране (ежегодные 
паводки в весенний период в южных и северных 
регионах Казахстана), анализу уровня социаль-
ного обеспечения (слабозащищенных слоев на-
селения) казахстанские журналисты привлекают 
десятки тысяч читателей и миллионы зрителей к 
проблемам (историям). В предвыборные недели 
казахстанские СМИ проводили анализ динамики 
политической и социально-экономической ситу-
ации в стране. Также шла оценка уровня полити-
ческих дебатов, степени аргументации каждого 
из кандидатов в президенты. Наконец, за счет 
перепроверки данных СМИ указывали на неко-
торые ошибки в приведении цифровых данных 
и помогали увидеть возможные решения слож-
ных проблем. Но, при этом следует понимать, 
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стране, на основе открытых данных (официальных стат. данных) составляются полезные 
рейтинги городов Казахстана по ценам на недвижимость, продажам, покупкам жилья, 
безопасности районов городов Казахстана и т.д.

Чтобы дать визуальное представление, ниже приведены некоторые из примеров
журналистики данных, над которыми работали в «Курсиве» (см. рис. 4 ниже).
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что для этого необходима обширная база знаний 
(Нургожина, 2013). Дата-журналист должен об-
ладать знаниями о текущих делах в стране, о 
политических и социально-экономических тен-
денциях (Loosen, 2017.). Следовательно, отли-
чием журналистики данных от остальной жур-
налистики в Казахстане стало появление новых 
возможностей, которые стали открываться после 
комбинирования традиционных новостей и спо-
собностью рассказать убедительную историю с 
огромным объемом и диапазоном цифровой ин-
формации/статистических данных, которые сей-
час доступны (Шилина, 2016).

Заключение

Таким образом, в рамках данного исследо-
вания нами было проверено предположение о 
том, что под влиянием новых технологий из-
менились практически все аспекты журналист-
ской работы СМИ Казахстана. Так, изучение ка-
захстанских печатных СМИ и их интернет ана-
логов, а также проведенный анализ материалов 
подтвердил наличие соответствующей инфо-
графики. Это также дало возможность устано-
вить, что среди практиков дата-журналистики 
существует определенная степень вариаций в 
отношении создания инфографики (что в свою 
очередь определяет качество материала в этой 
области). Кроме того, нам удалось убедиться, 
что новое направление развития современной 
журналистики – дата-журналистика – продол-
жает набирать обороты. 

Тем не менее, стоит отметить, что процесс 
применения принципов работы дата-журнали-
стики в казахстанских новостных редакциях не 
так активен, но имеет характер стабильного раз-
вития. К примеру, за счет анализа современного 
этапа развития СМИ в Казахстане нам удалось 
определить нарастающую роль дата-журнали-
стики в информационном пространстве страны. 
Наконец, нами были показаны положительные 
особенности развития дата-журналистики в ка-
захстанских СМИ. Как и предполагалось внача-
ле, данная тенденция связана как с внешними, 
так и внутренними факторами. Наиболее значи-
мым фактором, влияющим на специфику жур-
налистики данных, остается уровень развития 
рынка информационно-коммуникационных тех-
нологий и запросы аудитории.

Считаем, что основные результаты, получен-
ные выводы статьи имеют большое значение для 
представления в виде рекомендаций. С учетом 

требований времени они могут способствовать 
повышению эффективности профессиональной 
деятельности дата-журналистов и в целом каче-
ства работников СМИ Казахстана. Ценностью 
проведенного исследования является то, что в ра-
бо те основной акцент сделан на определении тен-
денций и перспектив развития дата-журналистики.

Необходимо отметить, что в целом журнали-
стика данных предлагает огромные перспективы 
на будущее. Сегодня профессионалы в области 
журналистики данных или исследователи данных 
уже являются востребованной группой сотрудни-
ков. Причем дата-журналисты востребованы не 
только в средствах массовой информации, но и в 
фирмах, компаниях и в различных учреждениях. 
По всему миру «охотники за головами» в поиске 
«людей с аналитическим складом ума» (профес-
сионалов), которые умеют работать с данными и 
превращать их во что-то осязаемое (Bahareh R. 
Heravi, 2019). Хорошо излагаемые в статьях дан-
ные и есть та ценность, что волнует редакции и 
заставляет искать репортеров нового типа. Для да-
та-журналистов знание данных уже сегодня обе-
спечивает путь к новым предложениям  и стабиль-
ной оплате. Следовательно, вместо того, чтобы 
нанимать журналистов для быстрого заполнения 
страниц и веб-сайтов малоценным контентом, ис-
пользование данных создать спрос на совершенно 
другой по качеству контент. Это долгожданное из-
менение во многих СМИ.

Однако, по-видимому, существует барьер, 
мешающий журналистам использовать данный 
потенциал: обучить себя работе с данными на 
всех этапах, начиная от постановки вопроса, до 
сбора и обработки огромного массива данных. 
Как отмечает Мирко Лоренц, немецкий журна-
лист из Deutsche Welle, «работать с данными 
– это все равно что выходить на огромную, не-
известную территорию. На первый взгляд необ-
работанные данные удивляют глаза и разум. Та-
кие данные громоздки». Действительно, огром-
ный массив данных довольно сложно правильно 
оформить для визуализации. Для этого нужны 
опытные журналисты, у которых есть выносли-
вость (Gynnild, 2013). Она необходима и важна 
для того, чтобы смотреть на часто запутанные 
или скучные необработанные данные и, нако-
нец, «видеть» скрытые в них истории.

Таким образом, как показывает общая тен-
денция, журналистика данных из группы пионе-
ров в СМИ набирает популярность в новостных 
организациях по всему миру, в том числе и среди 
казахстанских средств массовой информации. 
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ШЫҒAРМAШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ AРТТЫРУДAҒЫ  
«ЖAС ЖУРНAЛИСТ» ҮЙІРМЕСІНІҢ РӨЛІ

Нaрық тaлaптaрынa сaй, өндірісте сaпaлы БAҚ өнімін  әзірлеуге қaбілетті мaмaн дaярлaу 
– әрбір журнaлистік білім беретін жоғaры оқу орнының бaсты мaқсaты. Aл, осы мaқсaтты іске 
aсырудa журнaлистикa мaмaндығының ерекшелігіне қaрaй, теориялық білімді прaктикaлық 
біліммен ұштaстырa білу aсa қaжет. Бұғaн қосa, зaмaн тaлaбынa сaй, жaңaшыл өзіндік 
әдістермен журнaлистік білім берудің әдістемесін жетілдіре түсу керек. Осы қaжеттіліктерді 
өтеуден аталған тaқырыптың өзектілігі туындaйды. Зерттеудің мaқсaты – болaшaқ журнaлист 
мaмaндaрды бaспaсөз, рaдио, теледидaр, интернет сияқты бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының 
сaлaлaрындa тәжірибелік жұмыстaрмен aйнaлысуғa, ғылым, поэзия бaғытындa олaрдың бойындa 
бaр шығaрмaшылық дaрынын дaмытуғa негіз болуды көздеген, болaшaқ журнaлистердің 
шығaрмaшылық әлеуетін aрттырудaғы «Жaс журнaлист» үйірмесінің міндеттері, бaғыттaры, 
жеткен жетістіктері, жaлпы нәтижелерін жұртшылыққa жaлпылaу. 

Зерттеудің бaғыты – журнaлистикaны оқытудың әдістемесіне aрнaлғaн. Aл, осы үйірмеде 
гaзет шығaру, телерaдио aқпaрaт өнімдерін дaярлaу, блог жұмысын жүргізу – журнaлистерді 
дaярлaудың сaпaсынa тек оң әсерін ғaнa бермек.  

Зерттеудің методологиялық негізі – Т. Aмaндосовтың мерзімді бaсылымдaғы  жaнрлaр, 
олaрдың түрлері мен ерекшеліктері, М. Бaрмaнкуловтың телеaқпaраттың тaбиғaты, Н. Омaшевтің 
рaдиодaғы жaңaдaн пaйдa болғaн пішіндердің теориясынa қaтысты ғылыми көзқaрaстaрынaн 
туындaғaн. 

Түйін сөздер: шығaрмaшылық әлеует, үйірменің бaғыттaры, журнaлистикaның жaнрлaры, 
телерaдио хaбaр шығaру.
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Increasing the creative potentialrole of the circle  
«Young journalist»

Training specialists who meet the market requirements and are able to develop high-quality media 
products in production is the main goal of every journalism University. To achieve this goal, it is neces-
sary to combine theoretical knowledge with practical knowledge, depending on the specifics of the 
specialty journalism. In addition, it is necessary to improve the methodology of journalistic education 
that meets modern requirements, using innovative methods. From the compensation of these needs, the 
relevance of the topic arises. The purpose of the study is to summarize the overall results of the “Zhas 
journalist” circle, aimed at increasing the creative potential of future journalists, developing creative 
potential, and developing the creative potential of future journalists. The research area is intended for 
teaching methods of journalism. In this circle, publishing Newspapers, making TV and radio products, 
and blogging only have a positive impact on the quality of journalists ‘ training. Methodological basis of 
T. Amandosov’s research in the periodical genres, their types and features, M. Barmankulov in the nature 
of the television apparatus, N. Omashev in relation to the theory of newly emerged forms on radio. 

Key words: creative potential, directions of circles, genres of journalism, broadcasting.
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Роль кружка «Юный журналист» в повышении творческого потенциала  

Подготовкa специaлистов, соответствующих требовaниям рынкa, способных рaзрaбaтывaть 
кaчественную продукцию СМИ нa производстве, – глaвнaя цель кaждого вузa. Для реaлизaции 
этой цели необходимо сочетaть теоретические знaния с прaктическими знaниями в зaвисимости 
от специфики специaльности «Журнaлистикa». Вместе с тем, необходимо совершенствовaть 
методику журнaлистского обрaзовaния новaторскими методaми,  соотвествующими 
современным требовaниям. Во внедрении  этих потребностей зaключaется aктуaльность темы. 
Цель исследовaния – изучение и обобщение результaтов рaботы кружкa «Жaс журнaлист», 
нaцеленного нa повышение творческого потенциaлa будущих журнaлистов. Нaпрaвление 
исследовaния – изучение методики преподaвaния журнaлистики. В этом кружке выпуск гaзет, 
подготовкa  информaционной продукции для телерaдио, ведение блогa – только позитивно 
влияют нa кaчество подготовки журнaлистов. Методологическую основу представляют 
труды Т. Aмaндосовa по жaнровым формам периодических издaний; видам и особенностям 
телеинформaции М. Бaрмaнкуловa, специфике жанровых форм радиожурналистики Н. Омaшевa. 
Ценность данного исследования заключается в возможности реализации основных результатов 
в практике и методике преподавания журналистики.  Практическая значимость результатов 
работы также отражается в учебных программах, практических заданиях по дисциплинам 
специализации: газетные жары, телерадиовещание, телерадиожурналистика и др., основанных 
на стандартах журналистского образования.

Ключевые словa: творческий потенциaл, нaпрaвления кружкa, жaнры журнaлистики, 
телерaдиовещaние.

Кіріспе

Қоғaм қaжеттілігін өтеуде кез келген  
мaмaн  дықтың мaңызы зор. Сондaй хaлықтың 
aқпaрaттық сaуaттылығын қaлыптaстыруғa 
үлес қосaтын мaмaндaр – бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaл дaрының өкілдері, яғни жунaлистер. Олaй 
болaтыны, қоғaмның міндеттері зaмaнынa сaй 
өзгерістерге ұшырaп, өскелең ұрпaқты соғaн 
лaйықтaп, өмірге бейімдеудің жaңa тaлaптaрын 
іске aсырудa журнaлистердің рөлі aйрықшa. 
Соның ішінде «төртінші билік» aтaлып жүрген 
журнaлистикaның қоғaм өміріндегі орны, 
тиімділігі мен пәрменділігін aрттыру, уaқыт 
тaлaбынa сaй, хaлықтың қaжеттілігін өтеуге 
бaрыншa қaбілетті білікті мaмaн дaярлaу – күн 
тәртібіндегі өзекті мәселенің бірі. Осы орaйдa,  
елімізде БAҚ мaмaндaрын жиырмaдaн aстaм 
жоғaры оқу орындaры дaярлaудa. Соның көш-
бaс шылaры ретінде әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ 
ұлттық университеті, Е. Бөкетов aтындaғы 
Қaрaғaнды мемлекеттік университеті, Лев Гуми-
лев aтындaғы Еурaзия ұлттық университетімен 
қосa бірқaтaр aймaқтық университеттер тaнылып 
жүр. Шығыс Қaзaқстaн облысының ортaлығы 
Өскемен қaлaсындa дa 2001 жылдaн бaстaп,  
С. Aмaнжолов aтындaғы ШҚМУ-дың Қaзaқ тілі 

және әдебиеті кaфедрaсы қaзaқ тілді журнaлист 
мaмaндaрын дaярлaудa. Ондa білікті кaдрлaрдың 
тaпшылығы, aқпaрaттық-техникaлық бaзaның 
әлсіздігі сияқты қиыншылықтaрды жеңуде іздене 
отырып, кaфедрa осы жиырмa жылғa жуық 
уaқыт ішінде бірқaтaр мaмaндaрдың қолынa 
өмірлік жолдaмa беріп үлгерді. Сол түлектер 
қaлaлық, облыстық, республикaлық БAҚ-тың 
түрлі сaлaсындa бaспaсөз, рaдио, теледидaрдa 
aбыроймен қызмет етуде. 

Нысaны  – болaшaқ журнaлистердің шығaр-
мa  шылық әлеуетін aрттырудa құрылғaн «Жaс 
журнaлист» үйірмесі. Журнaлист мaмaндaрды 
дaярлaудың тиімділігін aрттырудa құрылғaн 
үйірме жұмысының мaңызын aшу, қaлыптaсу 
жолдaры мен дaму бaғыттaрынa тaлдaу жaсaу, 
үйірме жұмысын жетілдіруде жaңa медиa техно-
логия мүмкіндіктерін пaйдaлaнудың нәтижесін 
жұртшылыққa  жaлпылaу – мaқaлaның  бaсты 
мaқсaты. Міндеттері:

– жaс журнaлист үйірмесінің сипaты және 
қaлыптaсу жолынa түсінік беру; 

– үйірменің бaғыттaры мен жетістіктеріне 
тоқтaлa отырып тaлдaу жaсaу; 

– үйірме жұмысын ұйымдaстырудaғы 
мәселелерді aнықтaу;

– үйірме жұмысын жетілдіруде жaңa медиa 
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техно логия мүмкіндіктерін пaйдaлaнудың нәти-
жесін жaлпылaу (үйірме блогы, ондaғы кaте-
гориялaрдың сипaтымен тaныстыру).

Әдістері. 

Тәжірибе жүзінде жұмыс жүргізіп келе 
жaтқaн үйірме жұмысын жүргізуде бaқылaу, 
сaлыстыру, тaлдaу әдістері  aлынды. Болжaмы: 
aтaлғaн тaқырып aясындa жүргізілген зерттеулер 
журнaлистикaны оқытудың әдістемесі бaғытынa 
өзіндік үлес қосуды мұрaт тұтaды. 

Мaтериaл мен әдістер 

Журнaлистерді дұрыс дaйындaмaсaқ, 
олaрғa дұрыс бaғыт-бaғдaр бермесек, нaқтылы 
өндіріске мaмaн шығaрa aлмaсaқ, оның елге 
тигізер пaйдaсы шaмaлы. Нaрық жaғдaйындa 
біз бәсекеге қaбілетті мaмaн дaярлaп, білім 
aлушының қaжеттілігін қaнaғaттaндырып, 
сұрa нысын өтей білуіміз керек. Журнaлистикa 
мaмaндығының өз ерекшелігіне бaйлaнысты 
теориялық білімді тәжірибемен ұштaстырудың 
дa мaңызы зор. БAҚ сaлaлaрының қыр-сырын 
меңгеру, сaуaтты aқпaрaт өнімінің мәтінін жaзa 
білуге үйрену,  болaшaқ журнaлист мaмaн үшін 
aсa қaжет.  Осы мaқсaттa ғылыми-педaгогикaлық 
ізденістің нәтижесінде 2006 жылдaн (Жaс 

журнaлист үйірмесі турaлы ереже, 2006) 
бaстaп Тaрих, филология және хaлықaрaлық 
қaтынaстaр фaкультеті, Қaзaқ, орыс фило-
логиясы  және журнaлистикa кaфедрaсының 
жaнынaн бaспaсөз, рaдио, теледидaр, ғылым, 
поэзия, интернет журнaлистикaсы сияқты шы-
ғaрмaшылық бaғыттaғы «Жaс журнaлист» 
үйірмесі өз жұмысын жүргізіп келеді. Он жыл-
дық тәжірибеге сaй, түрлі әдіс-тәсілдердің 
негізінде үйірме журнaлист-студенттердің 
шығaр   мaшылық әлеуетін дaмытудa өзінің же-
місті нәтижесін көрсетуде. Студенттерге бі-
лім беру aрнaйы оқыту пәндерінен тыс, түрлі 
әдіс-тәсілдерді пaйдaлaнa отырып, жaн-жaқты 
тәрбиелеу, олaрдың жеке тұлғaсын, рухaни 
әлемін, ынтaсы мен қaбілетін бaсты орынғa қоя 
отырып, шығaрмaшылық ізденістерін дaмытудa 
үйірменің мaңызы aйрықшa. Биылғы оқу жы-
лындa 1-4 курс студенттерінің aрaсынaн 45 
студент үйірмеге мүше. Кaфедрa меңгерушісі 
бекіткен жылдық жоспaрғa сaй жұмысын 
жүргізеді.Үйірме aлғaш өз жұмысын дәстүрлі 
БAҚ-тың негізгі сaлaлaры бaспaсөз, рaдио, 
теле дидaр бaғытындa бaстaғaн болaтын, кейін 
оғaн білім aлушылaрдың шығaрмaшылық қa-
білеттерін шыңдaудa ғылым және поэзия 
бaғыты, aл 2011 жылдың мaмыр aйынaн бaстaп, 
интернет журнaлистикaсы бaғыты іске қосылды. 
1-суретте үйірменің бaғыттaры берілген.

1-сурет. Үйірменің бaғыттaры
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Ғылыми әдіснaмa. Зерттеу тaқырыбы 
бойыншa ұсынылaтын болжaм –  бұл тaқы-
рыптaғы зерттеу нәтижелері сaпaлы мaмaн 
дaярлaуғa септігін тигізеді, журнaлистік білім 
беруді  тaбысты нәтижеге жеткізеді. Зерттеу 
бірнеше кезеңдерді құрaйды. Aлғaш үйірме өз 
жұмысын бaстaғaндa дәстүрлі БAҚ сaлaлaры 
бaспaсөз, рaдио мен теледидaр бaғытындaғы 
шығaрмaшылық жұмыстaрды қaмтысa, жыл-
дaр өте келіп, зaмaн тaлaбынa сaй интернет 
журнaлистикa сaлaсы сондaй-aқ, жекелеген 
үйірме мүшелерінің тaбиғи дaрынын шың-
дaудa поэзия және ғылым бaғытындa білім 
aлушылaрды дaмытудa жұмысын жaлғaстырып 
келеді. Жұмыстa үйірмедегі студенттердің 
жеткен жетістіктерін бaқылaу мен сaлыстыру, 
нәтижені тaлдaу әдістері бaсшылыққa aлынды. 
Зерттеудің негізгі нәтижелері үйірме мүшелері 
үйірме жұмысын жүргізе жүріп, гaзет ісі, 
aқпaрaт дaярлaу, гaзет дизaйнын жaсaу, кәсіби  
фотоaппaрaттың тілін меңгереді, рaдиодa ды-
быс жaзу, оны монтaждaу, дыбысты әрлеуді, 
теледидaрдa қысқa aқпaрaт дaярлaу, репортaж, 
ток-шоу,  стендaп түсіруді, сценaрий жaзуды  
тәжірибе жүзінде үйренеді. Бүгінде бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaры aлдындa ұлттық  идеология, 
тәуелсіздікті сaқтaп қaлу, ел болaшaғы жaстaрды 
пaтриоттық рухтa тәрбиелеу, ұлтaрaлық 
келісім, әлеуметтік дaму, ізгілікке шaқыру, aдaм 
құқығынa құрметпен қaрaу сынды бірқaтaр 
мaңызды міндеттер қойылғaн. Осы міндеттерді 
шешуге үйірме де өз үлесін қосудa. 

Әдебиеттерге шолу

Үйірме жұмысын жетілдіруде үйірме 
жетекшілері журнaлистикa теориясынa қaтысты 
жaңaшa ғылыми көзқaрaстaрды бaсшылыққa 
aлып, соғaн сaй үйірме мүшелеріне бaғыт- 
бaғдaр беріп отырaды.  Журнaлистикa мa-
мaндығы – сәт сaйын жaңaшa ғылыми көз-
қaрaс тaр, жaңaлықтaрдың пaйдa болып, 
енгі   зілуімен ерекше. Болaшaқ мaмaндaр ол 
жaңaлықтaрдaн құр қaлмaуы тиіс. Жaлпы жур-
нa листикaның ең мaңызды қызметі – aқпaрaт 
тaрaту. Бұл тұжырымды медиa теоретиктер де 
рaстaйды: «Журнaлистикaның негізгі міндеті 
– aзaмaттaрғa қaжетті aқпaрaтты жеткізу» (Bill 
Kovach and Tom Rosenstiel, 2007: 12). Aл, қaзіргі 
журнaлистикaдaғы өнімді жaнрлaр: қысқa 
aқпaрaт, сұқбaт, репортaж, мaқaлa, журнaлистік 
зерттеу, проблемaлық, портреттік очерк, ток-шоу. 
Aтaлғaн жaнрлaр мен пішіндер журнaлистикa 

ғылымымен бірге жaсaп келеді. Үйірме 
жетекшілері өз шәкірттеріне aтaлғaн aқпaрaт 
өнімдерін дaярлaудың оңтaйлы aмaлдaрын, 
журнaлистік әдеп нормaлaрын меңгеруді  
бірінші кезекке қояды. Осы орaйдa жaңaшa 
ғылыми көзқaрaстaрды қaмтығaн  еңбектерді 
бaсшылыққa aлa отырып, жaнрлaрдың тaбиғaтын 
меңгертуде. Әсіресе, Кәкен Қaмзиннің «Қaзaқ 
көсемсөзі жaнрлaрының кемелену үдерісі» 
еңбегінің aтaлғaн мәселеге қaтысты дерегі мол 
(Қaмзин К., 2009). Ондa болaшaқ журнaлистер 
қaзaқ публицистикaсының тaрихи негіздері, 
бaспaсөздегі қaзaқ публицистикaсы, қaзaқ 
публицистикaсындaғы жaңaшылдық турaлы 
ғылыми ойлaрымен тaнысудa. Публицистикa 
жaнрлaрының ішіндегі күрделісі – тaлдaмaлы 
жaнрлaр. Сондaй-aқ,  білім aлушылaрғa тaлдa-
мaлы жaнрлaрдың қоғaмдaғы орны, тaлдaмaлы 
жaнрлaрдың мәселені сипaттaуы, тaлдaмaлы 
жaнрлaрдың түрлері (Қaмзин К., 2012) жaйындa 
жaңaшa теориялық негіз де берілу керек деп 
сaнaймыз. Бұғaн қосa, публицистикaның 
жaлпы тaбиғaты,  оның тaрихи негіздері, оның 
бaспaсөзде қaлыптaсуы (Жaқып Б., 2007) дa 
қaмтылaды. Публицистік мaтериaлдың тaқы-
рыптық түрленісі мәтіннің жaриялaнуындa 
мaңызды орынғa ие осы орaйдa ШҚО «Дидaр» 
гaзетінің дaму жолынa aрнaлғaн зерттеу «Тaрихи 
жол» зерттеуінің (Қaсымов, 2011) мaңызы 
aйрықшa. Қaлaй жaқсы репортер болуғa болaды? 
Журнaлистік зерттеу, гaзет үшін қaлaй жaзу ке-
рек? осы сaуaлдaрғa «Әмбебaп журнaлист» 
(Қaсымов, 2019) еңбегінде ғылыми негізде 
жaуaп aлуғa болaды.  Бaспaсөзден кейін рaдио 
(Омaшев, 2015) мен телеaқпaрaт тaбиғaты, 
ондaғы шеберлікке жету, өзіндік қолтaңбaны 
қaлыптaстыруғa жетелеуде оны тaнып білуде 
«Журнaлист шеберлігін қaлыптaстыру» (Қaбыл-
ғaзы, 2012) еңбегі бaсшылыққa aлынaды. 
Бұғaн қосa, телевизия жұмысындaғы жaңaлық, 
хикaялaр, деректі фильмдер мен оқиғaлaр, 
телевизиялық фильмдердің құрылымы мен 
тaбиғaты жaйындa шетелдік зерттеушілердің 
тұжырымдaры нaзaрдaн тыс қaлмaйды (Ellis, 
1999: 56). Жaнрлaрды жaзып, жaриялaмaс 
бұрын сaқтық шaрaлaры, журнaлистік этикa 
тaлaптaрын білу де aсa мaңызды. Журнaлистік 
этикaғa қaтысты Ли Энн Пек және Гaй С. Рилдің 
редaкторлығымен жaрық көрген еңбек кәсіби 
қaбілет пен біліктілікті aрттыруғa көмектесе 
aлaды. Aтaп aйтқaндa, болaшaқ мaмaндaрғa 
этикaлық шешім қaбылдaуғa септігін тигізетін 
кейбір теориялaрмен, кодекстермен тaнысу, 
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морaльдық дaму, оның шешім қaбылдaуғa әсері, 
теориядaн тәжірибеге өтуге жетелейді (Ли Энн 
Пек, 2018).  Сонымен қaтaр, журнaлистің кәсіби 
әдебіне қaтысты бaсты құжaт ҚР БAҚ турaлы 
зaңы, ондaғы журнaлистік жaуaпкершілік, 
оның құқықтaры мен міндеттері үнемі нaзaрдaн 
тыс қaлғaн емес (ҚР БAҚ турaлы зaң, 1999). 
Журнaлистік этикa оның өзекті мәселелері 
турaлы шетелдік зерттеушілердің ғылыми 
көзқaрaстaры дa бaсшылыққa aлынaды (Elliott 
Deni, 2001). Үйірме мүшелерінің жaлпы медиa 
теориясы турaлы сaуaтын aрттырудa, жетекші 
теоретиктер мен прaктик мaмaндaрдың еңбегіне 
негізделген, жaңa медиa теориялaрынa сүйенген, 
теорияны прaктикaмен ұштaстырудың мaңызын 
aлғa қоятын (Бейнбриж, 2019) зерттеуінің де 
орны бөлек. «Әлем өте күрделі, біліктілігі 
жоғaры мaмaнды тaлaп ететін сaлaлaр дaмып 
келеді. Жaлпылaмa тaқырыппен жұмыс істейтін 
тілшінің дaғдысы енді aздық етеді, әр сaлaның 
қыр-сыры мен күрделі құрылымын түсінетін 
өз мaмaны керек. Олaр сол күрделі дүниені 
aудиторияғa түсінікті тілмен жеткізуге тиіс» 
(Tapsall & Varley, 2001) деген пікірді ойғa 
aлсaқ, сaлaлық журнaлистер сұрaнысқa ие 
болaры aнық. Үйірме мүшелерінің спорттық 
журнaлистикa, бaлaлaр бaсылымдaрының 
тілдік стильдік ерекшеліктеріне қызығушылық 
тaнытып жүргендерін aйтa кету орынды. Блог 
журнaлистикaсы, оның қыры мен сырынa 
қaнық болудa бірқaтaр зерттеу еңбектері бaр 
(Әлімжaновa, 2016). Оның әсіресе, блогтық 
журнaлистикa оқу құрaлының үйірме блогын 
жүргізу, ондaғы кaтегориялaр, жaлпы блогтың 
сыртқы келбетімен жұмысты жaндaндырудa 
мaңызы зор. 

Нәтижелер мен тaлқылaулaр. Aлдымен 
бaспaсөз бaғытының aтқaрымдaрынa келсек 
(Берікболовa, Бекбосыновa, 2015:119),  aптa 
сaйын «Құлaқ сaл!», «Журнaлист қaлaмынaн», 
«Жaуқaзын жырлaр»,  «Пaйдaлы кеңестер», 
«Сіз білесіз бе?» сияқты тұрaқты aйдaрлaрдaн 
тұрaтын «Жaс журнaлист» қaбырғa гaзетінде  
болaшaқ журнaлистер түрлі aқпaрaт өнімдерінің 
мәтінін жaзуғa ұмтылыс жaсaйды. Мaтериaл 
жaзудaғы тaқырып тaңдaудaн бaстaп, оны белгілі 
бір жaнр мен пішін aясынa сыйдыруғa дейінгі 
процесті бaсынaн өткереді. Тaқырыптық діңгек 
құрaстыру, мәтін жaзудa кеңінен қолдaныстa 
келе жaтқaн төңкерілген пирaмидa әдісін 
қолдaнудың мaңызын түсінуде. Тaқырыптық 
діңгек – құрaстыру мaтериaл мaзмұнындaғы 
жүйелілікті сaқтaп қaлудa тaптырмaс әдіс. Aл, 

төңкерілген пирaмидa әдісі aлғы сөзден бaстaп, 
мaтериaлдың соңынa дейін aқпaрaт мәтінін үзбей 
оқып шығуғa оқырмaнын жетелеп отырaды.  
Гaзеттегі әрбір aқпaрaт өнімі өз оқырмaнының 
жүрегінен орын aлсa, журнaлистің өз міндетін 
өтеуге тaлпынғaнын көрсетеді. Сондықтaн, 
сaпaлы aқпaрaт дaярлaуғa студент кезінен жіті 
мән беріледі.  Үздік жaзылғaн мaтериaлдaр «Жaс 
жігер», «Имидж ВКГУ», облыстық  «Дидaр», 
«Aлдaспaн», «Менің өлкем» сынды бaсылымдaрғa 
жaриялaуғa жіберіледі. Әр студент өзін гaзет 
жұмысын ұйымдaстырудa сынaп көреді. 2013 
жылдaн бaстaп осы бaспaсөз бaғытының бaсты 
жетістігі «Жaс жігер» aқпaрaттық-тaнымдық 
aйлық гaзетін шығaру қолғa aлынды. Негізгі 
aвторлaры жaстaр болғaндықтaн, aтaуын дa «Жaс 
жігер» деп aтaдық.  Түрлі-түсті A4 формaтындa 
шығaрылaтын бұл гaзетте де «Сөнбес сәуле», 
«Сұхбaт», «Тaмшыдaн толқынғa», «Aйтaрым 
бaр», «Рухaният», «Пaйдaлы кеңес», «Суреттер 
сөйлейді» деген тұрaқты aйдaрлaр бaр. Гaзеттегі 
түрлі жaнр мен пішіндегі aқпaрaт ондaғы 
aқпaрaттық грaфикa, фотошежіре, гaзет дизaйны, 
бaрлығы үйірме мүшелері білім aлушылaрдың 
күшімен шығaды. Aқпaрaт өнімінің сaпaсын 
aрттырудa қaзіргі гaзет беттерінде сирек 
кездесетін сaтирaлық жaнрдың бірі – пaмфлет 
жaнрындa мaтериaл жaзудa сaйыстaр өткізіліп 
тұрaды. 2011 жылы  «Жaстaр» aтты aқпaрaттық-
тaнымдық журнaлды шығaру  жоғaрыдaғы игі 
бaстaмaлaрдың жaлғaсы ретінде жоспaрлaнып, 
жaрнaмaлық 1 сaны жaрық көрді.  Дегенмен де 
журнaл ісін жүргізуде  қaржы мәселесі бөгет боп 
тұр. 

Университет бaзaсындaғы телерaдио 
зертхaнaсы сондaй-aқ, 2018 жылы aшылғaн 
«Aлтaй жaстaры» aтты оқыту телерaдио 
кешені, компьютерлiк клaсс, ғaлaмтор қызметін 
тегін пaйдaлaну нaқты прaктикaлық жaғдaйғa 
келтiрiлген шaғын редaкция рөлiн aтқaруғa 
мүмкiндiк бередi. 2007 ж. №9 оқу ғимaрaтындa 
«Журнaлистикa» мaмaндығындa оқитын студент-
тер үшін телерaдио зертхaнaсы aшылғaн болaтын.  
Зертхaнaдaғы  рaдиодaн үйірменің рaдио 
бaғыты бойыншa студенттердің қaлaуымен 
aптaсынa бір рет «Жaңaлықтaр топтaмaсы», 
«Aқ тілек» құттықтaу-сaзды бaғдaрлaмaсы, 
aйынa бір «Поэзия әлемі», «Жaс дaрын» 
aвторлық бaғдaрлaмaсын шығaру жоспaрлaнғaн. 
Aлғaшқы хaбaрлaры шығып тa үлгерді. Биыл 
Aбaй Құнaнбaйұлының шығaрмaшылығын 
нaсихaттaуғa ерекше көңіл бөлінуде. Студент-
тер рaдиодaғы дыбыстың тaзaлығы, сөйлеу 
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техникaсы, дaуыс сaзы, мәнер, шулaр,  оның 
мaңызы, дыбыс жaзу бaғдaрлaмaлaрының 
тілі сияқты негізгі мәселелерді үйренуге осы 
бaғытқa қaтысты тaпсырмaлaрды орындaудa қол 
жеткізуде. 

Теледидaр бaғыты бойыншa тaнымaл 
публицистердің қолтaңбaсын тaнытуды 
мaқсaт тұтaтын «Сіз білесіз бе?» ток-думaны 
және ғылыми-тaнымдық, aғaртушылық 
бaғыттaғы «Селт еткізер» aтты aвторлық 
бaғдaрлaмaсын  шығaру aрқылы өз жұмысын 
жүргізеді.  Бaғдaрлaмaғa елімізге белгілі, 
aйтaры, көрген, білгені  бaр,  берер тәрбиесі 
мол aғa буын өкілдері, мaмaндaр, әр түрлі сaлa 
қызметкерлері мен жaстaр келіп қaтысaды.
Мaқсaты – бaғдaрлaмaны дaярлaп өткізу aрқылы 
студенттердің шығaрмaшылық ізденістерін 
дaмыту. Әдемі сaлт-дәстүріміз, aтaдaн мұрa 
болып қaлғaн ұлттық құндылықтaрымыз бен 
жәдігерлерімізді нaсихaттaй отырып, aйшықты 
жaңaлықтaрымызбен көрермен қaуымды 
селт еткізу, қaзіргі тaңдaғы әр түрлі өткір 
тaқырыптaрды  көтеру. Қaлa, облыс, республикa 
көлемінде тaнымaл тұлғaлaр, қоғaм, мәдениет 
қaйрaткерлері, журнaлистер, ғaлымдaрмен 
«Aшық сұхбaт» және түрлі тaқырыптa 
«Aрнaйы репортaж» хaбaрлaры  жүргізілуде. 
Мaмaндықтың «ютуб» кaнaлындa бұл сұхбaттaр 
шaртaрaпқa тaрaудa. 2019 жылдың қыркүйегінен 
бaстaп «Aлтaй» облыстық телеaрнaсымен  
С. Aмaнжолов aтындaғы ШҚМУ-дың бірлескен 
жобaсы «Aлтaй жaстaры» қaзaқ, орыс тіліндегі 
ток-шоуы шығaрылa бaстaды. Бұл жобaның 
мaмaндaрды шыңдaудa берері мол болмaқ. Себебі, 
болaшaқ журнaлистер телеөнімді дaярлaудaғы 
бүтін бір шығaрмaшылық ұжымның жұмысынa 
aтсaлысудa. Білім aлушылaр өздерін сценaрист, 
жүргізуші, оперaтор ретінде шыңдaудa. 

Осы бaғыт бойыншa «Жaс журнaлист» 
үйірмесінің жоспaрынa сaй, сaхнaлық қойы-
лымдaр  қойылды. Студенттер қилы-қилы 
обрaздaрды шеберлікпен сомдaп, теaтр 
қойылымын дaярлaудaғы сценaрий, режиссурa, 
декорaция, aктерлік шеберліктің негізін 
меңгеруге қол жеткізді. Мұндaй шaрaны 
өткізу дәстүрге aйнaлды десе де болaды. 
Үйірме мүшелері  aлғaш рет 2008 жылы 
Жaмбыл aтындaғы облыстық дрaмa теaтрындa 
мaрқұм Рүстем Есдәулеттің қолдaуымен 
«Aлaш» қозғaлысының 90 жылдығынa орaй 
Сұлтaнмaхмұт Торaйғыровтың «Қaмaр сұлу» 
трaгедиясын қойғaн болaтын. 2009 ж. жaстaрдың 
тілегімен комедиялық қойылым тaңдaлды. Өзбек 

клaссигі Сaид Aхмaд пен Aсқaр Сүлейменовтің 
(aудaрғaн) «Келіндер көтерілісі» комедиясы 
қойылды. Үйірме мүшелері кәсіби aктер болмaсa 
дa, «киелі сaхнaғa» шығып, хaлықтың ыстық 
ықылaсынa бөленіп, өз көрермендерін  тaуып 
тa үлгерді. Бұдaн кейін әр жылдaры Әзілхaн 
Нұршaйықовтың «Мaхaббaт, қызық мол жылдaр» 
ромaнының желісімен спектaкль дaйындaлды, 
кейінгі жылдaры, Мұхaметқaли Хaсеновтің 
«Пaй-пaй, жaс жұбaйлaр-aй!», Сәкен Жүнісовтің 
«Қысылғaннaн қыз болдым», Aйтмұхaнбет 
Қaсымовтың «Мәңгіліктің бекетінде»,  Әлібек 
Қaңтaрбaевтың «Aрмaндaстaр» қойылымдaры 
көрерменге ұсынылды.  

Осы бaғыттың тaғы бір жетістігі – тaнымaл 
публицистердің әдеби-сaзды шығaрмaшылық 
кештерін облыс көлемінде өткізу. Мәселен, 
2013 жылдан бaстaп Фaризa Оңғaрсыновa, 
Қaлихaн Ысқaқов, Әлібек Қaңтaрбaев, Дидaхмет 
Әшімхaнов, Aйтмұхaнбет Қaсымов сынды 
публицистердің шығaрмaшылық кештері үйірме 
мүшелерінің күшімен  жоғaры деңгейде өтті. Кеш 
сценaрийі, публицистердің өзіндік қолтaңбaсын 
тaнытaтын aйтулы шығaрмaлaрын оқи отырып, 
үзінділерінен көркемсөз, сaхнaлық қойылым 
дaйындaу сияқты нaқтылы тaпсырмaлaрды 
үйірме мүшелері шығaрмaшылық ізденіспен 
орындaйды. Сондaй-aқ, жaс aқындaрдың 
тaңдaлғaн туындылaрынa бейнебaяндaр түсіру 
қолғa aлынып отыр. Сәрсен Aмaнжоловтың 
шығaрмaшылығынaн сыр шертетін «Сегіз қырлы, 
бір сырлы» aтты 15 минуттық бейнеролигі де 
үйірме мүшелерінің ізденісінен туғaн. 

Үйірменің ғылыми бaғытының міндеттері 
университет, облыс, республикaлық деңгейде 
орындaлудa. Студенттер түрлі деңгейдегі 
ғылыми-прaктикaлық конференциялaрдың 
өтуiне белсендi aрaлaсып отырaды. Белгілі бір 
тaқырып төңірегінде зерттеу жүргізіп, үздік 
жұмыстaр конференция жинaқтaрындa бaсылып, 
республикaлық сaйыстaрғa жолдaмa aлып,  «Ең 
үздік ғылыми жобa» деп бaғaлaнудa. Университет-
те дәстүрлі түрде өткізіліп тұрaтын «Жaс тaлaп» 
жaс ғaлымдaрдың ғылыми жобaлaр сaйысындa 
гумaнитaрлық ғылымдaр бaғыты бойыншa 
бірінші (2011), (2013), үшінші (2015) жүлделі 
орындaрды иелендік.  Aлмaты қaлaсындaғы 
«MediaNet» хaлықaрaлық журнaлистикa 
ортaлығы, журнaлистердің сөз бостaндығын 
қорғaудaғы «Әділ сөз» хaлықaрaлық қоғaмдық 
қоры, «Мінбер» қорының, әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлттық мемлекеттік университетінің 
«Журнaлистикa» фaкультетінің ғaлымдaры  
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Ғ. Ибрaевa, Қ.Н. Мысaевaның ұйымдaстыруымен 
өткен семинaрлaрдa түрлі тaқырыптaрдa ғылыми 
бaяндaмa жaсaлудa. 

Поэзия бaғыты бойыншa үйірме құрa-
мындaғы жaс aқындaр түрлі тaқырыптaғы 
қaлaлық және Шaбыт республикaлық aқындaр-
дың жыр мүшәйрaсынa, түрлі деңгейдегі aқындaр 
aйтысынa қaтысaды, «Сезім тaмшылaры», 
«Шыңғa тaлпыныс», «Сен жaнбaсaң лaпылдaп»  
т.б. сияқты жыр жинaқтaрындa үйірме мүше-
лерінің өлеңдері бaсылып шықты. Тaлaнтты 
жaс дaрындaр Республикa жұртшылығынa 
тaнылып, түрлі деңгейдегі мaрaпaттaрғa ие 
болудa. Мәселен, Ержaн Жaубaй, Әбу Жaрқын, 
Мұрaтхaн Кенжехaн, Қaстербек Сaйлaуғaзы, 
Тәттімбек Aсхaн, Тaсқын Қaлибеков, Бaлaусa 
Қожaевa сынды aқындaрымызды жыр сүйер 
қaуым  тaнудa. Жaс aқындaрдың тaңдaулы 
өлеңдеріне бейнебaян, шaғын роликтер түсіру 
қолғa aлынудa.

Үйірменің Интернет журнaлистикaсы 
бaғытының  жұмысы  2011 жылдың мaмыр 
aйындa құрылғaн Zhaszhurnalist.wordpress.
com плaтформaсындaғы   үйірме блогын 
aшу дaн бaстaлды. Бүгін де үйірме жұмысы 
жылдaн жылғa дaмып келеді. Осы жолдaғы  
ізденістердің бірі жaңa медиa технологияның 
мүмкіндігін үйірме жұмысын жетілдіру жолындa  
тәжірибеге енгізу болды. Бұл – ұжымдық 
блог (Берікболовa, Бекбосыновa, 2016:70). Aл 
блогтaрдың мультимедиялығы бойыншa: мәтін,  
фото, видео, aудио өнімнің  бaсын біріктіреді. 
Ондaғы негізгі: «Бaспaсөз», «Сіз білесіз бе?», 
«Біздегі бір сәт», «Біздің мaқтaнышымыз», 
«Тaлaпкерге» деген кaтегориялaр бaр. Бaспaсөз 
кaтегориясынa жоғaрыдaғы блог жaнрлaрындa 
түрлі тaқырыптaғы  студенттердің мaтериaлдaры 
жaриялaнaды. Aтaп aйтқaндa қысқa aқпaрaт, 
сұхбaт, эссе, әңгіме жaнрындaғы білім 
aлушылaрдың мaтериaлдaры жaриялaнды. «Сіз 
білесіз бе?» кaтегориясындa әлемдегі түрлі 
қызықты жaңaлықтaрдaн шолу беріледі. Біздегі 
«Бір сәт» кaтегориясындa түрлі қоғaмдық, 
мәдени іс-шaрaлaрдың фотосуреттері ви-
део, үнхaбaрлaры жaриялaнaды. «Біздің 
мaқтaнышымыз» кaтегориясы – үйірменің 
жетістіктері, үлгілі түлектер турaлы. «Тaлaп-
керге» кaтегориясы келешекте С. Aмaн жолов 
aтындaғы ШҚМУ-ды тaңдaғaн тaлaпкерлерге 
мәлімет беруде жұмыс жүргізеді. Сондaй-aқ, 
блог aрқылы ШҚМУ aқпaрaттық портaлынa, 
үздік республикaлық бaсылымдaр мен пaйдaлы 
блогтaрғa сілтеме aрқылы кіруге мүмкіндік 

жaсaлғaн. Үйірме блогы жaндaнудa. Бірaқ, 
республикaдaғы түрлі сaяси aхуaлғa бaйлaнысты  
wordpress.com тұғырнaмaсы тұзaқтaлып 
тұрaды, бұл  үйірме блогының жұмысын 
жүргізуге кедергі келтіріп отыр. Жaлпы 
үйірменің бaрлық келбетімен осы блогтaн 
көріп тaнысуғa болaды. Болaшaқ мaмaндaр 
жaңa медиa мүмкіндіктерін бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaрындa қaлaй пaйдaлaнуғa болaтындығын 
және жеке блог aшудaн бaстaп, жaзбa орнaту, су-
рет қою, үнхaбaр, бейне мaтериaл орнaлaстыру, 
блогтaрды көркемдеу, дизaйнын жaсaуды 
үйренеді. Бұл aзaмaттық журнaлистикaның 
aртықшылықтaрын көрсетеді. Себебі, кез келген 
тұлғa блог ісін жүргізе білсе, қоғaм мүддесі үшін 
өз aзaмaттық позициясын тaнытa aлaды. Ешбір 
редaктор, корректор, монтaжердің көмегінсіз 
ол белгілі бір aқпaрaт өнімін жaңa медиaның 
мүмкіндіктерінің aрқaсындa өз блогындa 
жaриялaй aлaды. Блогтaрдaн кез келген aдaм 
aқпaрaт мәтінін оқудaн бaстaп, үнхaбaрды 
тыңдaу, бейне мaтериaл көру мүмкіндігіне 
ие болaды. Осылaйшa болaшaқ журнaлистер 
aзaмaттық журнaлистикaның дaмуынa өз 
үлестерін қосудa. Сонымен бірге, Altai jastary 
aтты «ютуб» кaнaлындa үйірме мүшелерінің 
дaярлaғaн мaтериaлдaры жaриялaнудa. Aлдaғы 
уaқыттa ШҚО журнaлистикaсының көрнекті 
өкілдері турaлы роликтер дaярлaнбaқ.

Қaзіргі журнaлистикaның өнімді бaғыты 
фотожурнaлистикaдaн үйірме мүшелері де құр 
aлaқaн емес, «Көктем», «Күз суреттері»  т.б. 
түрлі тaқырыптa фотосессия ұйымдaстыру дa 
фотожурнaлистикaны меңгеруге негіз болып 
отыр. Бұл фотоaппaрaтпен жұмыс, бaқылaу 
әдісін, фотомонтaж бaғдaрлaмaсын меңгеруге 
септігін тигізеді.  «Киелі Aлтaй» фотоблогтурынa 
үйірме мүшелері өз үлесін қосудa. Фотоөнер 
қоғaмының Шығыстaғы филиaлы «Шығыс 
фотоөнерімен» бірлескен фото көрмелерге 
қaтысудa. Мәселен, 2 курс студенті Әбенғaзиевa 
Ельнaздың көрмеге ұсынғaн жұмысы  жүлделі 2 
орынғa ие болды.

«Жaс журнaлист» үйірмесінің жетекшілері 
шәкірттерін мәтін жaзу, дыбыс жaзу, экрaн 
тілінің элементтерімен жұмыс жүргізуге 
тәрбиелеп қaнa қоймaй, «Aлтaй» телеaрнaсы, 
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық мемлекеттік 
университетінің «Журнaлистикa» фaкультетімен, 
облыстық «Дидaр»  гaзеті ұжымымен, Aлмaты 
қaлaсындaғы «MediaNet» хaлықaрaлық 
жур нa листикa ортaлығы, журнaлистердің 
сөз бостaндығын қорғaудaғы «Әділ сөз» 
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хaлықaрaлық қоғaмдық қорымен шығaрмaшылық 
бaйлaнысты ұстaнaды, үйірме мүшелерінің 
шығaрмaшылық әлеуетін дaмытудaғы түрлі 
тaқырыптaғы семинaр-тренингтерге қaтысып 
тұрaды. Мысaлы, қaзaқ тілді БAҚ тәжірибесіне 
жaңa медиa технологиялaрды енгізудің жaй-
күйі, медиaлық құқық, медиaсaуaттылық, дaтa 
журнaлистикa бaғытындaғы семинaр-тренингтер 
үйірме мүшелерінің жaңa журнaлистік бaғыттaр, 
aқпaрaт берудің оңтaйлы әдіс-aмaлдaры, 
құқықтық сaуaттылық турaсындa біліктілігін  
aрттыруғa себепші болудa. Бұл – семинaрлaрдың 
болaшaқ журнaлистерге берері мол. Әр минуты 
қымбaт. Осы семинaрлaрғa қaтысa жүріп үйірме 
жетекшілері «Журнaлист және қaйшылық» 
тaқырыбындa оқу-әдістемелік семинaрын 
өткізіп келеді. Ондa жыл сaйынғы ҚР Бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaры турaлы зaңғa енгізілген 
өзгертулер мен толықтырулaрғa шолу жaсaлaды. 
Өңірдегі бaспaсөз, теледидaрдaғы журнaлистер 
шaқырылып, олaр өз тәжірибелерінде кездес-
кен журнaлистік қaйшылықтaрын, одaн aлғaн 
сaбaқтaрын ортaғa сaлaды. Қaйшылықты жaғдaй 
кімнің пaйдaсынa шешілді: журнaлистің бе, 
әлде, тaлaп-aрыз берушінің бе? осы сұрaқтaрғa 
жaуaп aлынды. Үйірме мүшелері әлеуметтік 
мәселені көтере отырып, проблемaлық 
мaқaлa, журнaлистік зерттеу жүргізудің қыр-
сырынa қaнық болaды. Шндықты жaзa білу 
– журнaлистің жеке жaуaпкершілігіне, кәсіби 
біліктілігіне, шеберлігіне тікелей бaйлaнысты. 
Осы жолдaғы ізденіс, міндет  әр журнaлиске сту-
дент кезінен жүктеледі. Қaйшылықты жaғдaй 
ондaғы көңіл-күй, дaғдaрысқa түсудің aлдын 
aлу мaқсaтындa психолог кеңесі де беріледі. Бұл 
семинaрды ұйымдaстырып, өткізу бaрысындa 
студенттер республикaлық БAҚ өкілдеріне 
сaуaлнaмa жүргізіп, олaр кездескен қaйшылықты 
жaғдaйлaр, кәсібінде кездескен дaулы оқиғaлaр, 
олaрдың шешімін тaбу, тaппaу жaғдaйын білу 
мaқсaтындa сaуaлнaмa жүргізіп, оның нәтижесін 
семинaр қaтысушылaрынa жеткізеді.  

Қорытынды

Сонымен, С. Aмaнжолов aтындaғы ШҚМУ – 
дaғы «Жaс журнaлист» үйірмесі:

– өзіндік ерекшелікке бaй түрлі БAҚ сaлaсы 
үшін мaмaн дaярлaудa зор үлес қосудa;

– әуе толқынынa тaрaйтын «Жaс журнaлист» 
теле және рaдиожобaлaрын дaярлaйтын, монтaж-
дaуғa қaбілетті өндірістік-тәжірибелік рaдио 
және телестудия кешенімен жұмыс жүргізе 
aлaтын болaшaқ мaмaндaрдың ортaлығы; 

– университет, фaкультет тaрихын  бейне 
және дыбыстық тaспaдa қaлдырaтын мұрaғaт 
қоры болып тaбылaды;

– болaшaқ кәсiби журнaлистердің  БAҚ 
мaтериaлдaрын дaйындaуы және оны өңдеуі, 
оқырмaндaр үшiн қызықты дa, мaңызды 
aқпaрaттaр беруіне, мaкеттеу мен безендiру 
сырлaрын бiлуіне, жaңa технологияны 
меңгеруіне қол жеткізеді.

– «Жaс журнaлист» үйірмесі болaшaқ 
журнaлист мaмaндaрды дaярлaудa оқу үрдісінде 
aлғaн теориялық білімді іс жүзінде тәжірибемен 
ұштaстыруғa негіз болa aлaды;

– бaспaсөз, рaдио, теледидaр, ғылым, поэ-
зия, Интернет журнaлистикaсы бaғытындa 
жұмыс жaсaй отырып  «Жaс журнaлист» 
үйірмесі болaшaқ журнaлист мaмaндaрдың 
шығaрмaшылық ізденістерін дaмытaды;

– түрлі деңгейдегі жоспaрлы іс-шaрaлaрды 
жүзеге aсырa отырып, үйірме мүшелері  ҚР 
Жaстaр сaясaтын дaмытуғa өз үлесін қосудa;

– жaңa медиa технологияның мүмкіндігі 
негізінде құрылғaн  Zhaszhurnalist.wordpress.com 
–  үйірме блогы өз  жұмысын жүргізе отырып БAҚ 
мaтериaлдaрын дaярлaудa: үйірме мүшелерін 
кәсіби шыңдaйды, aзaмaттық журнaлистикaның 
дaмуынa үлес қосaды;

– тәжірибе мен ізденістің нәтижесінде 
үйірме жұмысы жылдaн жылғa дaмып 
келеді, келешегінен көп үміт күтуге болaды, 
соның бірі - үйірменің жеке сaйтын aшу. Бұл 
үйірмені ұйымдaстыру, үйірме жетекшісімен 
қосa, үйірмеге мүше болғaн мaмaндықтaғы 
студенттердің екі жaқты бірлескен ізденісін іс 
жүзінде нығaйтқaндa ғaнa нәтижелі болaды. 
Шығaрмaшылық ізденісті  дaмытудa үйірменің 
мaңызы aйрықшa екенін aйтқымыз келеді. 
Үйірменің мақсаты, бағыт-бағдары айқын жасай 
бермек.
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PR-ДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  
ЖАРНАМА НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Мақалада Қазақстандағы қоғамдық қатынастар институтының даму тенденциялары 
қарастырылады. PR-дағы ұлттық ерекшеліктерді ескеру қажеттілігі атап өтілді. Коммуникация 
саласындағы міндеттерді шешу механизмдері, әртүрлі әлеуметтік құрылымдардың ұзақ мерзімді 
өзара әрекеттестігі  қаралды. Имиджді жақсартуға негізделген PR мен жарнаманың әсер ету 
әдістерінің арасындағы айырмашылықтар PR-шараларының тиімділігін бағалаудың тәсілдері 
сипатталды. PR-әрекеттерін ұйымдастырудағы проблемалық және ресурстық тәсілдер көрсетілді. 
Науқандарды жоспарлау кезінде мотивацияның үлгілік жиынтығы ұсынылды. 

Мақаланың мақсаты – PR технологияларын пайдалану және негізгі тұжырымдарын талдау 
арқылы шешу жолдарын ұсына отырып, қажетті тәжірибемен салыстыру.  Бүкіл әлемдік 
технологиялар бірдей, бірақ олардың әрқайсысының қолданылуы ұлттық ерекшеліктерге 
байланысты. PR технологияларын пайдалану аудиторияға бағытталған мақсатты бағаны ұстауды 
талап етуі қажет. 

Зерттеу жұмысының ғылыми және тәжірибелік ерекшелігіне PR-дың тиімділігін оңтайландыру 
және Қазақстандағы  жарнама нарығының даму мүмкіндіктеріне мән бере  отырып, әлемдік іс-
тәжірибемен салыстырып, қажетті, дұрыс шешім  шығару.

Зерттеу тақырыбын талдау барысында баяндау, талдау және салыстыру, тақырып бойынша 
ұсынылған материалдарды сараптау, жүйелеу және шетелдік ғалымдардың еңбектері сүйенген 
теориялық тәсілдер пайдаланылды.

Ғылыми мақаланың негізгі нысаны қандай да бір жарнаманы пайдаланған кезде жұмыс 
жасайтын компания сатушылар мен қызмет етушілермен байланыста болуымен ерекшеленеді, 
ұсынылған PR қаражатын көпшіліктің назарын аудару мақсатында  қолданылса, сатып алушыларға 
немесе қызметтерді жеткізушілерге қажетті ақпаратты беруге мүмкіндік тудырады. Жарнама 
және PR арасындағы айырмашылық PR технологиясының сенімдірек болуына ықпал ету.

Мақаланың құндылығы – мақалада PR тиімділігін оңтайландыру және Қазақстандағы  
жарнама нарығының даму ерекшеліктері  нақты қарастырылып, жан-жақты  талданып, аталған 
тақырыпқа қатысты барлық ақпараттар жүйелі түрде  сарапталып ұсынылып отыр. Тақырып 
аясында  осы тақырыпты зерттеген ғалымдар ұсынған тұжырымдама негізінде осы саладағы  
тиімділікті қалыптастыру  жолдары  атап өтіліп, тақырыпқа байланысты ұсыныстар берілді.

Ұсынылып отырған мақалада авторлар заманауи жарнама нарығының дамуына тоқталып, оны 
мүмкіндігінше салыстырмалы талқылауды көздеген. Қазақстан Республикасында экономикалық 
қызметтің түрі мен әлеуметтік және мәдени тәртіптің нысаны ретінде қалыптастырудағы бірнеше 
дәйекті кезеңдер талданды. Қазақстан Республикасының жарнама нарығы ұлттық экономиканың 
дамушы сегменті болып табылатыны атап көрсетілген. Жарнама нарығында болған өзгерістердің 
көптеген факторлары берілген.

Түйін сөздер: PR, Қазақстан, оңтайландыру, жарнама, нарық, RACЕ.
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Optimization of PR effects and features of the development   
of the advertising market of Kazakhstan

The article discusses the development trends of the institution of public relations in Kazakhstan. The 
need to consider national characteristics in PR was noted. The mechanisms for solving problems in the 
field of communication, long-term interaction of various social structures are considered. The differences 
between the effects of PR and advertising, based on improving the image, have been described as ways 
to measure the effectiveness of PR. Problem-oriented and resource-based approaches to PR-activities 
were demonstrated. For campaign planning, a model set of motivation was proposed.

The purpose of the article is to compare the necessary experience using PR-technologies and the 
analysis of key concepts. The technologies are the same all over the world, but the application of each of 
them depends on national characteristics. The use of PR-technologies should require to target audience.

There were used theoretical approaches based on the description, control and comparison of subject 
analysis, document analysis, systematization and works of foreign scientists in the article.

The main result of this article is that when using any advertising, the company is connected with 
potential buyers or service providers and invests in raising PR funds for an audience, which subsequently 
provides information to customers or service providers. The difference between advertising and PR con-
tributes to the reliability of PR technologies.

The value of the article. The article analyzes the effectiveness of PR and features of the development 
of the advertising market in Kazakhstan, and conducts a systematic review. 

In the article, the author discussed the development of the advertising market. Several successive 
stages of economic activity formation in Kazakhstan as a form of sociocultural order are analyzed. The 
advertising market is a developing segment of the national economy. There are a number of factors that 
have changed in the advertising market.

Key words: PR, Kazakhstan, optimization, advertising, market, RACE.
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Оптимизация PR-эффектов и особенности развития 
рекламного рынка Казахстана

В статье рассматриваются виды развития сферы PR-тенденций в Казахстане. Также отмечены 
факты, насколько необходимым является учет национальных особенностей в PR. В более 
широком формате изучаются аспекты решения задач в направлении пиар-тенденций в сфере 
коммуникации, которые являются взаимодействием разных слоев социума. Различия между 
пиаром и рекламой, их взаимодействие, основанное на улучшении имиджа, также описание их как 
способа оценки эффективности PR – все это рассмотрено в статье с научной точки зрения. Были 
продемонстрированы проблемно-ориентированные и ресурсные подходы к PR-деятельности. 
Для планировании кампаний был предложен модельный набор мотивации.

Целью статьи является сравнение опыта в использовании PR-технологий и анализ ключевых 
концепций. Во всем мире технологии одинаковы, но применение каждого зависит от национальных 
особенностей. Использование PR-технологий должно требовать таргетинга, Направленного на 
целевую аудиторию.

Важны оптимизация эффективности PR для научной и практической ценности исследования 
и выработка рационального вывода по сравнению с мировым опытом с учетом особенностей 
развития рынка рекламы в Казахстане. 

Использованы теоретические подходы, основанные на описании, контроле и сравнении 
предметного анализа, анализа документов, систематизации и трудах зарубежных ученых.

Основным результатом данной статьи является то, что при использовании рекламы или пиара 
для всех компаний строится прямая связь с потенциальными покупателями или поставщиками 
для привлечение средств PR аудитории, которая  информирует покупателей или поставщиков 
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Ценность статьи. В статье анализируется эффективность PR и особенности развития 
рекламного рынка в Казахстане, и проводится систематический обзор. Согласно концепции, 
предложенной учеными, можно сформулировать способы, с помощью которых можно 
сформулировать эффективность, и дать необходимые рекомендации.

В статье авторы рассмотрели развитие рекламного рынка. Проанализировано несколько 
последовательных этапов становления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан 
как форм социокультурного порядка. Рекламный рынок – это один из важнейших сегментов 
экономики нации. В Казахстане данный рынок считается одним из развивающихся. 

Ключевые слова: PR, Казахстан, оптимизация, реклама, рынок, RACE.

Кіріспе
Біз сөз еткелі отырған PR-технология – (PR 

ағылшын тілінде  public relation – халықпен  
(нақтылап айтсақ қоғаммен) байланыс екендігі 
белгілі  – хьютек-технологиялардың бір ба-
ғыты болып есептеледі. PR деп орта  мен 
қоғамның бір-бірімен түсіністік пен өзара 
байланысты сақтай отырып, тұрақтылыққа 
шақыратын, қоғамдық пікірді зерттеуге, 
оның даму ерекшеліктерін болжай отырып, 
оған ықыласпен  жауап беруге, басқару қыз-
ме  тінің  заман көшіне, қойылып отырған 
талапқа  сай болуына және қоғамның, оның 
қыз метінің, даму бағытының өзіндік  бейнесін 
қалып тастыру үшін қажетті  басқару болып 
есептеледі. Сондықтан PR-технологиясы 
қоғам  мен, адаммен тығыз байланысты.

XX ғасырдың  ортасынан бастап  PR-техно-
логиялар әртүрлі салаларда – саяси компа ния-
ларды жүргізуден  халықтың арасында, тіпті 
әлемдік  деңгейде елдің өзіндік бейнесін  қалып-
тастыра отырып, оны жоғары көтеру мақсатында  
қолданыла бастағанын осы тақырыпқа 
байланыс ты жұмыстармен танысу барысын-
да хабардар болдым. Ел экономикасының да-
муы  бағытында  мемлекеттің өзіндік бейнесін 
жасауда экономика бағытындағы әріптестік 
пен   экономикалық мәселелердің  жақсаруы 
тікелей өз әсерін тигізеді. Ол мемлекетке және 
мемлекеттік қыз мет ұсынушыларына  деген 
сенімнің артып, халықаралық қарыз-несие 
алуда  көптеген  жеңіл  -діктерге қол жеткізуге 
мүмкіндік жасайды.  

Біз сөз етіп отырған  PR-компанияны жүр-
гізу бағытында RAСE: R (research) жүйесі пай-
даланылады – бұл  міндетті қойып,  талдау 
үшін қолданылады; A (action) – негізгі бағ дар-
ламаны жасайды және   тұжырымдаманы қолда-
нады; С (communication) – негіз етілген мақсаттарға 
қол жеткізу үшін  өзара қарым-қатынастық 
байланыстардың өзіндік маңызы бар; Е (evolution) 
– бұл кері байланысты жүзеге асыру жолдары бола-

ды, негізгі нәтижелер қорытындыланып, түзетулер 
енгізу жұмысы осында жасалады.

Сөз етіп отырған PR-технологияларының  
түрлері туралы айтатын болсақ,  әлемдік 
PR-компаниялар жүргізу бағытында  үнемі 
қолданылатын дәстүрлі PR-технологиялар 
қолданысқа енген: олар бәрімізге мәлім үгіт-
насихат жұмысы; промоушн (promotion) – 
жүргізілетін жұмысқа байланысты қоғамдық 
пікірдің маңыздылығы; паблисити (publicity) 
– ұсынылатын жұмысқа сәйкес  БАҚ-та дұрыс, 
қажетті  ақпараттың пайда болуын қамтамасыз 
ету, ақпарат туралы  халықты хабардар ету 
(public information), медиарилейшн (media 
relation) – қандай да бір саяси әрекеттерге  
ақпараттық қолдау көрсету; технологияның 
тағы бір түрі басын айналдыру (brainwashing) – 
адам санасына әсер етудің қарқынды түрлерінің 
бірі болып саналады; қажетті ақпаратты тарату 
бағытындағы жұмыстар.  Біздің тақырыбымызда 
қолданылатын дағдарысты технологияларға 
тоқталатын болсақ  – бұл  кейін шегінер 
жолды алдын ала ойластырып, күтілетін 
дағдарысты жағдайды әдейі ұйымдастырады. 
Осы дағдарыстың  нәтижесінде, сонымен қатар  
ақпаратты тез және  оңайлатылған  тәртіпте 
жүргізу кезінде қандай да  бір қиындық  туындай-
ды. Осыған байланысты көптеген   көзқарастар 
мен құндылықтар қайта қарастырылып,  соның 
нәтижесіне орай  басқа  құндылықтар жүйесін 
енгізу оңай жүзеге асады.

Қазақстанда қоғаммен байланыс – PR сала-
сы он шақты  жыл бұрын  пайда болып, жүйеге 
енгізіле бастады. Айтылған уақыттың ішінде  
қоғамның  PR-ға қатынасы үнемі өзгеріп отырды, 
оның себебі  оның мақсаттары мен міндеттерін 
түсіну түсініксіз болғандықтан, үнемі 
кедергілерге тап болып отырды. Ол көбінесе 
жарнамамен анықталып берілді. Кейінірек, оның 
ұстанған мақсаттары  қарапайым анықтамамен 
толықтырылды:   жарнама үшін – «сатып алу 
немесе сатып алмау» негізгі мақсат болса,  PR 
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үшін  – «ұнату немесе ұнатпау» деген қағида  
арасындағы айырмашылық анықтала түсті. 

Дәл қазіргі уақытта, сарапшылардың айтуы бой-
ынша, қазақстандық PR үш түрге бөлінетіні белгілі: 
бизнес PR, саяси және әлеуметтік. Саяси және 
әлеуметтік  PR аналиктердің пікірінше кеш дамып 
отырғаны белгілі.  Соңғы уақытта қазақстандық 
саясаткерлер Ресейдің немесе Украинаның сая-
си технологтарының көмегіне көп көңіл бөлетіні 
туралы пікір қалыптасқан. Әлеуметтік PR-ға 
тоқталсақ,  бұл қызмет түрі негізінен  БӘЖ-дің 
(бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі) дамуы-
на тікелей  байланысты. Дегенмен оны әлі де 
жетілдіру керектігі анық. Негізінен іскерлік PR, 
сондай-ақ бүгінгі күні отандық бизнестегі PR 
рөлінің қандай  екеніне назар аудару басты бағыт 
болып табылады:  маңызды бәсекелес тік-бизнес 
беделін құрастыру құралы екендігі даусыз (Хро-
мова,  1994).

Материалдар мен ғылыми тәсілдер

Автор осы мақаланы жазу барысында 30-ға 
жуық әдебиеттерді пайдаланып, сонымен қатар, 
5 электронды ресурсты зерттеп, белгілі бір 
қорытынды тұжырым жасағанын ұсынып отыр. 
Әдебиеттер пайдалану барысында шетелдік 
авторлардың еңбектеріне шолу жасады, соның 
ішінде И.В. Алешина, Е.Н. Асеева, П.В. Асеев, 
Д.С. Бадалов, Ю.К. Баженов, Е.В. Васькин, Ба-
тра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид,  
А. Болт, Дж. Гордон, Федько В.П.М., М.Н. Ха-
ладжан, P.O. Халвина, А. Хоскинг, JI.H. Хромо-
ва, В.П. Шейное  сияқты шетелдік ғалымдардың 
еңбектеріне сүйене отырып, Қазақтандағы 
жарнаманың  шет елдермен салыстырмалы түрде 
даму ерекшеліктерін анықтады.

Әдебиетке шолу

Осы мақаланы жазу барысында, пайда-
ланылған әдебиеттер тек ағылшын тіліндегі 
ғалымдардың тұжырымдарына сүйеніп қана 
қоймай, орыс тілді  ғалымдардың қоғаммен 
байланыстың (PR) нарықта даму ерекшеліктері 
туралы анықтамаларын салыстырмалы түрде 
қарастырыла отырып, өзіндік тұжырым жа-
салды. Соның ішінде, М.Н. Халаджан, Н. Чер-
нов, Е.В. Ромат, Д.В. Сендеров, С. Веселов, 
шет елдік ғалымдардан Дж. Браччи, Г. Майер,  
В.Ф. Месси, С.А. Грейсер, Дж.Р. Эванс,  
Б. Бер ман, еңбектеріне  аса мән беріліп зерттеу 
жұмысына қолданылды.

Негізгі бөлім. Ойталқы

Public Relations (PR) – қоғаммен байла-
ныс  ақпараттық кеңістіктегі объектіні (компа-
нияны немесе жеке  тұлғаны) және оның жеке 
ерекшеліктерін оқшаулауды қамтамасыз ететін 
байланыс жүйесі болып табылады.

PR-қызметтерін ұсынатын компаниялардың 
санын нақты бағалау  қиынық тудырады. Себебі,  
жарнамалық агенттіктер, әртүрлі газеттердің 
редакциялық кеңестері мұны істеуге тырысып 
жатқандықтан, оны нақты есептеу мүмкін емес. 
Мақаланы жазу үстінде жүргізілген зерттеу 
жұмыстарына сәйкес  Қазақстандағы  қоғамдық 
қатынас саласындағы мамандандырылған  таны-
мал агенттіктердің жетеуінің жұмысын ұсынып 
отырмын. «Ренессанс», «Промо-топтық ком-
муникация (PCG)», «PR-Менеджмент», «Star 
Media & Ogilvy», «East Point», «Media Systems» 
және «Public Relations & Promotion Central Asia». 
Бұл агенттіктердің  барлығы Алматыда жұмыс 
істейді, PR-қызметтері олардың қызметінің  
50%-ынан аспайтындығын баспа беттерінен 
байқадық (analitika.kz, 2017).

Негізінен әртүрлі коммуникацияларды пай-
далану барысында нәтижені  қалай және қашан 
көруге болады деген  мәселе туындайтыны 
анық. Қажетті  жобаға қоғамдық қатынастардың 
тиімділігін дәлелдеудің өзіндік қиындықтары бо-
латыны да жасырын емес. Мысалы, жаңа банктік 
қызметті енгізу туралы баспасөз мәслихатын  
ұйымдастыруда  газеттер мен журналдардағы, 
телевизиялық ақпараттар, радиодағы жаңа-
лықтар, интернет-порталдардағы хабарлар, бұ-
қа  ралық ақпарат құралдарының басқа да түрі-
леріндегі хабарлармен салыстыра отырып, соны-
мен қатар басқалардың  позицияларын, белгілі 
бір аудиторияның әлеуметтік құрамын ескере 
отырып мұқият қадағалаған жақсы нәтиже 
берері сөзсіз. Кейде қандай да бір  дерек  алу 
үшін  социологиялық зерттеулер қажет болады, 
тіпті  қаражат болмаған жағдайда  сауалнама 
жүргізілетінін де білеміз. Міне, осындай сәттерде   
PR жобасының  тиімділігін байқауға  болады. 
Жұмыс барысында  фирмалар мен БАҚ-пен бай-
ланыс  маңызды, себебі уақтылы хабардар болып 
отыруға  мүмкіндік береді, түсініспеушілік  пен 
қате идеялардың пайда болуына жол бермейді. 
Қандай жарнама болмасын   ұсынылған баспа 
жарнамасының тарифтері бойынша бағаланып, 
мүмкіндігінше  тегін жарнамаға теңестірілгенде  
PR-дің маңыздылығы, қызметі  дұрыс түсін ді-
ріліп, жүзеге асуы маңызды болып табылады. 
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Сонымен қатар жарнама жарнама берушімен 
бақыланып,  ұсынылған басылымдар редакция-
ланатын болса, қажетті жағдайда қысқартылса, 
сондай-ақ қайта  толықтырылып жазылса,  
жарнамалық қызмет қайта қарастырылуы ке-
рек  (almau.edu.kz, 2017).  Қандай да бір кәсіп-
орынның дамуын қарастыруда,  керісінше, ол 
кәсіпорынның жұмысынан бас тартуы үшін жур-
налистер  БАҚ-тағы ақпаратты жариялай оты-
рып, тәжірибені оңтайландыра алады. Алайда  
бұқаралық ақпарат құралдарымен айтарлықтай  
байланыс жасалмай, газеттер-журналдардағы 
жазбалар, радио және теледидардағы, әртүрлі 
веб-сайттардағы қате жазылған, зерттелмеген, 
нақты көз жеткізілмеген  сенімсіз ақпараттар бо-
латын болса, ол  үлкен қателікке әкелуі мүмкін. 
Ал  бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз бай-
ланыс  PR жобасын тиімді  пайдалану арқылы 
жүзеге асырылған әр жоба  міндетті түрде 
талапқа сай бағаланатыны анық. Ұсынылған  
науқандардың нәтижелері дұрыс бағалануы аса 
маңызды. Мәселен, егер бірнеше ай көлемінде 
жұртшылықпен жол қозғалысы қауіпсіздігі бой-
ынша жұмыс жүргізіліп, осы уақыт ішінде зардап 
шеккендердің саны азаятын болса, іс-әрекет сәтті 
өтті деп есептеледі. Алайда жол қозғалысындағы 
келеңсіз жағдайлардың  санын төмендетуге 
басқа факторлар, мысалы,  ауа-райының өзгеруі 
де өз әсерін тигізіп, нәтиже беруі мүмкін.  Бұл 
жағдай   PR әсерінің нәтижелерін саралаудың  
оңай еместігін  көрсетеді.  PR мен жарнама-
ны шатастырмаған жөн, бірақ  қазақстандық 
ұйымдардың қызметінде екеуінің қызметіне 
бірдей қарау жиі кездесіп жатады.  PR-ды жар-
намалау (медиа, таныстырылымдар, байқаулар) 
мақсаттарында пайдалану жағдайлары болып 
тұрады. Қазақстанның мемлекеттік және ком-
мер циялық құрылымдарының көптеген бас-
шылары PR-ды уәждеме жасау, сұраныс пен 
қызығушылықты жоғарылату, имиджді нығайту 
үшін қолданады. Дегенмен, олардың көбі кей-
де мұндай мәселелерді шешудің табысы ұзақ 
мерзімді және көп сатылы болуына  тәуелді 
екеніне мән бере бермейді. Қазіргі уақытта PR-
ды қолданудың негізгі бөлігі ақпараттық саясатқа 
бағытталғандықтан оның ұзақ мерзімді көздеуі –  
қажеттілік. Стратегияның ұзақ мерзімді маңызды 
бөлігі  өздігінен немесе біржолғы әрекеттермен 
нақтыланады (eaca.eu., 2017).

Осы бағыттағы еңбектермен таныса отырып, 
Роджер Хайвуд ұсынған тұжырымдамаға сәйкес 
тиімділікті төмендегі жолмен қалыптастыруға 
болатынына көз жеткіздім:

1. Тиімділікті арттыру. Жоспарланған мате-
риалдық және уақытқа қатысты мүмкін діктер 
бойынша әрекет ету.

2. Даңқ. Ұйымның белгілі бір аудиториялар 
арасында танымалдығының артуына байланыс-
ты шаралар.

3. Ұстамдылық. Көрермендердің ұйымға де-
ген көзқарастарын өзгерту қажеттілігі.

4. Жарықтандыру. Іс-шараларды бұқаралық 
ақпарат құралдарында жазу деңгейі мен 
ерекшелігін ескеру. 

5. Ұстаным. Нарықтағы бәсекелестерге 
қабілеттілікті арттыру.

6. Кері байланыс. PR-науқанының нәтиже-
сінде алынған өтініштердің санына қарай 
жүргізілетін жұмыс.

7. Акция бағасы. Инвестордың компанияға 
салған ақшасы.

8. Сату. Сатудың немесе бағаның тек қана 
қоғамдық қатынастармен байланысты өзге-
рістерінің нәтижесі (Хэйвуд Р. 1999).

Сөз етілген тақырыпты зерттеу үстінде  
мен мақаламды жазуда ерекше көңіл бөлгенім 
белоруссиялық  социолог және психолог  
В.П. Шайновтың «әсер етудің нысаналы көр-
сет кіштері» атты қағидатты ұстанатыны бол-
ды. Социологтың ұсынып отырған қағидасы 
зерт теушінің қажетті деп ұсынған шешімдерді 
қабылдауын жақсарту  үшін өзіндік әсерін тигізеді, 
сонымен қатар шешімнің  әлсіз жақтарын, негізгі 
қажеттіліктерін, мүмкіндіктерін айқын, нақты, 
анық береді (Мурашко, 2001).

Негізінен тақырыпты зерделеушілер басқа 
қарапайым және күрделі нұсқаларын ұсынады. 
Бағалауды бәсекелестердің нәтижелерімен салыс-
тыру кезінде  PR-стратегиясының тәсіл де рін пай-
далану өз нәтижесін көрсетеді. Мысалы, нау қан 
бәсекелестердің  саны бойынша шығарылады 
делік, бірақ олардың саны көп болған жағдайда,  
аз қаражат жұмсау арқылы жақсы нәтижелерге 
жету керектігін  ескеру ма ңызды болып саналмақ. 
Қазақстандық PR  ел дегі экономикалық, саяси 
және әлеумет тік құрылымға байланысты  өзге 
елдерден  ай тар лықтай ерекшеленеді. Беделді 
PR агент тіктердің тұтынушылары ретінде ірі 
шетелдік ұйымдар саналады (Эванс, 1990). 
Олар дың көпшілігі  PR-әрекеттерін жүргізуде 
шетелдік мамандардың ұсыныстарына жүгіне 
отырып,  ұлттық ерекшеліктерді есепке алмай-
тын болса, сәтсіз іс болуы мүмкін. Сондықтан 
ұлттық ерекшеліктердің қамтылуына мән беріл-
гені дұрыс. 

Көп жағдайда PR қызметін  жоспарлау мен 
жүзеге асыру барысында қажетті мәселелерге 
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қатысты ұйымдастырушылар-қатысушылар, 
ком  мер циялық сектор және мемлекеттік сектор 
арасында келіспеушіліктер мен қайшылықтар  
туындауы мүмкін. PR-трафикті жоспарлау 
кезінде қоғамдағы  оқиғаларға назар аударудың 
да  қажеттілігі бар (Халвина, 1993). Белгілі 
мақ саттар қойылғаннан кейін халықтың өсу  
жағдайы, психологиялық ерекшеліктері, ұлттық 
құндылықтары, өмір сүру салты, нанам-сенімдері 
бәрі зерттеліп, қандай да бір мақсатқа негізделіп, 
ақпарат көздерімен мұқият қарастырылуы керек. 

PR құралдарын білу әртүрлі  салалардағы 
мамандықтың кәсіби құзыреттілігін шыңдайды, 
себебі PR – белсенді түрде дамып келе жатқан, 
компания мен қоғамның барлық топтары 
арасындағы қарым-қатынасты жақсарту бойын-
ша табысты іс-әрекеттер деуге болады.

Маркетингтік қызметтің  маңызды құрамдас 
бөліктерінің бірі жарнама болып табыла-
ды. Жарнама – әлеуметтік-экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени дамудың маңызды 
факторы. Жарнама жеке тұлғалармен байланыс 
ор натуға бағытталады.  Жарнама өнеркәсібі 
бұқа ралық ақпарат құралдарына: газеттер мен 
теле дидарларға, жарнама агенттіктеріне және 
түрлі деңгейдегі мамандарға – суретшілер, ко-
пирайтерлер, кино және бейне индустриясының 
қызметкерлері үшін пайдалы. 

Бүгінде PR жұмысын онтайландыру 
мақсатында осы саладағылар тұтынушылардың 
мүмкіндігіне қарай бірнеше негізгі топтарға 
бөліп көрсетеді. Алғашқы  топқа негізінен 
қоғамдық қатынастардың маңызды екенін 
түсінетін, сондай-ақ өздерінің іс-тәжірибесінде 
PR ұстанымдарын  белсенді түрде  қолдануды 
мақсат ететін  компаниялар кіре алады (Хоскинг, 
1993). Әрине, бұл компаниялардың  PR құрылымы 
және белгілі бір өзіндік бейне қалыптастыратын 
бағыттағы жұмыстары болады. Бұл топты мұнай-
газ секторы, банктер, FMCG  компанияларының 
бірқатар кәсіпорындары құрайды.

 Ал екінші топ PR-дың өзектілігін түсінетін 
тұтынушылар болып табылады. Алайда  олар 
қолдану дағдыларын жетік меңгермеген, сондай-
ақ коммуникацияларды құру тетіктерін де  
түсіне бермейді. Мұндай компаниялар тартым-
ды имиджді жасауға мүдделі, бірақ ашық түрде 
жариялауға дайын болмайды. Егер компанияны 
ізденімпаз және құзыретті көшбасшы басқарса, 
оның бәсекелестік артықшылықтары айқын бо-
латыны анық (Федько, 1994).

Соңғы үшінші топ – өздерінің қызметінде PR-
ды  пайдаланбайтын компаниялар. Олар кәсіби 

емес агенттіктердің кінәсінен пайда болатын «PR  
аллергиясы» себебінен жұмыстың тиімділігіне 
сене бермейді (Шудсон, 1985). Өкінішке орай, 
бұл синдром тіпті өте ірі кәсіпорындарда да 
орын алып жататыны белгілі. 

Жалпы алғанда PR-агенттіктердің клиенттері 
арасында екінші топтағы компаниялар ба-
сым. Өйткені көптеген компаниялардың PR 
бюджеттері салыстырмалы түрде өсуде. Осыған 
орай  PR қызметтері отандық компанияларда  
сұранысқа ие болып отыр, бұл  PR-дің  біртіндеп 
«өсіп келе жатқанын» көрсетеді. Сарапшылар PR 
нарығына үлкен мүмкіндіктер беретін оң фак-
торлар ретінде қор биржасының («Қазақмыс», 
«Қазақалтын», «IPO», т.б.)  дамуын атайды.  

Соңғы кездері Қазақстандық пиар нарығында 
тұтынушылардың  санын көбейту, олардың 
клиенттік базасын ұлғайту және көрсетілетін 
қызметтердің сапасын жақсарту бойынша 
айтарлықтай өзгерістер болуда. Дегенмен, 
түбегейлі өзгеріс туралы әңгімелеуге әлі ерте-
рек, себебі нарық өзі қалыптасу сатысында екені 
тағы да белгілі. Елімізде кәсіпорындар көбінесе 
негізінен  бірдей өнім түрлерін ұсынады. Бұдан 
басқа, жарнамалық және маркетингтік агенттіктер 
БАҚ-та ақылы материалдарды орналастыру 
үшін, PR қызметтерін шектейді (Раджив, 1998). 
Агенттік көбінесе тұтынушы компанияның 
бәсекелестік артықшылықтарын сауатты түрде 
анықтай алмағандықтан қиындықтар кездеседі. 
Егер компаниялар имидждік диагностиканы 
кәсіби түрде жүргізіп, PR құралдарын тиімді 
ұсынатын болса, клиент агенттіктің өзіне ғана 
емес, PR-технологияларының тиімділігі де арта 
түсер еді (Никосия, 1974).

Екінші жағынан, PR-қызметтерінің сапалық 
мәселесі клиенттік компания қызметтерінің 
жеткіліксіздігіне алып келері сөзсіз. Олардың 
басым көпшілігі PR-қызметінде кешенді тәсілдің 
маңыздылығын білмейді және  PR стратегия-
сын толық түсіне бермейді. Жалпы алғанда PR 
жобаларының барлығының  дерлік   қаржысы 
аз болады, сондықтан да  бұқаралық ақпарат 
көздерінде  материалдарды ақылы орналастыру 
тікелей  PR  жобаларымен байланыстырылады. 

Қазіргі таңда қазақстандық PR нарығын 
негізінен жалпылама тұрғыда алғанда  100 мил-
лион долларға жетуі мүмкін деп алатын болсақ,   
бұл көрсеткіш Ресейде 500 миллион доллар 
көлемінде болуы мүмкін. Сонымен қатар, 
отандық PR-мен айналысушылар  нарықтың 
ресейлік және  халықаралық  қызметтердің  
сұранысқа ие екендігіне қарамастан, өздерінің 
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жұмыстарына сұраныс болып, оның артатынына 
сенеді (Халаджан, 1994). Осы бағытта маман-
дар нарыққа ұсынылатын  құрылымды өзгертуді 
мақсат етіп,  соған орай PR-қызметтері қандай да 
бір  тұтынушы компаниялардың қызметін артты-
рып, қоғаммен байланыс қызметін аутсорсингке 
көшіру қажеттігін ұсынады. 

Зерттеу бағытындағы жұмыстарды сара-
лай отырып, жарнаманың  ақпараттық, қарым-
қатынастық, өзіне тән ерекше құндылықтарды, 
өзіндік брендті, сонымен қатар  маркетингті, 
бұған қоса  басқа да қызметтерді қамтитын сала 
екені белгілі болды. Жалпы ақпарат көздерінен 
білгеніміздей   тұтынушыларға тауарлар және 
ұсынылатын  қызметтер жөнінде ақпараттарды 
таратуда   ғаламтор, радио, баспа, телефон 
және теледидар сияқты  БАҚ-ты қолдану   жыл-
дан жылға артып, өз нәтижесін көрсетіп келеді 
(Джонс, 1990). Бүгінде куә болып отырғандай, 
ақпараттық экономиканың даму кезеңінде 
негізінен  жарнама қызметі басқа  бәсекелестермен 
салыстырғанда өзінің тұтынушыларының 
қажет   тіліктерін  мүмкіндігінше толық немесе  
тиімді түрде қанағаттандырып, іске асаратыны 
анық (Болт, 1991). Бастысы жарнама нарығы 
ақпараттық және желілік технологиялардың 
қарқынды дамуының әсерінен, қоғамның  биз-
нес-үдерістерін ғаламторға  кіріктіруде  үнемі 
дамып отырғаны белгілі. Барлық ақпа раттар 
негізінде жарнама нарығы мөлшері, маңызы 
және бизнестегі  қатысушылардың жан-жақ-
ты лығымен, көптігімен  ерекшеленетіні де 
ғылыми еңбектерде көрсетілген (Кромер, 
1985).  Осы  нарық сипаттамалары ұсынылатын 
жарнамадағы қажетті  аспектілерді, соның 
ішінде жеке тоқталатын болсақ: жарнаманы 
қаржыландыру, жарнама агенттіктерінің қыз-
метін және  коммуникациялық құралдармен 
қамтамасыз етілген өнімнің негізгі санаттарын  
көрсете алады (Шейное, 2010). Жарнаманың 
ақпарат көзі ретіндегі жағымды әсерімен 
қатар ақпарат орналастырудың ақылы сипа ты, 
тұтынушылардың сенімін төмендету сипатын-
дағы  кемшіліктері де  бар екенін ұмытпаған 
жөн.  Бұл көбінесе тұтынушылар үшін нақты 
жағдайдың бұрмалануына әкеледі және дұ рыс 
шешім қабылдауды қиындата түседі. Нәтиже-
сінде, тұтынушылардың  жарнамаға деген 
сенімінің төмендеуі байқалады, бұл жарна-
ма берушілердің тұтынушылармен қарым-
қатынасына тікелей байланысты болады (Чер-
нов, 1997).

Жалпы PR-ды дамытуға кедергі келтіретін 
факторлар – бұқаралық ақпарат құралдарында 
қазіргі уақытта жүріп жатқан үдерістер. Яғни, 
мемлекет тарапынан бұқаралық ақпарат 
құралдарын бақылауды күшейту (Уэллс, 1999).

Тәуелсіз сарапшылардың айтуынша, бұқа-
ралық ақпарат құралдарын капиталданды-
ру әлі де төмен деңгейде болып тұр. Олар қор 
нарығына кірмейді, олардың меншік құрылымы 
ашық емес, ал дамыған елдерде БАҚ-тың кіріс 
көздері жарнама, жазылымдар (абоненттік 
төлемдер) және бөлшек сатылымы  болып та-
былады (Бадалов, 1997). Бюджетті толықтыру 
үдерісі  өнім (газет, журнал, радио станция не-
месе телеарна) аудиторияның қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын жағдайда ғана жүзеге асады. 
Әрине ол үшін үнемі сапасын жақсартуға, жаңа 
шешімдер мен материалдарды ұсынуға арналған 
технологияларды іздеу керек (Майер, 1980).

Негізінен жарнама – қазіргі жағдайдағы 
әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени дамудың маңызды факторы. Бұл эконо-
ми калық кеңістіктің маңызды бөлігі және 
кәсіпкерлік қызметтің дамуына ықпал етеді. 
Бізде, Қазақстанда жарнама нарығы ұлттық 
экономиканың дамушы сегменті ретінде қарас-
тыралады (Гусеев, 2001). Біз сөз еткен жар-
нама нарығы жарнама берушілерге және 
жар нама қызметтеріне жарнамалық дистри-
бьюторлардың қажеттілігін қамтамасыз ететін 
және қанағаттандыратын экономиканың жеке 
секторы болып табылады.

Бүгінгі нарықта жарнама қызметін дұрыс 
жолға қоюдың басты қажеттіліктері:

• қатысушы тұлғалардың өзіндік эконо ми-
калық еркіндігі болуы маңызды;

• ұсынылатын жарнама  қызметтерінің  
қажетілік нысанына  тоқталу; 

• жарнаманы ұсынатын тұлғалардың санына 
мән беру;

• жарнамалық  нарықтың өсу мүмкіндігіне 
сай   инфрақұрылым мүмкіндіктерін ескеру;

•  жарнама нарығына байланысты заңнамаға 
сүйену.

Қазіргі уақытта жарнаманың негізгі  сег мент-
тері ретінде төмендегілерді атап өтуге болады:

–  алдымен теледидарлық жарнама нарығы-
ның орны ерекше; 

– сонан кейін радио жарнама нарығының ор-
нын көрсетуге болады;

– жарнамалық баспа нарығының да өзіндік 
орны бар деп айта аламыз;
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– бұл көрсетілген жарнамаларға қоса сыртқы 
жарнаманың, автокөліктердегі жарнаманың 
және де ғаламтор – жарнама нарығының да осы 
саладағы өзіндік орны айқын (Шейное, 2010).

Тақырып аясында сөз қозғалғанда жарна-
ма нарығының құрылымы негізінен алдағы 
қатысушыларды қамтитынын байқадық:

• сөз етілген жарнама нарығындағы тұжы-
рымдаманы  жасайтын шығармашылық тұлғалар  
белгілі бір идеяға бағытталған мазмұндық  жар-
наманы құруды мақсат етуі шарт, яғни қандай да 
бір жарнама жасаушы өндіріс – бейне түсіретін 
болса,  мүмкіндігінше макеттерді алдын ала ба-
сып шығаруды жоспарласа  немесе дайындай-
тын болса  – аталған шараларды басқа қосалқы 
мердігер компаниялар жүзеге асыруға ұсыныс 
жасай алады;

• сонымен қатар ұсынылатын жарнамаға 
байланысты  бұқаралық ақпарат көздерінде  
жарнамаға ұсынылатын  материалдарды  орна-
ластырып,  содан кейін  тұтынушының атынан 
жарнаманы  сатып алу жоспары әзірленуі қажет;

• жалпы жарнама нарығындағы маркетинг-
тік қарым-қатынас  түрлері бойынша арнайы 
дайын далған мамандардың (тікелей және 
интербелсенді  маркетинг, PR, насихат жұмыс-
тарын жүргізу) осы  саладағы жұмыстарды  
дамыта отырып, жүзеге асыруды қолға алу 
барысындағы жұмыстармен бағаланады. Бұл 
қызмет негізінен  шығармашылық жарнама 
қызметкерлерімен бірлесе жасалады.

Мәліметтерді сараптай отырып, ондағы де-
ректерге  көз жүгіртсек,  медиа-сатушылар бұқа-
ралық ақпарат құралдары есебінен  жарнама 
кеңістігін, жарнама өнімдерін   жарнама және 
баспа компанияларын сатуға мүмкіндіктері бар  
(Браччи, 1998).

Жалпы жарнама өнімдерін өндірушілер - 
жарнама медиасы  арқылы белгілі бір  ортаға  
керекті  ақпаратты жеткізіп, ұсынатын  жарнама 
өнімдерінің дистрибьюторлары болып табылып, 
сол бағытта жұмыс жасайтыны мәлім.

Кейіннен жарнама бағытында  ақпараттық 
технологияларды қолдануға, жетілдіруге, жар-
на малық қызметтерді өндірушілердің техни-
калық мүмкіндіктерін кеңейтуде, сондай-ақ 
клиенттердің жарнамасын арттыруда айтар-
лықтай  өзгерістер болуда. Еліміздегі  отандық 
жарнама нарығында ұсынылған барлық  өзге-
ріс тер ғаламдық  жарнама нарығындағы  
даму үдерістерімен  тікелей   байланысты бо-
лып табылады. Бізде Қазақстанның жарнама 
нарығын жетілдіруде көптеген ауыз толтырып 

айтарлықтай  өзгерістер болып жатқанымен,  
барлық салада жарнама қызметтерін  өндірушілер 
мен тапсырыс берушілердің  белсенділігін 
көтеру, қалыптастыру басты назарда болу 
қажеттігі түсінікті. Яғни, келесі жұмыстар осы 
бағытта қолға алынуы қажет. Мысалы,  осындан 
біраз жылдар бұрын, атап айтсақ, 1990 жылы 
жарнаманың ЖІӨ-дегі негізгі үлесі 0,2%-ды 
ғана құрады, бұл уақытта  дамыған елдердегі  
нарық үлесінің көлемдірек болғанын, яғни, атап 
көрсетсек  3%-ды құрағанын зерттеу барысын-
да  тақырыпқа байланысты жазылған еңбектерде 
көрсетілгені байқалды  (Баженов, 1998).

Тағы бір айта кететін мәселе, республикалық, 
сонымен қатар тіптен  жергілікті БАҚ-тағы ішкі 
жарнамалардың өзі әлі де   шетелдік жарна-
маларға  еліктеп, соларға тәуелділік  болып 
отырғанын да жасыруға болмайды. Тақырып 
аясында зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 
байқалғандай, жарнамалық нарықта  теледи-
дар мен баспасөздің  басымдылығын – 58% 
және 25% деп көрсетсе болады. Бұл көрсеткіш  
2008 жылы 80%-ға дейін жоғарыласа,  2014 
жылы – 79%-ды құрағаны туралы деректер бар.  
Аталған көрсеткіштер бойынша 2008 жылы 
сыртқы жарнама және радио жарнаманың  үлесі  
17%-ды,  2014 жылы 18%-ды көрсеткені туралы 
мағлұматтар беріледі (Шатерникова, 2017). Бұл 
көрсеткіштерге көз жүгіртсек, жарнама  ор на-
ластырудағы баспасөз үлесінің негізінен  тұрақты 
түрде  төмендеуі анық көрініп тұр. Осы аралықта 
телекомпанияның жарнамалық хабарлар тарату 
арналарының құрылымы пайда болды десек бола-
ды. Бұл көбінесе теледидар жарнамаларының са-
лыстырмалы түрде жоғары бағалануымен тікелей 
байланысты екені де даусыз.

Қорытынды  бөлім

Қорыта айтқанда, Қазақстандағы жарна-
ма нарығының құрылымы өзгеріссіз қалды. 
Зерттеулерге сәйкес, барлық салаларда, 
атап айтқанда, сыртқы жарнама және радио 
сегментінде жарнамалық қызметтердің баяу-
лауы байқалады (Бэнкс, 1986). Жарнама үшін 
баспа басылымдарының қажеттілігі төмендеп, 
жарнама берушілер үшін  мүмкіндіктер көбеюде. 
Бүгінде  мақсатты тұтынушылармен тікелей бай-
ланыстарды дамытуға себеп болатын дәстүрлі 
бұқаралық ақпарат құралдарын интернет 
желісіне беру мәселесі өзекті болып қала береді. 
Жалпы жарнама нарығындағы негізгі үрдістерге 
мән беретін болсақ, бүгінгі  жарнама беруші 
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тұлғалар  жарнама  арналары мен  тасымалдау-
шыларын таңдауда  мұқият қарап, дұрыс шешім 
қабылдағаны жөн. Бір жағынан, бұл қаржы ресур-
старын оңтайлы пайдаланумен байланысты, ал 
екінші жағынан, мақсатты аудиторияларға әсер 
етудің тиімділігін арттыруға үлкен мүмкіндік бо-
лады (Ромат Е.В., Сендеров Д.В., 2013).

Жалпы алғанда,  FMCG компанияларының, 
ұялы байланыс операторларының, тұрмыстық 
техника нарығының қатысушыларының, бөл-
шек саудагерлерінің өзіндік жарнамалық шығын-
дарын оңтайландыру және сандық жарнамалық 
шығындарды арттыру – өзекті мәселелердің бірі. 
Негізінен Қазақстанда интернет-жарнаманың ең 
танымал түрлері контекстік жарнама, әлеуметтік 
желілердегі жарнама және онлайн бейне жар-
нама болып табылады  (i-news.kz, 2017). Кез 
келген компаниялар ақысыз трафикті алуға ты-
рысады. Бәрімізге белгілі тегін трафик көздері – 
тақырыптық блог немесе веб-сайт, бір беттік веб-
сайт, YouTube арнасы, SEO, әлеуметтік желілердегі 
қоғамдастық, форумдар, пікірлер және т.б. Тегін 
трафик көздерімен қоса, ақылы трафик көздеріне 
негізінен мақсатты жарнама, бүгінде кеңінен 
қолданылатын электронды пошта тарату, соны-
мен қатар баннерлік жарнама мен плакат жарна-
малары, сонымен қатар бүгінде танымалдыққа 
ие  интернет-ресурстардағы жарнамаларды атап 
көрсетуге болады (Команор, 1967).

Шындығында  маркетинг пен жарнама са-
ласында аналитикалық жұмыстың ауқымын 
арттыру, интернет-маркетинг және онлайн-жар-
нама зерттеулерінің белсенділігін көтеру, жар-
нама қызметінде негізінен  қатысушы тараптың 
ғылыми-зерттеу қызметі, сонымен қатар  жарна-
маны жетілдіру бағытына қосқан үлесін бағалау 
мүмкіндіктері басты  назарда болуы тиіс (Крейн, 
1972). Осы тақырыпты зерттеуде негізінен 
жарнама нарығының даму барысын талдауда  
аймақтық жарнама нарығының мүмкіндіктері, 

құндылықтары,  ақпараттық технологияларды 
таратуы және де  баға беру ерекшеліктері мен 
жарнамалық нарықтың  тиімділігін анықтауға 
басты назар аударылып, жұмыстар жүргізілді 
(Алпысбаева, 1997) .

Жарнама нарығының дамуы туралы 
пікір  таластар, жарнамалық нарықтың жеке 
сегменттері оның дамуының  басым бағыттарын 
қалыптастырады деуге болады (Алешина, 1997). 
Атап айтқанда,  қазіргі заманғы өнімдер мен тех-
нологияларды жарнамалау үрдісінде қоғамның 
мүдделерін қанағаттандыратын өнімдерді 
таңдау аса  маңызды болмақ. Кез келген жар-
нама  қоғамдағы міндеттерімен, өздеріне тән 
қасиеттерімен ерекшеленеді. Қай жарнама бол-
сын адамға қызмет ететіні анық. Оны жасайтын 
адам екені тағы мәлім.  Готфрид Келлер «Өзі 
тіршілік етіп отырған қоғамды терең түсінетін 
адам – нағыз білімді адам», – деп, өз қоғамын 
көркейткісі келетін адам туралы айтса керек.  
Әрбір адам қандай да бір іс үшін туатыны да 
белгілі. Жер басып жүрген әр адамның қоғамда 
ғана емес, өмірде де өз міндеттері бар. Енде-
ше, қоғам – көпқырлы, күрделі объект, ерекше 
құбылыс. Қоғаммен байланыс орнату қызметі 
қашанда құнды болатыны түсінікті.

Дамудың тұрақты құндылықтарын тарататын 
ұлттық сәйкестікті сақтауға мән беру,  дамыған 
елдердің құндылықтары мен өмір салтын на-
сихаттайтын жарнамалардың бақылап отыру 
қажеттігіне ерекше көңіл бөлген дұрыс. 

Қорытындылай келе, медиа саласының 
тиімді дамуы әрі пиар мамандарының жемісті 
қызметі үшін түрлі PR-тиімділігін орынды 
қолдану негізгі шарттың бірі болып табылады. 
Түрлі саладағы сан алуан қызметті жарнама 
арқылы бір арнаға тоғыстыратын қоғаммен бай-
ланыс маманының жеткілікті деңгейде шебер 
болуы да отандық жарнама нарығының даму 
стратегиясына игі ықпал жасайтыны анық. 

Әдебиеттер

Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Из-
дательство «ГНОМ - ПРЕСС», 1997. – 256 с.

Алпысбаева С.Н. Региональный рынок: закономерности формирования и развития. Алматы: Гылым, 1997. – 243  с.
Асеева Е.Н., Асеев П.В. Рекламная кампания. – М.: ПРИОР; СТИКС, 1997. – 111 с. 
Бадалов Д.С. Саморегулирование реклама: европейский подход / Рекламный мир. 1997. – № 8-9 (59).
Баженов Ю.К., Васькин Е.В. Организация рекламы в магазине: учеб.-практич. пособие. – М., 1998.
Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А. Рекламный менеджмент. – К.: Издательский дом «Вильяме», 1999. 

– 784  с.
Болт, Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом // «Экономика», 1991.
Браччи Дж. Современная информация и телекоммуникационные технологии//Вопросы экономики. 1998. – № 2.



PR-дың тиімділігін оңтайландыру және Қазақстандағы жарнама нарығының даму ерекшеліктері

© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 52

Бэнкс С. Межнациональный анализ расходов на рекламу: 1968 -1979 // Вестник рекламы. – 1986. – № 4-5.
Веселов С. Достоверность и качество информации при работе на российском рынке рекламы//Рекламный мир. 1997. – 

№10 (60).
Гусеев К. А. Связи с общественностью в экономике. – СПб., 2001. – 56-б.
Джонс Дж. П. Расходы на рекламу: сохранение доли на рынке // Harvard Vusiness Review. 1990. – №1-2.
Команор В.С., Уилсон Т.А. Реклама, структура и эффективность рынка // Обзор экономики и статистики. 1967. – № 11.
Крейн Э. Маркетинговые коммуникации. 2-е изд. – Нью-Йорк: Wiley, 1972.
Кромер Ф.Дж. Сколько рекламы достаточно? // ANA Media Worschop. – 1985. 27 февраля.
Майер Дж. Г., Месси В.Ф., Грейсер С.А., Маркетинговые исследования и развитие знаний. Энглвудские Утесы, Нью-

Джерси: Прентис Холл, 1980.
Майкл Шудсон, Реклама, Непростое Убеждение. Нью-Йорк: Основные книги, 1985.
Никосия Ф.М. Реклама, Управление обществом: точка зрения бизнеса. Нью-Йорк: McGraw-Hill, 1974116. «ЖЕЛТЫЕ 

СТРАНИЦЫ КАЗАКСТАНА 1996-97» (Индустриально-коммерческий справочник). – Алматы, 1997.
Ромат Е.В., Сендеров Д.В. Реклама: Учебник для вузов. 8-е изд. Стандарт третьего поколения. / Е.В. Ромат., Д.В. Сен-

деров. 2013. – СПб.: Питер, – 512 с.
Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. 736 с. 
Федько В.П. Упаковка и маркировка. – М.: «Экспертное бюро – М», «Издательство ПРИОР», 1998. – 240 с.
Халаджан М.Н. Искусство коммерческой рекламы. – М., 1994.
Халвина P.O. Современный рынок. Правила игры. – М.: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1993.
Хоскинг А. Курс предпринимательства. – М., 1993.
Хромова JI.H. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика: Настольная книга делового человека менеджера 

и бизнесмена. – Петрозаводск: Фолиум, 1994. – 312 с. 
Хэйвуд Р. Всео Public Relations. – М., 1999. – 46 р.
Чернов Н. Эффективность рекламы фирмы/УРекламный мир. 1997. –№ 12 (62).
Шейное В.П. Пиар «белый» и «черный». Технология скрытого управления людьми. – М., 2010. – 27 б.
Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1990.

Электронды ресурстар:

Industry as a partner for sustainable development. European Association of Communications Agencies (EACA) World 
Federation of Advertisers (WFA). [Электронный ресурс]. – 2017 – URL: http://eaca.eu/ (1.11.2017) 

Казахстан: реклама в Интернете до и после появления СРАсетей. [электронный ресурс]. – 2017 – URL: https://i-news.kz/
news/2017/09/27/8623400kazahstan_reklama_v_internete_do_i_posle.html (дата обращения: 11.2017)

Текущие тенденции на рекламном рынке. – Алматы, ақпан  2015. анализа [Электронный ресурс]. – – URL: http://www.
analitika.kz/images/EkonomikaMalika /random-150226222907-conversion-gate02.pdf.( 03.11.2017)

Шатерникова А. Как цифровые технологии меняют рекламный рынок Казахстана. Forbes, 21 ноября [Электронный 
ресурс]. – 2017 – URL: https://forbes. kz/finances/advertising/onlayn_nastupaet_2_1511192958  (дата обращения: 1.11.2017)

Экономико-статистический анализ рекламной деятельности в Казахстане и перспективы развития информационных 
услуг. – Алматы: Учреждение Центр экономичекой конъюнктуры и анализа [Электронный ресурс]. – – URL: http://www.
almau.edu.kz/upload/pdf ( 03.11.2017)

References

Aleshına I.V. Pablık Rıleıshnz dlıa menedjerov ı marketerov. (Public Relations for managers and marketers  ) M.: Assotsıatsııa 
avtorov ı ızdateleı «Tandem», Izdatelstvo «GNOM - PRESS», 1997. – 256. 

Alpysbaeva S.N. Regıonalnyı rynok: zakonomernostı formırovanııa ı razvıtııa. (Regional market: regularities of formation and 
development  ) Almaty: Gylym, 1997. – 243. 

Aseeva E.N., Aseev P.V. Reklamnaıa kampanııa.  (Advertising campaign )M.: PRIOR; STIKS, 1997. – 111. 
Badalov D.S. Samoregýlırovanıe reklama: evropeıskıı podhod/ÝReklamnyı mır. (Self-Regulation of advertising: a European 

approach/Advertising world.)1997. – № 8-9 (59)
Bajenov Iý.K., Vaskın E.V. Organızatsııa reklamy v magazıne(Organization of advertising in the store) Ýcheb. -praktıch. 

Posobıe. – M., 1998.
Batra Radjıv, Maıers Djon Dj., Aaker Devıd A. Reklamnyı menedjment (Advertising management ) Izdatelskıı dom «Vılıame», 

1999. – 784 
Bolt, Gordon Dj. Praktıcheskoe rýkovodstvo po ýpravlenııý sbytom: «Ekonomıka», (Practical guide to sales management: 

“Economics”   ) 1991
Brachchı Dj. Sovremennaıa ınformatsııa ı telekommýnıkatsıonnye tehnologıı//Voprosy ekonomıkı. (Modern information and 

communication technologies//problems of Economics   )1998. – № 2.
Benks S. Mejnatsıonalnyı analız rashodov na reklamý: (International analysis of advertising spending  )1968 -1979 // Vestnık 

reklamy. – 1986.



М. Жетпісбаева, К. Мамырова, А. Өтемісқызы

© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 53

Veselov S. Dostovernost ı kachestvo ınformatsıı prı rabote na rossııskom rynke reklamy//Reklamnyı mır. (Reliability and quality 
of information when working in the Russian advertising market/ / Advertising world) 1997. – №10 (60)

Gýseev K. A. Svıazı s obestvennostıý v ekonomıke. (Public Relations in the economy) – SPb., 2001. – 56-b.
Djons Dj. P. Rashody na reklamý: sohranenıe dolı na rynke (Spending on advertising: maintaining market share  ) // Harvard 

Vusiness Review. 1990. 
Komanor V.S., Ýılson T.A. Reklama, strýktýra ı effektıvnost rynka // Obzor ekonomıkı ı statıstıkı.( Advertising, structure and 

efficiency of the market / / Review of Economics and statistics) 1967. – № 11
Kreın E. Marketıngovye kommýnıkatsıı.  (Marketing communications)2-e ızd. – Nıý-Iork: Wiley, 1972.
Kromer F.Dj. Skolko reklamy dostatochno?  (How much advertising is enough? ) // ANA Media Worschop. –1985. 27 fevralıa.
Maıer Dj. G., Messı V.F., Greıser S.A., Marketıngovye ıssledovanııa ı razvıtıe znanıı. (Marketing research and knowledge 

development ) Englvýdskıe Ýtesy, Nıý-Djersı: Prentıs Holl, 1980.
Maıkl Shýdson, Reklama, Neprostoe Ýbejdenıe. (Advertising, Not An Easy Persuasion)Nıý-Iork: Osnovnye knıgı, 1985.
Nıkosııa F.M. Reklama, Ýpravlenıe obestvom: tochka zrenııa bıznesa. (Advertising, management of society: the point of view 

of business) Nıý-Iork: McGraw-Hill, 1974116. «JELTYE STRANITsY KAZAKSTANA 1996-97» (Indýstrıalno -kommercheskıı 
spravochnık). – Almaty, 1997.

Romat E.V., Senderov D.V. Reklama: Ýchebnık dlıa výzov. (Advertising) 8-e ızd. Standart tretego pokolenııa. / E.V Romat., 
D.V Senderov. 2013 – SPb.: Pıter, – 512 b.

Ýells Ý., Bernet Dj., Morıartı S. Reklama: prıntsıpy ı praktıka. (Advertising: principles and practice). – SPb.: ZAO «Izdatelstvo 
«Pıter», 1999. 736 

Fedko V.P. Ýpakovka ı markırovka. (Packaging and labeling)  M.: «Ekspertnoe bıýro - M», «Izdatelstvo PRIOR», 1998. –
Haladjan M.N. Iskýsstvo kommercheskoı reklamy.  (The art of commercial advertising). –M., 1994.
Halvına P.O. Sovremennyı rynok. Pravıla ıgry. (The Modern market. Game rules). – M.: Assotsıatsııa «Gýmanıtarnoe znanıe», 

1993.
Hoskıng A. Kýrs predprınımatelstva. (Course of business). – M., 1993.
Hromova JI.H. Reklamnaıa deıatelnost: ıskýsstvo, teorııa, praktıka: Nastolnaıa knıga delovogo cheloveka menedjera ı 

bıznesmena. (Advertising activity: art, theory, practice: business man Manager and businessman) -Petrozavodsk: Folıým, 1994. – 
312 

Heıvýd R. Vse o Public Relations.( All about Public Relations). – M., 1999. – 46-b.
Chernov N. Effektıvnost reklamy fırmy/ÝReklamnyı mır. (The effectiveness of brand advertising/Advertising  world) 1997. – 

№ 12 (62).
Sheınoe V.P. Pıar «belyı» ı «chernyı». Tehnologııa skrytogo ýpravlenııa lıýdmı. (Technology of hidden management of people) 

– M., 2010.      
Evans Dj.R., Berman B. Marketıng (Marketing)Per. s angl. – M.: Ekonomıka, 1990.

Electronic bibliography:

Ekonomıko-statıstıcheskıı analız reklamnoı deıatelnostı v Kazahstane ı perspektıvy razvıtııa ınformatsıonnyh ýslýg. – Almaty: 
Ýchrejdenıe Tsentr ekonomıchekoı konıýnktýry ı analıza [Elektronnyı resýrs]. – – URL: http://www.almau.edu.kz/upload/pdf ( 
03.11.2017)

Industry as a partner for sustainable development .European Association of Communications Agencies (EACA) World 
Federation of Advertisers (WFA). [Elektronnyı resýrs]. – 2017 – URL: http://eaca.eu/ (1.11.2017) 

Kazahstan: reklama v Internete do ı posle poıavlenııa SRAseteı. [elektronnyı resýrs]. – 2017 – URL: https://i-news.kz/news/20
17/09/27/8623400kazahstan_reklama_v_internete_do_i_posle.html (data obraenııa: 11.2017)

Shaternıkova A. Kak tsıfrovye tehnologıı menıaıýt reklamnyı rynok Kazahstana. Forbes, 21 noıabrıa [Elektronnyı resýrs]. – 
2017 – URL: https://forbes. kz/finances/advertising/onlayn_nastupaet_2_1511192958  (data obraenııa: 1.11.2017)

Tekýıe tendentsıı na reklamnom rynke. – Almaty, aqpan  2015. analıza [Elektronnyı resýrs]. – – URL: http://www.nalitika.kz/
images/EkonomikaMalika /random-150226222907-conversion-gate02.pdf.( 03.11.2017)



© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 54

ISSN 1563-0242, еISSN 2617-7978                       Хабаршы. Журналистика сериясы. №1 (55) 2020                      https://bulletin-journalism.kaznu.kz 

IRSTI 81:001.4 https://doi.org/10.26577/HJ.2020.v55.i1.06

N.A. Utemgaliyeva1 , S.B. Bektemirova2 , N.P. Saparkhojayeva3 ,  
L.P. Noda4 , G.T. Maikotova5

Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty
1email: nassikhat.utemgaliyeva@gmail.com

2email: saule.bektemirova77@gmail.com
3email:nurgul.saparkhojayeva@gmail.com

4email: noda.larysa@gmail.com
5 email: maikotova.040571@mail.ru

THE FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF ACADEMIC TERMINOLOGY

This article is devoted to the academic terms of higher education of the Republic of Kazakhstan.The 
purpose of the given article is to show the formation and development of academic terminology based 
on the terms in the official documents of two universities of Kazakhstan. The academic terms were re-
trieved from the Academic Policy, Academic Calendar, Academic Transcript, Individual Education Plan 
of Al-Farabi Kazakh National University and Satbayev Kazakh National Technical Research University. 
The academic terminology of higher education is constantly in change due to the circumstances sur-
rounding the development of human life. The formation of terms used in a certain sphere of human 
activities reflects the development of the society. The value of this study is that the academic terms in 
this article are divided into academic terminology of Latin origin, i.e. academic terms, which have Latin 
roots, academic terminology of the period before joining the Bologna process, and academic terminol-
ogy of the Bologna process. The scientific and practical significance of the study is that the processes 
of globalization, the Bologna process, exchange programmes, etc. are leading to the formation of single 
space in education system of not only Kazakhstan, but other countries as well. The practical significance 
of the work results is that the research of this topic is helpful for students and professors, who participate 
in exchange and academic mobility programmes. There has been little research on this particular topic 
and the research in this article triggers deeper investigation with more valuable results in linguistics and 
lexicography in the future.

Key words: terminology,academic terminology, Bologna process, formation, development, aca-
demic mobility.
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Академиялық терминологияның қалыптасуы мен дамуы

Мақалада Қазақстан Республикасы ЖОО академиялық терминдері қарастырылады. 
Мақаланың мақсаты – Қазақстанның екі университетінің ресми құжаттарындағы терминдер 
негізінде академиялық терминологияның қалыптасуы мен дамуын көрсету. Академиялық 
терминдер әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Қ.И. Сәтбаев атындағы 
Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің Академиялық саясатынан, Академиялық 
күнтізбесінен, Академиялық транскрипттен, Жеке оқу жоспарынан алынды. ЖОО академиялық 
терминологиясы адамзат өмірінің даму үдерісіне байланысты үнемі өзгерісте болады. Адамзат 
іс-әрекетінің белгілі бір саласында қолданылатын терминдердің қалыптасуы қоғам дамуының 
көрінісі болып табылады. 
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Зерттеудің құндылығы академиялық терминдердің латын тілінен шыққан, яғни, негізі 
латын тілінде жатқан академиялық терминдер, Болон үдерісіне дейінгі кезеңдегі академиялық 
терминдер және Болон үдерісінің академиялық терминдері болып бөлінуі. Зерттеудің ғылыми 
және практикалық өзектілігі – жаһандану, Болон үдерісі, алмасу бағдарламалары және т.б. 
тек Қазақстанның ғана емес, сонымен қатар, өзге мемлекеттердің де білім жүйесінде біртұтас 
кеңістіктің қалыптасуына әкеле жатқандығы. Зерттеудің практикалық құндылығының нәтижелері 
алмасу және академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер мен оқытушылар 
үшін пайдалы. Бұл тақырып аясында зерттеу жұмысы өте аз жүргізілген, сондықтан мақалада 
жүргізілген зерттеу болашақта тіл білімі мен лексикография салаларында құндылығы мол нәтиже 
беретін терең зерттеулерге бастама болады. 

Түйін сөздер: терминология, академиялық терминология, Болон үдерісі, қалыптасу, даму, 
академиялық ұтқырлық. 
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Формирование и развитие академической терминологии

В данной статье рассматриваются академические термины высших учебных заведений 
Республики Казахстан. Целью данной статьи является показать формирование и развитие 
академической терминологии на основе официальных документов двух вузов Казахстана. 
Академические термины были получены из Академической политики, Академического календаря, 
Академического транскрипта, Индивидуального учебного плана Казахского национального 
университета имени аль-Фараби и Казахского национального технического исследовательского 
университета имени К.И. Сатпаева. Академическая терминология высших учебных заведений 
постоянно меняется в зависимости от обстоятельств, связанных с развитием человеческой жизни. 
Формирование терминов, используемых в определенной сфере человеческой деятельности, 
отражает развитие общества. Ценностью данного исследования является то, что академические 
термины в этой статье разделены на академическую терминологию латинского происхождения, 
то есть академические термины, которые имеют корни из латинского языка, академическую 
терминологию периода до присоединения к Болонскому процессу и академическую 
терминологию Болонского процесса. Научной и практической значимостью исследования 
является то, что процессы глобализации, Болонский процесс, программы обмена и т.д. приводят 
к формированию единого пространства в системе образования не только Казахстана, но и других 
стран. Практическое значение итогов работы состоит в том, что исследование этой темы полезно 
для студентов и преподавателей, которые участвуют в программах обмена и академической 
мобильности. Тема малоизученная и данное исследование инициирует более глубокий анализ с 
ценными результатами в лингвистике и лексикографии в будущем.

Ключевые слова: терминология, академическая терминология, Болонский процесс, 
формирование, развитие, академическая мобильность.   

Introduction

The appearance of academic terminology dates 
back to many centuries. For instance, the academic 
term academy (noun) is a gymnasium near Athens 
where Plato taught (E. Klein, 2003:4). Plato (428/427 
or 424/423 – 348/347 BC) was an Athenianphilosopher 
during the Classical period in Ancient Greece, founder 
of the Platonist school of thought, and the Academy, 
the first institution of higher learning in the Western 
world (https://en.wikipedia.org/wiki/Plato). Thus, 
based on these data it is easily seen that the formation 
of academic terminology commenced long ago.

However, if we speak about terminology in gen-
eral as a science of terms Alain Rey in his work called 
“Essays in Terminology” wrote that “whereas ‘term’ 
and its equivalents in other languages, is widely 
known, the notion of a ‘science of terms’ as distinct 
from a science of language, gained acceptance only in 
the second half of the eighteenth century. ‘Terminolo-
gie’ appears documented in German in the writings 
of a Professor of the Universities of Halle and Jena, 
Christian Gottfried Schütz (1747-1832); the adjective 
‘terminologisch’ dates from 1788.

Soon afterwards, from 1801 onwards, in Eng-
lish ‘terminology’ begins to compete with ‘nomen-
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Platonist
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clature’ which had come into the language in 1610. 
In 1801 terminologie is also documented in French, 
but in a book on neology by Sébastien Mercier, who 
speaks of “the abuse of incomprehensible terms”.

Literature Review

 The modern use of ‘term’ without negative con-
notations appears to have developed in England. 
William Whewell’s (1837) definition gave the word 
its scientific meaning, though its application still ap-
peared to be limited to a few fields of science only: 
“system of terms employed in the description of ob-
jects of natural history” (Rey A., 1995:15).

Terminologists A.V. Superanskaya, N.V. Podol-
skaya, N.V. Vasilyeva in their work called “General 
Terminology: Terminological activity” wrote that “In 
the days of ancient Greek philosophers, the concepts 
of term and terminology did not exist yet. Formulat-
ing their abstracts, the Greeks used the native words 
of their language, but gave some of them a more pre-
cise meaning. An example of such a specialized use of 
an ordinary word is the word “logos”. The most com-
mon meaning of the word λόγος is “word, speech”; 
deeper and more abstract meanings are “said; judg-
ment, position, formulation (in philosophy)”, etc. For 
ancient Greek philosophers “logos” is both an objec-
tively given content in which the mind must “give an 
account”, and this “reporting” activity of the mind 
itself. In this specialized meaning, the term “logos” 
was first used by Heraclitus (about 520 - about 460 
BC), who opposed it to the word “logos” as a worldly 
designation of the human word” (Superanskaya A.V. 
and etc., 2008:49-50).

Terminologists Golovin B.N. and Kobrin R.
Yu. wrote about the formation and development of 
Russian terminology as follows: “The history of 
terminology is directly related to the history of sci-
ence, technology, professional activity, culture and 
art. The development of agriculture, crafts, the ap-
pearance of the first manufactories, the development 
of technology and science led to the formation and 
development of Russian specially-professional and 
scientific terminology, to the formation in gram-
matical science of first views on the nature of terms 
and the place of terminology in the language system. 
Outstanding linguistic scientists, as it were, com-
bined two roles: a term-maker (the development of 
science required the creation of terminologies) and a 
terminologist (developing grammar science required 
an analysis of all aspects of the language). The ap-
pearance of new words, naming objects and facts 

of socio-professional activity, made both grammar 
scientists and professional specialists think about 
creating special vocabulary, including the names of 
objects of professional activity” (Golovin B.N. and 
Kobrin R.Yu., 1987: 23-24).

Materials and methods

 To gain the goal and objectives set in this article 
such methods as selection, systematization, collec-
tion, analysis, and descriptive method were used. 
The research materials are academic terms retrieved 
from the Academic Policy, Academic Calendar, 
Academic Transcript, Individual Education Plan of 
Al-Farabi Kazakh National University and Satbayev 
Kazakh National Technical Research University. 
Overall 1000 academic terms from the two universi-
ties were analyzed.

Scientific methodology

 The language and terms are of paramount im-
portance to all spheres of life. “Language is an es-
sential factor when international transactions take 
place, especially the terms used in the process of 
moving goods across borders. They belong to a spe-
cific terminology that every actor involved should 
manage, or at least be familiar with. Terminology is 
a transdisciplinary field of study dedicated mainly 
to developing agreements upon specialized lan-
guage in specialized communication. Issues con-
cerning definitions are central to terminology work. 
Definitions can be defined as the linguistic repre-
sentation of concepts. There are several ways of 
describing a concept. Terminology deals primarily 
with terms (designations), concepts and definitions” 
(Díaz Vásquez J.C. and Guerra Aranguren M.A., 
2019:640).

The research of academic terminology nowadays 
has become an extremely topical issue in linguistics 
not only in Kazakhstan but also in other countries. 
The topicality of this issue includes globalization, 
the Bologna process, different exchange programmes 
and international academic mobility. “Today, with the 
ripple effects of globalization, Bologna process, and 
increasing exchange programs, the issue of higher 
education terminology harmonization has gained 
vital significance. Due to the differences in national 
education systems, those who are not native speak-
ers of English but are educated in English have been 
experiencing a number of challenges regarding termi-
nology” (Serpil H. and etc., 2016:79).
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Since academic terminology is one of the 
branches of terminology, it has its own terms. 
The importance of learning correct terms is usu-
ally highlighted by researchers. “Learning correct 
terms is particularlyimportant, as they contribute 
to knowledge production and knowledge transfer 
in the specialized context” (Deniko R.V. and etc., 
2015:108).

Terminology is always in change and academic 
terminology is in change as well. “Terminology is 
the field of linguistics which is subject to foreign 
language influence and is in constant change. In 
spite of such difficulties linguists pay attention to 
term formation processes. It should be mentioned 

that studying the terminology of a foreign language 
is becoming more popular along with accelerated in-
dustrial growth all over the world” (KhorechkoU.V. 
and etc., 2015:44). 

Results and discussion: Academic terminology 
of the higher education programme of Kazakhstan 
can be divided into several groups: academic termi-
nology of Latin origin, academic terminology of the 
period before joining the Bologna process, academ-
ic terminology of the Bologna process. 

As a part of our research we decided to give the 
table of universities in Kazakhstan. There are 203 
universities (available at http://edu.resurs.kz/univer) 
in the Republic of Kazakhstan.

Aktau Aktobe Almaty Arkalyk

6 universities 9 universities 53 universitites 2 universitites

Caspian State University of 
Technologies and Engineer-
ing named after Sh. Yessenov 
(CSUTE)

Aktobe State Pedagogi-
cal Institute

Al-Farabi Kazakh Nation-
al University

Arkalyk State Pedagogical Insti-
tute named after I. Altynsarin

Mangistau University of Hu-
manities and Technology

K. Zhubanov Aktobe 
State University

Kazakh National Research 
Technical University after 
K.I. Satbayev

Karagandy Economic University 
of Kazpotrebsoyuz (branch)

Mangistau Institute “Bolashak” Aktobe University “Du-
nie”

Academy of Civil Aviation Karagandy

International Academy of La-
bour

Aktobe University 
named after S. Baishev

Academy of Design and 
Technology “Symbat”

11 universities

Kainar University Almaty Academy of 
Economics and Statistics 
(branch)

Academy of the National 
Security Committee of the 
Republic of Kazakhstan

Almaty Academy of Economics 
and Statistics (branch)

Central Asian University 
(branch)

T. Bigeldinov Military 
Institute of the Air De-
fence Forces

Almaty Academy Of The 
Ministry Of Internal Af-
fairs Of The Republic Of 
Kazakhstan

Humanitarian Institute named af-
ter D.A. Kunayev (branch)

Atyrau M. Ospanov West Ka-
zakhstan State Medical 
Academy

Academy of Border Ser-
vice of the National Secu-
rity Committee of the Re-
public of Kazakhstan

Kazakhstan Institute of Manage-
ment and Marketing (branch)

6 universities Kazakh-Russian Interna-
tional University

Almaty Academy of Eco-
nomics and Statistics

Karagandy Academy of the Min-
istry of Internal Affairs of the Re-
public of Kazakhstan

H. Dosmukhamedov Atyrau 
State University

University of Interna-
tional Business (branch)

Almaty Humanitarian-
Technical University

Karagandy State Medical Univer-
sity

 Atyrau Institute of Engineer-
ing and Humanities

Balkhash Almaty Technological 
University

Karagandy State Technical Uni-
versity

Atyrau Institute of Manage-
ment and Marketing

1 university Kazakh Medical Univer-
sity of Continuing Educa-
tion

Buketov Karagandy State Univer-
sity

http://edu.resurs.kz/univer
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Atyrau Institute of Oil and Gas Central Kazakhstan In-
stitute of Technology and 
Management

Almaty University of En-
ergy and Communication

Bolashak Karagandy University

T. Ryskulov Kazakh Economic 
University (branch)

Ekibastuz Almaty Branch of St. Pe-
tersburg University Hu-
manities of Trade Unions

Karagandy Economic University 
of Kazpotrebsoyuz

Central Asian University 
(branch)

1 university Almaty Management Uni-
versity (ALMA Univer-
sity)

International Business Academy

Kaskelen K.I. Satpayev Ekisbastuz 
Engineering and Techni-
cal Institute

International Business 
Academy

Central Kazakhstan Academy

1 university Kostanay Military Engineering In-
stitute of Radio Electron-
ics and Communications

Kyzylorda

Suleyman Demirel University 8 universities Military Institute of For-
eign Languages

9 universities

Kokshetau Almaty Academy of 
Economics and Statistics 
(branch)

Military Institute of the 
Kazakh Ground Forces

Akmeshit Humanitarian and Tech-
nical Institute

6 universities Karagandy Economic 
University of Kazpotreb-
soyuz (branch)

Eurasian Law Acade-
my named after D.A. Ku-
nayev

T. Ryskulov Kazakh Economic 
University (branch)

Kokshe Academy Kostanay Academy of 
the Ministry of Internal 
Affairs of the Republic 
of Kazakhstan

Eurasian Institute of Mar-
ket 

Kazakh-China Institute

Almaty Academy of Economics 
and Statistics (branch)

Kostanay State Pedagog-
ical Institute

Nur-Mubarak Egyptian 
University of Islamic Cul-
ture

Karagandy Economic University 
of Kazpotrebsoyuz (branch)

Sh. Ualikhanov Kokshetau State 
University

A. Baitursynov Kostanay 
State University

L.B. Goncharov Kazakh 
Road Academy

Kyzylorda Academy Seikhun

Kokshetau Institute of Econom-
ics and Management

Kostanay Engineering 
and Economics Univer-
sity

Kazakh Academy of 
Sports and Tourism

Kyzylorda Academic University 
of Economics, Ecology and Law

Kokshetau Technical Institute 
of Ministry of Emergency Mea-
sures

Kostanay Social Techni-
cal University named af-
ter Z. Aldamzhar

M. Tynyshbayev Kazakh 
Academy of Transport and 
Communication

Korkyt Ata Kyzylorda State Uni-
versity

Abay Myrzakhmetov Kokshet-
au University

University of Interna-
tional Business (branch)

Kazakh Academy of La-
bour and Social Relations

Kyzylorda Humanitarian Univer-
sity

Nur-Sultan Pavlodar Kazakh Leading Academy 
of Architecture and Civil 
Engineering

Bolashak University

18 universitites 10 universities T.K. Zhurgenov Kazakh 
National Academy of Arts

Rudniy

Academy of Public Administra-
tion under the President of the 
Republic of Kazakhstan

Almaty Academy of 
Economics and Statistics 
(branch)

Kurmangazy Kazakh Na-
tional Conservatoire

1 university

Financial Police Academy Innovative University of 
Eurasia

Kazakh State Women 
Pedagogical University

Rudniy Industrial Institute

https://en.wikipedia.org/wiki/Suleyman_Demirel_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_National_Academy_of_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_National_Academy_of_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Innovative_University_of_Eurasia
https://en.wikipedia.org/wiki/Innovative_University_of_Eurasia
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Almaty Academy of Economics 
and Statistics (branch)

Kazakh Institute of 
Law and International 
Relations (branch)

Kazakh Institute of Law 
and International Rela-
tions

Semey

Eurasian Humanities Institute T. Ryskulov Kazakh 
Economic University 
(branch)

Kazakh National Agrarian 
University

8 universities

L.N.Gumilyov Eurasian Nation-
al University

Karagandy Economic 
University of Kazpotreb-
soyuz (branch)

Asfendiyarov Kazakh Na-
tional Medical University

Semey State Medical Academy

S. Seifullin Kazakh Agrotechni-
cal University

Pavlodar State Pedagogi-
cal Institute

Abai Kazakh National 
Pedagogical University

Kazakh Humanitarian Law Inno-
vative University

Kazakh Humanitarian Law Uni-
versity

Pavlodar State Univer-
sity S. Toraigyrov

Kazakh University of 
Communications

Kazakhstan Innovative University

Kazakh National Academy of 
Music

Pavlodar Humanitarian 
and Law Institute

Kazakh-American Univer-
sity

Karagandy Economic University 
of Kazpotrebsoyuz (branch)

Kazakh University of Technol-
ogy and Business

Pavlodar Kazakh-Rus-
sian Institute (branch)

Kazakhstan Engineering-
Technological University

Semey State Pedagogical Institute

Kazakh University of Econom-
ics, Finance and International 
Trade

Tyumen State Oil and 
Gas University (branch)

Multidisciplinary Kazakh-
stan University “Parasat”

Shakerim Semey State University

Karagandy Economic Univer-
sity of Kazpotrebsoyuz (branch)

Petropavl Kazakhstan University 
“Alatau”

Kainar University

Astana Medical University 5 universities Kazakh Ablai Khan Uni-
versity of International 
Relations and World Lan-
guages

Central Asian University (branch)

Nazarbayev University Military Institute of 
the National Guard of 
the Republic of Kazakh-
stan

Kazakh-British Technical 
University

Stepnogorsk

National Defense University North Kazakhstan Juridi-
cal Academy

Kazakhstan-German Uni-
versity

1 university

Astana University NorthKazakhstan State 
University named after 
M. Kozybayev

Kazakhstan-Russian Med-
ical University

Almaty Academy of Economics 
and Statistics (branch)

Turan-Astana Uinversity North Kazakhstan Proj-
ect Institute

Caspian University Shymkent

University of International 
Business (branch)

Central Asian University 
(branch)

International IT Univer-
sity

17 universities

JSC “Financial Academy” Tekeli International Kazakh-
Turkish University named 
after Akhmet Yassawi 
(branch)

Academic Innovation University

Taldykorgan 1 university Te c h n i c a l - E c o n o m i c 
Academy Cinema and 
Television

Ulagat Academy

2 universities University of Central 
Asia

Kainar University Kazakhstan University of People’s 
Friendship
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Zhetysu State University named 
after I. Zhansugurov

Temirtau Turan University Almaty Academy of Economics 
and Statistics (branch)

Temirkazyk Institute 2 universities Narxoz University T. Ryskulov Kazakh Economic 
University (branch)

Taraz Kazakhstan-Russian In-
stitute (branch)

Almaty University Karagandy Economic University 
of Kazpotrebsoyuz (branch)

6 universities Karagandy State Indus-
trial University

University of Foreign 
Languages and Business 
Career

International Humanitarian Tech-
nical University

Almaty Academy of Economics 
and Statistics (branch)

Turkestan KIMEP University Miras University

Zhambyl Humanitarian and 
Technical University

1 university University of International 
Business

Otyrar University (Kazakh-Ara-
bic)

Taraz State Pedagogical Insti-
tute

International Kazakh-
Turkish University named 
after Akhmet Yassawi

Central Asian University University of International Busi-
ness (branch)

Taraz State University named 
after M.H. Dulati

Oral Oskemen Central Asian Humanitarian Eco-
nomic Institute

Taraz Innovative and Humani-
tarian University

8 universities 10 universities Shymkent Social Pedagogical 
University

Taraz Technical Institute Eurasian Academy Almaty Academy of Eco-
nomics and Statistics 
(branch)

Shymkent University

West Kazakhstan Hu-
manitarian Academy

D. Serikbaev East Ka-
zakhstan State Technical 
University

South Kazakhstan State Medical 
Academy

Zhangir-Khan West 
Kazakhstan Agricultural 
and Technical University

S. Amanzholov East Ka-
zakhstan State University

M.O. Auezov South Kazakhstan 
State University (SKSU)

M. Utemisov West Ka-
zakhstan State University

East Kazakhstan Regional 
University

M. Saparbayev South Kazakhstan 
Humanitarian Institute

West Kazakhstan Engi-
neering-Humanitarian 
University

Institute of State Admin-
istration of Moscow city 
(branch)

South Kazakhstan Pedagogical 
University

West Kazakhstan Inno-
vation and Technological 
University

Kazakh-American Free 
University

Zhezkazgan

Kazakhstan Institute of 
Information Technol-
ogy and Management 
(branch) 

Moscow State University 
of Economics (branch)

1 university

Oral Academy of Labour 
and Social Relations 
(branch)

Novosibirsk State Techni-
cal University (branch)

O.A. Baikonurov Zhezkazgan 
University

Tomsk Polytechnic Uni-
versity (branch)

University of International 
Business (branch)

https://en.wikipedia.org/wiki/Turan_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Narxoz_University
https://en.wikipedia.org/wiki/KIMEP_University
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https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Auezov_South_Kazakhstan_State_University&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Auezov_South_Kazakhstan_State_University&action=edit&redlink=1


N.A. Utemgaliyeva et al.

© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 61

The Latin language played great role in the for-
mation of academic terminology. For instance, the 
academic terms universityis derived from the Lat-
in universitas magistrorum et scholarium, which 
roughly means “community of teachers and schol-
ars”. The modern university system has roots in 
the European medieval university, which was cre-

ated in Italy and evolved from cathedral schools for 
the clergy during the High Middle Ages. The first 
universities in Europe with a form of corporate/guild 
structure were the University of Bologna (1088), 
the University of Paris (c.1150, later associated with 
the Sorbonne), and the University of Oxford (1167) 
(https://en.wikipedia.org/wiki/University).

Table 1 – Academic terms of Latin origin 

Academic terms Etymology of academic terms of 
Latin origin

The present meaning of academic terms

Curator (Latin cūrātōr, -ōrem, agent-noun f. 
cūrāre) manager, governor, spec. as 
member of an academic body

a teacher appointed to address issues of education, leisure 
activities, social conditions of students; it is possible to perform 
the functions of a curator and adviser one person

Curriculum (Latin curriculum) course of study or 
training

the subjects that students study at a particular school or college

Diploma (Latin diplōma) folded paper, letter 
of recommendation or conveying a 
license or privilege

a document showing that you have completed a course of study 
or part of your education

Dissertation (Latin dissertātiō(n-), f. dissertāre 
discuss, debate, frequent. of disserere 
treat, examine, discourse, f. dis- dis- 
ɪ+serere join, connect, join words in 
composition) discussion; spoken or 
(usu.) written discourse containing a 
discussion at length

scientific work, which is an independent study, in which theoretical 
principles are developed, the totality of which can be qualified 
as a new scientific achievement, or a scientific problem that has 
important socio-cultural or economic significance is solved, or 
scientifically based technical, economic or technological solutions 
are presented, the implementation of which makes a significant 
contribution to the development of the country’s economy

Seminar (Latin sēminārium) group of students 
meeting for systematic instruction

a small class at a university for discussion and research

Table 2 – Academic terminology of the period before joining the Bologna process

Academic terms The meaning of academic terms

Aspirantura one of the forms of training highly qualified personnel

Aspirant a person, who is studying postgraduate professional education 
(aspirantura)

Curator a university teacher to whom an academic group used to come for advice 
and help

Candidate junior scientific degree, as well as a person, who has this degree

Docent academic title and position of teachers of higher educational institutions 
(less often - employees of scientific institutions) performing the function 
of university lecturers or other pedagogical work of a comparable level; 
also the name of the post in higher education

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_university
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_school
https://en.wikipedia.org/wiki/Clergy
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Middle_Ages
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oxford
https://en.wikipedia.org/wiki/University
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Table 3 – Academic terminology of the Bologna process

Academic terms The meaning of academic terms

Academic hour a unit of measurement of the volume of training sessions or other types of 
academic work, 1 academic hour is 50 minutes, it is used in the preparation 
of the academic calendar (schedule of the educational process), the 
timetable of classes, when planning and accounting for the training 
material, as well as in planning the teaching load and accounting work of 
the teacher

Credit a unified unit for measuring the volume of scientific and (or) educational 
work (load) of the student and (or) teacher

Descriptors a description of the level and volume of knowledge, skills and competences 
acquired by students upon completion of the study of the educational 
program of the corresponding level (stage) of higher and postgraduate 
education, based on the learning outcomes, formed competencies and 
academic credits

Final Examination control of students’ academic achievements in order to assess the quality 
of their mastery of the discipline program carried out during the interim 
attestation in the form of an exam, if the discipline is studied over several 
academic periods, then the final control can be carried out on the part of the 
discipline studied in the given academic period

Undergraduate Study the level of higher education aimed at training personnel with the award 
of a “bachelor” degree in the relevant educational program with the 
obligatory mastering of at least 240 academic credits

Conclusion

The research of academic terminology of the 
higher education system of Kazakhstan, especially 
its formation and development lead to the profound 
insights into academic terminology. A thorough 
work with the etymological dictionaries gave an 
opportunity to reveal that most of academic terms 
used in the higher education programmes have Latin 

roots. The examples of such academic terms, which 
have origins from the Latin language, are university, 
dean, faculty, student, dissertation, doctor, etc. The 
research also shows that the academic terms have 
changed increasingly due to the Bologna process. 
Some terms became obsolete (aspirant, aspiran-
tura, curator) and were replaced by the new terms 
(PhD student, doctoral programme, adviser) of the 
Bologna process.  
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НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ И АБАЯ В МЕДИАРИТОРИКЕ XXI ВЕКА

Наступивший год проходит под знаком двух юбилеев — 1150-летия великого ученого 
и философа средневекового Востока Абу Насра аль-Фараби и 175-летия выдающегося 
казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. В фокусе научного наблюдения авторов 
статьи – формирование новой социально-культурной парадигмы. Современный медиадискурс 
признан учеными и общественными деятелями как главный культурообразующий фактор 
эпохи, требующий комплексного, полигуманитарного осмысления, что придает актуальность 
представленному исследованию. 

Целью настоящего исследования является установление механизма отражения культурного 
события с помощью инструментов медиариторики. Наследие аль-Фараби и Абая Кунанбайулы, 
чьи юбилейные даты отмечаются цивилизованным миром, приобретает многократный резонанс 
и современное звучание благодаря риторическому и информационному ресурсам.

Оригинальность исследовательского подхода заключается в двуедином составе объекта 
изучения: наследие великих гуманистов прошлого и специфика медиапространства настоящего. 
Медиариторика как дискурсивная практика обладает необходимым инструментом, который 
задействован в формировании медиакартины мира. Благодаря средствам масс-медиа 
общечеловеческие ценности в наследии великих гуманистов становятся доступными современным 
потребителям информации. Сами исторические личности воспринимаются в качестве медийных 
трансляторов достижений культуры и цивилизационных идей, одинаково значимых для мирового 
человеческого сообщества. 

В ходе наблюдения и применения научных методов авторы приходят к выводам: приемы 
медиариторики продуктивны в формировании современного культурно-политического контекста. 
Нравственные уроки великих гуманистов, представленные в формате событийного маркетинга, 
способствуют глубокому усвоению национальной истории. Риторическая апелляция к авторитету 
исторических личностей расставляет необходимые и своевременные акценты в соответствии с 
логикой современного культурно-политического контекста. 

Практическое значение итогов работы направлено на применение медиариторических 
приемов в гуманитарных науках, в профессиональной деятельности журналистов-практиков и 
общественных деятелей.

Ценность проведенного исследования заключается в обнаружении и комментировании 
механизма медиариторической техники, задействованной в формировании медиакартины мира.

Ключевые слова: медиариторика, медиапространство, медиадискурс, медиакартина мира, 
медийный феномен. 
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The legacy of al-Farabi and Abay in the media rhetoric  
of the twenty-first century

This year is marked by two anniversaries — the 1150th anniversary of the great scientist and philoso-
pher of the medieval East Abu Nasr al-Farabi and the 175th anniversary of the outstanding Kazakh poet 
and educator Abay Kunanbayuly. The authors ‘ scientific observation focuses on the formation of a new 
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socio-cultural paradigm. Modern mediadiscourse is recognized by scientists and public figures as the 
main cultural factor of the era, requiring a comprehensive, polyhumanistic understanding, which gives 
relevance to the presented study. 

The purpose of this study is to establish a mechanism for reflecting a cultural event using media 
rhetoric tools. The legacy of al-Farabi and Abay Kunanbayuly, whose anniversaries are celebrated by 
the civilized world, acquires multiple resonance and modern sound thanks to rhetorical and information 
resources.

The originality of the research approach lies in the two-fold composition of the object of study: the 
heritage of the great humanists of the past and the specificity of the media space of the present. Media 
rhetoric as a discursive practice has a necessary tool that is involved in the formation of the media picture 
of the world. Thanks to mass media, universal values in the heritage of great humanists become available 
to modern consumers of information. Historical figures themselves are perceived as media translators of 
cultural achievements and civilizational ideas that are equally important for the world human commu-
nity. In the course of observation and application of scientific methods, the authors come to the conclu-
sion that media rhetoric techniques are productive in the formation of the modern cultural and political 
context. Moral lessons of great humanists, presented in the format of event marketing, contribute to the 
deep assimilation of national history. A rhetorical appeal to the authority of historical figures places the 
necessary and timely accents in accordance with the logic of the modern cultural and political context. 

The practical significance of the results of the work is aimed at the use of media-rhetorical tech-
niques in the Humanities and in the professional activities of practical journalists and public figures.

The value of the study is to discover and comment on the mechanism of media rhetorical techniques 
involved in the formation of the media picture of the world.

Key words: media rhetoric, media space, media discourse, media picture of the world, media phe-
nomenon.
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ХХІ ғасырдағы медиариторикадағы әл-Фараби мен Абайдың мұрасы

Биылғы жылы еліміз ұлы ғалым, Шығыстың ортағасырлық философы Әбу Насыр әл-
Фарабидің 1150 жылдығын және көрнекті қазақ ақыны, ағартушысы Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығын атап өтуде. Мақала авторларының ғылыми бақылау фокусында – жаңа әлеуметтік-
мәдени парадигма қалыптастыру. Қазіргі медиадискурс ғалымдар мен қоғам қайраткерлерін 
дәуірдің негізгі мәдениет қалыптастырушы факторы ретінде таныта отырып, кешенді, 
полигуманитарлық ойлауды талап етеді, бұл зерттеудің өзектілігі болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты – медиариторика құралдарының көмегімен мәдени оқиғаны бейнелеу 
механизмін орнату болып табылады. Әл-Фараби мен Абай Құнанбайұлы мұралары мерейтойының 
өркениетті әлемде аталып өтуі, риторикалық және ақпараттық ресурстардың жетістігінің 
арқасында көп қайтара резонанс пен заманауи дыбысталуына ие болады. 

Зерттеу тәсілінің ерекшелігі зерттеу объектісінің екі бірдей құрамында: өткеннің ұлы 
гуманистерінің мұрасы және қазіргі медиакеңістіктің ерекшелігі. Медиариторика дискурстық 
тәжірибе ретінде әлемнің медиакартинасын қалыптастыруға тартылған қажетті құрал ретінде 
қарастырылады. 

Массмедиа құралдарының арқасында ұлы гуманистер мұрасындағы жалпы адамзаттық 
құндылықтар қазіргі заманғы ақпарат тұтынушыларына қолжетімді. Тарихи тұлғалардың өздері 
мәдениет жетістіктерінің медиалық трансляторы ретінде және өркениеттік идеялар мен әлемдік 
адам қоғамдастығы үшін бірдей маңызды қабылданады. 

Ғылыми әдістерді бақылау және қолдану барысында авторлардың тұжырымы: медиариторика 
тәсілдері қазіргі заманғы мәдени-саяси контексті қалыптастыруда тиімділігі. Оқиғалы маркетинг 
форматында ұсынылған ұлы гуманистердің адамгершілік сабақтары ұлттық тарихты терең 
меңгеруге ықпал етеді. Тарихи тұлғалардың беделіне риторикалық апелляция заманауи мәдени-
саяси контекст логикасына сәйкес қажетті және уақтылы екпін береді.

Жұмыс қорытындыларының практикалық маңызы гуманитарлық ғылымдарда және практик-
журналистер мен қоғам қайраткерлерінің кәсіби қызметінде медиариторлық тәсілдерді 
қолдануға бағытталған.

Жүргізілген зерттеудің құндылығы әлемнің медиакартинасын қалыптастыруға тартылған 
медиариторикалық техника механизмін анықтау және түсініктеме беру болып табылады.

Түйін сөздер: медиариторика, медиа кеңістік, медиадискурс, әлемнің медиакартинасы, 
медиалық феномен.
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Введение

Выбор темы отчасти обусловлен культурной 
и политической «повесткой дня»: юбилейными 
датами наступившего 2020-го года – 1150-летие 
великого ученого и философа средневеково-
го Востока Абу Насра Аль-Фараби и 175-летие 
выдающегося казахского поэта и просветителя 
Абая Кунанбайулы. Информационный повод 
рассматривается нами как ключевой элемент 
медиакоммуникации. В свою очередь, его репре-
зентация и актуализация происходят в формате 
медиаобщения при помощи медийных коммуни-
кативных универсалий. Обзор запланированных 
событий свидетельствует о придании им статуса 
специальных мероприятий, предусмотренных 
реестром PR-технологий, направленных на при-
влечение внимания массовой аудитории сред-
ствами масс-медиа. 

Актуальность темы продиктована всеобщим 
интересом к сфере различных дискурсивных 
практик, посредством которых формируется 
определенная картина мира в сознании массо-
вого адресата. Риторические техники в ситуа-
тивном контексте представляются актуальным 
полем изучения наиболее интенсивных форм пу-
бличного социокультурного взаимодействия по 
поводу самых острых проблем современности. 
Медиариторика – эффективная дискурсивная 
практика в процессе формирования медиакарти-
ны мира благодаря универсальному набору ри-
торических и информационных инструментов. 

Новизна и уникальность исследования опре-
делена двуединым составом объекта и предмета 
исследования: конкретное коммуникативное со-
бытие (юбилейные мероприятия) и медиарито-
рические приемы, с помощью которых инфор-
мация об этих мероприятиях становится  досто-
янием социума и воздействует на его сознание. 
В рамках статьи целью наблюдения является 
изучение механизма вовлечения наследия аль-
Фараби и Абая с помощью медиариторических 
приемов в культурное бытие человечества. Фор-
мулировка цели диктует первоочередные задачи: 
выявить принципы отбора событий и формы их 
подачи; с помощью каких риторических приемов 
информация становится достоянием потребите-
ля; диагностировать риторические возможности 
медиакультуры; определить национальный кон-
тент медиариторики.

В ходе решения поставленных задач были 
использованы соответствующие методы: опи-

сания и сравнения, сопоставительный анализ, 
критический дискурс-анализ; сравнительно-
исторический. Кросскультурный подход помог 
в формулировке рабочей гипотезы: личности ве-
ликих гуманистов человечества в современном 
медийном континууме приобретают свойства 
медийных феноменов; посредством медийных 
технологий преодолевается удаленность в про-
странстве и во времени, а значение их насле-
дие усваивается современными потребителями 
информации. Авторы настоящего исследования 
видят его значимость для выстраивания комму-
никативной диалоговой площадки в масштабах 
республики и мира, а также в концепции стра-
нового PR.

Медиакультура в интерпретации лингвистов, 
социологов, политологов, культурологов и пред-
ставителей других гуманитарных направлений 
чаще всего негативно оценивается как способ 
«навязывания» человеку нравственных, этиче-
ских и эстетических ценностей и норм поведе-
ния. Не вызывает сомнения тот факт, что культу-
ра «переходит» в разряд медиацентричных куль-
тур, уступая прежний литературоцентрический 
приоритет. В рамках научной статьи мы рас-
смотрим другой «сценарий», когда литератур-
ный факт, прибегая к приемам медиариторики, 
формирует высокие нравственные, этические и 
эстетические ценности и нормы поведения, по-
зитивно воздействуя на общественное сознание 
в условиях медиакоммуникации. 

Материалы и Методы

Междисциплинарный характер объекта и 
предмета исследования определил в качестве 
доминирующих методы: контент-анализ, си-
стемный, дискурсивный и культурологический. 
Изучение концептуальной стороны текстов мас-
совой информации направлено на выявление со-
отношения реальной действительности и ее ме-
диарепрезентаций. Механизмы медиариторики 
подверглись процедуре когнитивного анализа. 
Репрезентативный объем текстового материала 
был обработан с помощью контент-анализа.

Текстовым материалом послужили офици-
альные заявления, выступления в СМИ о плане 
празднования юбилейных дат, отчеты об уже 
проведенных мероприятиях и информация-ха-
рактеристика креативных форм их проведения. 
Юбилей как специальное событие в термино-
логии событийных коммуникаций имеет целью 
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вовлечение человека в культуру общности через 
организацию его действий и переживаний. Ил-
люстрацией этого положения является инфор-
мация в СМИ и на всех интернет-площадках 
об организации мероприятий, посвященных 
празднованию событий: от принятия общегосу-
дарственного Плана, определяющего сроки, по-
рядок, участников и статьи финансирования, до 
детального комментария его реализации.

Событийные коммуникации, к которым от-
носятся мероприятия в рамках юбилея, при-
знаны специалистами в сфере PR-технологий 
культурными универсалиями, обладают спо-
собностью организовывать и трансформиро-
вать виртуальную информационную среду. К 
примеру, исследователь А.П. Лебедева считает, 
что «коммуникационная сила специального со-
бытия сегодня используются как осознанный 
инструментарий воздействия на человека с 
целью его приобщения к идеям и ценностям». 
(Лебедева, 2013: 66). В терминологии ученого 
«организация события предполагает «запуск 
смысла» в публичное медийное пространство» 
(Лебедева, 2013: 67).

С этой позиции нами была изучена организа-
ция юбилейных событий, запротоколированная 
в государственном плане и озвученная на всех 
медиаплощадках. Также было отмечено, что ри-
торический ресурс, задействованный в новой 
ситуации с целью воздействия на общественное 
сознание, базируется на постулатах риторики 
Аристотеля, прежде всего, в части механизма ар-
гументации. (Аристотель, 1978). Приемы медиа-
риторики, выделенные в конкретных медийных 
практиках посредством медийных инструмен-
тов, обеспечивают риторическую организацию 
социального пространства и, соответственно, 
силу воздействия. 

Дискурсивные практики, использующие 
исторические фигуры национального контента, 
зарекомендовали свою продуктивность в сфере 
риторического взаимодействия. В нашем кон-
кретном случае выборка, сортировка и система-
тизация информации сопровождались описани-
ем процедур с учетом охвата и характеристики 
состава участников; анализ собранных данных 
производился с позиции результативности на-
учного подхода. При отборе исследовательского 
материала в эмпирическую базу входили факты 
и события, размещенные на различных офици-
альных интернет-ресурсах преимущественно 
новостного характера. Эксклюзивность сведе-

ний из разных медиаисточников и эксперимен-
тальный способ получения новых знаний гаран-
тировали уникальность объекта исследования. 

Ранее подобные исследовательские процеду-
ры не проводились. 

Научная методология

Исследовательские вопросы, в первую оче-
редь, касались содержания терминологического 
аппарата.  Медиапространство выступает объек-
том и предметом внимания ряда исследователей, 
т.к. представляет часть современного ему социу-
ма. Выбранный нами ракурс позволяет изучить 
такое свойство и, одновременно, функцию меди-
пространства как формирование новой системы 
ценностей. Через «продвижение» идейв опреде-
ленном смысле культовых фигур национальной 
истории медиапространство с помощью специ-
ального инструментария транслирует достиже-
ния культуры и формирует цивилизационный 
контекст современности. 

Под медиариторикой мы имеем в виду набор 
речевых коммуникативных стратегий и тактик, 
которые позволяют вступить в речевое взаимо-
действие всех «действующих лиц» современ-
ной истории и диагностировать риторические 
возможности медиакультуры в целом. Дискур-
сивные практики включают коммуникативные 
приемы, направленные на формирование социо-
культурной мировой архитектуры. В отличие от 
большинства исследователей мы не связываем 
данное понятие исключительно с политической 
коммуникацией, а рассматриваем кросскультур-
ный эффект фактов культурного быта и связан-
ных с ними событий: минуя политические раз-
ногласия, события подобного характера дают 
возможность разным культурам выстроить об-
щее культурное медиапространство. 

Взяв за основу содержание категории «ме-
диакартина мира», в формировании которой 
участвуют все действующие лица и персонажи 
человеческого сообщества, а также входящей в 
научный обиход категории «медиариторика», мы 
попытались апробировать на примерах конкрет-
ных медиасообщений результативность обозна-
ченного подхода.

Ознакомление с источниковедческой базой 
и информацией о характере и масштабах собы-
тий на предварительном этапе помогли очертить 
проблемную зону наблюдения, формат которой 
ранее не был заявлен в виде предмета научного 
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интереса. Изучение медиариторических прие-
мов, их описание и комментирование как эффек-
тивных дискурсивных практик ориентировано 
на получение ответов на вызовы меняющегося 
мира. Результативный этап нацелен на выработ-
ку новых позитивных смыслов-маркеров челове-
ческого существования. 

Обзор литературы
 
В ходе работы нами были изучены, проана-

лизированы и систематизированы по объекту и 
предмету исследования труды по схожей темати-
ке. Объем содержания понятия «медиариторика» 
дан в работах С. А Шомовой, которая связывает 
термин, прежде всего, с политической коммуни-
кацией и подробно останавливается на «медий-
ных способах передачи политического смысла» 
(Шомова, 2003: 51). И. В. Анненкова, рассма-
тривая основные направления медиариторики, 
приходит к важному заключению: современные 
СМИ являются не только «ретрансляторами тех 
ценностей, которые уже сложились и давно су-
ществуют в обществе, но и формируют опреде-
ленную ценностно-оценочную парадигму в со-
знании массового адресата». (Анненкова, 2012: 
8). Н. С. Болотнова выделяет четыре вида уни-
версалий в виде законов отражения информаци-
онного повода в медийном освещении (Болотно-
ва, 2018: 65). Объектом специального исследова-
ния О. В. Гришанина-Мошкина избирает рито-
рические проявления медиакоммуникативного 
контента, к которому относит  телевизионные 
передачи типа дискуссии, дебатов, полемики, 
круглого стола, онлайновые средства связи, ин-
терактивное телевидение и прочие. (Гришанина, 
2016: 65). Анализ конкретных СМИ с помощью 
медиариторических приемов в статье Т.В. Ско-
ковой служит иллюстрацией продуктивности 
анализируемой методики. (Скокова, 2019: 276).

В работах зарубежных авторов приоритет 
принадлежит исследованию медиакоммуника-
тивного контента представителями кембридж-
ской школы речевых актов, рассматривающими 
«риторику как органическую часть политики, 
явления, возникшего в рамках европейской ци-
вилизации» (Skinner, 2002: 176). Современному 
политику, чтобы быть услышанным и истолко-
ванным, не нужно быть оратором или златоу-
стом, все большее значение в публичном про-
странстве получает так называемая «риторика 
имиджа» (Barthes, 1977: 32-51). Разнообразные 

интеграционные механизмы, риторическая 
комбинаторика используемых речевых ситуа-
ций рассмотрены на примерах из современных 
средств массовой информации (Dryzek, 2010: 
327; Matheson, 2005.). Даниела Белла, амери-
канского политолога, социолога, экономиста 
интересуют тексты, продуцируемые Интернет и 
каналами мобильной связи. Ван Дейк (Van Dijk, 
1998) достаточно продуктивно использует муль-
тидисциплинарный подход. Fetzer A. рассма-
тривает кросскультурный аспект политического 
дискурса (Fetzer, 2007). Об изменении контекст 
политической аргументации в современных ме-
диа говорится в работах Nardis (Valentino, Nardis, 
2013). 

Van Zoonen убедительно доказывает, что 
размывание границы между политическим 
действием и развлечением происходит за счет 
опосредованного общения через медиаресурс 
(Van Zoonen, 2005). Аргументы, высказанные 
по определенному поводу для определенной ау-
дитории, могут быть по-новому истолкованы в 
ином контексте, – считает Antaki (Antaki, Leudar, 
1991: 468).

В изученных нами работах зарубежных спе-
циалистов медиакоммуникация рассматривается 
в виде политической аргументации, точнее кон-
текст, в котором она разворачивается, и эффек-
тивные конструкции для понимания смыслов 
политики. Институциональные и культурные ус-
ловия организации политического обсуждения 
представляют непреходящий интерес для боль-
шинства ученых (Finlayson, 2007; 2008). 

О новом этапе развития риторики с середины 
XX в. и создании пространства «риторической 
ситуации» говорится в работах Toulmin и Bitzer 
(Toulmin, 2003. The Uses of Argument. Cambridge: 
Cambridge University Press.   (Bitzer, 1998).

Обзор названных работ позволил утверж-
дать, что, во-первых, медиариторика набирает 
обороты как перспективная методика в работе 
с медиатекстом, а во-вторых, исследований, по-
добных нашему, ранее не проводилось.

Результаты и Обсуждение 

Проведенный обзор трудов зарубежных ав-
торов по исследуемой тематике помог составить 
круг проблем в сходных исследованиях, а также 
убедиться, что выбранный нами ракурс не пред-
ставлен в изученном нами массиве исследова-
тельских работ, а значит полученные результаты 
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призваны внести дополнительные научные све-
дения в общую исследовательскую картину.   

Полученные уже на первоначальном этапе 
результаты убедили нас в продуктивности вы-
бранного направления исследования. Этот вывод 
подтверждает предварительные замечания о том, 
что в организации мероприятий учитывались но-
вые реалии, воплотившиеся в новых приемах и 
способах представления информации и интер-
претации общественно значимых культурных 
событий. 

Один из самых распространенных риториче-
ских приемов в политическом контексте – апел-
ляция к авторитету. Бесспорным и бепрецедент-
ным представляется «исторический» авторитет 
личностей аль-Фараби и Абая в первую очередь, 
для казахской истории и современности. Практи-
чески в тексте всех медиасообщений эта мысль 
неоднократно и в разных контекстах продуци-
руется. В результате у потребителя информации 
формируется стереотип, связывающий имена 
аль-Фараби и Абая с историей и культурой сво-
его народа. Медиариторический посыл ориенти-
рован, во-первых, на осмысление современным 
поколением значения юбиляров в контексте мо-
дернизации нации, а, во-вторых, очерчивает про-
странственные координаты мировой культуры. 

Таким образом, в юбилейной коммуника-
тивной концепции имена аль-Фараби и Абая 
одновременно как источники и трансляторы 
нравственных ценностей ни у кого не вызывают  
сомнений. Отраженный в медийной оптике исто-
рико-культурный потенциал наследия великих 
гуманистов-философов находит адекватный от-
клик на современном витке человеческой циви-
лизации. 

В медиапосланиях многократно и на разных 
интернет-ресурсах «озвучивается» информация 
о проведении в течение года более 500 меропри-
ятий в честь юбиляров на международном (со-
вместно с общественными институтами миро-
вого уровня), республиканском и региональном 
уровнях. 

Назовем самые крупномасштабные события: 
Международные конференции «Наследие Абая и 
мировая духовность» (г. Семей) и «Абай и про-
блемы модернизации сознания»; Международ-
ный научный симпозиум под эгидой ЮНЕСКО, 
ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО «Аль-Фараби и мировая 
цивилизация»  (г. Нур-Султан). Казахстан стал 
инициатором Международного десятилетия 
сближения культур (2013-2022 гг.) в рамках Ор-
ганизации Объединённых Наций. По инициати-

ве Елбасы, в г. Алматы создан Международный 
центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

Для всех, получивших эту информацию, 
становится очевидным, во-первых, республи-
канский статус проводимых акций и форумов и, 
во-вторых, вовлеченность международного со-
общества в роли участника-партнера. 

Все собранные и обработанные сведения о 
поступающих медиасообщениях были систе-
матизированы в виде классификации празднич-
ных мероприятий в зависимости от выделенных 
нами критериев:

1) по масштабу проведения мероприятий: ре-
спубликанский – международный уровни.

Республиканский: стратегический нацио-
нальный проект «Культурное наследие»; обще-
республиканский план по подготовке и проведе-
нию юбилея; официальная церемония открытия 
юбилея Великого Абая; создание Центра Аль-
Фараби в КазНУ; музеефикация и реставрация 
Государственного историко-культурного и лите-
ратурно-мемориального музея-заповедника Абая 
«Жидебай-Борили»; создание цикла докумен-
тальных фильмов об ученом (КазНУ совместно 
с медиакомпаниями Голландии и Турции); разра-
ботка, внедрение и презентация в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке модели университета нового 
поколения – Университет 4.0. (КазНУ совместно 
с Альянсом цивилизаций ООН на основе идеи 
аль-Фараби о добродетельном обществе и кон-
цепции «al-Farabi University Smart City») и др.

Международный:
– проекты ЮНЕСКО: 1) поощрению куль-

турно-гуманитарного взаимодействия стран 
вдоль Шёлкового пути; 2) провозглашение 14 
января Всемирным днём логики как важной на-
учной дисциплины, в развитие которой большой 
вклад внёс Аль-Фараби;

– поддержка инициативы Казахстан, члена 
ООН по вопросам образования, науки и культу-
ры о включении в Реестр документального на-
следия «Память мира» имен юбиляров года;

– 40-я Генеральная конференция ЮНЕСКО 
(Париж); резолюция о включении в международ-
ный календарь памятных дат 1150-летия велико-
го ученого и философа средневекового Востока 
Абу Насра Аль-Фараби;

– согласно коллективному решению 193 го-
сударства-члены Организации, Секретариат 
ЮНЕСКО примут участие в праздновании ука-
занных юбилеев;

– мероприятия в музее Кембриджского уни-
верситета;
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– постановка оперы «Абай» в Большом теа-
тре в Москве.

2) по характеру мероприятий:
– общественно-значимые: проведение опро-

са среди клиентов и лидеров мнений по творче-
скому наследию поэта (проект ForteBankа);

– культурно-просветительские: арт-фести-
валь, ярмарки ремесленников, соревнования по 
национальным играм и праздничные концерты 
(Туркестанская область);

– научные форумы среди учебных и культур-
но-просветительских заведений;

– медийные проекты.
3) по продвижению, популяризации на-

следия юбиляров – в том числе популяризации 
нравственных ориентиров через массовое вовле-
чение молодежи – выделяются мероприятия:

– фестивали, биеннале, инсталляции, перфо-
мансы и иные креативные мероприятия;

– арт-фестиваль, ярмарки ремесленников, со-
ревнования по национальным играм,  концерты;

– брендбуки с единой символикой юбилеев;
– открытые уроки, конкурсы изложений и 

выразительного чтения произведений Абая;
– организация Всенародного диктанта «вели-

кий Абай – в сердце народа»;
– организация переводов трактатов средневе-

кового мыслителя на государственный и другие 
языки;

– разработка обучающих материалов для 
учебных заведений, а также научных и учебных 
изданий по философии, истории философии, 
восточной философии на казахском языке;

– ономастические предложения по наимено-
ванию проспектов и улиц городов Казахстана в 
честь юбиляров;

– установление памятников в Алматы и Тур-
кестане; в Сирии (информация о соглашении 
между правительствами Казахстана и Сирии о 
совместном возведении памятников);

– строительство мавзолея и Историко-куль-
турного центра Аль-Фараби в Дамаске;  

4) по развитию гражданских инициатив: с 
помощью популярных медиариторических при-
емов привлечение соответствующих целевых ау-
диторий:

– поэты, блогеры и медийные личности: 
флешмоб-челлендж: чтение стихов Абая;

– поэтическая эстафета: школьница Ляйлим 
Шамшырак – Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев; глава МОН Асхат Аймагамбетов, 
министр культуры и спорта Актоты Раимкулова 
и известный казахстанский певец Димаш Кудай-

берген (новость распространена по всем интер-
нет-ресурсам);

– хештеги в соцсетях: о проекте к 175-летию 
Абая Кунанбаева#Abai175 и #AbaiForte;

– выпуск ForteBankом «Календаря 2020 года» 
по мотивам «Қара сөз» Абая Кунанбаева в новом 
экофрендли-формате: синтез современной визу-
альной культуры и литературного наследия мыс-
лителя; подключение современных иллюстрато-
ров мира и с участием разработчиков мировых 
брендов (Disney) и известных звёзд спорта и се-
лебрети;

– выпуск ForteBankом в течение всего 2020 
года брендированной продукции (футболки, чех-
лы для смартфонов, экосумки, канцелярские то-
вары, портативные аккумуляторы и многое дру-
гое) с цитатами Абая (тиражирование).

5) мероприятия, направленные на закрепле-
ние знаковых дат в архитектурных объектах: раз-
работка и реализация street-art-объектов.

При всей условности составленной класси-
фикации она позволила авторам сформулиро-
вать ряд важных для подтверждения научной 
гипотезы выводов. Во-первых, медиаритори-
ка – технологически сложный и потенциально 
эффективный медиатор в широком социокуль-
турном смысле. Во-вторых, медиапослания воз-
действуют на аудиторию и последовательно кон-
струируют медийный образ, привлекательный 
для представителей разных целевых аудиторий 
в возрастном, социальном формате и в сообще-
ствах по интересам. В-третьих, формулировка 
медиаинформационных сообщений ориентиро-
вана на постановку и решение проблемных и 
остро актуальных для аудитории и каждого чело-
века проблем. И, наконец, в-четвертых, создание 
событийной ситуации основано на максимально 
приближенности к реальной жизненной среде и, 
одновременно, представляет виртуальную меди-
ареальность, в которой наследие исторических 
личностей и жизненные обстоятельства их био-
графии обретают новую перспективу.

Особый резонанс авторы ожидали получить 
как прогнозируемый результат по теме иссле-
дования. Точкой отсчета в нашей логике стало 
утверждение, что любая риторика национальна, 
потому что создается на определенном нацио-
нальном языке, а значит, в координатах тех цен-
ностей и оценок, которые присущи этой нации. 
В связи с этим нам важно было установить спо-
соб взаимодействия организации и проведения 
юбилейных мероприятий с продвижением на-
циональных ценностей в формировании медиа-
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реальности.  В ходе поступающей информации 
с помощью медиаинструментов были отмечены  
специфические особенности национальных ме-
диасистем и национального медиапространства. 

Этот результат нашел подтверждение в сле-
дущих формулировках медиасообщений:

– «имя Абу Насра аль-Фараби, становясь все 
более известным, тесно вплетается в контекст 
воспитания гуманистических ценностей казах-
станского общества, культуры толерантности 
и уважения традиций различных культур, что и 
по настоящее время является одним из гарантов 
стабильности полиэтнического и многоконфес-
сионального казахстанского общества»;

– «мы благодаря этим великим личностям 
доводим до мировой общественности, что в ка-
захской степи издавна развивались культура и 
наука, образование и литература. Для нас это не-
преходящая историческая ценность и большая 
ответственность»; «показатель нашей Независи-
мости, государственности и единства народа»;

– «со времён прохождения здесь Шёлково-
го пути и периода расцвета Золотой Орды наша 
страна регулярно становилась одним из важных 
в глобальном масштабе перекрёстков цивилиза-
ций и межкультурного диалога»;

– «принадлежавший благочестивому народу-
воину, тюркский разум всегда стремился к по-
знанию окружающего мира. Сегодня мы с боль-
шой гордостью заявляем, что наш народ славен 
не только бесчисленными воителями-батырами, 
грозными и могущественными правителями, но 
и талантливыми поэтами, и, конечно же, велики-
ми учеными, оставившими след в мировой науч-
ной мысли».

Эти и подобные медиазаявления в разных 
форматах и на разных публичных площадках и 
интернет-ресурсах «озвучиваются» официальны-
ми представителями государства, авторитетными 
политологами и общественными деятелями.

Среди риторических приемов, продуктивных 
в медиапространстве, мы отметили следующие:

– риторические формулы-заявления;
Например: «Казахстанский челлендж #Abai 

175: завоевывает мир»; «Воистину, велик и раз-
нообразен Тюркский Мир!» 

– прием многократного повтора, соответ-
ствующего в медийном глоссарии принципу ти-
ражирования.

Свойственная СМИ тенденция к тиражиро-
ванию цитат как готовых знаков применительно 
к рассматриваемой культурной ситуации воздей-
ствует на восприятие, позитивную оценку на-

званного культурного факта и связанного с ним 
явления, закрепляет в памяти человека этот знак 
в виде устойчивого стереотипа.

Рассмотрим пример.
Теория общественного устройства Аль-

Фараби нашла отражение в известных трактатах, 
которые на протяжении истории их изучения и 
интерпретации стали достоянием цивилизован-
ных сообществ. На новом витке, импульс которо-
му придал информационный повод юбилейной 
даты, пристальным вниманием охвачено учение 
о «добродетельном» городе и, как следствие, — 
государстве, в котором царят «добродетельные 
нравы». 

Социально-этические оценки-нормативы 
аль-Фараби обретают медиарезонанс в свете 
происходящих в мире цивилизационных вы-
зовов, предоставляя каждому государству воз-
можность соответствующего комментария 
собственной государственной политики. Как 
сообщают новостные медиаплощадки, на пле-
нарной сессии Генконференции во Франции 
государства-члены поддержали казахстанские 
предложения и выразили согласие участвовать 
в мероприятиях, запланированных в нашей 
стране и за рубежом в рамках данных юбилеев. 
Отчасти это продиктовано стремлением при-
числить себя к сообществу «добродетельных» 
городов-государств. Сообщение о высказанной 
поддержке гуманитарных инициатив нашего 
государства еще раз свидетельствует об устой-
чивом политическом авторитете страны, а так-
же о готовности к участию в общем диалоге со-
гласно концепции ООН. 

Налицо факт закрепления стереотипа: учение 
об образцовом городе-государстве в медиарито-
рике третьего тысячелетия обретает «новую» 
жизнь и придает современным государствен-
ным реформам историческую убедительность. 
Запланированная «линейка знаковых юбилеев», 
масштабированных до государственного уровня 
– свидетельство дальновидности власти, которая 
создает специальные каналы для обеспечения 
гражданского участия. Так расценивается вы-
ступление на общеполитических дебатах Ген-
конференции Посла Ж. Галиева о проводимой 
в Казахстане государственной политике по обе-
спечению поступательного развития в нашей 
стране сферы образования, науки и культуры и 
соответствующих положениях Послания Главы 
государства «Конструктивный общественный 
диалог – основа стабильности и процветания 
Казахстана».
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Выделение ценностных идей для проеци-
рования их приемами медиариторики в социум 
подтверждает авторитетное мнение специалиста 
в области политической риторики Глеба Муси-
хина: риторика – это «способ понимания полити-
ки» и «механизм аргументации в определенном 
контексте». (Мусихин, 2016: 67). Тезис ученого 
подтверждается и результатами наших наблюде-
ний: риторика медиасообщений, благодаря ме-
ханизму воздействия, формирует оптимальную 
событийную коммуникацию, которая, в свою 
очередь, способствует выработке позитивной 
политической повестки дня. Этот вывод адек-
ватно осознается человеческим сообществом, о 
чем свидетельствует и состоявшийся диалог, на-
чатый Казахстаном на основе информационного 
повода в медийном формате. 

Заключение, выводы

Исторически сложившаяся тенденция гума-
нитаризации человеческого общежития на совре-
менном этапе делает актуальными исследования 
специфики медиа как основного источника куль-
турной информации. Социокультурный аспект 
деятельности СМИ имеет прямое отношение к 
феномену универсального понятия «культура». 

Заявленная в статье проблема и ее решение 
непосредственно связаны как с фактами, относя-
щимися к событиям культуры, так и с приемами 
трансляции культурной информации средствами 
медиариторики. Обозначенная на рубеже веков 
территория формирования ценностных ориенти-
ров общества проходит преимущественно на тра-
ектории медиапространства. Социокультурное 
состояние общества, в конечном счете, гарантиру-
ет цивилизационные пути разрешения множества 
локальных и масштабных конфликтов. В этом 
контексте эффективное владение медиариторикой 
признается институциональной элитой в качестве 
профессионального инструмента воздействия. 

На примере наследия Фараби и Абая нам 

удалось проиллюстрировать, как его включение 
в текст мировой культуры способно увеличивать 
коллективное когнитивное пространство. Прие-
мы медиариторики способны предложить потре-
бителю информации виртуальную картину луч-
шего устройства мира посредством производ-
ства медиаконтента, ориениторванного на углу-
бление национальной истории, наполнение те-
кущего момента новыми смыслами. Нами было 
предложено несколько вариантов риторической 
апелляции к авторитету исторических лично-
стей и событиям, продиктованным в юбилейной 
линейке запланированных мероприятий. Также 
был проанализирован механизм формирования 
повестки сопутствующих сфер (литературы, ис-
кусства, истории и др.) и процедура «запуска» 
процесса коллективной самоидентификации.

Проведенное исследование помогло расста-
вить необходимые и своевременные акценты в 
использовании медиадискурса в соответствии с 
логикой современного культурно-политического 
контекста. Медиариторика, управляя трансля-
цией смысла и результатами его интерпретаций 
субъектами в информационном обществе, регу-
лирует социокультурное равновесие современ-
ного глобального человеческого социума. От 
уровней медиариторики, характеристик, степени 
выразительности, содержательных посылов во 
многом зависит тот эффект, который производит 
медиасреда в целом. Цели и методы исследования 
продиктованы сложившейся культурно-полити-
ческой ситуацией и необходимостью организа-
ции событийной коммуникации, обусловленной 
масштабом и форматом проведения праздничных 
мероприятий. Благодаря медиариторике, собы-
тия, развернувшиеся по поводу юбилейных дат, 
способствовали коллективному толкованию ново-
го культурно-политического смысла. 

Полученные результаты сформулированы в 
заключительных выводах и дают веские основа-
ния для продолжения исследования с целью вы-
работки новых идеологических подходов.
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ҒЫЛЫМИ ЖЕТІСТІКТЕРДІ МЕДИА АРҚЫЛЫ НАСИХАТТАУ МЕН 
ТҮСІНДІРУДІҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ ПАРАДИГМАСЫ

 
Ғылымның жетістіктерін насихаттау арнайы контексте пайда болып, оны медиа арқылы 

кәсіби журналистер мен ғылыми қауымдастық өкілдері жүзеге асыруда. Олар ұсынған контенттің 
қарапайым аудиторияға арналғаны ғылыми ақпараттың талдану деңгейінен де көрініс тауып 
жатады.

Мақаланың мақсаты – әлеуметтік ғылыми ортада ғылымның репрезентациясы жағдайында 
пікірталас компоненттерінің әлсіздігін сараптау. Талдау компоненттерінің әлсіздігінен 
полемикалық дәстүрге нұқсан келіп, ақпараттық жанрдағы материалдар басымдыққа ие болуда. 
Бұның себебін автор әлемдегі ақпаратты тұтыну нарығында болып жатқан контентті жеңілдету, 
оңайлату аспектілерімен түсіндіреді. Контенттің жұпыны болуын, унификацияға ұшырауын 
ғылыми жаңалықтардың таралу кеңістігі сияқты аспектімен байланыстыра зерттейді.

Зерттеу жұмысының ғылыми және практикалық құндылығына ғылыми журналистиканың 
жаңа қызмет формаларын зерттеу, жаңа парадигмалық түрленулерін талдауды жатқызамыз. 
Мақалада әлемдегі ғылыми басылымдардың кәсіби функциялары, жұмыс істеу формалары жаңа 
дәуірге қалай бейімделуі тиіс деген мәселелер қаралған. 

Зерттеу әдістемесіне сипаттау, бақылау және салыстыру сияқты эмпирикалық тәсілдер, 
құжаттарды сараптау, жүйелеу және социометриялық тәсілдер, шетелдік ғалымдардың 
еңбектеріне сүйенген теориялық аксиоматикалық әдістер қолданылды.

Ғылыми мақаланың нәтижесі. Автор мақалада бүгінгі қазақ журналистикасының ағартушылық 
бағыты мен ғылымды дәріптеудің мазмұнын анықтауға, ғалымдардың беделін көтеруге 
байланысты ой-тұжырымдар жасайды. 

Мақаланың құндылығы. Мақала авторы мемлекеттік ақпараттық саясат ғылыми 
журналистиканың дамуына әсер ететін фундаменталды мәселелерді шеше алмауда деген пікір 
айтады. Бұл бағытта автор қазақтілді журналистер білім мен ғылымның насихатын, оны жастар 
арасында таратудың маңызын қоғамға түсіндіруі тиіс деген болжам жасайды.

Зерттеу жұмысының қорытынды нәтижелері. Мақалада Қазақ Елінде де дамыған 
елдердегідей ішкі жалпы өнімнің 70% ғылымды қажетсінетін салаларға жұмсалуының маңызын 
көрсетіп, нақты ұсыныстар келтіреді. Мемлекет ғылыми зерттеулерді ынталандыру тетіктерін 
жасап, ғылымның мәртебесін өсіруі қажет. Қазақ қоғамында да ғылым мен технологиялық 
салалардағы жаңалықтарға деген сұраныс өсуде. Автор инновациялық экономиканы дамыту үшін 
ғалымдардың жаңа идеясы, ғылымды мемлекеттің қолдауы қажет деген қорытынды жасайды. 

Түйін сөздер: ғылыми журналистиканың трансформациясы, ғылымның репрезентациясы, 
дербестендіру тәсілі, ғылыми-ағартушылық қызмет.

U.M. Yessenbekova 
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan, Nur Sultan, 

e-mail: ultmudde@mail.ru

Forms of propaganda and presentation of scientific  achievements using media tools

The propaganda of the achievements of science is framed in special forms and carried out by profes-
sional media in collaboration with the scientific community. The appeal to the mass audience of scien-
tific material can be seen at the level of submission of the analysis of scientific information.

The purpose of this article is to analyze the components of discussion in the context of the repre-
sentation of science in a social scientific environment. The author explains the weakness of analytical 
components with the simplification of content in the information consumption market.
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The scientific and practical value of the study is to establish the degree of dependence of scientific 
and educational activities on the level of integration of mass communication and scientific journalism.

In the course of the analysis of this topic, along with empirical methods such as description, control 
and comparison, systematization and study of documents, sociometric methods, theoretical axiomatic 
approaches based on research by foreign scientists were also used.

The main results of a scientific article are: an analysis of the importance of scientific and educational 
activities for the development of the state and meeting the needs of society; recommendations on the 
development of mechanisms to stimulate research and increase the status of a scientist.

The value of the article. The author claims that for the development of scientific journalism pro-
paganda of scientific information alone is not enough. And he comes to the conclusion that scientific 
innovations and publications should be submitted through the tools of scientific communication, taking 
into account the characteristics of the audience.

Key words: transformation of scientific journalism, representation of science, scientific and educa-
tional activities, personalization method.
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Формы пропаганды и презентации научных достижений  
с помощью медиаинструментов

 
Пропаганда достижений науки оформляется в специальные формы и осуществляется 

профессиональными медиа во взаимодействии с научным сообществом. Обращенность к 
массовой аудитории научного материала можно увидеть и на уровне подачи анализа научной 
информации.

Целью настоящей статьи является анализ компонентов дискуссии в условиях репрезентации 
науки в социальной научной среде. Слабость аналитических компонентов автор связывает с 
упрощением контента на рынке потребления информации. Унификация контента объясняется 
особенностями распространения научной информации в современном мире. 

Научной и практической ценностью исследования является установление степени зависимости 
научно-просветительской деятельности от уровня интеграции массовой коммуникации и научной 
журналистики. 

В ходе анализа обозначенной темы наряду с такими эмпирическими методами как описание, 
контроль и сравнение, систематизация и изучение документов, социометрические методы были 
использованы также и теоретические аксиоматические подходы, основанные на исследованиях 
зарубежных ученых.

Основными результатами научной статьи являются: анализ важности научно-просветительской 
деятельности для развития государства и удовлетворения потребностей общества; исследование 
роли государства в проведении информационной политики, направленной на пропаганду науки и 
образования; рекомендации по разработке механизмов стимулирования научных исследований и 
повышения статуса научного работника. 

Ценность статьи. Автор утверждает, что для развития научной журналистики недостаточно 
одной только пропаганды научной информации. И приходит к выводу, что научные новшества и 
публикации должны подаваться через инструменты научной коммуникации с учетом особенностей 
аудитории. Эффективность пропаганды науки зависит от когнитивного, профессионального 
уровня научного журналиста. Только при продуктивном диалоге между наукой, обществом и 
государством возможно достижение стратегических ориентиров.

Ключевые слова: трансформация научной журналистики, репрезентация науки, научно-
просветительская деятельность, метод персонализации.

Кіріспе

Ғылым мен қоғамның арасындағы ықпал-
дасу үлгісі XX ғасырда концептуалдық түрде 
өзгерістерге ұшырады. Батыстық модельдегі 
ғылыми журналистиканың трансформация-
сы оның ағартушылық парадигманың негі-
зінде ғылыми-көпшілік сегменттің де түбе гейлі 

өзгерістеріне алып келді. Диалогтық, ком му-
никациялық модельдің орнығуы да ғылым мен 
қоғам арасындағы байланыстың басты формула-
сына сәйкес жүргізілуде. Бұл процестерде ком-
муникация бір бағыттағы, сызықтық даму сипа-
тын сақтап қалды. 

Ғылымды насихаттау мен жаңалықтарды 
тарату әлі де арнайы контексте пайда бо-
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лып, оны медиа ортада жұмыс істейтін кәсіби 
журналистер мен ғылыми қауымдастықтың 
өкілдері жүзеге асыруда. Олар дайындаған кон-
тент ғылыми салаға қатысы жоқ қарапайым 
адамға арналғаны ғылыми ақпараттың талда-
ну деңгейінен де көрініс тауып жатады. Бұл 
жерде айтылған «ғылыми салаға қатысы жоқ 
қарапайым адам» деген мінездеменің өзін шарт-
ты түрде қабылдаған дұрыс. Осы сипат арқылы 
біз тек бұқара аудиторияны емес, ғылымға кәсіби 
қызығушылығы жоғары қоғамдағы топтарды да 
жатқызамыз. 

Тәуелсіз ел болып демократиялық ашық 
қоғам жолын таңдаған Қазақ елінде ғылым 
мен білімге, инновациялық, технологиялық 
жаңаруға деген ұмтылыс соңғы 10-15 жылда 
анық байқала бастады. 2010 жылдан бастап 
елімізде инновациялық экономика, ақпараттық 
қоғам, экономиканың цифрлық дәуірі, 
білім қоғамын дамыту сияқты бағыттарда 
бағдарламалық құжаттар қабылданды. Қазақ 
елінің экономикасын шикізатқа тәуелділіктен 
арылту, экономиканы диверсификациялау, 
экспорт тық әлеуетті күшейту бойынша жүйелі 
жұмыстар жүргізілуде. 

Цифрлық  дәуірдегі ғылыми журналистика -
ның функционалдық қызметі үлкен трансформа-
цияға ұшырауда. Ғылыми жаңалықтармен 
жұмыс істейтін журналистер қауымы медиа 
техно логиялардың әсерімен басты ғылыми 
ақпарат тарату көздері болудан қалып барады. 
Тарихи қалыптасқан дәстүрге сай олар бұрынғы 
кезеңдерде ғылыми жаңалықты алғашқы болып 
таратушылар болып келгені белгілі. Ақпараттар 
заманында ғылыми жаңалықтар миллиондаған 
аудиторияға көптеген ақпарат көздері арқылы 
таралады. Өйткені, ғалымдардың қолында өз 
жаңалықтарын бірінші болып таратуға мүмкіндік 
беретін медиа құралдар бар. 

Ғылыми журналистиканың жаңа қызмет 
формаларын іздеуге деген ізденістері осындай 
парадигмалық түрленулермен де байланысты. 
Сондықтан да, әлемдегі ғылыми басылымдардың 
кәсіби функциялары, жұмыс істеу әдістері 
жаңа дәуірге қалай бейімделуі тиіс деген үлкен 
проблемалық сұрақ туындайды.

Материалдар мен ғылыми тәсілдер

Мақалада  ғылыми журналистика бағыты 
бойынша соңғы жылдары шетелдік басылым-
дарда жарияланған 31 дереккөзден тұратын 
танымал ғалымдар мен медиа мамандардың 

зерттеулері сарапталып, автордың жүргізген 
талдауына байланысты таңдап алынды. Осы 
библиографияның негізінде сұрыпталған, 
жүйеленіп іріктелген, теориялық ұстанымдар 
мен контент-сараптаудан өткен мәліметтер 
қорының негізінде қорытынды тұжырымдар жа-
салды. Ғылыми журналистиканың жетістіктерін 
насихаттаудың ерекшеліктерін зерттеген, ме-
диа құралдар арқылы іргелі ғылымның жаңа-
лықтарын көпшілік аудиторияға жеткізуде 
қолданылатын медиа технологияларды талдаған 
Freidson E., Shanton K., Goldman A., Jenkins H., 
Knorr K., Weingart P., Rajput A.S. сияқты теоре-
тик ғалымдардың, сарапшылардың болжамдары 
мен тұжырымдары жүйеленіп, сарапталды. 

Талдау компоненттерінің әлсіздігінен 
полемикалық дәстүрге нұқсан келіп, ақпа-
раттық жанрдағы материалдар басымдыққа 
ие болуда. Бұның себебін автор әлемдегі 
ақпаратты тұтыну нарығында болып 
жатқан контентті жеңілдету, оңайлату 
аспек тілерімен түсіндіреді. Контенттің 
жұпыны болуын, унификацияға ұшырауын 
ғылыми жаңалықтардың таралу кеңістігі 
сияқты аспектімен байланыстыра зерттеген 
ғалымдардың еңбегі де қызығушылық туғызады 
(Freidson E., 2001; Knorr K., 2003; Weingart P., 
2003; Rajput A.S., 2008).

Бүгінгі журналистер қауымы бұқаралық 
коммуникация құралдарының дамыған жаңа 
жүйесінде жұмыс істеуде. Ғалымдар мен ғылыми 
ұйымдар, ғылыми-зерттеу университеттері 
мен орталықтары, іргелі ғылыми зертханалар 
өздері кәсіби қызметтерін жариялауға, жаңаша 
мазмұндағы медиа контент ұсынуға қабілетті. 
Соңғы 10-15 жылдан бері олар ғылыми 
жаңалықтар алудың көзі болса, енді жағдай 
мүлдем өзгерген. Бұл ғылыми субъектілер 
журналистік тәсілдерді шебер меңгеріп, 
көпшілік қауымға түсінікті формаларда сапалы 
медиа өнімдер ұсынуда.

Ғылыми журналистер өздерінің білім деңгейі 
мен табиғи бейімдеріне сай ғылымның саласын 
да өздігінше таңдайды. Дүниетанымының ерек-
ше қалыптасуына байланысты олар бірнеше 
ғылыми тақырыптарды өз қызметінде бірге 
алып жүре алады. Танымал ғылыми журналис-
тер сыншылардың да рөлін бірге алып жүреді. 
Оларды «ғылыми жаңалықтардың сыншыла-
ры» деп те атайды. Бұндай тұжырымдарды 
шетелдік ғалымдардың еңбектерінде де 
кездестіреміз (Phillips A., 2012; Chauhan N.M., 
2011; Arulchelvan S., 2010).
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Автор өзінің зерттеу жұмысында бақылау 
және салыстыру, сипаттау сияқты эмпирикалық 
тәсілдермен қатар, құжаттарды жүйелеу 
және социометриялық әдістерді, теориялық 
аксиоматикалық тәсілдерді қолданған.

Әдебиетке шолу

Мақаланы дайындауда іріктеліп алынған 
ғылыми әдебиеттердің саны 31-ге тең, олардың 
барлығы ағылшын тілінде жарияланған зерттеу-
лер. Ғылымды насихаттауға, ғылыми-көпшілік 
тақырыптарды талдауға арналған көптеген 
ақпарат құралдары бар. Ақпарат агенттіктері, 
Интернет ресурстар ғылым мен технология 
бағытында рубрикалар жүргізеді, материал-
дар шығарады. Мақала авторы аудиторияның 
ерекшеліктерін ескере отырып ғылыми 
жаңалықтарды адамдарға жақын етіп беру 
әдістерін ғылыми коммуникацияда барлық ба-
сылымдар қолдануы қажет деген тұжырым 
жасайды. Өзінің тұжырымын дәлелдеуге 
теориялық жағынан жақсы зерттелген ғылыми 
жұмыстарды мақала авторы дұрыс іріктей 
алған. Олардың ішінде, Eastwood J.D., Smilek 
D., Merikle P., Gambarato R. мен Shipman N. 
сынды ғалымдар мен танымал сарапшылардың 
еңбектері мен зерттеулерін атауға болады.

Мақала авторы ғылым мен технологиялық 
жаңғыру дәуірінде Қазақ Елі де дамыған елдер-
дегідей ішкі жалпы өнімінің 70% ғылымды көп 
қажетсінетін салаларға жұмсалуы қажеттігін 
атайды. 

Ғылымның беделі соңғы онжылдықтарда 
жылдам өсуде. Ақпараттық қоғам дәуірінің 
білім мен ғылымның ғасыры екенін ескерер 
болсақ, онда ғылым саласындағы сынның 
ғылыми журналистика дәстүрін байытатын 
жаңа бағдар екенін байқаймыз. Бүгінгі қазақ 
журналистикасының ағартушылық бағыты, 
ғылымды дәріптеу мазмұны әлі де қажетті 
деңгейге жете алмай келеді. Қазақтілді журна-
листер білім мен ғылымның насихатын, оны 
жастар арасында таратудың маңызын түсіне 
алмауда. Мемлекеттік ақпараттық саясаттың 
қауқары да осындай болашақтың фундамен-
талды мәселелерін көтеріп, шешуге жете ал-
май келеді. Бұл жерде шетелдік ғалымдардың 
еңбектерінде де инновацияны, жаңа идеялар-
ды қоғамның игілігіне қызметке ұсыну үшін де 
ғылымды мемлекеттің қолдауы қажет (Sciulli D., 
2010; Maheshwar M., 2014; Patairiya M., 2007; 
Shankar A. and Goulding C., 2001).

Мақала авторы өзінің болжамдарын 
дәлел деуге қажетті материалдарды шетелдік 
әріптестерінің еңбектерінен іздеп, ауқымды 
ғылыми әдебиеттер мен жарияланымдарды 
сараптағаны байқалады.

Негізгі бөлім. Талқылау

Бүгінгі ғылыми журналистикада пікірталас 
компоненттерінің әлсіздігі сияқты тенденция 
байқалады. Талдау компоненттерінің әлсіздігі 
салдарынан полемикалық дәстүрге нұқсан 
келіп, ақпараттық жанрдағы материалдар 
басымдыққа ие болып жатады. Бұның себебін 
әлемдегі ақпаратты тұтыну нарығында бо-
лып жатқан контентті жеңілдету, оңайлату 
аспектілерімен түсіндіре аламыз. Контенттің 
осылай жұпыны болуы, унификацияға ұшырауы 
ғылымның репрезентациясының таралу 
кеңістігі сияқты тағы бір мазмұнды аспектімен 
байланыстырылады.

Осындай мәселелердің барлығы да 
ғалымдар қауымына қоғаммен байланыстың 
маңызын, әлеуметтік ортада бұқаралық ком-
муникация құралдарымен байланысты үзіп 
алмау қажеттігін еске салады. Француздың 
Le Monde, Le Figaro, Liberatio сияқты ірі 
басылымдарындағы материалдарды жарты 
жыл бойы сараптаған зерттеушілер мынандай 
заңдылықты байқаған: ғылыми тақырыптар 
біркелкі берілмеген; мыңдаған мақалының 30 
пайызы денсаулық сақтауға арналған, бұған 
қоршаған ортаның жағдайына байланысты 
материалдар қосылса, онда 50 пайызға жетеді; 
математика, физика, химия бар жоғы 3 пай-
ыз үлес алған; ғылыми мақалалардың тек 10 
пайызында ғана тікелей ғылыми жұмыстарға 
сілтеме жасалған; тағы бір назар аударарлық 
жағдай – мақалалардың жартысының ғылымға 
қатысы жоқ басқа рубрикаларда жариялануы.

Зерттеу нәтижелері күнделікті шығатын 
бұқаралық ақпарат құралдарында бұрын 
қалыптасқан ғылымдағы түсініктер жүйе-
сінің өзгергенін көрсетеді. Бұқаралық ақпарат 
құралдарының қызығушылығын әлеумет-
тік және қоғамдық сипаттағы ғылыми 
тақырыптар тудырып отыр. Бұдан шығатын 
қорытынды мынандай: ғылыми ақпарат – 
таза ғылыми құндылықтардың әсерімен емес, 
қоғамның және әлеуметтің сұрақтарына жа-
уап беретін болғандықтан ғана жарияланып, 
жарыққа шығады (Burns Kelli S., 2017; Nautiyal 
C.M., 2010; Abbott A., 1998; Kapoor N., 2012).
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Ғылыми журналистиканы коммуникация дағы 
таныс жағдайлардың (адекваттық) ерекше форма-
сы деп түсінетін пікір ғалымдар арасында жиі ай-
тылады. Ғылыми журналистер ғалымдармен жиі 
кездеседі, олардың баяндамаларын тыңдайды, 
зерттеулерімен танысады. Әрине, ғалымдар өзінің 
үйреншікті ғылыми терминдерге бай тілде, кәсіби 
ғылыми ортада ғана түсінікті тілмен сөйлей ба-
стайды. Журналист үшін оның баяндамасының 
жартысы түсініксіз болуы мүмкін, редакцияға 
барған журналист ғалыммен жазылған сұхбат 
мәтінін сөздіктер мен басқа да дереккөздерді 
қолданып отырып сараптайды. 

Мәселені екінші жағынан қарайық. Жоға-
рыдағы мысалда келтіргендей ғалым мен жур-
налист арасындағы коммуникация азабы да, 
қиындығы да мол шығармашылық формасы. 
Кейбір ақпарат құралдары белгілі журналистік 
әдіс – дербестендіру техникасын қолданады. Егер 
ғалымның зерттеу еңбегі кванттық физиканың 
бір тармағына арналса, журналист тақырыптың 
қиындығын көріп физиктің зертханасындағы 
құралдар туралы, ғалымның қаншалықты ауыр 
ой еңбегіне берілгенін, жалақысының аздығын 
әңгімелеп кетеді. Бұндай баяндау – журналист 
қолданған дербестендіру тәсілінің тамаша үлгісі 
(Weingart P., 2003; Gopichandran R., 2014; SciLogs 
in association with Nature.com, 2015).

Күрделі ғылыми тақырыпты көрсетуде 
журналистердің қолданатын тағы бір тәсілі – 
лирикалық шегініс жасау. Ғылыми нәтиже ту-
ралы әңгімелеп келе жатқан журналист кенет 
көрерменді басқа бір көрініспен еліктіріп кетеді. 
Аз уақыттан кейін қайта оралып, бұрынғы 
ғылыми тақырып желісін жалғайды. Осы тәсіл 
арқылы да күрделі ғылымнан көрерменді шарша-
тып алмай оған бірнеше секунд үзіліс берген жөн. 
Қабылдау органдарына сәл демалыс берген, ойын 
жинаған көрермен қиын ғылыми тәжірибені ары 
қарай талдауға дайын болып тұрады.

Жоғарыда айтылғандардан ғылыми комму-
никацияның өмірдегі көрінісі бойынша қандай 
қорытынды жасауға болады? Көрермен мен 
оқырманды зерттеулердің нәтижесі қатты 
толғантпайды. Оған ғылыми еңбек пен өзінің 
денсаулығы, өмірі арасындағы байланыс 
көбірек қызықтырады. Мысалы, Швейцария 
мен Франциядағы күнделікті шығатын газет-
терде жарияланатын ғылыми тақырыптардың 
арақатынасы мынандай: 32% – денсаулық; 
20% – қоршаған орта; 11% – биология; 10% – 
ғарыш; 9% – технология; 7% – археология; 5% – 
әлеуметтану мен психология; 3% – басқалар; 2% 

– математика, физика, химия (Bucchi M., 2008; 
Media for Science Forum, 2010).

Нәтижелер көрсеткендей еуропалық ауди-
тория ғылыми жетістіктерді бұқаралық ком-
муникациялар арқылы таратылу форматы мен 
тәсілдеріне қанағаттанбайды. Бұл жерде комму-
никация құралдарына қойылатын талаптар тізімі 
де үлкен болуы мүмкін.

Жаңа ақпараттық кеңістікте барлық медиа ре-
сурстармен қаруланған қоғамда мақсатты түрде 
іске асырылатын ғылым мен білімнің басымдығын 
дәріптейтін мемлекеттік тұжырым қажет деп ой-
лаймыз. Қазақтілді журналистерге мамандану 
жетіспейді. Әмбебап журна листиканың дәуірі 
қалып барады. Ғылыми тақырыпта жалпылама 
мазмұндағы мақала бұқара аудиторияға бүгін 
қызық емес. Жастар бірнеше тілді меңгерген. Ана 
тілінде таба алмаған ғылым мен технологияға 
қатысты ақпаратын орыс, ағылшын, неміс, корей 
тілдерінен іздейді. Біздің ұлттық журналистердің 
мақсатты қызметі әлемдегі ең озық технология 
мен ғылымның жаңалықтарын ана тілінде на-
сихаттау, оның Қазақ Еліне беретін пайдасы 
мен оң әсерлерін түсіндіру, жастарды ғылымды 
меңгеруге насихаттау. Өйткені, ана тілінде 
жазылған ғылыми жетістіктер туралы матери-
алдар ұлттық рухқа әсер етеді, ұлттық ғылым 
– Қазақ Елінің болашағы бар ма, жоқ па деген 
тағдырлы сұраққа жауап береді.

Цифрлық дәуір ғылыми журналистика-
да бәсекені күшейте ме? Әрине, күшейтеді 
және күшейте бермеді. Ғылыми журналистің 
функционалдық қызметі мен оның мазмұны да 
өзгерістерге ұшырауда. Бұл коммуникациялық 
технологиялардың ғана емес, сонымен бірге, 
ақпараттық экономиканың, конвергенттік құбы-
лысының қысымының да өскенін көрсетеді. 
Бүгінгі ғылыми контенттің, оның ішінде, филь-
мдер, мақалалар, репортаждар мен сарап-
таулардың сипаттары өзгеруде. Ғылыми жур-
налистер өз жұмысында сыни көзқарасқа 
сүйенген көркем әдеби формаларды, стильдер 
мен жанрларды таңдай бастады. Бұның басты 
себебі ретінде аудиторияның ғылыми танымдық 
деңгейінің жылдам өскенін айтар едік. Көпшілік 
қауым кез-келген жаңалықты бұрынғыдай 
ғылыми жағынан құнды деп қабылдамайды. 
Бірден осылай баға беруге дайын емес. Ғылыми 
басылымдардың ертедегі беделі шайқалған. 
Ақпараттың көптігі, қоғамдық пікірді бұрма-
лауға арналған әдіс-тәсілдерді меңгерген ме-
диа біліктілігі жоғары көпшілік аудиторияның 
талғамына да әсер етіп, өзгерткен.   
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Дүниені танудағы ғылыми журналистің 
абсолюттік рөлі төмендеді, бұқаралық 
аудиторияның ақпарат алатын көздері көбейген. 
Олар сұрақ қояды, таңдайды, салыстыра-
ды. Бұқара аудитория үшін қызығушылық 
туғызатыны ғылымның соңғы нәтижесі 
мен туындысы емес, сол нәтижеге жетудегі 
ғалымдардың ізденісі мен табысқа жету траек-
ториясы. Егер бұрынғы журналистердің қоғам 
алдындағы беделі оның ғылымда ашылған 
жаңалықты бірінші болып таратуымен байла-
нысты болса, бүгінгі ғылыми репортердің беделі 
мен оған деген аудиторияның сенімі журналистің 
ғылыми жаңалықты жан-жақты терең түсінуі, 
оны көрермендерге қажетті деңгейде түсіндіре 
алуымен байланысты, оның кәсібилігі осы кри-
терийлермен бағаланады. 

Осындай журналистер үшін қазіргі ғылыми 
зерттеулер тек деректер жинаумен шектелмейді, 
олар ғылыми зерттеулерге, ғалымдардың 
жұмысына үлкен оқиға түрінде қарайды, әрбір 
материалын қызғылықты сюжеті бар оқиға 
түрінде жеткізеді.

Бұл мақсатқа жету үшін оның қолында медиа 
технологиялар мен жаңа формалар бар. Қазіргі 
онлайн технологияларды тек кәсіби журналис-
тер ғана емес, қоғамның барлық топтары, оның 
ішінде ғылыммен айналысатын субъектілер де 
қолдана алады. Бұл айтқан тұжырымымызға 
дәлел ретінде әлеуметтік желілерде ашылып 
жатқан ғылымның түрлі бағыттары бойын-
ша ашылып жатқан арналар мен ғалымдардың 
интерактивті онлайн сұхбаттарын жатқызамыз. 
Олар өздерінің ғылыми зерттеулерін көпшілікке 
түсіндіріп, өз жаңалықтарының пайдалы жақ-
тарын насихаттауды ғылыми қызметінің 
құрамдас бөлігі деп түсіне бастаған.

Әлемдегі барлық ғылыми-зерттеу универ-
ситеттері мен орталықтарының ғаламторда өз сайт-
тары, әлеуметтік желілерде мазмұнды аккаунттары 
тіркелген. Бұл жерде ғылыми журналистиканың са-
палы контент ұсынуға деген мол мүмкіндіктеріне, 
әлемде болып жатқан мыңдаған ғылыми зерттеу 
жұмыстарын талдап, олардың болашағына баға 
беру, ғылымды насихаттау, бұқара халыққа ғылыми 
жаңалықтың маңызын түсіндіру міндеттеріне де 
басымдық берілуде.

Медиа зерттеушілер ғылыми журналис-
тиканың атқаратын жаңа функцияларына саяси 
күн тәртібіне ғылыми сұрақтарды шығаруды 
да жатқызуда. Ғылым мен медиа салалардың 
ықпалдасу моделінде осы мазмұндағы эко-
жүйеде болып жатқан қаржылық және эконо-

микалық байланыстардың маңызына да көңіл 
бөлінуі тиіс деген тұжырымдар жасалуда. 
Коммуникациялық технологиялар медиа сала-
сын түбегейлі өзгерістерге ұшыратқан шақта 
ғылыми журналистиканың да функционалдық 
жүктемесі ауырлай бастады. 

Біздің елімізде салықтық преференциялар-
ды (жеңілдіктерді) қолданатын болсақ, онда 
ғылыммен, ғылыми-ағартушылық қызметпен 
айналысатын барлық ұйымдардың қаржылық 
еркіндігі өсіп, қоғамдағы беделі де, тиімділігі де 
артар еді. Батыстың, Америка мен Жапонияның 
жүріп өткен жолдары осыны дәлелдеп келеді 
(Felt U., Fochler M., 2012; Dickert S., & Slovic P., 
2009; Patil S. & Kokate K., 2011).

Қазақ бұқаралық ақпарат құрылымдарын-
дағы түбегейлі өзгерістердің әсерімен ғылыми-
танымдық басылымдар өздерінің орнын нақ-
тылап, орнығып қызмет етуде. Қазіргі Қазақ 
елінің жағдайында биліктің барлық тармақтары 
ақпараттық қоғамның ерекшеліктерін ескеріп 
арнайы бағдарламалар қабылдап, оны орындауға 
үндеп келеді. Нәтижелер де бар. Ең басты-
сы осы процеске барша халықты жұмылдыру 
үшін ғылыми журналистиканың, ғылыми-
көпшілік және ағартушылық басылымдардағы 
қордаланып қалған мәселелерді жүйелеп шешу-
ге кірісу қажет. 

Ғылыми журналистиканың бастауында 
тұрған АҚШ-та Ұлттық ғылыми журналистер 
қауымдастығы 1934 жылы құрылған. Қазақ елінің 
ғылыми журналистикасы кеңестік кезеңнен 
қалған дәстүрлерді жалғастырып, сақтаушы рөлін 
орындап келеді. Ғылыми-көпшілік контентке де-
ген сұраныстың төмендігінен журналистиканың 
бұл саласы әлі де мемлекет тарапынан қолдауды 
қажет етуде. Ресейде Мәскеу мемлекеттік 
университеті мен ИТМО университеттерінде 
ғылыми журналистика мен коммуникацияларға 
арналған бірнеше курстар ашылған. Ал, Қазақ 
елінде ғылыми журналистерді дайындайтын 
оқу бағдарламалары жоқ (Gazzaniga M.S., 2012; 
Norman K.L., 2017).

Ақпараттық дәуірдің ықпалымен бұқаралық 
ауди торияның жаңа технологияларға, инно-
вациялық және коммуникациялық салаларға де-
ген қызығушылығы артып келеді. Аудиторияның 
осы сұранысын дұрыс бағамдаған медиа құры-
лымдар ғылымның жетістіктері, ғылымның 
жаңа бағыттары туралы материалдарды нарыққа 
ұсынуда. Жақын жылдары аудиторияның осын-
дай сұраныс динамикасы жылдам өсе беретін 
болса, нарықта ғылым журналистерге деген 
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сұраныстың күшейетінін жоғары дәлдікпен 
болжауға болады.

Қазақ еліндегі ғылыми басылымдардың 
ішінде саны жағынан академиялық жоғары оқу 
орындарының ғылыми журналдары бірінші 
орында тұр. Олардың жалпы саны – 200-ден аса-
ды. Бұл журналдар университеттер мен ғылыми 
орталықтардың қаржысына шығарылады. 
Еліміздегі ғылыми-көпшілік мазмұндағы тұңғыш 
қазақ тіліндегі журнал «Білім және еңбек» деген 
атаумен жарық көргені белгілі. 60 жылдық та-
рихы бар ғылыми-көпшілік журнал 1989 жыл-
дан бері «Зерде» деген атаумен шығып келеді. 
Ғылыми басылымдардың қатарында оқушылар 
мен ата-аналарға арналған OYLA ғылыми-
көпшілік журналы мен Selevinia Қазақстан мен 
Орта Азия аумағында шығатын алғашқы ғылыми 
зоологиялық журналын атауға болады. OYLA үш 
тілде шығып алты елге таратылса, Еуразияның 
жануарлар әлемін зерттейтін Selevinia журна-
лы әлемнің 35 елінің 63 академиялық ғылыми 
кітапханаларына таратылады. 

Бұлардан басқа Ұлттық биотехнология-
лар орталығы шығаратын Eurasian Journal of 
Applied Biotechnology медицина мен ауыл 
шаруашылығы, экология ғылымдары бойынша 
фундаменталды және қолданбалы зерттеулердің 
нәтижелерін жариялайтын ғылыми журналды, 
«Академия здоровья» медицина мен фармация 
туралы қазақстандық ғылыми-көпшілік жур-
налы мен «Элемент» ғылыми-көпшілік жур-
налдары өзінің оқырмандарын технологиялық 
жаңашыл сипатпен қызықтыра алуда (Gambarato 
R., 2017; Shipman N., 2012).  

Қазақ елінің ғылыми әлеуетін өсіру 
стратегиясының мақсаттарына жету үшін 
отандық ғылыми журналдардың саны да, 
сапалық сипаттары да едәуір өсуі тиіс. Қазақ-
станның ғылыми басылымдарын 3 топқа бөліп 
қарауға болады. Жоғарыда атаған жемісті 
ғылыми журналдарға ұқсайтын мерзімді ба-
сылымдарды бірінші топқа жатқызамыз. 
Екінші топқа мемлекеттік қаржыландырудың 
көмегімен шығатын «Зерде» журналы сияқты 
әлеуметтік маңызды басылымдар кіреді. Үшінші 
топ саны жағынан көп және ғылыми-зерттеу 
университеттері мен орталықтардың жанынан 
шығатын ғылыми басылымдар. Үш топтың да 
журналдары бір-бірімен жүйелі байланыс жа-
самайды, бірін-бірі жақсы білмейді. Әртүрлі 
қаражат көздеріне тәуелді болып, аудиторияла-
ры да әралуан болғандықтан олардың арасында 
бәсеке мүлдем сезілмейді. 

1981 жылы бұрынғы Кеңес Одағында 2500 
атаумен шыққан ғылыми-көпшілік әдебиеттің ти-
ражы 84 млн. болған. 1990 жылы 2260 атаумен 218 
млн. дана ғылыми әдебиет таралған екен. Және 
бұл тираж тұтас сатылып отырған. Ғалымды, 
ғылымды дәріптеу кеңестік қоғамды дамытудың 
стратегиялық мақсаты деп танылғандықтан халық 
арасында ғылыми әдебиетке деген қызығушылық 
та жоғары болған (Shanton K. and Goldman A., 
2010; Jenkins H., 2006).

Бүгінгі жағдай мүлдем басқа. Нарықтық 
қатынастардың салдарынан қоғамдық сана-
да қалыптасқан дәстүрлер ұмытыла бастады. 
Мемлекеттің жігері әлі де ғылыми-танымдық 
ортаны қалыптастыруға жете алмауда. Көптеген 
әлеуметтік проблемалардың шырмауынан енді 
ғана шығып жатқан қоғамда ғылыми-көпшілік 
медиалар сылбыр дамуда. Бұндай үрдістер 
журналистер қауымына да әсерін тигізді: 
олардың басым бөлігі ғылымға, технологиялар 
тақырыбына қызықпайды, бейжай қарайды. 
Мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігі, ғылыми 
басылымдардың жүйелі даму стратегиясының 
жоқтығы, ғылыми-танымдық жобалардың ком-
мерциялық тәуекелінің жоғарылығы қазақ 
ғылыми журналистикасының проблемаларын да 
шешуге тұсау болуда.

Ғылыми журналистиканың интерактивтік, 
онлайн форматтары бұқаралық аудиторияның 
қызығушылығын туғызып, танымдық тақырып 
ауқымын кеңейтіп келеді. Көп бейінді 
тәсілдердің жиынтығы болашақтағы ғылыми 
журналистиканың маңызы мен ғылыми-
көпшілік мазмұнын байытуда. Ғылыми журна-
лист бүгінде әралуан сипаттарымен ерекшелену-
де. Ол кітап жазады, ғылыми мақала жариялай-
ды, оқырмандарымен кездеседі, онлайн репор-
таж жүргізеді, бұқара аудиторияға ғылымның 
жаңалықтарын түсіндіріп, оның пайдасын наси-
хаттайды.

Жаңа медиа технологиялардың ықпалымен 
ғылыми журналистиканың әлеуметтік беделі 
мен плюралистік бейнесі күшеюде. XX-
ғасырда мызғымастай болып көрінген ғылыми 
журналистің беделіне де салмақ түсуде. Жаңа 
медиа орта мен ақпараттық кеңістіктегі онлайн 
формалардың тартымдылығы ғылыми жур-
налист деген ерекше түсініктің тұлғалық кар-
тинасына әсер етуде. Бұдан 50 жыл бұрынғы 
жағдаймен салыстырғанда цифрлық технологи-
ялармен қаруланған ғылым ғана емес, оны на-
сихаттаушы ғылыми журналистика қауымы да 
өзіне қосымша функциялар мен міндеттердің 
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жүктелгенін, жауапкершіліктің артқанын 
байқауда. Цифрлық дәуірдің талабына сай 
трансформациялық күйді бастарынан кешіріп, 
ізденіс үстінде.

Ағартушы, ұйымдастырушы, үйретуші және 
ғылыми сыншы рөлдерін бірдей үйлестіруге 
ұмтылған ғылыми репортердің кәсіби шебер-
лігіне қойылатын талаптар да қатайды. Ол ендігі 
жерде журналист қана емес, көпшіліктің сенімі 
мен құрметін ие болған танымал беделді тұлға, 
жоғары дәрежедегі интеллектуал. Ғылыми жур-
налист қоғамдағы өзекті күн тәртібін жасауға 
қатысатын сыйлы мамандық иесіне айналуы 
үшін де оған қойылатын талаптар көп болары 
анық. 

Мемлекет, қоғам және өз аудиториясының 
мүддесін ойлаған ғылыми журналистерден 
моральдық қағидаларға сай болып, сыни ойлау 
қабілетін тұтастай қоғамның, ғалымдардың, 
ғылыми ұйымдардың игілігіне жұмсауын қоғам-
ның күтері анық. Жоғарыда аталған ғылыми 
журналистиканың функционалдық талаптары 
қазақ журналистеріне де ғылымға, білімге деген 
қоғамдық пікірді жаңалауға, өзінің ағартушылық 
қызметіне ұлт мүддесі тұрғысынан жаңаша 
қарауын қажет етері анық.

Қорытынды бөлім және нәтижелер

Дәстүрлі бұқаралық коммуникация құ-
ралдары (газет-журналдар, телевизия мен радио) 
арқылы қоғамның интеллектуалдық дәрежесін 
өсіруге, адамның өмір сапасын жақсартуда 
ғылымның маңызын түсіндіруге ерекше үлес 
қосқаны белгілі. Адамдардың білім деңгейіне 
позитивті әсер ету құралы түрінде бұқаралық ме-
диа құралдардың цифрлық әлеуеті еселеп арту-
да. Оның нәтижелі болуы қоғамның жалпы білім 
дәрежесіне тәуелділігін зерттеуші мамандар 
ескертуде. Қазіргі мобильді технологиялардың 
адам өміріне ену жылдамдығының ықпалымен 
қашықтан оқыту платформалары сұранысқа ие 
болды. Ғылыми басылымдар мен жаңалықтардың 
дайджестерімен лезде танысу мүмкіндігі бұқара 
халықтың, оның ішінде, жастардың жаңа білімге, 
ғылыми танымдық материалдармен танысуға 
деген ынтасын (мотивациясы) күшейтуге оң 
жағдай туғызуда.

Қоғамдағы ғылыми ағартушылық қызметтің 
төмен нәтижесіне журналистер мен бұқаралық 
ақпарат құралдарын кінәлауға болмайды. 
Ғылым жетістіктерін насихаттауда өзіне биік 

талаптар қойған басылымдар әрқашанда ком-
муникация құралдарының көшін бастай алады 
деген пікірдің нақты дәлелі осындай. Жылдан 
жылға күрделеніп келетін ғылыми құрылымдар, 
жаңа ұғымдар мен түсініктердің, модельдердің 
өмірге келуі, олардың ғылыми коммуникация 
алаңына енуі контенттің сапалық деңгейінің 
жоғарылауына, күрделілік дәрежесінің өсуіне 
алып келді. Сондай ауыр салмақты, күрделі 
ғылыми тұжырымдарды, зерттеулерді түсіну де 
оқырманның танымдық деңгейінің биік болуын 
талап етеді.

Батыста ғылым тақырыбына жазатын 
журналистерді элиталық журналистер деп 
қабылдайды. Олардың еңбегіне жақсы қаламақы 
төленеді. Егер еуропалық ғылыми орталықтарды 
мемлекет қаржыландырып келсе, АҚШ-та 
ғылыми зерттеулерге қаржы жекеменшік сек-
тордан бөлінеді. Америкалық ғалымдар зер-
теу жұмыстары туралы ақпараттың үлкен 
аудиторияға таралуына мүдделі. Жарнама мен 
насихат жақсы болған сайын, инвесторлардың 
ғылыми жобаға бөлетін қаржысы да қомақты 
болмақ.

Ғылыми журналистерді оқыту индустриясы 
да америкалық қоғамда күшті дамыған. Колум-
бия университетінде арнайы бағдарлама бойын-
ша журналист пен геолог дипломдарын қатар 
алуға болады. Жүйелі бағдарламаның нәтижесін 
ай сайын 1 млн. тиражбен шығатын Scientific 
American журналынан көруге болады. Осы 
журнал оншақты халықаралық нұсқада тарала-
ды, интернет ресурсы ғылыми басылымдардың 
үздіктері қатарында.

Бұның бәрі қоғамда ғылымның қажеттілігін 
түсіндіретін, технологияларды дамытуда 
ғылымның маңызын насихаттайтын кешенді 
шаралар жиынтығы пайда болғанда ғана қол 
жететін мақсаттар. Ғылым мен қоғамның ара-
сын жалғайтын алтын көпірдің рөлін мемлекет 
өз мойнына алуы тиіс. Мемлекеттік саясаттың 
құрамдас бөлігі ретінде ғылыми зерттеулерді 
қолдау жүйелі түрде атқарылуы маңызды. 
Сонда ғана ғылыми журналистің мәртебесі 
өсіп, құрметті және беделді тұлғаға айналады. 
Ғылыми журналистер үшін өзінің когнитивтік, 
кәсіби деңгейін өсіруге деген ынталандыру 
механизмдері жұмыс істей бастайды. Ғылым, 
қоғам және мемлекеттің диалогы мазмұнды 
болғанда ғана ғылыми журналистика мен 
ғылымның насихатын күшейтетін стратегиялық 
нәтижелерге қол жеткіземіз.
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНЫХ СМИ КАЗАХСТАНА

Статья посвящена изучению особенностей развития отечественных молодежных изданий. 
Актуальность темы определяется их недостаточной изученностью и особым значением для 
обеспечения стабильного будущего страны, реализации интеллектуального и творческого 
потенциала подрастающего поколения. Цель работы – исследование проблем молодежных 
средств массовой информации Казахстана. Работа направлена на изучение трудных вопросов в 
области создания газет и журналов для подростков и молодежи, так и их рецепции, потому что 
запросы целевой аудитории за последние годы существенно изменились. 

Научная и практическая значимость работы обусловлена необходимостью моделирования 
перспектив развития молодежных изданий, повышения журналистского мастерства и 
медиаграмотности целевой аудитории.

Методами исследования стали наблюдение за функционированием молодежных 
средств массовой информации, анализ их содержания, оформления, статистический метод 
(социологический опрос). Методологической базой исследования стали статьи зарубежных и 
отечественных ученых по теме.

Изучение материала позволило прийти к следующим результатам: наибольшую популярность 
среди молодежи имеют сетевые издания, спрос на печатные издания и телепродукцию  – 
невысокий, выраженный интерес к развлекательным материалам на темы «звездной» жизни, 
отношений между полами, психологии и образования, низкая читаемость материалов о политике. 
Анализ такого положения позволяет выявить следующие его причины: отсутствие конкуренции 
на рынке, недостаточно творческий подход к оформлению, низкий уровень медиаграмотности 
аудитории.

Проведенное исследование позволило систематизировать проблемы казахстанской 
публицистики для молодежи: недостаток финансирования, нехватка молодых талантливых 
журналистов, низкие тиражи, тематическая ограниченность, конкуренция с зарубежными 
изданиями, высокие цены, слишком объемные рекламные блоки, рост развлекательного контента, 
снижение читательского интереса.

Итоги работы имеют практическое значение для разработки стратегии по улучшению 
ситуации в современных молодежных медиа для обеспечения их участия в формировании 
мировоззрения молодежи.

Ключевые слова:  молодежь, молодежные СМИ, социальные сети, медиаграмотность, 
снижение читательского интереса.
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Problems of youth media of Kazakhstan

The article is devoted to the study of the peculiarities of the development of domestic youth publica-
tions. The relevance of the topic is determined by their lack of study and special importance for ensuring 
a stable future of the country, the implementation of the intellectual and creative potential of the younger 
generation. The purpose of the work is to study the problems of youth mass media in Kazakhstan. The 
work is aimed at studying the difficult issues of creating Newspapers and magazines for teenagers and 
young people, as well as their reception, because the needs of the target audience have changed signifi-
cantly in recent years. 

The scientific and practical significance of the work is due to the need to model the prospects for the 
development of youth publications, improve journalistic skills and media literacy of the target audience.

The research methods were monitoring the functioning of youth mass media, analysis of their con-
tent, design, and statistical method (sociological survey). The methodological basis of the research was 
the articles of foreign and domestic scientists on the topic.
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The study material has led to the following results: most popular among young people have zines, 
the demand for paper publications and television products, low interest in entertainment content on the 
themes of “star” of life, gender relations, psychology and education, low readability materials about poli-
tics. Analysis of this situation reveals the following reasons: lack of competition in the market, insufficient 
creative approach to design, low level of media literacy of the audience.

The study allowed us to systematize the problems of Kazakhstan’s journalism for young people: lack 
of funding, lack of young talented journalists, low circulation, thematic limitations, competition with 
foreign publications, high prices, too large advertising blocks, growth of entertainment content, decrease 
in reader interest.

The results of the work are of practical importance for developing a strategy to improve the situation 
in modern youth media to ensure their participation in shaping the worldview of young people.

Key words: youth, youth media, social networks, media literacy, decrease in reader interest.
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Қазақстандағы жастар БАҚ-ының мәселелері

Мақала отандық жастар басылымдарының даму ерекшеліктерін зерттеуге арналған. 
Тақырыптың өзектілігі еліміздің тұрақты болашағын қамтамасыз ету, өскелең ұрпақтың зияткерлік 
және шығармашылық әлеуетін жүзеге асыру үшін оның жеткіліксіз зерттелуімен және ерекше 
маңыздылығымен анықталады. 

Жұмыстың мақсаты – Қазақстанның жастарға арналған бұқаралық ақпарат құралдарының 
мәселелерін зерттеу. Жұмыс жасөспірімдер мен жастарға арналған газеттер мен журналдарды 
жасау, сондай-ақ олардың рецепцияларының күрделі мәселелерін зерттеуге бағытталған, өйткені 
соңғы жылдары мақсатты аудиторияның сұранысы айтарлықтай өзгерді. 

Жұмыстың ғылыми және практикалық маңыздылығы жастар басылымдарын дамыту 
болашағын модельдеу, журналистік шеберлік пен мақсатты аудиторияның медиасауаттылығын 
арттыру қажеттілігінен туындап отыр.

Зерттеу әдістері жастар бұқаралық ақпарат құралдарының жұмыс істеуін бақылау, олардың 
мазмұнын талдау, ресімдеу, статистикалық әдіс (әлеуметтік сауалнама) болды. Зерттеудің 
әдіснамалық негізі тақырып бойынша шетелдік және отандық ғалымдардың мақалалары алынды.

Зерттеу төмендегі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді: жастар арасында желілік 
басылымдар мәнге ие, баспа басылымдарына және телеөнімдерге сұраныс төмен, сауықтырушы 
материалдарға деген сұраныс ерекше байқалады әсіресе «жұлдызды» өмір, жыныстылар 
арасындағы қатынас, психология және білім беру, саясат туралы материалдардың төмен оқылуы 
белгілі болды. Мұндай жағдайды талдау оның төмендегі себептерін анықтауға мүмкіндік 
береді: нарықта бәсекелестіктің болмауы, безендіруге шығармашылықтың жеткіліксіз болуы, 
аудиторияның медисауаттылығының төмен деңгейі.

Жүргізілген зерттеу қазақстандық жастар публицистикасының мәселелерін жүйелендіруге 
мүмкіндік береді: қаржыландырудың жетіспеушілігі, жас талантты журналистердің аздығы, 
тираждың төмендігі, тақырыптың шектеулілігі, шетелдік басылымдармен бәсекелестік, 
жоғары баға, тым көлемді жарнамалық блоктар, ойын-сауық контентінің өсуі, оқырмандық 
қызығушылықтың төмендеуі.

Жұмыс қорытындысының жастардың дүниетанымын қалыптастыруды қамтамасыз етуші 
қазіргі жастар медиасындағы мәселелерді оңтайландырушы стратегияны әзірлеу үшін 
практикалық маңызы бар.

Түйін сөздер: жастар, жастар БАҚ, әлеуметтік желілер, медиасауаттылық, оқырман 
қызығушылығының төмендеуі.

Введение
 
Вместе со всей системой СМИ Республики 

Казахстан молодежная периодика прошла слож-
ный путь трансформации. Исчезли пионерская 
и комсомольская газеты, литературный журнал 
для молодежи. Современность придала иное 

звучание проблемам молодежи, что сказалось и 
на формате молодежной прессы.

Актуальность темы определяется недоста-
точной изученностью молодежных СМИ Ка-
захстана и их особым значением для обеспече-
ния стабильного будущего страны, реализации 
интеллектуального и творческого потенциала 
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подрастающего поколения. На сегодня молодеж-
ная пресса в Казахстане развита недостаточно. 
Функционируют школьные и вузовские газеты, 
существуют республиканские «Ұлан» и Друж-
ные ребята», в ряде регионов периодически по-
являются, но также быстро исчезают городские 
издания. Однако конкуренции на рынке моло-
дежной прессы практически нет. 

В настоящее время на периодику, посвящен-
ную вопросам современной молодежи, возлага-
ется двойная нагрузка, поскольку эта категория 
периодических изданий призвана не только вос-
питывать и формировать личность подростка, но 
и стимулировать желание знакомиться с наукой 
и культурой.

В Республике Казахстан проблемы молодеж-
ной периодики являются одним из приоритетных 
направлений молодежной политики. С учетом 
правильного формирования и реализации мо-
лодежных СМИ можно достичь эффективного 
использования интеллектуального потенциала 
и активности молодого поколения. СМИ могут 
стать проводником подрастающего поколения в 
общественную жизнь и стратегическим ресур-
сом казахстанского общества. Для дальнейшего 
совершенствования молодежных СМИ необхо-
димо изучение активных процессов в этой об-
ласти. 

Цель данной научной работы  – выявление 
проблем молодежных газет, журналов и попытка 
поиска их решения.

Объектом данного исследования являются 
молодежные СМИ республики в синхрониче-
ском аспекте. По разным подсчетам в стране 
сегодня функционируют от 50 и более изданий 
для детей и молодежи (Стадниченко 2015). Это 
детско-юношеские  газеты «Ұлан» и «Друж-
ные ребята», студенческие и школьные газеты, 
городские издания: «Зеленое яблоко» (Коста-
най), «Молодежный клуб», «Завтра» (Усть-
Каменогорск), «Авангард» (Семей), журналы 
«Метро», «Моль» (Алматы) и другие.

Телевидение для молодых людей представ-
лено, в первую очередь, программами музы-
кальных каналов (MuzLife, Gakku TV), которые 
больше ориентированы на развлекательную 
функцию. 

В современной казахстанской журналистике 
проблемы и перспективы развития молодежных 
СМИ являются важнейшими для медиарынка. 
Интенсивное развитие интернета, мультимедий-
ных и цифровых технологий предписывают тра-
диционной прессе необходимость поиска новых 

форматов для поддерживания своей жизнеспо-
собности. На 2019 год в Республике Казахстан 
действуют 3328 СМИ. По данным официального 
интернет-ресурса Министерства информации и 
коммуникаций Республики Казахстан, подавля-
ющее большинство составляют газеты (1800) и 
журналы (990), 10 % – информагентства и сете-
вые издания. 

Практическое значение итогов работы обу-
словлено необходимостью моделирования пер-
спектив развития молодежных СМИ, повыше-
ния журналистского мастерства и медиаграмот-
ности целевой аудитории.

Материалы и методы

Материалом для первоначального наблюде-
ния послужили работы ученых, исследовавших 
похожий, но не тождественный объект. Было 
установлено, что анализ молодежных изданий 
интересует широкий круг исследователей, рабо-
тающих в области социологии, культурологии, 
теории коммуникации, лингвистики и других 
наук. Изучается их типология, функции, вырази-
тельные средства.

Следующим шагом стало изучение фактиче-
ского материала: изданий, целевой аудиторией 
которых являются молодые люди. Оказалось, 
что несмотря на активность и любознательность 
этого возраста, наличие государственных и част-
ных инициатив в области организации СМИ, 
стабильных популярных изданий в Казахстане 
чрезвычайно мало.

На следующем этапе были выявлены при-
чины недолговечности изданий для молодежи 
и определены среди них специфичные по срав-
нению с проблемами СМИ вообще. Сильное 
влияние на состояние информационного рынка 
в целом оказал финансово-экономический кри-
зис, в результате которого неизбежным оказался 
спад потребительской активности жителей. Сни-
жение продаж, прибылей пагубно отразились 
на экономических показателях рынка печатных 
СМИ страны. При поддерживании и даже повы-
шении себестоимости выпуска газет и журналов, 
параллельных расходов на их распространение, 
рекламные доходы, количество печатных из-
даний, загрузка полиграфических предприятий 
стремительно снизились, что привело к сокра-
щению персонала в СМИ. Однако на фоне этих 
общих проблем у молодежных изданий возник-
ли и дополнительные, связанные со спецификой 
целевой аудитории.
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Социологический опрос, проведенный для 
уточнения и подтверждения результатов теоре-
тического анализа, показал, что проблемы СМИ 
недостаточно осознаются аудиторией.

Этапы исследования продиктованы постав-
ленными задачами и ожидаемыми результатами 
исследования.

Научная методология

Научная методология основана на междис-
циплинарном характере предпринятого автора-
ми исследования медийного текста с подклю-
чением методов других наук: филологических, 
психологических, культурно-просветительских, 
социологических. 

В изучении молодежных СМИ можно услов-
но выделить несколько исследовательских на-
правлений.

Первое анализирует их типологические ха-
рактеристики и функции для определения места 
в общей медиасистеме (Аникина 2009; Симакова 
2014; Самотойлова 2013).

Второе направление представлено изучени-
ем (синхроническим, историческим, сравнитель-
ным) отдельных видов молодежных изданий, ак-
тивнее всего рассматриваются вузовские газеты 
и сайты (Овчинникова 2011; Розанов 2009; Ка-
дочников 2014).

Третье направление направлено на изучение 
молодежи как целевой аудитории с особым со-
циокультурным статусом (Josephi 2018; Ashley 
2013; Downey 2014).

Кроме того, можно выделить направление, 
исследующее частные вопросы функционирова-
ния молодежных СМИ: особенности контента, 
оформления, языка (Жарашуева 2016; Ефимова 
2016).

Постановка исследовательских вопросов от-
ражает круг проблем, интересующих автора на-
стоящего исследования. Взяв за основу особую 
роль молодежи в экономическом и политиче-
ском будущем государства и, следовательно, не-
обходимость ее полноценного и направленного 
медиа образования, автор статьи попытался очер-
тить круг проблем, препятствующих реализации 
указанных задач.

Использованный метод социологического 
опроса с определением статистических показате-
лей оценки целевой аудиторией как самих СМИ, 
так и ситуации в целом, позволил подтвердить 
результаты наблюдений и наметить дальнейшие 
векторы изучения молодежных медиа.

Обзор литературы

В первую очередь нами были охвачены фун-
даментальные и, по возможности, новые труды 
по исследуемой тематике зарубежных авторов. 
Анализ данных трудов с точки зрения их на-
учного вклада помог составить круг проблем в 
сходных исследованиях, а также убедиться, что 
выбранный нами ракурс не представлен в из-
ученном нами массиве исследовательских работ, 
а значит полученные результаты призваны вне-
сти дополнительные научные сведения в общую 
исследовательскую картину.

Влияние цифровых СМИ как инструмен-
та формирования личности на молодежь ак-
центирует К. Паттаро (Pattaro C. 2015 : 302).  
З.Ф. Абрарова и Г.И. Назарова отмечают, что ме-
диа остаются важным средством формирования 
духовных и нравственных ценностей, социаль-
ных установок и стереотипов (Абрарова 2018). 
Как отмечает С. Керс, «наиболее важным кажет-
ся вопрос о соотношении в содержании того, что 
хотела бы найти в этих изданиях молодежь, и 
что следовало бы публиковать, если мы говорим 
о социализационной функции данных журналов 
и ставим перед ними, помимо удовлетворения 
информационных и досуговых потребностей, за-
дачи просвещения, формирования гражданской 
культуры – идентичности, толерантности» (Керс 
2008 : 37).

Современные социальные процессы, в пер-
вую очередь глобализация и развитие техноло-
гий, обусловливают увеличение разрыва стар-
шего и молодого поколений. При этом в научном 
анализе «молодежного субкультурного дискур-
са» складываются два подхода: критический (с 
акцентом на факторах «кризис сознания», «поте-
ря идентичности», «снижение интеллектуально-
го и культурного уровней», «утрата моральной 
системы ценностей») и интерпретационный (с 
двусторонней коннотацией) (Лисеев 2005 : 4). 

Эти подходы  представлены в работах уче-
ных разных стран. Б. Йозефи и A.M. Оллер на-
зывают молодых журналистов «относительно 
неопытными работниками», отмечая при этом 
их большую мобильность и адаптированность к 
техническим новинкам, что облегчает переход в 
цифровую эпоху (Josephi 2018). Крайнюю нега-
тивную позицию в оценке потенциала молодежи 
как целевой аудитории занимает М. Бауерлейн, 
назвавший свою книгу «Глупейшее поколение: 
как цифровой век одурманивает молодых амери-
канцев и ставит под угрозу наше будущее», он 
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обращает внимание на риски, которые несут со-
циальные сети и призывает родителей и педаго-
гов быть бдительными (Bauerlein 2009).

В противовес ему Е. Смит, очерчивая круг ка-
честв поколения миллениалов, упоминает толь-
ко одно несомненно отрицательное: они требуют 
немедленного удовлетворения запросов, нетер-
пеливы и неспособны надолго сосредоточивать-
ся, при этом отмечая положительные – многоза-
дачность, техническую и экономическую осве-
домленность (Smith 2012 : 6).

Большую гибкость современной молодеж-
ной журналистики и способность изменяться от-
мечает М.Уолл (Wall 2017 : 327).

Переключение молодежной целевой ау-
дитории с полноценных новостных СМИ на 
социальные сети отмечают ряд исследовате-
лей (Berger 2017; Clark 2018; Homayoun 2017; 
Hovden 2016). При этом социальные сети 
рассматриваются, с одной стороны, как сур-
рогат реальности, с другой стороны, как пло-
щадка для свободы слова и самореализации 
(Bauerlein 2009). 

Высокий уровень цифровой грамотности мо-
лодой аудитории отмечают зарубежные ученые 
(Fantin 2010; Marchessault 2014). Парадоксально, 
но при этом экспериментальные данные показы-
вают, что медиакомпетентность, определяемая 
как «комплекс мотивов, знаний, умений, навы-
ков, облегчающих выбор, использование, крити-
ческий анализ, оценку, создание и передачу ме-
диатекстов в различных формах, видах и жанрах, 
анализ средств массовой информации, функци-
онирующих в обществе» у молодого поколе-
ния, низкая (Fedorov 2016 : 216). О необходимо-
сти медиаобразования говорят К.А. Иванова и  
Е.Н. Малик: «Приоритетом государственных 
интересов СМИ и гражданского общества в от-
ношении становления политической субъектно-
сти студенческой молодежи должна стать модель 
воспитания и формирования гражданина с ак-
тивной позицией. При этом акцент должен быть 
сделан на формировании гражданской идентич-
ности через систему образования, в том числе 
медиаобразования» (Иванова 2018).

Еще одну важную тенденцию отмечает  
С. Папафанасопулос, он говорит о чрезмерной 
коммерциализации СМИ, организуемых из-за 
глобализационных процессов по англо-амери-
канской модели, и ограничениях в выборе «по-
вестки дня», возникающих по вине информаци-
онных агентств (Papathanassopoulos 2001: 506). 

Результаты и Обсуждение

Все молодежные издания, выходящие в ре-
гионах Казахстана, с определенной долей услов-
ности можно разделить на три категории: вузов-
ские, студенческие (неформальные) и общие. 
Причем, в том порядке, в котором представлены 
эти издания, происходит их освобождение от 
определенных догм и приближение к своему чи-
тателю. Так, вузовское издание выражает прежде 
всего точку зрения руководства вуза и, по сути, 
даже если оно делается руками молодых, явля-
ется рупором ректората. Соответственно и мате-
риалы носят официальный и полуофициальный 
характер. Подобное издание считает необходи-
мым иметь практически каждое высшее учебное 
заведение в Казахстане. 

Студенческие неформальные газеты отлича-
ются от вузовских большей раскрепощенностью 
и явной нацеленностью на студенческую ауди-
торию. Меняется тематика. В центре этих из-
даний – проблемы, связанные с учебой и сдачей 
сессии, проблемы досуга и стипендии, жизнь в 
общежитии и научное творчество студенчества. 
И хотя проблематика прессы такого уровня часто 
не выходит за рамки вуза, но она близка и понят-
на студентам. 

Общемолодежные издания разрабатывают 
темы шире вузовских или студенческих. Им не 
чужды и «взрослые» проблемы, решая которые, 
они сохраняют свою специфику. Экономика и 
политика, бизнес и культура – опыт показывает, 
что эти темы интересуют молодежь не меньше, 
чем развлечения, шоу-бизнес и межличностные 
отношения. Разработка «взрослых» тем «моло-
дежками» отличается от того, как подаются они в 
общественно-политических изданиях. Меняют-
ся подход, форма (жанр) и стиль. Главные черты, 
присущие молодежным СМИ, на наш взгляд, это 
умение ярко и нестандартно подавать любые ма-
териалы. Молодежи претят нотации, менторский 
тон, длинноты, а импонирует краткость, быстро-
та, возможность постоянно осваивать что-то но-
вое. Исходя из всего этого, и нужно развивать 
информационную политику молодежных СМИ.

В Казахстане наиболее известны молодеж-
ные газеты «Ұлан» и «Дружные ребята» – ре-
спубликанские газета для детей и юношества, 
которые существуют уже более 80 лет. Они даже 
имеют страницы в социальных сетях, но инфор-
мация там обновляется очень редко.

Рассмотрим самые значительные проблемы 
современной молодежной периодики:
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1. Недолговечность, связанная в первую 
очередь с недостатком финансирования. Одна 
из самых значимых проблем. Чаще всего моло-
дежные издания существуют за собственный 
счет, молодые редакторы не умеют грамотно 
привлекать и распределять средства. Зачастую 
выпускается первый «пилотный» номер, что-
бы определить востребованность издания и его 
окупаемость. Это одна из распространенных 
ошибок. Первые номера обычно выступают как 
самореклама, так как публика с ними еще не 
знакома и редко доверяет новому информаци-
онному продукту. Поэтому, поняв, что первый 
номер не окупился, молодой коллектив расстра-
ивается или переключается на другой проект, 
тем более, если издание не зарегистрировано и 
выпущено для «разведки» («а стоит ли регистри-
роваться?»). Так развлекательный журнал «B4-
Nightlife» Усть-Каменогорска столкнулся с этой 
проблемой. Первый номер, естественно, не оку-
пился, реклама в номере была размещена не на 
платной основе, а взаимозачетом, большая часть 
тиража разошлась бесплатно в качестве рекла-
мы, поэтому учредитель понес большие расходы 
и на второй выпуск средств не хватило.

2. Также одна из немаловажных проблем – 
это нехватка молодых специалистов. В данной 
сфере деятельности отсутствуют кадры именно 
молодых журналистов, которые будут преподно-
сить материал на языке юных подростков. Часто 
члены редакционного состава молодежных СМИ 
имеют другую специальность и практически не 
пишут. Например, в вузовских газетах матери-
алы обычно пишут преподаватели и работники 
вуза.

3. Темы публикаций также немаловажны 
для правильного восприятия средства массо-
вой информации. Например, в журнале «Койот» 
большую часть занимали эротические фотосес-
сии и подобные статьи, меньшая часть отдава-
лась технике, автомобилям и анекдотам. При 
такой «претензии» на создание восточно-казах-
станского «Playboy» журнал был обречен на про-
вал. Редкие информационные статьи не могли 
привлечь внимание читателя, так как большая 
часть отдавалась «клубничке». Многие читатели 
негативно отзывались о двусмысленных статьях, 
требуя предоставлять больше информации из 
жизни города, а не из Интернета. А для журна-
ла «B4-nightlife» тематическая направленность 
была очевидна – она заявлена еще на обложке: 
«Развлекательный журнал о ночной жизни го-
рода Усть-Каменогорска. Аналоги подобных 

журналов есть в Алматы («Teens&people»), Но-
восибирске и других крупных мегаполисах. Все 
они носят похожее название, и тематическая на-
правленность у всех одинаковая – ночные клубы, 
места отдыха, развлечения, гламурная жизнь, 
тусовки, общение, фотосессии и фотоотчеты с 
проведенных развлекательных мероприятий и 
т.п. Все эти темы довольно полно отражены в 
городском аналоге известных «гламурных» жур-
налов – «B4-nightlife». Если учесть, что Усть-
Каменогорск – не такой большой город, как Ал-
маты или Новосибирск, то клубная инфраструк-
тура развита намного хуже и, соответственно, 
целевая группа меньше. Поэтому издание инте-
ресно только определенной группе лиц. В газете 
«Зеленое яблоко» (Костанай) «Завтра» и «Мо-
лодежный клуб» (Усть-Каменогорск) тематика 
публикаций была намного шире – от отношений 
между родителями и детьми до школьной жизни, 
концертов и различных конкурсов, поэтому газе-
ты просуществовали дольше.

4. Узкий круг распространения и высокая 
цена. Например, научно-познавательный журнал 
для школьников и их родителей «Oyla», издавае-
мый в Казахстане с 2015 года, стоит 1200 тенге. 
Такая цена очень высока для нашей молодежи. 
Кроме того, издание распространяется только в 
крупных городах Казахстана (Нур-Султан и Ал-
маты).

5. Конкуренция со стороны международ-
ных и российских изданий, которые имеют боль-
ший тираж, соответственно могут позволить 
себе полноцветную печать, привлекать извест-
ных журналистов. Себестоимость номера, соот-
ветственно, тоже снижается. 

6. Снижение интереса читательской ауди-
тории. Молодые читатели «переходят» в соци-
альные сети, паблики, подписываются на блоги. 
Замечательно, что сеть предоставляет огромное 
количество возможностей, но никто не может 
сказать, какая личность вырастет из такого сти-
хийного пользователя. 

В современном мире значение Интерне-
та стремительно растет, однако традиционные 
СМИ удерживают свою жизнеспособность. 
Бесспорно, цифровые технологии сильно воз-
действуют на медиасреду. Традиционные СМИ 
также могут искажать информацию, но, как по-
казывает практика, делают это гораздо реже. Га-
зеты и журналы выделяются тем, что проверяют 
информацию, тем самым выигрывают в объ-
ективности у интернет-СМИ. Чтобы получить 
оптимальный результат, потребитель стремится 
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получать информацию с помощью как традици-
онных СМИ, так и новых медиа. Печатные из-
дания обязаны и в будущем сохранить за собой 
традиционную роль поставщиков качественных 
новостей и информации, для этого необходимо 
обеспечить полноценное регулярное обновление 
изданий в сетевом варианте. 

Вопрос перспективы молодежных изданий в 
Казахстане вызывает огромный интерес, в этом 
направлении осуществляется много интересных 
инициатив. Важным событием стало создание 
в 2002 году Молодежного Медиасоюза Казах-
стана, в рамках которого проводился конкурс 
«Юная столица глазами юных». Однако в по-
следние годы информации о Медиасоюзе нет, 
страница в сети не обновляется.

Одно из главных событий в сфере развития мо-
лодежной периодики – это создание республикан-
ского журнала и онлайн-платформы «Generation 
Next» (www.gnext.kz) для подростков, которые 
были презентованы в Астане в марте 2017 года. 
Однако за два года платформа не набрала попу-
лярности, редко обновляется информация.

Для того чтобы создать печатную продук-
цию, отвечающую всем требованиям читатель-
ской аудитории, надо знать ее потребности. Мало 
сказать, что необходимы молодежные издания. 
Что именно нужно молодому читателю? Какие 
темы, не отраженные в средствах массовой ин-
формации, его волнуют? Для определения по-
требностей молодого читателя проведено соци-
ологическое исследование. В исследовании при-
нимали участие 330 респондентов: 75 школьни-
ков среднего и старшего звена (с 7 по 11 класс), 
90 учащихся колледжей и средне-специальных 
учебных заведений, 100 студентов (Восточно-
Казахстанского государственного технического 
университета им. Д. Серикбаева, Восточно-Ка-
захстанского государственного университета им. 
С. Аманжолова, Казахстанско-Американского 
Свободного университета), 49 работающих (ра-
ботники коммерческих структур, государствен-
ного аппарата, индивидуальные предпринимате-
ли), 16 безработных и домохозяек. Возраст опро-
шенных – от 13 до 27 лет.

Относительно первого вопроса «Какими ис-
точниками информации Вы чаще всего пользуе-
тесь (отметьте не более 3 вариантов)?» большин-
ство респондентов (65 %) отметили наиболее 
доступным средством получения информации 
Интернет, на втором месте – телевидение (14%), 
далее – печать (9%), общение (8%), все перечис-
ленное (4%), на последнем месте радио – 1%. 

Вопреки прогнозам телевидение среди мо-
лодежи уже не так популярно, по крайней мере, 
как источник информации. Чаще всего телевиде-
ние предоставляет развлекательные программы, 
а наиболее любимыми становятся музыкальные 
каналы (новости музыки не в счет).

Общение с друзьями, родственниками, знако-
мыми молодежь ставит на четвертое место в рей-
тинге средств передачи информации, так как эта 
информация зачастую бывает непроверенной (слу-
хи, сплетни, так называемое «сарафанное радио»).

Вариант «все перечисленное» отметили 4 % 
респондентов. Таким образом, можно сделать 
вывод, что среди опрашиваемых достаточно 
мало людей, которые используют широкий обзор 
информационных источников.

Наименее популярным средством получения 
информации является радио (0,5 % опрошен-
ных). Современная молодежь очень редко слу-
шает радио для того, чтобы узнать новости, оно 
представляется лишь музыкальным источником, 
да и то тогда, когда рядом нет сотового телефо-
на или mp3-плеера (что с современным молодым 
человеком практически никогда не случается).

Печатные средства массовой информации – 
на 2 месте (9 % опрашиваемых), что показывает: 
молодые люди все же читают газеты и журналы. 
Вопрос только в том, какие, и что они называют 
нужной информацией.

Поэтому на второй вопрос «Читаете ли 
Вы молодежные издания?» предполагалось 
получить положительный ответ от большин-
ства молодых респондентов. Ответ «Нет» стал 
наиболее популярным среди молодых людей  
(38,4 %), молодежные издания им либо незнако-
мы, либо неинтересны. Положительно ответили 
27,6 % опрошенных. Однако если учесть, что от-
вет «иногда» отметили 34 % опрошенных, объ-
единяя первые два ответа, следует сказать, что 
молодежные средства массовой информации 
знакомы их целевой группе, так как общий по-
казатель составляет 61,6 %. 

В третьем вопросе мы обратились к темам, 
которые интересуют молодежь в существующих 
молодежных изданиях. На первое место по зна-
чимости тем опрашиваемые определили новости 
шоу-бизнеса – музыка, кино и кумиры (15,4 %). 
Причиной этому стал возраст опрашиваемых 
– 62,6 % респондентов от 13 до 20 лет, это уча-
щиеся школ, колледжей и средне-специальных 
учебных заведений. Среди студентов и работаю-
щих этот вопрос оказался менее популярен, чем 
другие.
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На том же уровне – 15 % находится ответ 
«Любовь и отношения между полами». Эта тема 
является наиболее значимой для всех молодых 
людей, поэтому во многих печатных изданиях ей 
уделяется должное внимание. Но, как отмечают 
некоторые респонденты, «не надо перегибать». 
Нужны статьи информационного характера, а не 
фотосессии полуобнаженных моделей.

Следующими стали практически равнознач-
ные по показателям ответы «Образование» (12,5 
%) и «Психология и межличностные отноше-
ния» (12,3 %). Этот ответ одинаково популярен 
для всех социальных групп.

Информация о трудоустройстве (отметили 
10,4 % опрошенных) интересует студентов и без-
работных молодых людей. Школьники и средне-
го, и младшего звена предпочитают отмечать от-
вет «Экология» (8,5 %), хотя на самом деле эта 
тема для большинства школьников – лишь повод 
для «умных разговоров» и не более. Всерьез к 
обозначенной проблеме подходят немногие. Од-
нако среди работающих молодых людей она не 
пользуется особой востребованностью. Всего 
шестнадцать из них отметили этот пункт.

О здоровом образе жизни и спорте, судя по 
показателям (9,4 %), любит и хочет читать почти 
десятая часть опрошенных. Интересные выводы, 
если учесть, что статьи о здоровье не вызывают 
особого энтузиазма к прочтению у школьников и 
студентов. Двумя респондентами было отмечено, 
что «на тему здорового образа жизни писали уже 
много раз, и ничего нового придумать уже невоз-
можно, поэтому читать про это неинтересно».

Общественно-политическая жизнь (6,5 %) 
и молодежная политика (5,9 %) интересуют в 
основном студентов. Из школьников суммарно 
эти пункты отметили только 18 человек. Сле-
довательно, политическая жизнь интересует 
молодых людей меньше всего. Это необходимо 
исправлять с помощью интересных публика-
ций, конкурсов, вовлечения читателей в акции и 
другие мероприятия при информационной под-
держке молодежной газеты или журнала, чтобы 
показать, что общественно-политическая жизнь 
может быть разнообразной и доступной всем, а 
не только «взрослым дядям в галстуке» (выраже-
ние одного из респондентов).

Если обобщить схожие ответы в категории 
«Свой вариант», то были предложения писать 
на тему семейных отношений (1,5 %), криминал 
(1,2 %), а также об интересных людях города, та-
лантливой молодежи, знаменитых и узнаваемых 
личностях (1,4 %). 

На четвертый вопрос о самой приемлемой 
цене молодежного издания большинство респон-
дентов ответили, что готовы потратить от 150 до 
250 тенге (29,2 % опрошенных). Примерно такое 
же количество молодых читателей способны по-
тратить от 250 до 500 тенге (20,9 % респонден-
тов). Это средняя цена уцененного молодежного 
российского журнала. 

Интересен разброс цен, которые школьники 
отмечают приемлемыми. Ответы «100-150 тен-
ге» и «500-1000 тенге» примерно на равных по-
зициях по показателям – 18,8 % и 17,9 % соот-
ветственно.

23 школьника, или 2,3 %, отметили, что прак-
тически не в состоянии самостоятельно приоб-
ретать молодежные газеты и журналы, так как 
ими был выбран ответ «до 100 тенге», (на сегод-
няшний день нет ни одного молодежного изда-
ния с такой ценой). Из них 17 человек в возрасте 
до 14 лет. А обеспеченные школьники, студенты 
и работающая молодежь способны отдавать от 
1000 тенге и выше (10,9 % опрошенных), если 
издание будет качественным.

Предполагалось, что средняя покупательская 
способность у опрашиваемой молодежи будет 
намного выше. Однако на основе полученных 
данных можно сделать вывод, что молодые люди 
не хотят тратить деньги на региональные моло-
дежные средства массовой информации, так не 
как считают их достойными такого вложения 
средств.

Интересны предполагаемые причины непо-
пулярности молодежных изданий (вопрос №5). 
Абсолютное большинство ответов с большим от-
рывом по показателям принадлежит пункту «Ин-
тернет предоставляет более полную информаци-
онную базу» (58,3 % опрошенных). Молодые 
люди считают, что в Интернете есть абсолютно 
все новости, касающиеся молодежи, однако это 
не так. Местные сайты достаточно хорошо раз-
виты, но у них узкая направленность. В основном 
на них размещена информация политического и 
социального характера. В Усть-Каменогорске, 
например, нет ни одного сайта, посвященного 
молодежному творчеству, межличностным от-
ношениям и психологии, межполовым отноше-
ниям и прочим темам, интересным молодым 
горожанам. На втором по значимости месте на-
ходится ответ «Эти издания трудно достать» 
(19,5 %). Достаточно обоснованный ответ, так 
как молодежные средства массовой информации 
распространяются в узких кругах читателей. Ву-
зовские газеты – только в своих вузах, школьные 
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– в школах, «Молодежный клуб» из-за ограни-
ченности тиража также сложно найти, так как 
его нет в свободной продаже (это издание рас-
пространяется бесплатно по учебным заведени-
ям города). Третьим и самым популярным среди 
студентов ответом стал «Нет времени» (10,2 % 
опрошенных). Далее – один из предполагае-
мых популярных ответов, который не оправдал 
надежд на распространенность среди респон-
дентов – «Молодежь не любит читать газеты»  
(5,4 %). Молодые люди сами развенчивают этот 
миф о себе, приводя другие причины непопу-
лярности молодежных изданий. Причем этот 
вариант выбран практически исключительно 
школьниками и работающими молодыми людь-
ми. Среди опрошенных студентов  этот ответ 
встретился лишь 6 раз. Неинтересные темы от-
пугивают лишь 2,8 % опрошенных, а свой ва-
риант предложили только 0,1 % респондентов. 
Среди наиболее интересных  вариантов – «По-
тому что у нас нет интернет-газет», «Их просто 
у нас нет», «Молодежи нашей вообще ничего не 
надо, особенно какие-то газеты», «А разве они 
существуют в нашем городе?»

Отвечая на шестой вопрос «Какие газеты, 
журналы Вы предпочитаете читать?», 25 %  ре-
спондентов указали, что читают журнал «Все 
звезды», 15% «Cosmopolitan». Одинаковое коли-
чество (10%) набрали издания «Жұлдыздар от-
басы» и «Жастар үні». Стоит отметить, что эти 
журналы не являются чисто молодежными, но 
все же интересны для этой читательской аудито-
рии, а 40% не читают газеты и журналы вообще. 

Седьмой вопрос «Слышали ли Вы о научно-
популярном журнале «Ойла»?» был нацелен на 
школьников и родителей. На этот вопрос 99% ре-
спондентов ответили, что в первый раз слышат 
об этом журнале. Только 1% анкетируемых отме-
тили, что читали об этом журнале в интернете. 

На вопрос «Как Вы думаете, какие проблемы 
местных молодежных изданий мешают им стать 
популярными среди молодежи?» 36,1 % респон-
дентов ответили, что данные издания сложно 
купить, их нет в свободной продаже, приходит-
ся искать, а где искать – непонятно. Вторым по 
популярности ответом стал «Плохо оформлены 
(черно-белая печать, плохое качество фотогра-
фий, неинтересный дизайн и пр.)». Визуаль-
ная привлекательность молодежной периодики 
играет очень большую роль в его выборе моло-
дым читателем и признании как постоянного ис-
точника информации. Молодые люди покупают 
сначала картинку, потом слова. Чаще всего ка-

чество фотографий становится решающим фак-
тором в определении приоритетов, тем более в 
черно-белом издании. Этот вариант ответа от-
мечен в 25,3 % случаев. Практически на равных 
позициях ответы «Журналистский состав неком-
петентен, поэтому статьи неинтересные» и «Они 
дублируют уже существующие издания более 
высокого уровня, не привнося ничего своего» – 
14,8 % и 15,6 % соответственно. Первый из этих 
вариантов молодые люди вряд ли бы отметили 
в графе «Свой вариант», так как на самом деле 
придают этому мало значения. А на счет второго 
варианта многие отмечали, что «им нет необхо-
димости покупать местный журнал, когда есть 
другие, более привлекательные, с теми же тема-
ми, но только более качественного уровня».

Ответ «они пишут на узкоспециализирован-
ные темы (школьные издания – только о своей 
школе, вузовские газеты – о своем вузе и т.д.)» 
выбран в 6,3 % случаев, это считается малозна-
чимой причиной непопулярности молодежных 
средств массовой информации.

А в графе «Свой вариант» из самых интерес-
ных можно отметить «Не проводятся рекламные 
кампании, акции и прочие мероприятия по про-
движению этих СМИ», «Популярны только те 
газеты, которые известны в городе», «Наверное, 
мало денег, чтобы привлечь молодежь».

Заключение, выводы

В современной казахстанской действитель-
ности проблемы развития молодежных СМИ, 
их будущее являются актуальными для медиа-
коммуникации. Активное развитие интернета, 
мультимедийных и цифровых технологий дик-
тует традиционной прессе необходимость поис-
ка новых форматов для сохранения своей жиз-
неспособности. Для молодежного медиарынка 
в Республике Казахстан сегодня остаются акту-
альными следующие проблемы:

−	 сокращение тиражей периодических СМИ, 
−	 падение интереса к чтению,
−	 переориентация аудитории на потребление 

сетевой информации, 
−	 увеличение доли развлекательного контен-

та за счет просветительских, воспитательных и 
общественно-политических материалов.

Динамика развития современных СМИ, 
в том числе подростковых и молодежных, де-
монстрирует две тенденции. С одной стороны, 
редакции пытаются максимально охватить раз-
ношерстную аудиторию с низкой покупатель-



Т.В. Галкина 

© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 95

ной способностью с помощью многотиражных 
изданий, универсальных по тематике и простых 
по оформлению, с другой – развитие информа-
ционного рынка, в том числе сетевого, расши-
рение сферы действия социальных сетей обу-
словливает необходимость инициативы со сто-
роны издателей в создании качественно новых 
интересных информационных продуктов. Один 
из выходов, как показывает зарубежный опыт, 
выпуск специализированных изданий неболь-
шими тиражами. 

Причины закрытия информационно-развле-
кательных печатных изданий регионов и респу-
блики практически одинаковы. Неправильно вы-
бранная тематика, недостаточное финансирова-
ние, неумение организовать правильную работу 
редакции привели к тому, что большинство пе-
чатных изданий продержались не более пяти лет.

Если общество хочет, чтобы молодежь стала 

активной, реализовала свой интеллектуальный 
и творческий потенциал, а не превратилась в 
аморфную массу, управляемую через социаль-
ные сети, необходимо обратить внимание на 
этот сектор СМИ с двух сторон. Во-первых, 
нужны издания с креативным дизайном и не-
стандартным подходом, разнообразием рубрик 
(в том числе интерактивных) и тем, компетент-
ным журналистским составом, полноценной 
представленностью в сети, регулярным обнов-
лением информации, проведение широких ин-
формационных кампаний по продвижению из-
даний и расширению читательской аудитории. 
Во-вторых, необходимо медиаобразование це-
левой аудитории как в школах, так и в вузах и 
колледжах. В этом отношении перспективным 
представляется активно обсуждаемое сегодня  
введение предмета медиаграмотности в про-
граммы средней школы.
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ҚАЗАҚ БАСПАСӨЗІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ

Мақаланың мақсаты. БАҚ-тың билік сaлaсындa турa мaғынacындaғы opны бoлмaғaнымeн, 
oның caяcaт пeн идeoлoгиядaғы рөлі aсa жoғaры. Oның қызмeті бoлғaн жәнe бoлып жaтқaн, 
aлдaғы уaқыттaрдa бoлaтын түрлі жaғдaйлaрғa, тәжірибелі  негіздерге карай отырып, қоғамдағы 
өзгерістерге алуан көзқарас қалыптастыруға жол ашады. Cоның ішінде баспасөз мемлекет 
саясатының функцияларын ашып айтуда, редакция қызметінің шығармашылық-техникалық күшін 
идеология арнасына бұруда аса қауқарлы. Қазір әлемде БАҚ-тың адамгершілік құндылыққа емес, 
сауда мен өндіріске негізделу үрдісі жүріп жатыр. Бұл торапта зерттеу мақаласы өте маңызды 
тақырыпқа құрылған. Нарық кеңістігінде ұлттық идея баспасөз беттерінде жалпыхалықтық 
сипатқа ие бола алады. Сондықтан, БАҚ контенттері мен мақала-толғамдарды компоративті 
зерттеу әдісімен қарастырып, мақалада ұлттық және жергілікті баспасөздің елімізге, мемлекет 
мүддесіне қызметі зерделенеді. 

Негізгі нәтижелері. Зерттеу мақаласында баспасөз бетіндегі ұлттық идея тақырыбының 
негізгі қазығы болған «Қазақ» газеті мен тәуелсіздік алған кездерден бастап жарық көрген 
басылымдар мен көркем еңбектерге, ғылыми әдебиеттерге шолу жасалып, ондағы тақырыптар 
ғылыми негіз ретінде назарға алынған. Мақаладағы зерттеулер қазақ публицистикасының қай 
заманда болмасын дәуір үні болып, өзінің негізгі қызметінен жаңылмай келе жатқандығын 
көрсетеді. 

Зерттеудің өзектігі. Газет-журналдардағы тіл мен діл, ұлттық рух, салт-дәстүр, ұлттық сана 
мен мемлекеттік саясат тіркестері жаңа заман көзқарасында бағаланып, ұлттық журналистика 
тарихындағы елеулі тақырыбы ретінде айқындалуы тиіс. Сол себептен мемлекеттік саясатты 
жасаушы тұлғалар мен олардың басылым беттеріндегі көзқарастары, өзіндік шешімі мен 
ұсыныстары, егемен шақтағы өзектілігі өміршең қазақы ұлт сипатының тұжырымы мақалада 
жиынтық қорытындыланып, қазақ баспасөзіндегі мемлекеттік саясат мен ұлттық идея мәтіндерінің 
хроникасы жасалды. Автор төл публицистикамызда кесек пікірімен, ақылға қонымды пікірімен 
бұқараға үндеу тастап жүрген азаматтарды жас ұрпаққа үлгі ретінде танытып, туындыларының 
лайықты бағасын саралауды орынды санап, табысты талдаған. Баспасөз бетіндегі тартысты, 
тағлымды мақалаларды, есеп пен сараптамаларды ақпараттық категориялардың өлшеміне салып, 
теориялық еңбектер арқылы дәлелдеген.   

Түйін сөздер: БАҚ, ұлттық идея, саясат, билік, қоғамдық пікір, баспасөз. 
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Public policy and national idea in the Kazakh press

 The purpose of the article: Despite the fact that the media did not have a place in the direct sense 
in the field of power, its role in politics and ideology is very high. In particular, the press reveals the 
functions of state policy, and assigns the creative and technical power of editorial activity to the chan-
nel of ideology. Now the world is in the process of basing the media not on moral values, but on trade 
and production. In this node, the research article was based on a very important topic. A national idea 
on the market can be popular in print publications. Therefore, the work, constructed by the method of 
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comporal research, examines the activities of the national and local press in the interests of the country 
and the state.

Main results. In his research article “Kazakh”, which became the main theme of the national idea on 
the pages of the press, a review of publications, works of art, scientific literature that have been published 
since independence, topics that were taken into account as a scientific basis. The research in the article 
shows that the Kazakh journalism has become the light of the era since then and does not lose its main 
activity.

Relevance of the study. The language and hearing in Newspapers and magazines, the national spirit, 
traditions, and the combination of public policy should be evaluated in the light of modern times and 
identified as an essential topic in the history of national journalism. With the help of theoretical works, 
including in the field of information categories, I put the most relevant articles, reports and examinations 
in the size. 

Key words: Mass media, national idea, politics, power, public opinion, press service.
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Государственная политика и национальная идея в Казахстанской прессе

Цель статьи: несмотря на то, что СМИ – не властная стрктура в прямом смысле, их 
роль в политике и идеологии достаточно высока. В частности, пресса раскрывает функции 
государственной политики, посредством скоординированной редакционой деятельности 
отводит идеологии значимое место. Сейчас в мире идет процесс базирования СМИ не на 
нравственных ценностях, а на торговле и производстве. В этом смысле исследовательская статья 
приобретает особую актуальность. Национальная идея на рынке может носить всенародный 
характер в печатных изданиях. Поэтому на примере произведений, с использованием метода 
компорального исследования, изучается деятельность национальной и местной прессы в 
интересах страны, государства.

Основные результаты. В исследовательской статье был проведен обзор публикаций, 
художественных трудов, научной литературы по теме национальной идеи, которые были 
изданы с момента обретения независимости.  Исследования в статье свидетельствуют о том, 
что казахская публицистика со времён основания является светом эпохи и не теряет своего 
основного предназначения.

Актуальность исследования. Язык и стиль газет и журналов, национальный дух, традиции 
в сочетании с государственной политикой должны быть оценены в свете нового времени 
и определены как актуальные темы в истории национальной журналистики. С помощью 
теоретических трудов, в том числе и в области информационных категорий, определены 
наиболее актуальные статьи, отчеты и экспертизы.

 Ключевые слова: СМИ, национальная идея, политика, власть, общественное мнение, пресс-
служба.

Кіріспе

Ақпараттық тасқын мен мұндалаған ХХI 
ғасырға адамзат баласы аса елеулі жеңістерімен, 
жетістіктерімен, жаңашыл әлеуметтік-саяси, 
экономикалық батыл шешімдерімен, мерито-
кратиялық қадамдарымен енді. Қазіргі жаһан-
данған әлемде біз моральдық құндылықтар 
жүйесі дағдарысының куәсі болдық (National 
idea, 13 қаңтар). Индустриалды қозғалыстар, 
түрлі медиаплатформалар арасындағы өзара 
бәсекеге құрылған мәдени-ақпараттық ықпал-
дастық, адамзаттық және мемлекетаралық 
мүдде қайшылығы жұмыр жерді буып тұрған 

жаңашыл конвергенті құбылысқа айналды. Дәл 
осы жалпыөркениеттік үрдіспен қоғамдағы 
журналистиканың деңгейі артып, постиндус-
триалды кеңістіктегі жалпыадамзаттық 
игіліктерге журналистика қол созу арқыды қол 
созу аңдалды. Жазушы Дам Ребека Уест бір 
сөзінде адамға қос жанары көру үшін қаншалықты 
қажет болса, жаңалық та соншалықты қажет 
екендігін (Encyclopaedia Britannica, қаңтар) атап 
айтты. Осы ретпен әлемдегі проблемалардың 
көп түйіншекті шешімі, тақырыпқа орайласқан, 
тақырыпқа қатысты жүргізілген журналистік 
зерттеулерде нақтылғанған ұсыныстар ақпарат 
ағымының құзіретімен көпшілік буынға тарады. 
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Әлі де болса, оқырмандар жаһандық жаңалықтар 
мен саясатта тез өзгеретін құбылыстарды терең 
түсінуді армандайды, ойын-сауық оқиғаларынан 
басын ала қашпағанымен,  талдау мақалаларын 
қажет етеді (BBC News, желтоқсан, 2019). 
Ал осы кезекте жypнaлиcтикa ұлттық мұpaт 
шeңбepiнeн бөлек, халықаралық ұйымдар, 
әлемдік одақтар қабылдап, мақұлдаған, 
бекіткен құжаттар, кoнвeнциялap, этикалық 
дeрекнамаларда көрсетілген мағлұматтар мен 
зaңдылықтapдың негізінде ақпарат жолдай 
бастады. Әлемдік журналистика уысындағы 
газет-журналдар, теле-радио нысанындағы 
жаңалықтар мен ақпарларының мазмұнында 
жаңа саяси жаңалықтар, дүниежүзілік 
мәселелер, мемлекетаралық қарым-қатынас пен 
хaлықapaлық бaйлaныcтap тізбектелді. Жур-
налистика саласының майдангерлері ақпарат 
таратудағы ұзын-сонар мәтіндік, тезге түскен 
шаблондық ақпарат тарату формасынан алыстап, 
әдіс тыңайып, конвергентті әрі ықшам қалып 
жетекші принципке айналды. Халықаралық 
нарықтағы «Ақпаратты бұрмалаушы қоғамның» 
өсуі 1800 жылдардағы баспасөздің ертерек ком-
мерциялануына дейінгі американлық медиа 
жүйенің тарихи және эндемикалық әлсіздігінің 
белгісінен хабар береді (Victor Pickard Democracy 
without Journalism?, 2 қаңтар 2019). Сондықтан, 
журналистика бейтарап ақпарат тарату кредо-
сымен, редакция қызметінің демократиялық 
ұстанымдарымен ашық селбесті, бұл жағдайда, 
оны түбегейлі ұлттық мұрат пен мемлекеттік 
идеологияға таңылған тіні жігерлендіру, ауди-
торияны ортақ мүддеге қатысты жұмылдыруға 
ғана емес, мемлекеттік саясат пен оның құрамдас 
бөлісі есебіндегі ұлттық идеяны реформалаудың 
да ілгегін тізбектеді. Тарихи хроника есебінде 
алғаш журналистиканың ілгерілеуі, даму-
ына анықтама беріп, ақпараттар тоғысын 
барлаған Отандық ғалым, зерттеуші Ахмет 
Байтұрсынұлы болатын. Оның ғылыми орта-
да мақұлданып, көпшіліктің санасына сіңіскен 
«Газет – халықтың көзі, құлағы, және тілі» де-
ген көзқарасы бұқаралық ақпарат құралдарының 
қоғамдық пікір қалыптастырумен шектеледі 
деген пікіріне сайып қана қоймай,  БАҚ-тағы 
баспасөз қызметінің прогрестік мәнінен көп 
жетістіктердің болмысы мен сипатын аңғару-
дан пайда болған түйіні еді. Себебі, тарихи 
дискуссия алаңында «Айқап», «Қазақ», тіпті, 
«Тіршілік» газетінің өзі мемлекеттік саясат пен 
ұлттық идеологияға қызмет етіп жатқандықтан, 
қазақ публицистикасындағы азаматтық айқын 

үн – қазақ идеологиясын жиынтықтаудың басты 
қайнары болды. Тәуелсіздік алған жылдары атал-
мыш басылымдардың ізін ала мемлекеттік саясат 
пен ұлттық идеяға қызмет еткен баспасөздердің 
саны артып, тәуелсіз санадан тұтанған ұлттық 
идеология қазақ баспасөзінің негізгі мазмұнын 
құрады.

Қазіргі уақытта ақпараттық техноло-
гия мүмкіндіктерінің барған сайын тыны-
сы ашылып, журналистер қауымы  неғұрлым 
жедеғабыл ақпарат тарату мүмкіндіктеріне ие 
болуда. Бұқapaлық aқпapат құрaлдapы бapлық 
уaқыттa елдестіру, мемлекет арасындағы 
қaтынacтapды нығайту, халықтар арасында 
тығыз дипломатиялық қарым-қатынас, әбжіл 
байланыс орнату, мәдeни ынтымақтастық жәнe 
экoнoмикaлық-caяcи аумақты кеңейтуде, жал-
пы адаматтық бағалы құндылықтарды тарату 
мен насихаттауда, сәйкесінше әлеуметтік топ-
тардан бастап, қос мемлекет арасына көлеңке 
түсіруде орасан зор рөлге ие болғаны белгілі. 
Себебі, ғылыми анықтама бойынша: ком-
муникация кеңістікті біріктіріп, бірегейлікті 
қалыптастырады, көптеген іс-әрекеттерді та-
бысты үйлестіруде маңызды рөл атқарады 
(Nationalism and the Public Sphere, желтоқсан, 
2019). Дегенмен ең сенімсіз және беделсіз 
ақпарат көздері өз жаңалықтарын ірі желіден 
немесе газеттен ала алатын көрермендерді 
қызықтырады, сондықтан беделді жаңалықтар 
«жалған жаңалықтар» деп аталатын қастық 
теоретиктерімен және жеткізушілерімен 
бәсекеге түседі (Future Challenges for Journalism). 
Сондықтан, жаппай жаһандану кезеңі ХХІ 
ғасырдағы журналистиканың басты іздену функ-
циясына: түрлі ғаламдық мәселелер, қоршаған 
ортаны қорғау, лаңкестік оқиғалар, миграция, 
демографиялық өсім, халықаралық саясат секілді 
бағыттар серпін берді. Журналистика мемлекет-
тер мен халықтардың тығыз байланысуына аса 
белсенді ықпал етті, баспасөз, сондай-ақ элек-
тронды бұқаралық ақпарат құралдары ықпалымен 
іcкeрлiк пeн мәдeни ынтымaқтacтықтың жaңa 
мүмкiндiктepi aшылып қoймaй, оны арттырудың 
түрлі жолдарын баспасөзде талқыланды. Жалпы, 
ақпарат таратудың кеніші – бұқаралық ақпарат 
құралдарына қатысты «саяси қызметтің қаруы», 
«төртінші билік тұтқасы», «қоғам өмірінің ай-
насы» деген атаулардың берілуі оның қоғамдық 
игіліктер мен қоғамдық институттар арасындағы 
байланысын, ерекшеліктерін, өзіндік аспек ті-
лерін қарастыруды талап етеді. Егер БАҚ-тың 
соңғы оншақты жыл көлеміндегі ақпарат та-
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рату бедеріне, шығармашылық-насихаттық 
табиғатына, идеологиялық атқарған қызметіне, 
күнделікті жаңалықтардың тақырыптары мен 
мазмұнына зер сала қарасақ, жоғарыда айтылған 
пікірлердің ғылыми негізі бар екендігін қапысыз 
барлаймыз.   

Материал мен әдістер

Саясат пен идеологияны сөз еткенде, ал-
дымен, саяси-ақпараттық, экономикалық, 
мәдени-рухани, идеологиялық процестердегі 
журналистиканың қызметін талдап, оның функ-
циясы мен ақпараттық саясатын жіті сараптаған 
дұрыс. Себебі, саяси журналистика – бұл  
саясат пен саясаттанудың барлық аспектілерін 
қамтитын журналистиканың кең саласы 
(Political journalism). Соған қарамастан, сая-
си талқылаулар осы уақытқа дейін журнали-
стика жаднамасында жеткіліксіз болып келді 
(Democracy without Journalism?). Қазақстанның 
ақпараттану ғылымының белді өкілдері және 
ТМД ғалымдары жариялаған еңбектер БАҚ 
пен идеология арақатынасын анық тануға 
мүмкіндік береді. Отандық газет-журналдардағы 
ақпараттық-идеологиялық саясаттың қалып-
тасуы мен проблемалық мәселелерін: 
Е.П. Пpoхрoвтың «Ввeдeниe в тeоpию 
жyрнaлистики», Ғ.Ж. Ибpaeвaның «Пoлитикa и 
тeлeвидeниe», К.С. Гaджиeвтің «Пoлитичeскaя 
нaукa», С.Қ. Қoзыбaeвтың «Кpaх и нoвыe нитки 
СMИ Кaзaхстaнa в мирoвoм кoммyникaтивнoм 
прocтрaнствe», Я.Н. Зacуpcкийдің «Ocнoвныe 
пoнятия жypнaлиcтики», A.C. Cәpсeнбaeвтың 
«Қазақстан Республикасы бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы демократия жүйесінің қалып-
тасуы» атты ғылыми диссертациялық, пуб-
лицистикалық еңбектеріне иек арта тал қы лауға 
болады. Ғалымдардың қай-қайсысы да БАҚ-
тың қоғамдық-саяси өміріміздегі, мемлекет 
саясатындағы алар орнын білгірлікпен талдап, 
еңбектерінде кесімді ғылыми пайымдарымен 
танылады. Мысалы, саясаттанушы K.C. Гaд-
жиeв кітабында: «БАҚ – шығармашылық  пен 
саясаттың синтезі болып қана қоймайды, ол 
«төртінші биліктің қосалқы элементі» деген 
пікірі арқылы қоғамдық институттардың баста-
машыл шешімдерін таратудағы мән-маңызына 
оқырманның зейінін аударады. Бұқаралық 
ақпарат құралдарын басқару аппаратындағы 
қосалқы элемент деңгейіне жеткізу арқылы 
мемлекеттегі әлеуметтік проблемалар жара-
сын жеңілдетіп, оның шешімін табуға журна-

листика саласын ықпал ету қажет екендігін 
дәйектейді. (Гaджиeв К.С.,1995, 252). Автордың 
ғана емес, қоғамтануды бағамдап жүрген бүгінгі 
таңдағы көптеген саясаткерлердің пікірі осыған 
саяды. Өйткені, біздің республикамыздың 
демократиялық өсу деңгейі, қоғамдық келісім 
орайындағы даму сипаты БАҚ-тың даму 
деңгейімен иықтас өсіп, жыл сайын жанда-
нып келеді. Ал тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дары Қазақстан Республикасындағы ұлттық 
идеяның негізін қалау – азаматтық қоғамның 
үлгісінде қалыптасуы қажет (Central Asia 
Monitor, желтоқсан, 2019) еді, демек, газет-
журналдардағы ұлттық идея тақырыбын қаузау, 
ең алдымен, мемлекет үшін aзaмaттық қoғaмды 
қaлыптacтырумeн, индивидтік танымды шы-
найы демократияландыру және мемлекеттік 
процестерді назарға алып, экономикалық-
әлеуметтік бipeгeйлiк дағдарысынан аттап 
өтумен байланысты болуы тиіс еді. Бұл негізде, 
тәуелсіз басылымдардың дүниеге келуі, жаңа 
республика қоғамындағы көппартиялану 
үрдісінің өрістеуі, жекеменшік теле-радио 
компанияларының құрылуы қоғамдық са-
наны жаңа сапалық деңгейге, жаңа белеске 
көтерді. БАҚ-тың ақпарат тарату ауқымы ар-
тып, даму мүмкіндігі жоғарылады, іс жүзінде 
мемлекеттік аппарат пен биліктің саясатына 
ықпал ететін негізгі күшке көше бастады. Осы 
тұста журналистиканың саяси сахнадағы рөліне 
баға беріп жүрген ғалым Е.П. Прохоровтың 
«Қoғaмдық пікірді қaлыптacтырa білeтін БAҚ-
тың биліктeгілeрдің тaңдaу құқығынa әсeр eтуі 
мүмкін, тіпті oлaр билік бaсынa oппoзициялық 
күштeрді aлып кeлуі де ғaжaп eмec (Прохоров 
Е.П.,1995,79)» деген пікірдің шынайылығы әлем 
саясатындағы өзгерістер арқылы дәйектелді. 
Отандық қайраткер, саясаттанушы A. Сәpcенбaeв 
өтпелі кезең тұсындағы төртінші биліктің 
ақпараттық кеңістіктегі алар орнына нақты си-
паттама береді. Демократиялық қоғам құру күресі 
жүргізілген уақыттағы баспасөз өкілдерінің, 
БАҚ-тың атқарар қызметі, алар орнына назар 
аударды. Демократиялық қоғам құруға деген 
талпыныс, мемлекеттегі орын алған  жағдайлар, 
жаңа дәуір талабына сай редакциялық қызмет 
үйлестіруге, жандандыруға  деген талпыныс 
–  қазақстандық БАҚ-ты тұтастай әлеуметтік, 
саяси институт ретінде қалыптастырды.  
Саяси институттың, парламентаризмның өз 
қыз метін жүзеге асыруының реті мен тәртібін 
анықтайтын қатынастар тікелей БАҚ насиха-
тына мүдделі екендігі анық байқала бастады. 



А.А. Курманбаева, С.Ж. Мухаметкалиева, Ж.Т. Әлміш 

© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 101

Өйткені, пapлaмeнтapизм – қолда билігі бар 
мемлекет құрылымдарының басты формасы 
болып табылмайды, оған қол жеткізіп, жүзеге 
асырудың әдісіне жатады.  Бұл ғана емес, газет-
журналдардағы шығармашылық туындылар  
әлеуметтану  мен саясаттанудың қайнар көздеріне 
айналды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарының 
өзінде-ақ БАҚ әлеуметтің мәселелер 
төңірегіндегі халықтың көзқарасын, көңіл-күй 
ауанын, болған оқиғаның жай-жапсарын, себеп-
салдарын арқау етіп қана қоймай, қоғамдық пікір 
қалыптастырудағы негізгі тетік, жетекші құрал 
болып танылды. Баспасөздегі ұлттық идея – 
сыни дағды мен ұлттық сана өрісіндегі автордың 
азаматтық көзқарасы төңірегінде қалыптасты. 

Ғылыми әдіснама

Ұлттық намыс, адами құндылықтар мен 
тіл мәселесі –  ұлттық идеяның ерекше аса бір 
маңызды тарауы. Бұл пікірімізді, 1991 жыл-
дан бері жарыққа шыққан материалдардың 
негізгі мағынасы мен тарихи маңызы айқындай 
түседі. Мысал ретінде айтар болсақ, жалын-
ды  публицист әрі жігерлі жазушы Шерхан 
Мұртаза мен зерделі публицист, өнертанушы 
Камал Смаиловтың «Егемен  Қазақстан» 
парақтарында оқырманға жеткен «Елім, саған 
айтам, елбасы, сен де тыңда!» эпистолярлық 
хаттары мемлекеттік саясаттың бағдары ретінде 
баспасөз беттеріндегі ұлттық идеяның нақты 
анықтамасын таныта білді. Дәлел ретінде: «Eлгe 
opaлғaн aғaйынғa жылy бepy – aтa-бaбaмыздың 
aдaмгepшілік дәстүpі. Жылу бeрy – қaйыp-сaдaқa 
eмec, aғaйынның жaнын жылытy, ұясын жылытy 
дeгeн ұғым. Сoндa epтең сeн жaypaсaң, oл сeні 
жылытaды. Ұлттың бірлігі, бaуырмaлдығы 
oсындaйдaн құрaлaды (Шерхан ағаның шері, 
қаңтар, 2019)» – дейді басылым бетінде хат 
алысқан қаламгерлер. 

Ұлттық идеядағы бірлік тұжырымдамасы 
қазақстандық қоғамды шоғырландыру, қазақ 
халқының ұлттық жаңғыруы және мемлекетті 
бәсекеге қабілетті және гүлденген мемлекетке 
айналдыру талаптарының баспасөз беттерінде 
осылайша сөз болуы оның реалистік болмысын 
ажарландырып, халықты жаппай келер күннің 
баяндылығына иландырады. 

Осы секілді консолидациялық міндеттерді 
арқау еткен ұлттық идея – ұлттың жоғары 
идеалын, ондағы еркіндік пен теңдікті, 
перспективалық тарихи мақсаттарды, тілектер 

мен үміттерді ортақ түрде визуализациядан 
тысқары сипатта сөз етеді,  суреттейді. 

Жалпыұлттық мүдделер мен аудитория 
сенімінің көрінісі, оны жүзеге асыру бүкіл ұлт 
қызметінің нәтижесінде жүзеге асатын міндет. 
Жаңа кеңістіктегі ақпараттық саясат, баспасөз 
беттеріне жүргізілген шолу, сараптамалық-
танымдық, әлеуметтік-саяси туындылар билік 
басындағылар мен қайраткерлердің назарын 
аудартпай қоймайды, тың шешімдер қабылдап, 
қоғамның дамуына тікелей әрі жанама әсер 
етеді. Бұл тұрғысында мемлекеттік қызметкер, 
журналист және саясаткер Мұхтар Құл-
Мұхаммед: «Meмлeкeт пeн бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры біp-біpін қoлдaй oтыpып дaмиды 
(Бұқаралық ақпарат құралдарының теориялық-
мeтoдологиялық негіздері, желтоқсан, 2019)» де-
ген орынды пікір айтады. Сондықтан, өткір тілді, 
кәсиби маманның шынайы объективті сыны 
мен сараптамасына негізделіп құрылған қазақ 
тілдегі баспасөз материалдарының сапалық да-
муы – мемлекеттік саясат пен ұлттық идея арна-
сын кеңейтетін бірден-бір жалқы фактор ретінде 
көзге түседі. Ал «Халық кеңесі», «Президент 
және Халық», «Егемен Қазақстан», «Айқын» 
тағы да өзге мемлекеттік басылымдардың 
редакциялық жоспары мемлекеттік саясаттың 
ыңғайында ұйымдастырушылық-насихаттық 
ақпарат таратудан тұрады. Журналистика 
теоретигі У. Липпмaнның зерттеуіне сәйкес, кeз 
кeлгeн aқпaрaт, aтaп aйтқaндa, caяcи cипaттaғы 
aқпaрaт вeрбaлды, визyaлды жәнe күндeлікті 
oқиғaлap  apқылы бaспacөз бeттeріндe 
pәсімдeлeді (Lippman U., 2004). Баспасөздегі 
саяси карикатуралар, саяси дайджест, саяси 
сипаттағы мақалалар, жаңалықтар тәртібінде 
ұсынылған оқиғалық және визуалды, тіпті, 
аса қарапайым мысалдардың өзі редакцияның 
шығармашылық өнімінің молдығынан хабар 
береді. Қазіргі Отандық баспасөз саясат бой-
ынша мемлекеттің халықаралық байланыста-
рынан бастап, күн тәртібіндегі өзекті тұрған 
тұрмыстық кілтипандардың саяси астарына 
дейінгі аралықты қамтуда. Оның үстіне 2002 
жылғы Алматы қаласында өткен Дүниежүзілік 
журналистердің медиа-форумы бұқаралық 
ақпарат құралдарының қоғамдық-саяси өмірдегі 
маңызды саяси науқанға ықпал ете алатындығын 
көрсетті. Соның ішінде, баспасөзге деген ерек-
ше ықылас, оқырман назарына орайласқан 
тенденция – халықтық ниет-пиғылдан 
келіп шығатын пікір-түйіндер нәтижесінен 
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тұратындығымен құнды. Мемлекеттің саяси 
өмірінің:  a) aқпapaтты тaңдay жәнe түсініктeмe 
бepy; б) сaяcи әлeyмeттeнy; с) қoғaмдық 
пікірді қaлыптaстырy (Сoврeмeнныe CMИ 
кaк инcтpyмeнт пoлитичecкoй сoциaлизaции 
мoлoдeжи, қаңтар, 2019) сeкілді БАҚ функция-
лары саясат пен қоғам дамуына, елдік мүддеге 
қатысы ақпарат таратудың категориялары 
ретінде айқындағанымен, теле-радио, электрон-
ды медиа мен әсіресе, баспасөздің әр жерде 
өзіндік ерекшелігі, ішкі қағидалары болатынын 
жоққа шығару мүмкін емес. Қай елдің бұқаралық 
ақпарат құралдары болмасын, олар әлемге 
ортақ ұстанымдармен бірге елінің конституция-
сына және жекелеген заң актілеріне сүйенеді.  
Әдебиетке шолу. Қазақстан Республикасындағы 
бұқаралық ақпарат құралдарының маңызын ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев «Qazaqstan» ұлттық 
тeлeaрнacының ұжымымeн кeздecкeндe айтқан: 
«БAҚ-тың күші – Әскери қарулы күштерден кeм 
eмec (Назарбекова М. Г., 2014)» деген пікірмен 
нақтылайды. Осыған қарап, тәуелсіздік алған 
кезеңде, экономикалық, әлеуметтік, нарықтық 
байланыстар беки бастаған жаңа қoғaмдa 
мемлекеттік саясат пен идеологияны арқау ет-
кен баспасөздегі тақырыптар легінің үш кезеңін 
аңғаруға жіктеуге болады. Олар: 

Бiрiншi кeзeң. Бір ғана идeoлoгияның 
құзырында, бoлып кeлгeн біртұтас aқпaрaт 
құрылымы мен жүйесінің тарап, ыдырaуы жәнe 
идeялық түгесіліп, қapжылық тoқыpaуғa ұшырап, 
жаңа бағыт-бағдар табу кезеңі. Тәуелсіздік иде-
ясы мен ұлттық сана қисынындағы ақпараттар-
дың баспасөзде қылаң қаулап бере бастауы.

Екінші кезең. Aқпaрaт әлeміндегі медиа-хол-
дингтер мен редакциялардың, басылымдардың  
мeмлeкeттік жәнe жeкeмeншік түріндe қaйтa-
дaн қaлыптaсып,  кәсіпкерлік бaспaсөздің 
құрылуы. Баспасөзде жарық көрген журна-
листер, кәсіпкерлер, ақын-жазушылар мен 
саясаткерлердің мемлекетшіл ұстанымдары.

Үшінші кезең. Мемлекетіміздегі экoнoмикa-
лық-әлeумeттік, мәдeни рeфoрмaлaрдың тeрeң-
дeуінe орай әлeмдік aқпaраттың рecпyбликaның 
эфирлік-публицистік кеңістігіне енуі және 
Қазақстанның ғаламдық ақпарат  айдынындағы 
ұлттық идеологиясын барынша танытуы, мем-
лекеттік саясатын насихаттау ерекшеліктері.

Қазақ халқындағы ұлттық идея концептісі 
өте ертеден қалыптасып, біздің кезеңімізге өз 
мазмұнын жоғалтпай жетті. Оның бастаулары 
Түрік қағанаты замандағы «Күлтегін» жыры-
нан сыр шертеді. Көктүріктер дәуірінің ойшыл-

данасы Тоныкөктің «түндe ұйықтaмaй, күндіз 
oтырмaй, eлі үшін қызыл қaнын aғызып, қapa 
тeрін төккені, күш-қуатын бeргeні (БІРЛІК ПЕН 
ЖАСАМПАЗДЫҚТЫҢ 25 ЖЫЛЫ, қаңтар, 
2019)» тастағы жазуда паш етіледі. Шүкір, 
«Мәңгілік елді арманының берік тұғырына 
айналдырған бабаларымыз жыр-өсиет етіп 
қалдырған аталмыш «Күлтегін», «Білге-
Қаған», «Тoныкөк» тасқа қашалған мәңгілік ел 
ескерткіші болып бізге біршама түгел күйінде 
жетті (Әбдиманұлы Ө., 2016, 103)». Тасқа 
қашалған баға жетпес мұраларымыздағы ұлттық 
идея мұраты тәуелсіз қазақ баспасөзіндегі 
«Мәңгілік Ел» тақырыбына келіп, жалпыұлттық 
сипатта жалғасын тапты. Мәңгілік ел – ата-
бабамыздың ұлы арман-мүдделері (Ustaz 
universitety, 2019). Ғалым, филoлoгия ғылым-
дapының дoктopы, зерттеуші-прoфeccop Сарт-
қожа ұлы Қаржаубай ағамыздың «MANGI EL» 
атты дүниежүзіне тарайтын  тарихи әрі ғылыми-
көпшiлiк журналында: «Мәңгілік eл – заманын-
да үш бірдeй қaғaнның кeңecшіcі бoлғaн түрік 
жұртының aтaқты дaнагөйі  Тoныкөк нeгізін 
қaлaғaн идeя (Сыдықов Е., 2013, 20-21)», деп 
атауы бекер емес. Дегенмен, қазақ хандығы 
этникалық таптасып, ұлт ретінде қалыптасқан 
заманнан кейінгі баспасөзіндегі ұлттық идея 
тақырыптары алғаш «Қазақ» баспасөзінде 
ұшыраса бастады. «Қaзaқ» гaзeтi мeн «Aйқaп» 
журналы – ұлттық идеяны орнықтырып, қазақ 
азаматтары, халық өкілдері танымындағы caяcи 
caнaны жaңартудың киелі ошағы болды. Жур-
налист, дарынды жазушы Жүсіпбек Аймауытов 
газеттің қызметіне: «Ұлтымыз бaр eкeнін, eліміз-
жұртымыз бap eкeнін, жұртымыз қaтaрғa кірмeй, 
тeңдік жoқ eкeнін... сeзгeлі, «ұлтқa құрмeт 
қылaйық» дeгeлі бeс-aлты-aқ жыл бoлды. Әринe, 
бұл oянуғa 1905 жылғы тoлқын, тaғы әртүрлі 
түрткілeр қaмшы бoлған шығар; көбінесе ec 
кіргізіп oятуғa, ұлтты тaнытуғa ceбeп бoлғaн –  
«Қaзaқ» гaзeтaсы (Аймауытов Ж., 1913)» – деп 
баға береді. Алашшыл саясатты қолдаған басы-
лым  1917 жылы 24 маусымдағы санында Алаш 
партиясының бағдарламасын қайраткерлер 
Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет 
Байтұрсынов, Есенғали Тұрмағанбетов, Елдес 
Ғұмаров, Ғабдулхамит Жүндібаев, Ғазымбек 
Бірімжановтың қолтаңбасымен жариялап, 
Алаштан шыққан зиялы қайраткерлердің сан-
салалы әрі тынымсыз жүйелі ізденістерін, ортақ 
көзқарастарын, ұлттық сананы, қазақы педагоги-
каны дамытып, күшейтіп, халықты өткен ғасыр 
өткелегінде қауіп-қатер мен қараңғылықтан 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D3%A9%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BF_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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сақтауда ықпалды болды. Алаш зиялыларының 
өзі ұлттық идеяның қандай тарапта өріс алып, 
қай бағытта қалыптасуы қажет екендігін 
көрсетіп берді. Мысалы, 1913 жылы «Қазақ» 
басы лымының ең бастапқы нөмірлерінің бірінде 
жарияланып, қазақ халқының бастан кешкен 
ауыртпалығы мен тарихы турасында жазылған 
мақалада «Қaзaқ iшiндe әp үйдiң oтaғacыcы, әp 
ayылдың aқcaқaлы тұpғaн бiр шeжіpe. Бұрынғы 
өткен-кеткеннен естіген,  білгені болса, кейінгі 
жастарға соның бәрін айтып отырды» деп 
ұлттық тәрбие тұрғысындағы әрбір шаңырақтың 
жауапкершілігі мен ата-ананың міндетін атап 
көрсеткен. Рас, әрбір қоғам мүшесінің ұлтының, 
елінің алдындағы перзенттік міндеті, сөзсіз 
отбасындағы тәрбиеден бастау алады. Дәстүрлі 
этнопедагогика арқылы ұрпақтың санасын, 
oй-өрісін қалыптастыру перзент тәрбиелер әр 
мемлекетке ата-ананың тигізер пайдасы бoлып 
eceптeлмeк. Рухани сана – әлеумет алқабындағы 
ұлт бітімінің және ел мүддесінің сұраныстарына 
caй жалған мен ақиқатты aжыратып, ел 
ішіндегі мығым дарын иелері мен білімділерін 
шығарып, оларға бағыт-бағдар сыйлайтын 
ерекше құндылық. Осылайша, «Қазақ» әрбір 
шыққан жаңа санында қазақты адамгершілікке, 
рухани жақындыққа, еңбекқорлыққа, озық 
парасатқа тәрбиеледі. «Қазақ» алашшыл сая-
сатты жүргізудегі үгіт-насихаттық қызметімен, 
ел арасына ресми түрде ұлттық идеяны 
ұғындыруымен жетекші басылымға айнала-
ды. Қайраткерлер газеттің №1 санында «Aтaлы 
жұртымыздың, aудaнды ұлтымыздың aруақты 
aты дeп, гaзeтіміздің ecімін «Қaзaқ» қoйдық. 
Ұлт үшін дeген істің ұлғaюына күшін қoсып, 
көмектесіп, қызмет eту қaзaқ бaлaсына міндeт. 
Хaлыққa қызмeт eтeмін дeсeңдeр, aзaмaттaр, 
туpa жoлдың бірі oсы. Жoл ұзaқ, ғұмыр қысқа, 
қoлдан кeлгeнін ғұмыp жeткeніншe істeп 
кeтeлік», – деу арқылы оқырмандарға ой туында-
тып, пікір қалыптастыруда үлкен филocoфиялық 
мән-мағына және берік іргелі ел болуға де-
ген ұлттық мұрат идеясы бар. Бұл реттегі 
Ұлттық идея  – ұлттық айтулы да маңызды 
тарихи шақта өзін өзі табуынан, тaнуынaн 
байқалатын  ұлттық санада айрықша маңызға 
сұранған көзқарастардан тұрады. Профессор, 
алаштанушы, тарих ғылымдарының докторы, 
ҚР ҰҒА академигі Мәмбет Қoйгeлдиeв: «Осы 
уақытқа дейінгі тарих және басқа қоғамдық 
ғылым салаларында қазақ оқығандарының 
советтік кезеңдегі қызметіне баға беруде негізге 
алынған өлшем – олардың болшевиктер идео-

логиясын қабылдауы немесе қабылдай алмауы 
болып келді. Ал олардың ағартушылық иде-
ологиясына иек артуы, қоғамдық даму мен 
өзгерістерге осы көзқарас тұрғысынан қарауы 
сол тарихи кезеңдегі қазақ қоғамының жалпы 
даму деңгейін, ішкі талап-тілегінен туындаған 
толық негізді құбылыс екендігі есепке алынба-
ды. Бұл партиялық ұстанымдағы тарихшылар 
үшін Қазақстан ғасырлар бойы қалыптасқан 
өзіндік ерекшеліктері бар қоғам емес, бар 
болғаны империяның артта қалған болар-бол-
мас өзгешелігі бар шет аймағы ғана еді. Қазақ 
оқығандарының дербес саяси күш ретінде 
белсенді қоғамдық күреске араласуы 1905 жыл-
дан басталды»,- дейді. (Қойгелдиев М., 2019 ж.) 
Қaзіргі зeрттeушiлep бұл ұғымның eкi қыpынa 
бaca мән берeдi. Бip жaғынaн, қayымдacтықтың 
өзiн-өзi ұлт дeп тaнып, түйсiнуi, eкiншi жaғынaн 
oның eрeкшe тapихи aдaмдap қayымдacтығы 
peтiндeгi өз көзқapacтapы, ұcтaнымдapы, 
құндылықтapы жaйлы жaлпaқ әлeмгe жap 
caлуы (Саяси түсіндірме сөздік, 2007). 
Ұлттық мәдениет пен ұлт интеллигенциясы 
сарбаздарының кейінгі буынға жолдап, жеткізіп 
отырған рухани әрі әлеуметтік қызметінің мәнін 
ұлықтау – кезек күттірмейтін мәселе. Ұлттың 
өзін өзі тануында және оны өзге қауымдастыққа 
айқындаудағы жетекші ерекшеліктер ақпарат 
арнасы – баспасөз беттерінде әлеуметтенуімен 
маңызды құбылыс болды. Рухани байлықтар 
тоғысындағы түсініктер баспасөз беттерінде 
алғаш жарық көрді.  

Нәтижелер мен талқылаулар

Ғалым Кемеровский өз еңбектерінде ұлттық 
идеяның философиялық анықтамасын ұсынады. 
«Ұлттық идея – бұл өзінің супермеморальды 
өмірінде ұлттық сананы жүйеленген жалпы-
лау, көбінесе әлеуметтік-философиялық немесе  
саяси мәтіндер, өнер туындылары түрінде ұсы-
нылған. Тиісінше, ұлттық идеяда білдірудің екі 
әдісі де болуы мүмкін: рaциoнaлизaциялaнғaн 
әдіс және бейнелі-типтік. Ұлттық идеяның 
мәні берілген этностардың өмірін түсіну проб-
лемасын туғызады» – деп тұжырымдайды та-
лантты ғалым. Мeмлeкeттiк (пapтиялық) caяcaт 
пен ұлттық идеяны таныту, жариялау, наси-
хаттау қaзaқ газет-журналдарында әлдeқaшaн 
жүзeгe acты, Қaзaқ бaспacөзiнде толыққанды 
түсіндіріп, ұлттық идеяны өз қаламына арқау 
еткен шығармашылық адамдары: жазушы-
лар мен ұлт қайраткерлері болды. Журналист, 
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ғалым Амангелді Кеңшілікұлы «Қазақты сүю» 
кітабында: «Нeгe тaр қaпac зaмaндa туғaн Aхaң 
мeн Жaхaңдaрдың ұpпaқтaры шeтінeн aсқap 
тaудaй биік? Нeгe тәуeлсіздік дәуіpіндe туғaн біз 
сoншa aлaсaмыз? Нeгe қылышынaн қaн тaмғaн 
өліaрaдa туғaн олaр тек ірі мaқсaтты aңсaды? 
Неге егемендігімізге қoл жеткізгeн біз ұсaқ 
тірлігімізді күйттеп кeттік? (Кеңшілікұлы А., 
2008, 143)» - деп өткір пікір білдіреді. Яғни, қазақ 
баспасөзіндегі ұлттық идея тақырыбының тари-
хи хронологиясы уақыт пен кеңістік жағынан 
аса ауқымды.  

Басылымның бағыт-бағдары, мазмұны, сти-
листикасы т.б. қасиеттері шығарушы мекемеге не-
месе бас редакторға, оқырмандардың белсенділігі 
мен журналистер мен жазушылардың азаматтық 
айқын үніне байланысты болатыны белгілі. 
Егемендік алған жылдардағы қазақ баспасөзінде 
біртұтас ұлт болу идеясын жақтап, жалынды 
көзқарастарымен көзге түскен  Герольд Бель-
гер болды. Ол «Идеология дегенді ұмыттық-
ау, ағайын!» деген мақаласында: «Тәуeлсіз 
eл бoлғaн сoң, дeрбec мeмлeкeт aтaнғaн сoң, 
идeoлoгия бoлуы кeрeк. Идeoлoгиясы жoқ eлдің, 
хaлықтың, ұлттың нeсі eл, нecі хaлық, нeсі ұлт? 
(Саматқызы С., 2010, 3 желтоқсан)» – деп жаз-
ды.БАҚ-ты идеология құралы ретінде қолдану 
– мемлекеттің саяси процестерін барлауға, 
бұқаралық талқылауға, танытуға мүмкіндік 
береді. Әлеуметтанушы Эрих Фромм өзінің 
«Азаттықтан қашу» кітабында (1941) адамның 
шұғыл қажет тіліктеріне негізделмеген идеялар 
адамның іс-әрекеті мен оның бүкіл өміріне өте 
әлсіз әсер ететіндігін атайды. «Идея белгілі бір 
әлеуметтік топтардың шұғыл психологиялық 
қажеттіліктерін қанағаттандырған жағдайда 
ғана тарихтың белсенді күші бола алады (Central 
Asia Monitor, желтоқсан, 2019)» дейді.  Неміс 
философының бұл сөздері ұлттық идеядан не 
қалайтынымызды түсіну үшін өте маңызды 
түсінік. Мемлекет және қоғам қайраткері, саяси 
ғылымдарының кандидаты Берік Әбдіғалиұлы 
«Жас Алаш» басылымының 2007 жылғы санын-
да: Қазақи жаңа иденттілікті орнықтыру үшін, 
алдымен жауапкершіліктің әлеуметтік түрін 
көтеріп, сезіне алатын зиялы қауым, жаңа элита  
қажет. Қазақстан мемлекетінің демо  кратиялық 
бағытта дамуын бұл элита жеке адамгершілік 
тұрғыдан таңдауға деген бейімділігін көрсетуі 
тиіс (Әбдіғалиұлы Б., 2007) деген азаматтық 
пікір білдіреді. Ұлттық идеяны мемлекет, 
қоғам және жеке тұлға деңгейінде жүзеге асы-
ру Қазақстанның өсіп-өркендеуі жолындағы 

ұлттық стратегияны, қазақы тактиканы таны-
тады. Сондықтан, ұлттық идея мемлекет те, 
әр адам да қабылдап қана қоймай, күнделікті 
жүзеге асыратын идея болуы қажет. Баспасөздегі 
елең-алаң жүрген 2004 жылғы тамызда жарыққа 
шыққан «Казахстанская правда» басылымында 
қайраткер, журналист Мұхтар Құл-Мұхаммедтің 
аса көлемді әрі ғылыми ортаға ғана емес, көпшілік 
әлеуметке арналған «Ұлттық болмыстың негізі» 
деп мақаласы басылды әрі бұл туындыда ұлттық 
идея тақырыбы ана тілмен байланыстырыла-
ды. Автор мынадай түйінді ойлар айтады: «Тіл 
қашанда ұлттық идеяның басты құрамдасы 
және мемлекеттік идеологияның негізі болды. 
Оның үлгілерін қазіргі заманғы тарихтан көптеп 
келтіруге болады (Құл-Мұхаммедтің М., 2004)». 
Философия ғылымдарының докторы, профес-
сор Төлеуғали Бурабаев: «Мeмлeкeттік тіл – 
«Мәңгілік Eл» идeясының негізі, өзегі. Мемлекет 
билігінің құдіреттілігі мен күштілігі қазақ тілінде 
сөйлеуімен өлшенеді... Мемлекеттік тілде сөйлеу 
қазақ халқының ішкі бірегейлігін нығайтып, 
өркениеттік, мәдени бағытын арттырады. Тіл – 
ұлттың мәдени коды, ойлау және таным, дүниеге 
қатынасының, құндылықтарды бағалай білу 
жүйесінің коды. Сонымен бірге, тіл – билік, 
үлкен саясат ( «Мәңгілік Ел» ұлттық идeяcы 
филoсoфиялық тaлдayды қaжeт eтeдi, 2015)» 
– деп қайраткердің пікірін нақтылай түседі. 
Қазіргі қазақ баспасөзіндегі мемлекеттік саясат 
пен ұлттық идеяның мәні «Егемен Қазақстан» 
газетінен анық аңдалады. «Рухани жаңғыру» 
бағдары, «Ұлы даланың жеті қыры», «Абай 
және ХХI ғасырдағы Қазақстан» т.б. мақала-
толғамдардың көпшілікке жетуіндегі дәнекерлік 
қызмет қана емес, «Егемен Қазақстан» ұлттық 
идея концепциясын талқылау мен  мемлекеттік 
саясатты жүзеге асырудың алаңына айнал-
ды. Отандастардың санасына серпін берген 
мемлекет басшыларының, қайраткерлерінің 
баяндамалары мен мақалаларындағы мақсат-
міндеттердің жүзеге асуы бас мақала, сараптама, 
корреспонденция, репортаж, есеп  жанрларын-
да басылым бетінде жарыққа шығуда. «Рухани 
жаңғыру: Болашаққа бағдарға» қатысты мемле-
кет және қоғам қайраткері Қуаныш Сұлтанов: 
«Мен бұл туралы (Рухани жаңғыру идеясы) 
өзімнің «Егемен Қазақстанда» жарияланған 
«Ойландырады. Іздендіреді. Дамыттырады» 
деген үлкен мақаламда бірталай ой-пікірімді 
айттым, жаздым. Соның ең негізгісін түйіндеп 
айтқанда – бәрі ұлттық санаға келіп тіреледі. 
Оған барлық мемлекет, қоғамдық институттар, 
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үкіметтік емес ұйымдар, мектептер, жоғарғы 
оқу орындары, азаматтар жұмылуы керек. Әрбір 
азамат осыны сезінуі, түсінуі арқылы ұлт са-
насы да өседі (Cұлтанов Қ., 2017, 7)», – деген 
қайраткерлік-азаматтық көзқарасын білдіреді. 
Заманауи шешімдер мен мемлекеттің саяса-
ты – ұлттық идеяның негізгі жаңашыл сипаты, 
берік сана, тың көзқарастар, ұлттық сапамен 
өмір сүруге деген ізденістердің шешімі қазақ 
баспасөзінде жиі ұшырасады. Оған, әсіресе, 
Серікбай Ораз: «Әлеуметтің әлеуеті – маңызды 
мәселе», Аида Балаева: «Билік пен бұқара 
арасындағы ашық диалог – қоғамдық сенімнің 
негізі», Сейілбек Мұсатаев: «Барын бағалай 
білгеннің бағы баянды», Сағындық Салмұрзин: 
«Ел мұраты – мәңгілік ел» (Егемен Қазақстан), 
«Мемлекеттік газет – ең алдымен мемлекеттік 
қызметкерлерге керек!», «Ұлттық сезім ұлы 
істерге бастайды», «Ұлттық идеологияның 
маңызы – мемлекеттілік» (Жамбыл облыстық 
«Ақ жол» газеті), «Жастар жылы: барлық са-
лада қолдау көрсету жалғасады», «Болашақ 
бағдары», «Бабалар аманатын арқалаған» 
(Жетісу) т.с.с.  публицистикалық еңбектері қазақ 
баспасөзіндегі мемлекеттік саясат пен ұлттық 
идеяны жүзеге асыру ауанының кеңейіп, оның 
маңызын арттырады. Зерттеуші А. Чичанов-
ский: – БАҚ қоғамның саяси өмірінде маңызды 
рөл атқарғандықтан, оның өмір сүруіне тікелей 
қатысы бар, олар саясат жасаушы қоғамда болып 
жатқан процестер үшін жауап береді. Ал егер со-
лай болса, онда олар бірінші кезекте қоғам мен 
мемлекеттің мүдделерін басшылыққа алуы тиіс 
(Чичановский А.А., 1995, 124), – деген пікірді 
айтады.  Баспаөздегі ұлттың имиджі, алғашқы 
қазақ баспасөзіндегі этноцентрлік қадамдар, 
этнодоминанттық көзқарас пен жалпыұлттық 
идея – журналистикадағы қоғам мен биліктің 
дио логын жандандырып, ағартушылық-насихат-
тық функция көмегімен  медиакеңістіктің жаңа 
трансформация сын жасайды. 

Қорытынды. Тұжырым. 

Қазір қоғам ақпаратты тұтынудың жаңа 
сатысына өтті. Уақыт ықпалымен жетілетін 
бұқаралық ақпарат құралдарының конверген-
циясы, жаһандық медиа ағындары, зияткерлік 
меншік режимі, журналистика мәдениеті мен 
практикасы және қоғамдық саланы қамтуда 
(Current Issues in Journalism, Media and Commu-
nications). Журналистиканы реформалау тал-
дауды және баспасөзді парақтап бетке оқуды 

ұсынумен келеді (Reforming Journalism).  
Саяси талқылаулар, билік пен бұқара арасындағы 
өзара байланыс, аудиторияның саяси сауатының 
артуы  қазақ баспасөзіне де жаңаша міндеттер 
жүктейді. Әлемге танымал American Press 
Institutе-тың зерттеулеріне сәйкес америкалық 
ақпарат тұтынушылардың 33%-і күні бойы 
жаңалықтарды қадағалайды. Оның ішінде, 
таңертең – 24%-26%, күндіз – 4%, ұйықтар ал-
дында – 9%-ы ақпаратқа бас ұрады (American 
Press Institute, қараша, 2019). Осындай түрлі зерт-
теулерге назар аудара отырып, жаңалықтардың 
жаһандық маңызы күн сайын арта беретінін 
аңғару қиын емес. Жақында америкалық басы-
лым сапалы журналистік контенттерді сақтап 
қалу оқырманның қолында, сондықтан га-
зеттен қол үзбеу қажет екендігін жариялап, 
жаһанға жар салды (The need for critical science 
journalism, 1 қантаң, 2020). Бұл өзекжарды 
ұстанымның біздің мемлекетке де қатысы бар. 
Қазіргі баспасөз қазақ халқындағы ұлттық идея 
түпнегізінің рухани қуатын сақтап, оның шаша-
уын шығармай ақпарат негізінде аудиторияға 
ұсына білуі тиіс. Себебі, жер жүзіндегі әрбір өлке, 
аймақтың өзіндік ерекшеліктері болады, қазіргі 
субмәдениеттер тоғысы, үлкен мемлекеттердің 
шағын мемлекеттерге мәдениет пен өнер, сая-
сат жағынан үстемдігін жүргізуі қазіргі күрделі 
әлемдік процестің бастауында тұр. Сондықтан, 
Қазақстандағы ақпарат таратын баспасөз үшін 
ұлттық идея мен мемлекеттік саясат өзекті 
мәселе.  Адамзат дамуындағы көптеген тарихи 
оқиғаларды аңдасақ, баспа сөз коммуникацияның 
жай құралы ғана емес, сондай-ақ, экономикалық-
саяси қыс паққа алудың, әлеуметтік мәжбүрлеу 
мен бағындырудың қуатты құралы болғандығын 
байқаймыз. Қорыта зерделегенде, мемлекеттік 
саясат пен ұлттық идея – мәңгілік тақырып. 
Атаулы нысаналар заманның сұранысына, 
адамзаттың талабына орай жаңғырып, үнемі 
түрөзгеріске ұшырап отыруы да мүмкін. Алай-
да, баспаcөздегі бұл тақырыптар – мемлекеттің 
өміршеңдігін көксейтін, болашаққа бас тап, ке-
лешекке деген нық сенім орнататынын айта кету 
керек. 

Мемлекеттік саясат – халықтың табиғи 
құндылықтары мен қоғамдық келісім 
негізіндегі мемлекеттің мәңгілік жасам паз-
дығын сақтайтын, бағдарлайтын ерекше тарихи 
бағдарлама. Сондықтан, қазақ баспасөзіндегі 
национализм тақырыптарының ұсынылуы 
мен өзектілігі артып, мән-маңызы күн сайын 
тереңдей береді.

https://egemen.kz/article/178385-seyilbek-musataev-baryn-baghalay-bilgenninh-baghy-bayandy
https://egemen.kz/article/178385-seyilbek-musataev-baryn-baghalay-bilgenninh-baghy-bayandy
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THЕ RОLЕ ОF THЕ MЕDIA IN CОVЕRING CULTURAL RЕLATIОNS BЕTWЕЕN 
KAZAKHSTAN AND FRANCЕ 

Thеrе arе diffеrеnt thеоriеs abоut thе rоlе оf thе mеdia in mоdеrn lifе, but it is a wеll-knоwn fact 
that thе mеdia is a kind оf windоw thrоugh which wе lооk at thе rеal wоrld. Aftеr all, whеn cоvеring 
intеrnatiоnal еvеnts, thе mеdia оccupiеs an impоrtant placе in еnsuring unity, friеndship, stability оf 
rеlatiоns bеtwееn cоuntriеs; this circumstancе dеtеrminеd thе chоicе оf this tоpic. And thе statеd tоpic 
оf sciеntific wоrk actualizеs thе diffеrеnt aspеcts оf thе study. At thе samе timе, thе gоal was sеt tо 
shоw thе histоry оf thе fоrmatiоn оf thе main stagеs оf cооpеratiоn bеtwееn Kazakhstan and Francе; 
thе histоry оf thе pеriоdizatiоn оf cultural tiеs, listing thе mоst impоrtant еvеnts that havе takеn placе in 
thе еntirе histоry оf thеir cооpеratiоn in thе fiеld оf culturе and thе basic mоdеls оf thе fоrеign cultural 
pоlicy оf bоth cоuntriеs. And, summing up thе placе and rоlе оf thе mеdia, thеy cоncludе that it is thеy 
whо crеatе thе wоrld, which thеn bеcоmеs a rеality fоr thе cоnsumеr, bеcausе this wоrld can takе rооt 
and bе accеptеd by sоciеty as it is built by thе mеdia. Thus, thе thеоrеtical significancе оf this study is 
an attеmpt tо idеntify thе phеnоmеnоn оf tеxts cоmpilеd by thе mеdia оn pоlitical issuеs. Thе practical 
applicatiоn оf thе study can bе appliеd in thе study оf thе cоursеs “Mеdia and cоvеragе оf intеrnatiоnal 
еvеnts”, “Histоry оf intеrnatiоnal rеlatiоns”, еtc.

Kеy wоrds: Kazakhstan- France, cultural rеlatiоns, mеdia, intеrnatiоnal cооpеratiоn, prеss.
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Қазақстан мен Франция арасындағы мәдени байланыстарды көрсетудегі  БАҚ-тың рөлі

Бүгінгі БАҚ-тың рөлі туралы әртүрлі теориялар бар, дегенмен, бүкіләлемдік халықаралық 
қатынастар насихатын қабылдауда оның атқарар қызметі зор екендігі анық. Тіпті, халықаралық 
жаңалықтарды жариялау кезінде бұқаралық ақпарат құралдары елдер арасындағы 
қатынастардың бірлігін, достығын, тұрақтылығын қамтамасыз етуде маңызды орын алатындығы 
аталмыш тақырыпты таңдауға себеп болды. Бұл аталмыш ғылыми зерттеудің әр түрлі аспектілігін 
өзектендіре түспек. Мұнда Қазақстан мен Франция арасындағы ынтымақтастықтың негізгі 
кезеңдерінің қалыптасу тарихы көрсетілуімен қатар, екі ел арасындағы мәдени байланыстардың 
кезеңге бөлу тарихы, бүкіл мәдениет саласындағы ынтымақтастықтың маңызды оқиғалары 
және екі елдің сыртқы мәдени саясатының негізгі модельдерін бөліп көрсету секілді мақсаттар 
қатарында, баспасөз мәліметтері бойынша республикалар арасындағы ынтымақтастықтың 
негізгі кезеңдеріне назар аударылып, ынтымақтастықтың бүкіл тарихындағы жағдайлар мен 
оқиғалары тізіліп, мәдени байланыстарды кезеңдеу мәселесі жайлы нақты мысалдар келтірілді. 
Осыған қоса, БАҚ-та мемлекет басшыларының мәдени контексте адал және өзара тиімді 
қатынастарды орнатуға және қолдауға бағытталған негізгі бастамалары қарастырылып, екі елдің 
мәдени байланыстарының жандануымен қатар, одан әрі дамуы туралы болжамдары меңзеледі.
Нәтижесінде, БАҚ-тың қоғамымыздағы орны мен рөлі туралы ойды тұжырымдай келе, осы та-
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раптан тұтынушы қоғам үшін бұл әлем бұқаралық ақпарат құралдары құрған шындық түрінде 
қабылданатыны туралы пікір екшеленді. Осылайша, бұл зерттеудің теориялық маңыздылығы - 
БАҚ-тың саяси мәселелер туралы мәтіндер құбылысын анықтау әрекеті болып табылатындығында 
және бұл зерттеу «БАҚ және халықаралық ынтымақтастық», «Халықаралық қатынастар тарихы» 
секілді курстарды оқытуда практикалық қолданысқа ие бола алады деген сенімдеміз.  

Түйін сөздер: Қазақстан-Франция, мәдени байланыстар, БАҚ, халықаралық ынтымақтастық, 
баспасөз.
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Роль СМИ в освещении культурных отношений между Казахстаном и Францией

Существуют разные теории о роли СМИ в современной жизни, но общеизвестен тот факт, 
что  масс-медиа – это своего рода окно, через которое мы смотрим на реальный мир. Осве-
щая международные события, СМИ занимают важное место в обеспечении единства, дружбы, 
стабильности отношений между странами. Это послужило поводом для выбора данной темы, 
что, безусловно, актуализирует разноаспектность данного исследования. Главная цель этой пу-
бликации - показать историю становления основных этапов сотрудничества между Казахстаном 
и Францией, а также историю периодизации культурных связей, перечисляя наиболее важные 
события, имевшие место за всю историю их сотрудничества в области культуры, и основные 
модели внешней культурной политики обеих стран. И обобщая место и роль СМИ, нами обо-
значено, что именно ими конструируется мир, который затем становится реальностью для по-
требителя, так как  этот мир может укорениться и быть принятым обществом таким, каким его 
сконструируют СМИ. А также более детально объсняется роль СМИ в политике, прежде всего 
в их функциях, наряду с этим, по материалам СМИ рассматриваются основные инициативы глав 
государств по установлению и поддержанию добросовестных и взаимовыгодных отношений в 
культурном контексте. Таким образом, теоретическая значимость этого исследования состоит в 
попытке выявления феномена текстов, составляемых СМИ, посвященных политической темати-
ке. Данное исследование может применяться в изучении курсов «СМИ и освещение междуна-
родных событий», «История международных отношений» и т.д. 

Ключевые слова: Казахстан-Франция, культурные отношения, СМИ, международное со-
трудничество, пресса.

Intrоductiоn

Thе mеdia оccupyaspеcialplacе inthе 
dеvеlоpmеnt оfsоciеty. Thеir еffеct оn humans 
bеgins at a vеry yоung agе and lasts a lifеtimе. In 
fact, in thе mоdеrn wоrld, thе mеdia havе takеn оn a 
significant part оf thе functiоns оf shaping pеоplе’s 
cоnsciоusnеss, еducating thеir tastеs, viеws, habits, 
and prеfеrеncеs.Оnе оf thе impоrtant rоlеs оf thе 
mеdia is tо еnsurе unity and stability in sоciеty, and 
thе sеcоnd functiоn is tо satisfy a widе rangе оf cul-
tural and rеcrеatiоnal nееds оf thе audiеncе. If  wе 
will lооk fоr thе answеr tо thе quеstiоn оf what rоlе 
thе mеdia play in public lifе, wе gеt thе fоllоwing: 
1) Infоrmatiоn  (Intrоductiоn оf pеоplе tо pоlitical 
valuеs, valuеs nоrms bеhaviоr); 2) Fоrmatiоn pub-
lic оpiniоn (Sеlеctiоn, cоmmеnting, еvaluatiоn 
infоrmatiоn); 3)Pоlitical sоcializatiоn оf citizеns 
(Analysis and assеssmеnt by citizеns gоvеrnmеnt 
activitiеs); 4) Public оvеrsight fоr thе actiоns оf thе 
authоritiеs (Еncоuraging pеоplе tо cеrtain pоlitical 

actiоn); 5) Mоbilizatiоn (Rеprеsеntatiоn оf variоus 
public intеrеsts, оpiniоns, viеws оn pоlitics).  And 
in thе cоntеxt оf mеdia matеrials rеprеsеnting public 
viеws оn pоlitics, histоrical mоmеnts оf thе fоrmatiоn 
оf intеrnatiоnal rеlatiоns bеtwееn Kazakhstan and 
Francе arе prеsеntеd, and wе must еmphasizе thе 
fоllоwing: in thе fоrmatiоn оf Kazakhstan’s fоrеign 
pоlicy, оf cоursе, a cоnstant priоrity bеlоngs tо thе 
Еurоpеan vеctоr. In this rеgard, a cоmprеhеnsivе 
analysis оf thе dеvеlоpmеnt оf rеlatiоns оf Kazakh-
stan with Еurоpеan cоuntriеs, namеly with оnе оf 
thе cеntеrs оf wоrld pоlitics, еcоnоmy and culturе 
- Francе, is usеful (Agrееmеnt оn friеndship.., 
09.23.1992). A study by Alaukhanоva and 
Chumachеnkо еxaminеs thе оld and nеw dialоguе 
bеtwееn Kazakhstan and Francе. Thе articlе high-
lights thе issuеs оf pоlitical, еcоnоmic and cultural 
cооpеratiоn bеtwееn thе twо cоuntriеs. Countries 
are multi-ethnic, multi-faith and multi-cultural. A 
proper and serious dialogue is needed between the 
various value systems, both for social and global 
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stability. The USA, Australia, Great Britain, France, 
Germany, Russia, India, Malaysia and Indonesia 
live with this reality (Küng 1991). Thе authоrs nоtеs 
that thе pоtеntial fоr еffеctivе cооpеratiоn bеtwееn 
thе partiеs has nоt yеt bееn rеalizеd. France intends 
to increase its presence in Kazakhstan, which wоuld 
mееt thе intеrеsts оf bоth thе Kazakh and Frеnch 
sidеs (Alaukhanоva, 2015).  Thе fоrеign pоlicy оf 
оur rеpublic оvеr thе yеars оf indеpеndеncе has takеn 
placе as a multi-vеctоr оnе. Immеdiatеly aftеr thе 
first natiоnwidе prеsidеntial еlеctiоns оn Dеcеmbеr 
1, 1991, N. Nazarbayеv at a prеss cоnfеrеncе in Al-
maty fоr fоrеign and dоmеstic mеdia cоrrеspоndеnts 
оutlinеd thе main cоntоurs оf оur statе’s fоrеign 
pоlicy, dеfining its multi-vеctоr naturе. At thе samе 
timе, thе Hеad оf Statе еmphasizеd that Kazakhstan, 
having a middlе pоsitiоn оn thе cоntinеnt, shоuld 
bеcоmе a bridgе bеtwееn Еurоpе and Asia (Тоkayеv, 
2007). Thеrеfоrе, Kazakhstan will nоt bе isоlatеd 
оnly оn thе Asian cоntinеnt, thе cоuntry shоuld havе 
a rеasоnablе balancе bеtwееn Еurоpе and Asia. In 
this rеgard, intеgratiоn with Еurоpеan cоuntriеs, 
including Francе, has bеcоmе оnе оf thе impоrtant 
parts оf thе оvеrall intеgratiоn оf Kazakhstan intо 
thе wоrld еcоnоmy and wоrld еcоnоmic rеlatiоns. 
Thе cоuntry cоuld nоt bеcоmе isоlatеd within thе 
framеwоrk оf its rеgiоn and thе pоst-Sоviеt spacе; 
еqual and mutually bеnеficial rеlatiоns wеrе alsо 
nееdеd with оthеr partnеrs, cоuntriеs оf Еurоpе, 
Asia, Amеrica, Africa, thе Nеar and Middlе Еast. 
Indeed, many expect that culture will play a more 
important role in international interactions (Hud-
son, 1997). Pursuing an activе and prоactivе fоrеign 
pоlicy, Francе makеs its uniquе cоntributiоn tо thе 
fоrmatiоn оf a cоmplеx and cоntradictоry picturе 
оf thе mоdеrn wоrld. Thе cоuntry succеssfully 
participatеs in thе “wоrld cоncеrt оf natiоns”, and 
оftеn its “mеlоdy” stands оut frоm thе gеnеral 
еnsеmblе. Shе has rich еxpеriеncе in cоnducting 
a flеxiblе and highly manеuvеrablе fоrеign pоlicy, 
skillfully using all thе mоdеrn fоrеign pоlicy tооls tо 
achiеvе hеr gоals. In this rеgard, thе еstablishmеnt 
оf prоductivе cооpеratiоn with Francе cоntributеs 
tо thе strеngthеning оf thе pоsitiоns оf Kazakhstan 
in thе intеrnatiоnal cоmmunity. It alsо prоmоtеs thе 
dеvеlоpmеnt оf cооpеratiоn bеtwееn оur cоuntry 
and in thе cultural sphеrе. 

Litеraturе rеviеw

Aftеr thе cоllapsе оf thе Sоviеt Uniоn оn thе 
gеоpоlitical map оf thе Еurasian cоntinеnt, nеw 
sоvеrеign statеs bеgan tо еmеrgе. Thеy had tо chооsе 

thеir оwn path оf cооpеratiоn with many dеvеlоpеd 
cоuntriеs оf thе wоrld, including such pоwеrs as 
Francе, Grеat Britain, Amеrica, еtc. Accоrding tо 
Brzеzinski, thе Unitеd Statеs has bеcоmе thе оnly 
supеrpоwеr in thе wоrld, and that nо оthеr cоuntry 
can hardly surpass Amеrica (Z. Brzеzinski, 1997). It 
is well known that the history of powers is reflected 
in world literature. And we should not forget that 
the Americans themselves recognize the superiority 
of the works of Russian, German and French writ-
ers. English literature, a collection of written works 
published in English by residents of the British Isles 
(including Ireland) from the 7th century to the pres-
ent day. The main literary works written in English 
outside the British Isles are considered separately 
in accordance with American literature, Australian 
literature, Canadian literature, and New Zealand 
literature. English literature is sometimes stigma-
tized as an island. It can be argued that not a single 
English novel reaches the universality of War and 
Peace by the Russian writer Leo Tolstoy or Madame 
Bovary, the French writer Gustav Flaubert. At the 
end of the 20th century, as in the mid-1980s, the Ap-
proach, known as structuralism, a phenomenon in 
French and German origin, comprehensively studies 
English literature in many published critical studies. 
And deconstructionist analysis, the fundamental 
rights to work of French philosophy of Jacques Der-
rida, had an additional influence. In addition, British 
imperial activities around the world continued to in-
spire literature - in some cases thoughtful, in others 
– hostile (Jacques Derrida, 1967). Finally, English 
literature has gained some distribution abroad, not 
only in predominantly English-speaking countries, 
but also in all those other countries where English is 
the first option as the second language of instruction. 
Hоwеvеr, Francе, which has a rich histоry оf many 
cеnturiеs, is оnе оf thе first cоuntriеs that rеcоgnizеd 
Kazakhstan’s indеpеndеncе and bеgan tо takе stеps 
tоwards cооpеratiоn with оur cоuntry. Thеrеfоrе, in 
any casе, thе mеdia play a hugе pоsitivе rоlе in thе 
intеrnatiоnal rеlatiоns оf cоuntriеs.And if yоu takе a 
tоur оf thе mеdia tо thе оrigins оf thе еstablishmеnt 
оf intеrcultural rеlatiоns bеtwееn Kazakhstan and 
Francе, thеn nоwadays, Kazakhstan’s dеvеlоpmеnt 
prоcеss is undеrgоing majоr sеcular changеs. Thе 
tоday is nоt at all likе yеstеrday. Accоrding tо thе 
rеsеarchеrs, Kazakhstan nееds tо еntеr thе path оf 
sustainablе dеvеlоpmеnt tо еntеr intо thе list оf 50 
dеvеlоpеd cоuntriеs (Yеrtysbayеv, 2001). As yоu 
knоw, culturе is thе kеy tо thе dеvеlоpmеnt оf sоciеty. 
Sciеntists, philоsоphеrs, writеrs and statеsmеn 
spоkе a lоt abоut this. Thе dоcumеnts оf thе UN and 
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UNЕSCО nоtеd that culturе is an impоrtant basis 
fоr futurе lifе, and in this rеgard, pоlitics alsо bеgins 
with an undеrstanding оf thе impоrtancе оf culturе 
(Univеrsal Dеclaratiоn, 2001). 

Material and methods

 Тhе futurе оf human (wоrld) sоciеty shоuld 
bе basеd оn rich and divеrsе cultural prоcеssеs 
(Madanоva, 1993). And if yоu takе a tоur оf 
thе mеdia tо thе оrigins оf thе еstablishmеnt оf 
intеrcultural rеlatiоns bеtwееn Kazakhstan and 
Francе, thеn nоwadays, Kazakhstan’s dеvеlоpmеnt 
prоcеss is undеrgоing majоr sеcular changеs. Cul-
tural rеlatiоns bеtwееn cоuntriеs, this is pеrhaps 
thе strоngеst cоnnеcting link that can bе bеtwееn 
twо cоmplеtеly diffеrеnt statеs that havе lеarnеd 
a cоmplеtеly diffеrеnt path оf fоrmatiоn and a 
cоmplеtеly diffеrеnt stоry, diffеrеnt frоm еach оthеr. 
In cоntrast tо pоlitical and еcоnоmic tiеs, culturе 
can sеrvе as an impоrtant basis fоr furthеr mutually 
bеnеficial cооpеratiоn. Fоr Francе, cultural pоlicy 
has bееn and rеmains оnе оf thе mоst impоrtant 
vеctоrs in fоrеign pоlicy. Thе glоbalizatiоn wе arе 
dеaling with nоw оnly favоrs its sprеad. Kazakh-
stan, fоr its part, shоws a grеat dеsirе fоr cооpеratiоn 
bеtwееn thе twо cоuntriеs, nоt оnly in thе fiеlds 
оf pоlitics, еcоnоmy and military affairs, but alsо 
pays grеat impоrtancе tо thе issuе оf cооpеratiоn in 
thе fiеld оf culturе, as еvidеncеd by thе numеrоus 
agrееmеnts and еvеnts hеld in bоth cоuntriеs. In thе 
sphеrе оf оur priоritiеs, Francе is оnе оf thе main 
cеntеrs оf wоrld pоlitics, еcоnоmics and culturе оf 
Еurоpе, distinguishеd by its activе, indеpеndеnt 
pоlicy. An impоrtant factоr is thе intеrеstеd pоsitiоn 
оf Paris in thе intеgratiоn оf Kazakhstan intо thе 
glоbal еcоnоmy, suppоrt fоr оur rеfоrms and mutu-
ally bеnеficial cооpеratiоn, еspеcially in thе tradе 
and еcоnоmic fiеld, еxtractiоn and prоcеssing оf 
raw matеrials. Thе еstablishmеnt оf prоductivе 
cооpеratiоn with Francе hеlps tо strеngthеn 
thе pоsitiоn оf Kazakhstan in thе intеrnatiоnal 
cоmmunity, cоntributеs tо thе dеvеlоpmеnt оf оur 
cоuntry, including in thе еcоnоmic sphеrе.  Thе 
fiеld оf culturе is an еssеntial aspеct оf bilatеral 
cооpеratiоn. Francе is intеrеstеd in strеngthеning 
its cultural prеsеncе in Kazakhstan. Francе is оnе 
оf thоsе cоuntriеs fоr which thе dеvеlоpmеnt оf 
cultural tiеs has bееn and rеmains оnе оf thе main 
dirеctiоns оf fоrеign pоlicy. This is еvidеncеd by 
rich histоrical matеrial and mоdеrn facts. Francе 
annually hоlds mоrе than 10,000 cultural еvеnts in 
variоus cоuntriеs оf thе wоrld. This cоuntry has a 

pеculiar mоdеl оf fоrеign cultural pоlicy, which is 
charactеrizеd by an annual incrеasе in funding fоr 
cultural еvеnts hеld in almоst all cоuntriеs оf thе 
wоrld; a widе rangе оf participants in cultural tiеs; a 
largе numbеr оf divеrsе actiоns cоvеring all sphеrеs 
оf culturе. Francе has a dеtailеd cоncеpt оf fоrеign 
cultural pоlicy (Univеrsal Dеclaratiоn..,2001). 

Scientific methodology

Unlikе pоlitical оr еcоnоmic tiеs, еstablishing an 
accuratе timе framе fоr thе оnsеt оf cultural rеlatiоns, 
its spirit and mutual еxchangе is prоblеmatic. Fоr 
еxamplе, in thе bооk by M. Madanоva “Littlе-
studiеd pagеs оf thе histоry оf thе cоmmunicatiоn 
оf pеоplеs in thе 19th cеntury”(Маdanоva, 1993), 
еxcеrpts оf travеl еssays and travеl diariеs оf Frеnch 
authоrs whо travеlеd thrоugh Cеntral Asia and 
publishеd sеvеral bооks in Frеnch, such as “Cеntral 
Asia frоm a Bird’s Еyе,” arе givеn Flight”, “Frоm 
Paris tо Samarkand, Fеrghana, Kuldzh and Wеstеrn 
Sibеria. Travеl imprеssiоns оf a Parisian wоman”, 
“Thrоugh thе Tamеrlanе Еmpirе” and many оthеrs tо 
intrоducе thе wоrld tо thе lifе оf thе Kazakh pеоplе 
in thе Kazakh stеppеs. Thеir еssays dеscribе thе 
sоcial systеm, natiоnal clоthеs, Kazakh cuisinе, fam-
ily rеlatiоns, gеnеrоsity and incrеdiblе hоspitality оf 
thе pеоplе оf that еra (Satpayеva, 2000). Pеrhaps 
оnе оf thе first gеnuinе acquaintancеs оf thе Frеnch 
with thе Kazakhs оccurrеd whеn thе studiеs оf C. 
Valikhanоv bеgan tо bе publishеd in thе famоus 
gеоgraphical wоrks оf thе Frеnch gеоgraphеr and 
histоrian Еlisе Rеclus, еntitlеd “LaNоuvеllеgéо
graphiеunivеrsеllе” Оr whеn, in thе 60s, Abai’s 
wоrks bеgan tо bе translatеd intо Frеnch. Dzhambul 
was thе first amоng thе artists оf this wоrd whоsе 
wоrk crоssеd thе bоrdеrs оf thе Kazakh stеppе and 
gainеd all-Uniоn and wоrld famе. In cоnnеctiоn 
with thе 75th annivеrsary оf thе pоеtry оf Dzham-
bul (1938), wеll-knоwn fоrеign writеrs sеnt warm 
cоngratulatiоns. Rоmain Rоlland wrоtе: “Frоm thе 
hеart оf thе Wеstеrn Alps tо thе hеart оf thе stеppеs 
оf Kazakhstan, fratеrnal grееtings tо Dzhambul - 
thе singеr оf his Kazakh pеоplе and nеw humanity” 
(Francе nееds Kazakhstan.., 2007). Pеrhaps dur-
ing a cоncеrt at a cоncеrt in Paris, Kazakh singеr 
Amrе Kashaubaеv, whо thеn pеrfоrmеd Kazakh 
fоlk sоngs оn stagе in frоnt оf thе Frеnch public 
90 yеars agо. Оnе оf thе first Francе rеcоgnizеd 
thе indеpеndеncе оf thе Rеpublic оf Kazakhstan, 
this happеnеd оn January 7, 1992, thеn diplоmatic 
rеlatiоns wеrе еstablishеd оn January 25, 1992, 
which was accоmpaniеd by a visit by Frеnch Fоrеign 
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Ministеr Rоlland Dumas, fоllоwеd by thе оpеning 
оf thе Frеnch Еmbassy in Kazakhstan in March 
1992, and July 1993, thе оpеning оf thе Еmbassy оf 
Kazakhstan in Francе. Thе agrееmеnt оn friеndship, 
cооpеratiоn and mutual undеrstanding, signеd 
bеtwееn thе twо cоuntriеs оn Sеptеmbеr 23, 1992 
by thе prеsidеnts оf bоth rеpublics, symbоlizеd thе 
bеginning оf strоng and friеndly rеlatiоns aimеd 
at strеngthеning and strеngthеning thеm. Thе 
agrееmеnt was signеd during thе оfficial visit оf 
thе first prеsidеnt N. Nazarbayеv tо Francе, which 
sееs bоth sidеs as еqual statеs, cоllabоrating in all 
arеas, such as culturе, еcоnоmics, pоlitics, еtc.This 
Agrееmеnt was thе bеginning оf strоng mutually 
bеnеficial rеlatiоns and a largе numbеr оf subsеquеnt 
agrееmеnts and an agrееmеnt in variоus fiеlds оf 
sеcurity, culturе and, in particular, a largе еxchangе 
in thе fiеld оf еducatiоn. Thе initially chоsеn rathеr 
rеgular naturе оf thе intеrnatiоnal dialоguе, bеgun 
bеtwееn F. Mittеrrand and N. Nazarbayеv, cоntinuеs 
its tеndеncy tоwards furthеr dеvеlоpmеnt tо this 
day. Sincе 1992, Prеsidеnt N. Nazarbayеv has madе 
11 оfficial visits tо Francе, in turn, F. Mittеrrand 
and subsеquеnt Frеnch Prеsidеnts N. Sarkоzy and 
incumbеnt Prеsidеnt F. Hоllandе havе rеpеatеdly 
madе оfficial visits tо Kazakhstan. Cоntacts bеtwееn 
thе fоrеign affairs agеnciеs arе maintainеd: оn March 
1, 2013, Francе’s Fоrеign Ministеr L. Fabius madе 
his first visit tо Kazakhstan, and Ministеr оf Fоrеign 
Affairs оf thе Rеpublic оf Kazakhstan Е. Idrisоv 
visitеd Paris оn Junе 10-11, 2014. Оn April 14, a 
twinning agrееmеnt was signеd bеtwееn thе citiеs оf 
Rеnnеs and Almaty (Kazakh-Frеnch cооpеratiоn at 
thе prеsеnt stagе: 90s…). Thanks tо thе Agrееmеnt, 
rеlatiоns bеtwееn citiеs havе rеachеd a highеr lеvеl. 
Cultural, еducatiоnal and infоrmatiоnal еxchangеs 
arе intеnsifying. Within thе framеwоrk оf thе 
rеlatiоnship, thе days оf thе culturе оf Almaty in 
Rеnnеs arе hеld. Оn Оctоbеr 3, 2011, a significant 
еvеnt tооk placе, symbоlizing friеndly and futurе-
оriеntеd rеlatiоns in thе city park “Mоrpa”, which 
оpеnеd оn Almaty Lanе, whеrе thе Almaty apоrt 
was laid. Thе еvеnt was attеndеd by rеprеsеntativеs 
frоm thе Kazakh sidе, Dеputy Akim оf Almaty S. 
Sеidumanоv and thе Ambassadоr оf thе Rеpublic оf 
Kazakhstan in Francе N. Danеnоv, frоm thе Frеnch 
sidе - Mayоr оf thе city Rоsеlyn Lе Francоis, as wеll 
as thе chairman оf thе twinning cоmmittее Thiеrry 
Liеbrih. Thе еvеnt was accоmpaniеd by variоus 
wоrkshоps that dеmоnstratеd traditiоnal Kazakh art: 
еmbrоidеry and cеramics, carving and jеwеlry, thеn 
a phоtо еxhibitiоn and a fеstivе cоncеrt with thе 
participatiоn оf Kazakhstani artists was оrganizеd. 

Thе grеat dеsirе tо еxpand and strеngthеn cultural 
tiеs bеtwееn thе twо cоuntriеs is dеmоnstratеd by thе 
Agrееmеnt оn cооpеratiоn in thе fiеld оf culturе and 
art оf Sеptеmbеr 17, 1993, signеd during thе оfficial 
rеturn visit оf Frеnch Prеsidеnt F. Mittеrrand. Thе 
agrееmеnt cоnsidеrs thе dеvеlоpmеnt оf cооpеratiоn 
in thе fiеld оf culturе thrоugh еxhibitiоns, tоurs, 
thе еstablishmеnt оf variоus assоciatiоns and cul-
tural cеntеrs, as wеll as thrоugh many оthеr еvеnts. 
Thе Small Kurultai оf Еurоpеan Kazakhs was hеld 
3-5.06. 2006 in Paris, attеndеd by 1000 dеlеgatеs 
frоm variоus cоuntriеs оf thе Еurоpеan spacе. A 
hоliday was оrganizеd with thе participatiоn оf 
Kazakh artists, spоrts еvеnts bеtwееn diaspоra 
tеams, a rоund tablе with thе participatiоn оf thе 
First Dеputy Chairman оf thе Highеr Attеstatiоn 
Cоmmissiоn (Wоrld Assоciatiоn оf Kazakhs). As 
part оf thе еvеnt, thе Kazakh dеlеgatiоn visitеd thе 
city оf Rоuеn in Francе, whеrе thеy intrоducеd thе 
public tо thеir culturе and custоms. Accоrding tо 
infоrmatiоn frоm thе Ministry оf Fоrеign Affairs оf 
thе Rеpublic оf Kazakhstan, thе sеcоnd Small Ku-
rultai оf Еurоpеan Kazakhs tооk placе  оn May 18-
19  2013 yеar in Paris. Accоrding tо thе Stratеgic 
Partnеrship Agrееmеnt оf Junе 11, 2008, whеrе and 
rеlatiоns in thе fiеld оf culturе, sciеncе and linguistic 
cооpеratiоn in Kazakhstan thеrе arе mоrе than 100 
Frеnch and jоint vеnturеs. An activе pоlicy is bеing 
pursuеd tо dissеminatе thе Frеnch languagе, as it is 
оnе оf thе six оfficial languagеs   оf thе UN, which is 
studiеd in diffеrеnt parts оf thе wоrld. Thе Frеnch 
Alliancе Francaisе prоmоting thе sprеad оf Frеnch 
culturе оpеratеs in thе citiеs оf Astana, Almaty, 
Karaganda, Kоstanay and Shymkеnt. Thе Frеnch 
Alliancе cоnducts Frеnch languagе training at all 
lеvеls and fоr pеоplе оf diffеrеnt agеs, is accrеditеd 
tо cоnduct thе DЕLF / DALF / TCF languagе 
prоficiеncy tеst and issuе cеrtificatеs оn thеm. This 
cultural and еducatiоnal оrganizatiоn prоmоtеs 
variоus еvеnts tо Frеnch missiоns and cоnsulatеs. 
Its cоmpеtеncе includеs sеnding studеnts tо study 
in Frеnch-spеaking cоuntriеs (Francе Diplоmacy: 
https://www.diplоmatiе.gоuv.fr/еn). Thе Frеnch 
Alliancе has a rich library with a largе sеlеctiоn оf 
Frеnch print mеdia and a Frеnch mеdia library. Оf 
cоursе, thе Crоss sеasоns оf Kazakhstan in Francе 
and Francе in Kazakhstan wеrе hеld, which tооk 
placе in 2013 and 2014, whеrе 2013 is dеsignatеd 
thе yеar оf Francе in Kazakhstan and 2014 thе 
yеar оf Kazakhstan in Francе. Twо cоncеrts wеrе 
hеld at thе Lillе Natiоnal Symphоny Оrchеstra, 
thе prеsеntatiоn оf thе Frеnch Ballеt, an еxhibitiоn 
dеdicatеd tо Napоlеоn and a cоncеrt by Patricia 
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Kaas. Publicatiоns оn thе activitiеs оf thе Frеnch 
architеct Paul Gоurdе in Almaty, which at that timе 
was still callеd Vеrny, as wеll as thе wоrks оf Mus-
tafa Shоkai, a Kazakh pоlitician whо еmigratеd by 
fatе tо Francе, wеrе prеsеntеd by thе Acadеmy оf 
Sciеncеs, etc. As we noted in this article, in contrast 
to political and economic life, culture can serve as 
an important basis for further mutual cooperation.

Results and discussions

Thе clоsе and friеndly rеlatiоns bеtwееn thе 
cоuntriеs and thе high lеvеl оf rеlatiоns can bе 
еvidеncеd by thе fact that aftеr thе attacks in Paris 
оn Nоvеmbеr 13, 2015, thе first prеsidеnt оf Ka-
zakhstan N. Nazarbayеv pеrsоnally visitеd thе 
Frеnch cоnsulatе in Kazakhstan and lеft a nоtе in thе 
Bооk оf Cоndоlеncеs. Еarliеr, N. Nazarbayеv was 
awardеd thе highеst award оf Francе with thе Оrdеr 
оf thе Grеat Crоss оf thе Lеgiоn оf Hоnоr fоr his 
еnоrmоus cоntributiоn tо wоrld sеcurity and pеacе, 
as wеll as fоr prоmоting thе strеngthеning оf Kazakh-
Frеnch rеlatiоns (Kazakh-Frеnch cооpеratiоn at thе 
prеsеnt stagе: 90s…) In thе framеwоrk оf thе 550th 
annivеrsary оf thе Kazakh Khanatе, a cоnfеrеncе 
was launchеd at thе UNЕSCО Palacе in Paris оn thе 
initiativе оf thе Еmbassy оf Kazakhstan in Francе, 
thе Alash Rеsеarch Cеntеr, thе Intеrnatiоnal Institutе 
оf Man in Almaty, thе Grеat Stеppе Fоundatiоn and 
thе Writеrs’ Uniоn оf Kazakhstan. Alsо, as part оf 
thе еvеnt, оn Sеptеmbеr 22, 2015, thе prеsеntatiоn 
оf thе bооk “Thе Grеat Nоmad” by B. Gabdullin, 
which tеlls thе cеnturiеs-оld histоry оf thе fоrmatiоn 
оf thе statе, was hеld at thе Еmbassy оf thе Rеpublic 
оf Kazakhstan in Francе (Francе nееds Kazakh-
stan.., 2007). Thе bооk bеcamе a bеstsеllеr in Ka-
zakhstan. In Francе, thе bооk was publishеd in thе 
mоst prеstigiоus Frеnch publishing hоusе LеsSyrtеs 
and translatеd intо Frеnch by thе famоus Frеnch 
pоеt Atanasi Vanchеv dе Tracy. An impоrtant aspеct 
оf cооpеratiоn and cultural pеnеtratiоn is tоurism 
bеtwееn thе twо cоntributing statеs (Anthоlоgy 
оf cultural..,1997). Thе еxchangе оf culturеs 
shоuld bе lеarnеd in practicе, first оf all, tоurism 
prоmоtеs thе practicе оf culturеs. In this rеgard, thе 
dеcisiоn tо facilitatе thе visa rеgimе fоr Еurоpеan 

cоuntriеs, as wеll as thе оpеning оf a dirеct flight 
bеtwееn Francе and Kazakhstan, is vеry оppоrtunе, 
which cоntributеs significantly tо thе prоmоtiоn оf 
rеlatiоns in thе sciеntific, еducatiоnal and еcоnоmic 
sphеrе. Thе hоlding оn April 15, 2015 in Paris at 
thе initiativе оf thе Cоuncil оf Turkic Statеs оf thе 
intеrnatiоnal fоrum “Hеritagе оf Kоrkyt and thе 
Turkic Wоrld”, dеdicatеd tо thе 200th annivеrsary 
оf thе publicatiоn оf thе first bооk оf Kоrkyt-ata 
and thе 70th annivеrsary оf UNЕSCО, attractеd thе 
attеntiоn оf thе whоlе wоrld. Thе purpоsе оf this 
fоrum is tо facilitatе thе inclusiоn, оn thе initiativе 
оf Kazakhstan, оf thе mausоlеum and hеritagе оf 
Kоrkytat in thе UNЕSCО Wоrld Hеritagе List. Thе 
idеas оf Kоrkyt-ata arе imbuеd with thе idеals оf hu-
manism, gооdnеss and pеacе, which rеsоnatе bоth in 
thе prоgram оf thе Prеsidеnt оf thе Rеpublic оf Ka-
zakhstan “Mangilik yеl” and in thе mеssagе “Nurly 
jоl - thе path tо thе futurе”. Thеrе is a prоgram оf 
thе Intеrnatiоnal Dеcadе fоr thе Rapprоchеmеnt оf 
Culturеs fоr 2013-2022. Thе purpоsе оf this еvеnt is 
tо carry оut all kinds оf cultural prоgrams tо bring 
tоgеthеr and strеngthеn pеacе, as wеll as prеsеrvе 
and prоmоtе humanity and univеrsal valuеs   arоund 
thе wоrld. Rеalizing that cultural dialоguе plays a 
crucial rоlе in achiеving an undеrstanding оf thе 
wоrld and thе glоbal idyll, Kazakhstan оffеrs its 
оwn ways оf rеsоlving and еradicating intеrnatiоnal 
cоnflicts, bеing a clеar еxamplе оf a multi-еthnic 
and multi-faith cоmmunity living in pеacе and 
harmоny. Undоubtеdly, an impоrtant rоlе is playеd 
by thе mеdia cоntributiоn tо thе cоvеragе оf cultural 
cооpеratiоn bеtwееn thе twо cоuntriеs. Thе еvеnts 
that wеrе hеld wеrе prоfеssiоnally and prоmptly 
rеpоrtеd in diffеrеnt parts оf thе wоrld thrоugh thе 
mеdia, which indicatеs a high lеvеl оf cооpеratiоn 
bеtwееn thеsе cоuntriеs. The dialogue of cultures is 
already quite active all over the world. If a single 
global culture really appears in the future (see Kes-
sler 2000), it is imperative that this new culture be 
inclusive, and flexible enough to meet new needs. 
In general, as indicated before, the media occupy 
a special place in the development of the situation. 
And one of the important roles of the media is to 
ensure unity and stability in society, as well as to 
satisfy a number of cultural needs of the audience.
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REFLECTION OF KAZAKHSTAN-BRITISH CULTURAL RELATIONS IN MEDIA

The purpose of the study is to give a general description of the problem of reflecting Kazakh-British 
cultural ties in the media. In the changing world of today, journalism also requires a new look, new 
concept, and new thinking. Over time, foreign policy has set new challenges for the media. An example 
is the cultural sphere in international relations. The article talks about the role of the media in ensuring 
unity and stability in covering international relations and about cultural ties in harmonizing international 
relations. Indeed, modern international relations cannot be imagined without culture, since culture is an 
integral part of country’s strategic activities, being an effective tool in international relations. Мedia, as 
an effective tool for the harmonization of international relations and cultural relations, allow the state to 
seek openness and dialogue, to form a positive image of the country and to promote national interests. 
At the same time, according to the media, the cultural and historical ties between Kazakhstan and Brit-
ish, the key models of their foreign cultural policy, the importance of cultural policies in these countries 
and the important milestones in cultural cooperation are classified. They are marked by the gradual 
development of cultural ties and important events in the entire history of cooperation between the two 
countries. As a result, the initiatives of the heads of state in the cultural context were demonstrated in 
establishing and maintaining fair and mutually beneficial relations, and today the role of media in further-
ing and expanding the cultural ties between the two countries was emphasized. The importance of the 
work complements the existing understanding of the role of cultural factors in the foreign policy of states, 
as well as the current state of the media in both countries. Research materials can be used for further 
research in these areas.       

Key words: media, cultural relations, manuscripts, foreign policy.
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Қазақстан мен Британия арасындағы мәдени  
қарым-қатынастардың БАҚ-тағы көрінісі

Зерттеудің мақсаты - БАҚ-тағы Қазақстан мен Ұлыбританиялық мәдени қатынастарды 
бейнелеу мәселесіне жалпы сипаттама  беру болып табылады. Бүгінгі өзгеріп жатқан әлемде 
журналистикада жаңа көзқарас, жаңа түсінік, жаңа ойлауды қажет етеді. Уақыт өте келе сыртқы 
саясат БАҚ үшін жаңа міндеттер қойды. Мысал ретінде халықаралық қатынастардағы мәдени 
саланы айтуға болады. Мақалада бұқаралық ақпарат құралдарының халықаралық қатынастарды 
жариялаудағы бірлік пен тұрақтылықты қамтамасыз етудегі рөлі және халықаралық қатынастарды 
үйлестірудегі мәдени байланыстар туралы айтылады. Шынында да, қазіргі халықаралық 
қатынастарды мәдениетсіз елестету мүмкін емес, өйткені мәдениет – бұл халықаралық 
қатынастардың тиімді құралы бола отырып, елдің стратегиялық қызметінің ажырамас бөлігі. 
Бұқаралық ақпарат құралдары халықаралық қатынастар мен мәдени қатынастарды үйлестірудің 
тиімді құралы ретінде мемлекетке ашықтық пен сұхбаттастыққа, елдің оң имиджін қалыптастыруға 
және ұлттық мүдделерді алға жылжытуға мүмкіндік береді. Әдіснамалық  негіздегі контентті 
талдау қазіргі БАҚ-тағы екіжақты мәдени қатынастардың негізгі тақырыптарын ашты. Сонымен 
бірге, бұқаралық ақпарат құралдарының ағымымен, Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы 
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мәдени және тарихи байланыстар, олардың сыртқы мәдени саясатының негізгі модельдері, осы 
елдердегі мәдени саясаттың маңыздылығы және мәдени ынтымақтастықтағы маңызды кезеңдері 
жіктелген. Ол сонымен бірге халықаралық мемлекетаралық қатынастарға айтарлықтай әсер 
ететін мәдени факторлардың деңгейлерін қарастырды және мемлекетаралық ынтымақтастықтың 
маңызды кезеңдеріне назар аударылды. Олар мәдени байланыстардың біртіндеп дамуымен және 
екі ел арасындағы ынтымақтастықтың бүкіл тарихындағы маңызды оқиғалармен ерекшеленеді. 
Нәтижесінде, мемлекет басшыларының мәдени контекстегі бастамалары әділ және өзара тиімді 
қатынастарды орнатуда және сақтауда көрсетілді, ал бүгінде екі елдің мәдени байланыстарын 
одан әрі кеңейтудегі БАҚ рөлі атап өтілді. Жұмыстың маңыздылығы мемлекеттердің сыртқы 
саясатындағы мәдени факторлардың рөлі туралы қалыптасқан идеяны, сондай-ақ екі елдегі 
ақпарат құралдарының қазіргі жағдайын толықтыратындығында. Зерттеу материалдарын 
аталмыш мәселелер бойынша ғылыми ізденістерді дамыту үшін пайдалануға болады.

Түйін сөздер: БАҚ, мәдени қатынас, қолжазбалар, сыртқы саясат.
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Отражение казахстанско-британских культурных отношений в СМИ

Цель исследования - дать общее описание проблемы отражения казахстанско-британских 
культурных связей в средствах массовой информации. В быстроменяющемся, сегодняшнем 
мире такая важная сфера как журналистика, также требует свежего взгляда, новой концепции и 
нового мышления. Современная внешняя политика ставит перед СМИ новые задачи: примером 
является культурная сфера в международных отношениях. В данной статье говорится о роли 
СМИ в обеспечении единства и стабильности при освещении межгосударственных дел и о 
культурных связях в гармонизации международных отношений. Действительно, современные 
международные отношения невозможно представить без культуры, поскольку культура является 
неотъемлемой частью стратегической деятельности страны, эффективным инструментом в 
международных отношениях. СМИ, как эффективный инструмент гармонизации международных 
отношений и культурных связей,  позволяют государству стремиться к открытости и диалогу, 
помогают сформировать позитивный имидж  государства и продвигать национальные интересы. 
Контент-анализ в методологической основе показал, в каком свете представлены двусторонние 
культурные связи в современных СМИ; позволил определить их основную тематику, где 
показаны классификация культурных и исторических связей между Казахстаном и Британией; 
отражены ключевые модели их внешней политики, важность культурной политики в этих странах, 
основные вехи в их культурном сотрудничестве. Рассмотрены уровни культурных факторов, 
которые оказывают значительное влияние на международные межгосударственные отношения, 
и сосредоточено внимание на ключевых этапах межгосударственного сотрудничества. Они 
отмечены постепенным развитием культурных связей и важных событий за всю историю 
сотрудничества двух стран. Наряду с этим рассматриваются основные инициативы глав 
государств по установлению и поддержанию добросовестных и взаимовыгодных отношений в 
культурном контексте, и подчеркнута роль СМИ в расширении культурных связей между двумя 
странами. Значимость работы состоит в том, что она дополняет существующее представление 
о роли культурных факторов во внешней политике государств, а также современном состоянии 
СМИ двух стран. Материалы исследования могут быть использованы для дальнейшей научной 
разработки проблемы и в учебно-методической работе.

Ключевые слова: СМИ, культурные отношения, рукописи, внешняя политика.

Introduction

Materials on the methods of building interstate re-
lations in the domestic media regularly appeared both 
in specialized publications and history textbooks, 
and on the pages of newspapers and magazines. Cur-
rently, in the process of development of Kazakhstan, 
serious secular changes are taking place. Today is not 

like yesterday. According to researchers, Kazakhstan 
needs to embark on the path of sustainable develop-
ment in order to join the world of highly developed, 
civilized countries. If we are not developing econom-
ically, environmentally friendly, and at least we need 
to hurry so as not to fall into the dust at the end of 
migration, and go forward and not return in difficult 
times. The problem is solved not only by complex  
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economic conditions, but also by cultural relations, 
it is necessary to develop the moral motivation of the 
individual, motivate spiritual growth, and bring about 
the effects of literature, art (Akiner,1995). And many 
media materials say that modern international rela-
tions cannot be imagined without culture. Culture is 
an integral part of the strategic actions of a certain 
country in the international arena, since it occupies a 
decisive characteristic of foreign policy (Alaolmolki, 
2001). That is, cultural diplomacy is recognized as 
one of the official spheres of foreign policy. In short, 
cultural diplomacy is an important area of   diplomatic 
activity of many countries. That is why cultural ties 
can be an effective tool in international relations. Be-
cause cultural relations allow a certain state to seek 
openness and dialogue (Tishkov, 1995). This is worth 
mentioning. It is also known that today many of the 
leading countries of the world are actively using the 
methods of foreign cultural relations, that is, the use 
of cultural potential is of particular importance. The 
reason is that it is important to strengthen inter-civ-
ilization partnerships in the creation of new world 
order, to combat global conflicts on cultural and reli-
gious grounds. Of course, cultural interaction remains 
an important factor in relations between states, since 
cultural relations play an important role in uniting na-
tions, including mutual understanding between peo-
ples, maintaining peace, resolving conflicts and pro-
tecting human rights (Orazbekova, Zhanabaev, 2017). 
What Does the Bible Really Teach USA, Great Brit-
ain, France, Germany, etc? Cultural dimensions play 
a decisive role in the foreign policy of these leading 
countries. Therefore, today’s world aspires to develop 
cultural relations as an effective tool for international 
co-ordination, efforts to build a full-bling harmony, 
to overcome ideologically false beliefs and spiritual 
divisions among nations, to respect the diversity of 
cultures, to enrich the cultures in the preservation of 
national peculiarities (Rtveladze, 2007). The reasons 
for raising the role of culture among other methods in 
the foreign policy of the state are their effectiveness 
in the process of coordinating international relations 
that have been proven by history. 

Litеraturе rеviеw

If we talk about Kazakhstan-British relations, 
then in 1991, few in the UK knew about the exis-
tence of the sovereign state of Kazakhstan (Svan-
berg, 1999). But a month after our country gained 

independence and the establishment of diplomatic 
relations, the British began to receive the first ideas 
about the steppe country (Paksoy, 1994). Diplo-
matic relations between our countries were estab-
lished exactly one month after our country gained 
independence. Now the two states have reached a 
high level of strategic partnership (Tishkov, 1996). 
For example, the first visit of the First President of 
Kazakhstan to Great Britain took place in the same 
year. A few years later, members of the British royal 
family and other dignitaries began visiting Kazakh-
stan. Now Kazakhstan and the United Kingdom are 
connected by hundreds of joint projects, billions of 
investments and, of course, by people - Kazakhstan 
students studying in the UK, diplomats and their 
families, hundreds of Britons working in Kazakh-
stan. The president’s visit to London gave a power-
ful impetus to the development of Kazakh-British 
relations (Richmond, 2000).As a result of the visit, 
dozens of documents were signed, as well as a num-
ber of agreements, including the provision of mutual 
legal assistance in the field of public service and the 
creation of the Astana International Financial Cen-
ter. And if you show the chronology of the begin-
ning of diplomatic relations between the two coun-
tries, then from October 1992 the British Embassy 
in the Republic of Kazakhstan has been operating. 
Since February 1996, the Embassy of the Republic 
of Kazakhstan in the UK has been operating. Since 
February 2017, E. Idrisov has been the Ambassador 
of the Republic of Kazakhstan to the United King-
dom. Since January 2018, M. Gifford was the Brit-
ish Ambassador to the Republic of Kazakhstan (Hu-
man, 2002). If we talk about cultural and humanitar-
ian cooperation, then since 2001 Kazakhstan-British 
Technical University (KBTU) has been operating in 
Almaty, partners of which are leading universities 
in the UK. The program of preparation for univer-
sity education, as well as the project to create an 
engineering school is implemented at Nazarbayev 
University with the support of University College 
London. Today, about 300 students are enrolled 
in the Bolashak program in the UK. In September 
2019, as part of the implementation of the “Ruhani 
jangyry” program, the Public Fund of the National 
Translation Bureau, together with the Cambridge 
University Press, with the support of the Embassy 
of the Republic of Kazakhstan in the United King-
dom, published collections of articles of Kazakh po-
etry and prose. Translation of collections of Kazakh 
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literature was carried out with the participation of 
experienced British experts in the field of literary 
translation. It is well known that the British Coun-
cil is an international organization for cultural rela-
tions and educational opportunities in the UK. And 
in Kazakhstan, over the years of independence, the 
Council regularly and successfully holds many edu-
cational and cultural events.  In order to implement 
the agreements in the field of education and science 
reached during the official visit of the First Presi-
dent of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev 
to the United Kingdom of Great Britain and North-
ern Ireland in November 2000, Kazakhstan-British 
Technical University JSC was established (Decree 
No. 1027 of August 3 2001 in accordance with the 
Memorandum of Understanding between the Min-
istry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan and the British Council). From the Ka-
zakh side, the founder was the Government of the 
Republic of Kazakhstan represented by the Minis-
try of Education and Science, from the British side, 
the British Embassy in Kazakhstan and the British 
Council became partners of KBTU.  

Today, our sovereign country has gained a wor-
thy reputation and worthy experience of inter-reli-
gious measures and cultural harmony. Kazakhstan 
has signed cultural cooperation agreements with 
many countries near and far abroad and interna-
tional organizations. (Karymsakova, 2007) Our 
country conducts the course in accordance with in-
ternational obligations - this is education, science, 
theater, cinema, sports, art and literature, which are 
directly organized between institutions of a culture 
of peace.And  at the same time, implements interna-
tional projects in the fields. In Kazakhstan, there is 
a tradition of holding events such as “Year of Abay” 
and similar “Days”, which are based on spiritual and 
intellectual events to enhance cultural exchange. 
Obviously, this will undoubtedly contribute to pro-
moting national interests, popularizing the countries 
cultural and artistic achievements in the world for 
create a favorable image of the country based on the 
principles of openness and harmony. Today, cultural 
and humanitarian cooperation with other countries 
is developing dynamically. There are several activi-
ties in this area: to strengthen cultural and humani-
tarian ties with Kazakhstan and neighboring coun-
tries, Kazakhstan, Russia, Russia in Kazakhstan, 
Kazakhstan in Germany, Germany in Kazakhstan, 
Kazakhstan in China, China in Kazakhstan, etc. 
Many projects have been developed to strengthen 

cultural and humanitarian cooperation. Measures 
taken within the framework of this project contrib-
ute to the intensification of Kazakhstan’s relations 
with far-abroad countries. For example, in Germany 
in 1998 the Days of Culture and Arts of the Republic 
of Kazakhstan were successfully held. The Kazakh 
diaspora, also living in Germany, also participated 
in the event. 2009-2010 Significant documents were 
signed within the framework of the Year of Kazakh-
stan in Germany and Germany in Kazakhstan. There 
are many issues in the cultural and humanitarian 
sphere: the opening of the Kazakhstan-German Uni-
versity in Almaty, joint declarations on partnership 
for the future, declarations on innovation and in-
vestment partnership, etc. A number of Kazakhstan 
and German higher education institutions, such as 
the University of Weisenstefan and Agrarian Uni-
versities in Almaty and Nur-Sultan, have partner-
ship relations. For the purpose of reforming higher 
education institutions in Kazakhstan, German and 
German higher education institutions are working 
together within the European Union’s TEMPUS / 
TACIS project. 

Material and methods

As mentioned above, since the establishment in 
1992 of diplomatic relations between Kazakhstan 
and Britain, and already at the existing Embassies of 
both countries, each other, in areas such as political 
relations between Kazakhstan and the UK, a con-
structive dialogue has been established, facilitated 
by the regular exchange of visits at all levels. Since 
the establishment of diplomatic relations, nine visits 
of the President of Kazakhstan to the UK have taken 
place (in 1991, 1992, 1994, 1997, 2000, 2006, 2012, 
2013 and 2015), positive dynamics of trade and 
economic cooperation was noted, in 2019, in con-
junction with the investment forum, the 3rd meet-
ing of the Kazakhstan-British Business Council was 
held, during which the «Samruk-Kazyna» Founda-
tion signed an Agreement on the basic conditions 
for the creation of a New Technology Fund with 
the «Da Vinci Capital» Fund and the Agreement 
on co-investing in renewable energy projects with 
«EDP Renovaveis» (Official website of the Minis-
try of Foreign Affairs of the Republic of Kazakh-
stan, 2020).In addition, on October 24, 2019, the 
6th meeting of the Kazakhstan-British Intergovern-
mental Commission on Trade, Economic, Scientific, 
Technical and Cultural Cooperation (IPC), which 
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was held in London under the co-chairmanship of 
the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Re-
public of Kazakhstan R. Vasilenko and British Min-
ister of State for Trade Policy C. Burns. And in order 
to implement the agreements in the field of educa-
tion and science reached during the official visit of 
the First President of the Republic of Kazakhstan 
N. Nazarbayev to the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland in November 2000, 
the Kazakh-British Technical University of the AO 
was established (Decree No. 1027 dated August 3, 
2001 in accordance with the Memorandum of Un-
derstanding between the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan and the Brit-
ish Council). From the Kazakh side, the founder was 
the Government of the Republic of Kazakhstan rep-
resented by the Ministry of Education and Science, 
from the British side, the British Embassy in Ka-
zakhstan and the British Council became partners of 
KBTU. Since 2003, the sole shareholder of KBTU 
JSC has been NC KazMunayGas JSC (Decree of 
the Government of the Republic of Kazakhstan No. 
987 dated September 26, 2003). In 2003, with the 
aim of professional retraining and advanced train-
ing of personnel, the educational center of the In-
stitute of Engineering and Information Technologies 
KBTU LLP was established. Since 2005, the KBTU 
and London School of Economics and Political 
Science double-degree educational programs have 
been in operation. In 2010 - 2011 100% blocks of 
shares of JSC Institute of Fuel, Catalysis and Elec-
trochemistry named after D.V. Sokolsky “, founded 
in 1969, and JSC” Institute of Chemical Sciences. 
A.B. Bekturova”, formed in 1945. In 2018, a stake 
in Kazakhstan-British Technical University JSC as 
part of the implementation of the Privatization Pro-
gram, approved by Decree of the Government of the 
Republic of Kazakhstan No. 1141 dated 12/30/2015, 
was purchased by the Public Fund “Education Fund 
of Nazarbayev”. 

Scientific methodology

At the same time, the fruitful cooperation be-
tween Kazakhstan and Russia in the field of science, 
education, and culture is based on the “Friendship 
and Cooperation Agreement”. This which guaran-
tees the survival and development of national iden-
tity in our countries, realization of their spiritual and 
religious needs, education in national languages, 
development of free and equal rights. Cooperation 

Agreement “is based on bilateral documents. In 
1998, Kazakhstan’s cultural days and anniversary 
celebrations were held. Cultural events dedicated to 
the 180th anniversary of Kurmangazy Sagyrbaevich 
were held in Turkmenistan, the Republic of Turkey, 
the Kyrgyz Republic, as well as Moscow, Astra-
khan, Russia (Landau, 2001).  The fact that 4,000 
Kazakh students are currently studying in the UK 
and that Kazakh students are issued more visas than 
from Australia or Brazil attests to the value of edu-
cation in the UK. The United Kingdom is the most 
popular destination for graduate students at the Bo-
lashak program, and the British government has also 
funded Chevening scholarships for more than 200 
Kazakhstani graduate students, after which many re-
turn home to leadership positions.“This is a way to 
build strong ties between the UK and Kazakhstan in 
the future,” Gifford said. “We also have many insti-
tutional ties. The London School of Economics and 
the University of London collaborate with the Ka-
zakh-British Technical University; The University 
of Cambridge collaborates with Nazarbayev Intel-
lectual Schools, while Coventry University, Lough-
borough University and many others also work here. 
I was very impressed with the willingness of Brit-
ish institutions to look at Kazakhstan to establish 
partnerships. ” “We are increasingly participating in 
cultural cooperation through the British Council,” 
he added. “Cambridge University Press is working 
with the National Translation Bureau of Kazakhstan 
to prepare an English-language anthology of Ka-
zakh literature, which will be an important cultural 
milestone. The British Council also helps Kazakh-
stan develop its own creative industries, because in 
the UK, the creative economy is a very important 
part of our national economy. We have been host-
ing the Creative Central Asia forum in the region for 
several years. Last year, creative economics leaders 
from Central Asia and the United Kingdom gathered 
in Nur Sultan to discuss ideas and ways to develop 
creative industries on a more solid basis ” (Wein-
tal, 2002)  The ambassador, who has become recog-
nizable from his video blogs on Facebook (British 
Embassy Kazakhstan) and Twitter (@MikeGifford-
FCO), also hopes to continue studying Kazakh and 
Russian languages   and travel more around Kazakh-
stan. All this confirms the friendly moods and rela-
tions both on the part of states and their representa-
tives. Which, of course, shows the development of 
bilateral relations in the future.  
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Conclusions

 The jubilee, dedicated to the 185th anniversary 
of the great Kazakh composer Kurmangazy Sagyr-
bayuly in Astrakhan region, organized in Kazakh-
stan in Russia in 2004, Russia’s Year of Kazakh-
stan in 2004. And the 90th anniversary of Shaken 
Aimanov, the founder of Kazakh cinema in Omsk 
Days of cinema, among the most important events 
are the Kazakh culture in the new stage of the Big 
State Academic Theater of Russia ships’ concert, 
etc. a clear example of cultural events.  D i p l o -
matic relations between Kazakhstan and India were 
established in February 1992. In October 1992, the 
First Deputy Foreign Minister of India Rubi Bhatia 
arrived in Kazakhstan for an official visit. After the 
official visit of the First Deputy Foreign Minister of 
India, bilateral relations between Kazakhstan and 
India have intensified. In particular, the article is de-
voted to the cultural partnership of Kazakhstan with 
many foreign countries. In January 1994 the liter-
ary evening of Kazakh poet Amanzhol Shamkenov 
was held in Delhi. From November 29 to December 
5, 1994 the delegation of Indian writers and poets 
from Almaty, famous writer Ananta Murti, visited 
Almaty. According to the Cultural Partnership State-
ment, in 1997, protocols on cultural exchanges and 
interdepartmental plans were signed. 62 tourist or-
ganizations and firms in Kazakhstan have estab-
lished partnerships with their colleagues in India. 
There are sporting links between individual federa-
tions and clubs. In accordance with the agreements 
between hockey, volleyball, judo, archery and foot-
ball federation on grass, in the conditions of India 
and Kazakhstan the athletes held joint trainings and 
meetings of the above-mentioned sports. An impor-
tant event in strengthening cultural cooperation was 
the celebration of the 150th anniversary of Abai  in 
India and the 125th anniversary of Mahatma Gandhi 
in Kazakhstan, Abai’s poems were translated into 
Hindi, etc. A delegation from India arrived in Ka-
zakhstan to celebrate the anniversary of Abay. The 
Indian Training Center was opened at the Eurasian 
National University in March 2000 (Richmond, 
2000). And in the A. Kasteev Museum in Almaty, 
Indian Independence Day is constantly celebrated 
and scientific reports, as well as songs and dances 

performed by talented youth, are heard. For ex-
ample, in 2019 there was an exhibition of works 
by artists such as Roerich. Of course, such cultural 
and humanitarian cooperation will also be useful in 
the trade, economic and political dialogue between 
the two countries. The foreign policy of any state 
is based on its cultural, ideological and national 
interests reflected in international politics. It is im-
portant to consider that great states are fighting for 
their own interests. That is why culture has a signifi-
cant impact on the country’s international relations. 
Extensive historical and textual studies, as well as 
comprehensive studies of the ancient manuscripts 
of Abay Kunanbaev, Turagul Abaevich, Muresseyt 
Bukeev and Akhat Shakarimuly, were carried out by 
the Ministry of Culture of the Republic of Kazakh-
stan as part of the cultural project “National Cultural 
Heritage”. Different types of cfragic, heraldic and 
epigraphic materials have been collected in world 
libraries, their translation, research and translation 
of texts written in these products, their scientific 
paintings, as well as writing of sketches, texts of 
drawings and photographs have been completed. 
The collections of these collections were system-
atized, and most useful chronology and timing were 
determined. The texts from the epigraphic data are 
translated from Arabic, Persian, Tibetan, Manjur 
and Old Turkic languages. As a result of the compe-
tent and balanced policy of our state, we can see that 
our country is strengthening trade, economic, cul-
tural and humanitarian ties with the countries of the 
world. Kazakhstan’s relations with world countries 
are developing not only in economic and political 
spheres, but also in the cultural sphere. The multi-
vector policy of the country intends to cooperate 
in all spheres with all countries of the world, aspir-
ing to friendly cooperation. Culture and politics are 
closely interconnected, so they cannot be separated 
from one another. The foreign policy of any state 
is based on its cultural, ideological and national in-
terests reflected in international politics. We should 
remember that great states are fighting for their own 
interests. That is why culture has a significant im-
pact on the country’s international relations. And the 
reflection of cultural relations in the media has its 
own characteristics and role in the harmonization of 
interstate relations.  
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MEDIA AS A PROMOTION TOOL FOR ELECTRONIC  
GOVERNMENT AND SERVICES

Population in the modern society are no longer to seek the information and other documental ser-
vices by themselves. Appearing of electronic devices and services enlighten people’s life, so the im-
provement and development of it is vital. Media becomes the basic instrument in realizing this process 
and let users to be aware of last news and changes. Therefore, it is the relevant problem of research work.

The aim of article is to explain the role of media in promotion of electronic services. Basic scientific 
and practical directions include all mention of electronic services and government in mass media, ad-
vertising in social media and recognition in environment, also it was defined the main tasks of research 
article. Apart from written theories, the author took the questionnaire from citizens of 18-30 years during 
the work process. 

Whilst writing the scientific research, there were analyzed and concluded publishing and advertising 
of e-services through media tools. Mobile application and version in social networking services were 
compared that provide to opening up of drawback and best qualities. So methodology used in given 
article is more qualitative than quantitative because of using numbers, analysis and amount of users 
related to this scientific work. 

Expected result is to identify how much people operate the electronic services or e-Gov at that mo-
ment and what type of media is more influent in this case. Worth and practical meaning of research work 
are  Studying the true numbers taken from real time sites and application. The value of making research 
paper is associated with direct contact of real users rather than taking facts from Internet. Conclusion of 
scientific work links with numbers and facts that would be used in following development of electronic 
government and services through mass media. 

Key words: electronic government, media tools, social networking services, electronic services.
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Медиа электронды үкімет пен қызметтердің  
даму құралы ретінде

Қазіргі дамыған қоғамда ақпарат іздеу мен өзге де қажетті құжаттар ісімен айналысу 
қиындық тудырмайды. Электронды құрылғылар мен қызметтердің пайда болуы адамзат өмірін 
анағұрлым жеңілдетті десек қателеспейміз, сондықтан оның одан әрі жетілдіруі мен дамуы 
аса маңызды. Бұқаралық ақпарат құралдары осы істің жүзеге асуында негізгі құралына айнала 
отырып, қолданушылардың соңғы жаңалықтар мен өзгерістердің хабардар болуына мүмкіндік 
береді. Сол себепті бұл мәселе зерттеу жұмысының өзектілігі болып табылады. 

Мақаланың мақсаты – электронды қызметтердің дамуындағы медианың рөлі жайлы 
баяндау болып табылады. Негізгі ғылыми және тәжірибелік бағыттарға ақпарат құралдарында 
аталуы, әлеуметтік желі қызметтерінде жарнамалануы және қоғамдық ортада танылуы туралы 
зерттеулердің жүргізілуі. Сонымен қатар бұл тізім мақаланың басты міндеттерін де айқындайды. 
Автор айтып өткен теориядан бөлек ғылыми жұмыс барысында 18-30 жас аралығындағы қала 
тұрғындарынан сауалнама алынды. 
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Мақаланың жазылу кезінде электронды қызметтердің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
жариялануы мен жарнамалануына қатысты жан-жақты талдау жасалып, қорытындыланды. 
Мобильді қосымша мен әлеуметтік желідегі электронды үкіметтің нұсқалары өзара салыстырылып, 
соның негізінде кемшілік тұстары мен артықшылық қасиеттері анықталды. Сол себепті мақалада 
сапалықтан гөрі, сандық методология көбірек берілген, әсіресе сандар, талдаулар мен ғылыми 
жұмыспен байланысты қолданушылар саны қолданылған.

Зерттеу жұмысынан күтілетін нәтиже – электронды қызметтер мен үкіметті қаншалықты 
көп адам қолданатынын және мұндай жағдайда медианың қай түрінде басымдылық бар екенін 
анықтау. Зерттеу жұмысының маңыздылығы әрі практикалық түсініктемесі ретінде дәл қазіргі 
сәтте сайттар мен қосымшалардағы қолданушылардың нақты сандары болып табылады. Ал 
ғылыми зерттеу жүргізудің мәні – ғаламтордағы фактілерден гөрі, өмірде қолданушылармен 
тікелей байланыста болуы. Зерттеу қорытындылары электронды үкімет пен қызметтердің 
болашақта дамуындағы масс медианың сандары мен ақпараттарымен байланыстырылады.

Түйін сөздер: электронды үкімет, медиа құралдары, әлеуметтік желілер, электронды 
қызметтер.
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Медиа как инструмент продвижения электронного правительства и услуг

В современном обществе больше нет необходимости самим искать информацию и другие 
е-услуги документирования. Появление электронных устройств и е-услуг на самом деле облегчило 
жизнь человечества, поэтому дальнейшее продвижение играет важную роль в стремительном 
развитии науки и техники. Средства массовой информации стали главным инструментом в 
реализации данного процесса, что позволяет пользователям быть в курсе последних событий и 
изменений. Актуальность темы исследования – мобильность, доступность, многофункциальность 
медиа.

Целью данной статьи является изучение медиа в продвижении электронных услуг. Основные 
научные и практические направления заключаются в проведении исследований об упоминаниях 
электронных услуг в средствах массовой информации, публикациях, в рекламе  социальных сетей 
и узнаваемость в социальной среде, тем самым определились главные задачи статьи. Авторами 
также был проведен опрос на данную тему среди жителей города в возрасте от 18 до 30 лет. 

Во время написания данной статьи был проведен полный анализ и сделан вывод о роли 
публикаций и рекламы электронных услуг в медиа. Сравнение версии электронного правительства 
в виде мобильного приложения и аккаунтов в социальных сетях позволило  определить слабые 
и сильные стороны данных медиа. Именно поэтому в научной работе больше количественной 
методологии, чем качественной, за счет использования чисел, анализов и количества 
пользователей, связанных с исследованием.

Ожидаемый результат исследовательской работы – выяснить, как много людей пользуются 
услугами электронного правительства и какой вид медиа имеет большее влияние в данном 
случае. Важность и практическая значимость работы – точные числа пользователей сайтов и 
приложения на данный момент. Ценность проведения исследования подтверждается прямым 
контактом с самими пользователями электронной услуги в отличии от фактов в интернете. 
Итоги исследования привели к цифрам и данным, которые будут широко использованы для 
дальнейшего продвижения электронного правительства и е-услуг с помощью масс-медиа.

Ключевые слова: электронное 
правительство, медиаинструменты, 
социальные сети, электронные услуги.

Introduction

In the era of mobile devices and digitalization, 
almost all things become electronic and accessible. 
Nowadays people know few ways to reach any 
information. If before they had to stay at queue 
and wait for hours and hours, today they have 

an opportunity to get anything in some minutes. 
They are no longer to go to special organizations, 
sit and wait, meet different people who are angry 
or nervous, they are no longer to run amid of 
corpuses and buildings to have a signature for 
their document. It is known how difficult to get 
a statement or reference for work, certificate of a 
good conduct. Because the time that people spend 
to go there, make a request, and time for waiting 
before the cooperator do this work and you get it. 
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Afterwards the interval of your way to take this 
paper to necessary organizations. All processes 
take a time, energy and financial costs. 

Electronic services are electronic because people 
are not possible to do the process of documentation. 
The automatic system managed by robots, computers 
and other mechanisms or technologies were the 
start of digitalization. So, the e-government should 
expand its opportunities to best level. However, it 
is not available without any advertisement of this 
progress. Social media is really effective in such 
kind of problem. The government use the social 
network, apply for media as a tool for magnification 
the electronic services, preciously government. 

This article is about the role of mass and social 
media used for electronic government. Which 
types of media could be applied or how we operate 
them to reach the useful information for them? Do 
people use special application of e-government? 
What is it and does it cost anything? Main questions 
investigated in this research paper are like these. 

Research problem is to find the reason why 
people prefer traditional method of services within 
there is electronic one. What is the basic problem 
of their escaping from it? Therefore there would 
be utilized method as collecting data and making 
interview or questionnaire among users to explain 
how much people liked this whereas another do 
not. 

The aim of article is to show that electronic 
services and electronic government are becoming 
popular and overused thanks for media and 
Internet. Especially the role of social networks in 
promoting e-government’s application amid mass. 
Consequently, types of media as online platform and 
several varieties of application and networks would 
be the object of research. 

Material and methods

In the process of writing this scientific work and 
researching different online platforms and portals to 
know more about users’ opinion related to electronic 
services and experience before, desire to use in future 
or disinclination. Variety materials about electronic 
government, its determination and development 
history, analytical sites and articles were also studied 
during the scientific article. Using the social media 
as a tool of promotion in electronic government 
provided to learning the article Fernandez about this 
theme ( Fernandez N.N., 2010).

The hypothesis of research work was the fact 
that “as we use SNS (social networking sites) more 

as the request for electronic services grows faster”. 
Namely, advertising of electronic government in 
Instagram or Youtube, where a lot of people spend 
their time, users of mobile government site are more 
and more. It is like a “bait” for internet “dwellers” to 
expand their knowledge and economy time. 

In reference to methods used in scientific work, 
it is noteworthy thing to mention qualitative one. 
The research is based on numbers of users, amount 
of operations and advertisements or any news 
published in mass media. Apart from that, there 
were done several charts and graphs to visualization 
the fact used in the article. Also it was used a 
questionnaire for population of Almaty 18-30 years 
who always, sometimes or never operate mobile 
government application on their smartphones 
(booksforstudy.com).

Literature review
 
During the search of bibliography and different 

articles, there was found interesting material written 
by three authors as Aizhan Tursynbayeva, Massimo 
Franco and Claudia Pagliari. They wrote given 
article in 2017 and it was related to role of social 
media for e-government. But the main difference 
between this work and work of three researchers 
is theme (Tursynbayeva A., Massino F., Claudia P., 
2017). They investigated the health sector and study 
systematic review of publishing, whereas mentioned 
article is about the role of social media as a tool in 
promotion of electronic government and services. 
Mostly they used Youtube, Twitter and Facebook 
as a tool of using in the context of e-Government 
in public health. Authors made studies linked 
with relationship between public sector health 
organizations and citizens. It was the basic focused 
object they tried to study whilst the research. In their 
scientific paper, researchers talked variety methods 
and methodological studies related to using the 
social media as a tool for e-government in public 
health. Democratic participation and transparency 
were another important part of their research work 
(Fink A., 2010). 

Another scientific article close to given is “The 
impact of the Internet on Political activism” (Norris 
P., 2008). Of course, political activism and social 
media effectiveness are not same. But nevertheless 
author talked about how Internet impacts on 
political activism, not about political process in 
the whole. This scientific paper was written almost 
12 years ago, but the role of internet, especially 
social media, is relevant even now. Such thematic 
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problem and questions are observed in the article 
“E-Government and SMEs” (Craig R., 2008). Indian 
authors also attempted to examine about social 
media effectiveness on advertising (Reddy, Malathi 
and Kumar, Dr. L. Kuladeep, 2016). 

Also, the scientific research work contain the 
E-government survey done in 2016 (UN, 2016). 
There were shown different numbers and indexes of 
analysis, charts and graphics. This material would 
used as an additional material to bibliography and 
main part about researches. 

Result and discussions 
Electronic government’s basic goal is to make a 

comfort for life of people. Therefore it is significant 
to know and research what people think about 
e-government and do they use variety electronic 
system in their life. According to survey made by 
surveymonkey.com, it was brightly seen numbers 
of activity of operating e-services in simple daily 
routine. Almost 70% of answered people said that 
they are aware of electronic government and 42% 
of them approved about mobile application on 
their smartphones. However, only 11 respondents 
answered that they usually use m-Gov application 
for necessary deals related to documents and other 
official processes. 

In reference to discussions which could be 
during the research of electronic system is a lack of 
human contact. Electronic services “fight” with the 
time, distance and contact with live people in the 
life. It could provide to closeness of character and 
loneliness if they could not be in touch. 

Main part 

Because of appearing different new 
technological devices, society is going to be modern 
and digitalized. Almost every family has mobile 
telephones, smartphones, laptop and personal 
computer at home. Internet connection also becomes 
approachable. In Kazakhstan, internet grows till 
the 4G. Certainly, not all regions and districts 
are involved. Moreover, the interest of people to 
electronic services plays vital role in development 
and improvement of such services. When there is 
a request to something, it becomes more popular. 
For example, mobile type of electronic government 
could not be so famous among population, if people 
do not have special gadgets for using it (Bertot J., 
Estevez E., Janowski T., 2016). It is significant 
to state that the time of ICT (Information and 
Communication Technologies) began. We use 

various social networks like Instagram, YouTube, 
Facebook or WhatsApp that give us a chance to be 
in connection with our close people and be aware 
of last events. It is not necessary how television and 
radio history affected on humanity, how computer 
technologies became the part of people’s life. And, 
how electronic services were firstly operated in 
the progress of digitalization (Flak L.S., Dertz W., 
Jansen A., Krogstie J., Spjelkaviik I., Olnes S., 
2009). 

When we talk about the definition of 
e-government, there are lots of definitions done 
by authors. Some authors said that it is the unique 
interaction between citizens and municipality (portal.
oas.org), whereas researchers like Holden, Norris 
and Fletcher noticed the electronic government 
is the information what government gives us 24/7 
(Holden, Norris & Fletcher, 2003). Definitely, people 
get the information almost every day of his/her life, 
every hour, minute and second the information 
flow does not dry out. Therefore, the effectiveness 
of social media is a huge support in improvement 
of e-government from time to time. Nowadays, as 
psychologists and experts said, people do not need 
to search something by themselves (Chee Wei 
Phang, Atreyi Kankanhali, 2008). If they want to 
eat, they order it. If they want to travel abroad, they 
buy the tour online and just go. Maybe even stay at 
home and see it through virtual reality glasses on 
YouTube.  They could not go to special municipality 
organizations and wait for long times. Why? It seems 
to be so hard to get official document with signature 
and stamp. That is why they had to stay till the end 
of working day, be angry because of queue and just 
wait for. Afterward such organizations created a 
special computer system for self-services. It was in 
the organizations inside and whilst one part go to 
specialist for consultations, others could use it by 
themselves. They choose the service what they need 
and if it is necessary enter the number of identity 
card. This process could be require some time (from 
1 to 15 min). Several services like certificate of 
good conduct, references from psychological and 
narcological hospitals is going to be done in few 
seconds. Also such computers are not only one in 
the city or region (Ndou V., 2004). Therefore this 
kind of service became popular and was the start 
of electronic service and electronic government in 
Kazakhstan.

Afterwards it was constructed the mobile version 
as an application for smartphones of Android and 
IPhone. Of course, first version was not so ideal. 
Others too. It was continued till the end of 2019 year. 
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Constructers and IT-specialists made normal version 
of M-Gov (5.0 and more version for Android, 11.6 
and more for Apple products). This application 
includes lots of functions and choices to register/
log in. First of all, user needs electronic digital 
password to authorize. It gives huge opportunity 
to operate more services. There is another variant 
like entering individual identification number and 
telephone number, although services are limited 
in this case. Among list of given services, user 
could see the queue to kinder garden or new home, 
information about childcare allowance before 1 
year old, checking the limit to go abroad by any 
reasons. In the chapter of career and employment, 
it is easy to request private business, certificate of 
good conduct or history of arrests, reference about 
pension contributions and all information about it( 
investment income of contributor). Section of legal 
assistance considers checking of permission and 
license, status of individual entrepreneur, registration 
of legal entity, reregistration of branches and 
representations. Including data about Legal statistics 
and special accounting Committee, administrative 
delinquency, certificate about changing documents, 
arresting to business, participating of legal entity in 
other deals, certificate about registered branches, 
representations, also name match of business deal are 
part of this, whilst the sector of privilege, allowance 
and pension is about the certificate of basic pension 
amount. This application is available for drivers 
in case if they want to observe the inspection 
period and sum of fine for traffic violation, and for 
participants of “Bolashak” scholarships to apply for 
necessary documents. Among people interviewed 
in the survey, most of them pointed the sector of 
health and expressed their gladness for having 
an opportunity to call a doctor, register for visit, 
certificate from drug/psychological dispensary and 
medical insurance. Also there are volume related to 
real estate and housing. Inside of special services, 
the user could find the privilege to pay for mobile 
connect, check documents and bills given by egov.
kz, and other basic information about national tax, 
etc. The catalog of services done by electronic 
government’s mobile version is wide. Creators tried 
to do everything acceptable and easy to use for 
people who are not close with new technologies. 

Social media’s role in promotion of electronic 
government

Being popular of mentioned mobile application 
is related to advertisements of it. Especially, 

billboards in the street and pop-up ads play vital 
role in this process. Among respondents, almost half 
of them said that the first meeting with m-Gov was 
through SNS (social networking services), including 
Instagram (Craig Ron, 2008). 

Instagram is one of the most popular and known 
application among internet users. And everyone is 
involved to sector “stories”. Whilst watching friend’s 
stories, there are lots of pop-up ads about electronic 
government, new services of m-Gov and last news 
or numbers linked with it (http://www.seoded.ru/). 
Apart from that, Instagram users and administrators 
of different organizations apply for a hashtag (#) with 
words like “e-gov:, “m-gov”, “digitalqazaqstan”, 
“digitalkz”, “egovmobile” and “EgovKzBot”. 
Usually people share their experiences about 
application or service through these hashtags and 
publish it as a common message for other users 
too. Amid utilizers, there are also account admin 
who manages pages about e-government. When 
somebody log in Instagram, he/she can see different 
advertisements as pop-up ads, posts, stories or just 
hashtags in theme (McCaughey D., Baumgardner 
C., Gaudes A., LaRochelle D., Wu K., Raichura T., 
2014).  

Another SNS related to e-government is 
Telegram. It is a cloud-based messenger provided 
exchange of variety format of media files and 
documents. And having of bots give an opportunity 
to be in contact with people and take an answer in 
few seconds. It is a special accounts operated by 
program (Wikipedia.com).  For example, the bot 
“EgovKzBot2.0” is one of the best-known bot in the 
Kazakhstan. This is acceptable for having chance 
to take some necessary information and data via 
only telegram. First of all, the user could check the 
fine history and the sum of it. Or find the info about 
having or lacking of tax debt. The link to download 
the application and connect with operator are also 
acceptable.  In the section of services, utilizer has 
a real good opportunity to get different certificates 
and references, check information and register to 
certain medical organization through messenger. If 
the person does not to use mobile version, he/she 
could apply for live version of services in the special 
organization by registration with bot advance (Pan 
B., Crotts J., 2012). 

Media about e-government 

New products are always advertised not only by 
social networks, but also through media tools too. 
Especially the role of newspapers, television and 

http://www.seoded.ru/
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street advertising is significant. Because internet 
users are limited by their ages, region and possibility 
of access to Internet. Only certain part of population 
could see television programs, advertisements 
between shows and plots. Only several people are 
still loving to read newspapers instead of iPads. 
Radio programs are also available for old people who 
prefer it or drivers who listen to it in the car. And, 
all types of media are linked with e-government via 
talking and discussing it. 

For example, Kazakh newspaper “Aikyn”. 
The author Edil Ospan wrote the article “Digital 
technology is a key of development” where he 
said about the meaning of e-services in the area of 
law. E-information apps for population who want 
to know more about governmental organizations’ 
plans and projects. Second point he suggested 
was “e-complaint” system. He considered that it 
is very comfortable for people not to go to special 
place and do hundreds papers. Apart from that 
there were “e-advice” and “e-petition”. Mentioned 
article was published on August of 2019 and was 
related to ideas of developing e-services in our 
country. The author did not try to advertise done 
service, moreover he attempted to add another 
one which would be convenience in his field of 
study (aikyn.kz). 

In reference to TV activity, local television 
channel AstanaTV made a release about economical 
effect of electronic government in Kazakhstan. This 
video was showed in 2016 during the evening news 
program (astanatv.kz). 1 year later another channel 
KazakhTV also did a news about mobile application 
version of e-gov and its awarding in UAE. It was 
a First World Govtechineers Race-2017 in Dubai 
and domestic application tool a prestigious prize 
for creating qualified mobile app. There was also an 
interview of Dauren Abayev, minister of information 
and communication, where he explained the 
systematic function of it. 

As we see, ways of development for electronic 
services depend on how society accept it. How 
media promote it and what they talk about problems 
and which direction they prefer. 

Conclusion

Having concluded, the role od media in 
promotion of electronic services and electronic 
government (e-Gov) is a significant for being 
acceptable and easy to understand among population. 
Today it is not a problem to download the certain 
program and create something. We can think that 
we even do not need any adverts for promoting 
it because the internet could do everything. But 
nevertheless, traditional media has its power still 
this day. Television programs make a show about 
discussion electronic government between politics 
or other active social people. Radio would talk about 
it in the air, whilst the driver listening it observe 
the billboard on the street. Pop-p ads in the social 
networks is available and overseen for all internet 
users. So, we can surely say that the media is a basic 
tool of promotion e-services. 

It does not matter, how digital technologies 
would develop in next centuries, but the significance 
of this process is to facilitate people and enlighten 
their life as better as possible. Using different 
websites, application and electronic services should 
help people to solve their problem, get necessary 
documents and make paper deals that used to be so 
problematic and nervous for being long and endless. 
Therefore, the result of scientific research work 
would include the index of users who are operating 
electronic services among population of Almaty 
city and variety comparative charts of media tools 
like newspaper, Internet and television, which are 
making the advertisements of e-gov and e-services 
providing to improvement of domestic electronic 
services in Kazakhstan. 

References

Bertot J., Estevez E., Janowski T., 2016: Universal and contextualized public services: Digital public service innovation frame-
work. Government information Quarterly, 33(2), p. 211-222.

Chee Wei Phang, Atreyi Kankanhali, 2008 : The current state and future of E-Participation Research, Handbook of Research on 
Public Information Technology, p.70-80.

Craig Ron, 2008 : E-Government and SMEs, Handbook of Research on Public Information Technology, p.94-104.
Fernandez N.Nancy, 2010 : Effectiveness on Social Networking Sites in Marketing, Journal of Humanities and Social science, 

p. 72-76.
Fink A., 2010: Conducting research literature reviews: From the Internet to paper (3rd edition), International Journal of the Com-

puter, The Internet and Management, 10(2), p.1-22.
Flak L.S., Dertz W., Jansen A., Krogstie J., Spjelkaviik I., Olnes S., 2009: What is the value of eGovernment – and how we can 

actually realize it? Transforming Government: People and Policy, 3(3), p. 220-226



Media asa promotion tool for electronic government and services

© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 128

Holden, Norris & Fletcher, 2003 : Information Technology Among U.S. Local Governments, p.132-144
Karkin N., Janssen M., 2014: Evaluating websites from a public value perspective: A review of Turkish local government web-

sites. International Journal of Information Management, 34(3), p.351-363.
McCaughey D., Baumgardner C., Gaudes A., LaRochelle D., Wu K., Raichura T., 2014: Best practices in social media: Utilizing 

a value matrix to access social media’s impact on health care. Social Science Computer Review, 32(5), p.575-589.
Ndou V., 2004: E-government for developing countries: Opportunities and challenges, The electronic Journal of Information 

Systems in Developing Countries, Vol.18.
Norris Pippa, 2008 : The impact of the Internet on Political Activism: evidence from Europe, Handbook of Research on Public 

Information Technology, p.889-904.
Pan B., Crotts J., 2012: Theoretical models of social media, marketing implications and future research directions. Social media 

in travel, tourism and hospitality – Theory, practice and cases, p. 73-86.
Reddy, Malathi and Kumar, Dr. L. Kuladeep, 2016: A Study on Effectiveness of Social Media Advertising in India, available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2751745
Tursynbayeva Aizhan, Massino Franco, Claudia Pagliari, 2017 : Use of social media for e-Government in the public health sec-

tor: A systematic review of published studies, Government Information Quarterly 34, p.270-282.
UN, 2016: E-government survey 2016. E-government in support of sustainable development.

Electronic sources: 

http://www.seoded.ru/istoriya/internet-history/instagram.html
https://booksforstudy.com/2008021560998/dokumentoznavstvo/naukovi_roboti.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_(software)
https://astanatv.kz_articles
https://kazakh-tv.kz/en/view/news_kazakhstan/page_181685_egov-kz-kosymshasy-first-world-govtechineers-race-syilyhyn-

aldy

https://ssrn.com/abstract=2751745
http://www.seoded.ru/istoriya/internet-history/instagram.html
https://booksforstudy.com/2008021560998/dokumentoznavstvo/naukovi_roboti.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_(software)
https://astanatv.kz_articles
https://kazakh-tv.kz/en/view/news_kazakhstan/page_181685_egov-kz-kosymshasy-first-world-govtechineers-race-syilyhyn-aldy
https://kazakh-tv.kz/en/view/news_kazakhstan/page_181685_egov-kz-kosymshasy-first-world-govtechineers-race-syilyhyn-aldy


А.Ш. Қaлиевa, Қ.О. Жеделов

© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 129

ҒТАМР 18.11 https://doi.org/10.26577/HJ.2020.v55.i1.14

А.Ш. Қaлиевa1 , Қ.О. Жеделов2 , 
1Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық универcитеті, Қaзaқcтaн, Алмaты қ., 

1e-mail: aysha_k@mail.ru
2Абaй aтындaғы Қaзaқ ұлттық педaгогикaлық универcитеті, Қaзaқcтaн, Алмaты қ.,  

2e-mail: zhedelov61@mail.ru

ОРАУ-ТЫСТАУ-ҚАПТАУ ДИЗАЙНЫН ДАМЫТУДАҒЫ
ГРАФИКАЛЫҚ ДИЗАЙН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Мaқaлaның мaқcaты әлемдегі орaу-тыcтaу-қaптaудың құрылымы мен грaфикaлық шешіміне 
нaзaр aудaру. Орaу-тыcтaу қaптaу – тұтынушымен бaйлaныc құрaлы. Біз күнде тұтынып отырғaн 
тaуaрдың орaмacынa қaрaй өнімді тaңдaуымыз мүмкін. Сонымен қaтaр тaуaрдың мaқcaтты 
орaлуынa, тыcтaлуынa, қaптaлуынa бaйлaныcты aрнaйы түрлерге бөлінеді: тұтынушылық, көліктік, 
cыртқы және ішкі. Сондaй-aқ cәйкеcтік қaғидacын caқтaу мaңызды. Өнімді орaу-тыcтaу-қaптaу 
тәcілі оның cипaттaмacынa, тacымaлдaу шaрттaрынa cәйкеc келуі тиіc. Азық-түліктің кейбір 
түрлері дәcтүрлі түрде белгілі бір түcтерді қолдaнуды тaлaп етеді. Мыcaлы: cүт өнімдері - aқ, 
жacыл және көк, шырынды шөп пен acпaн түcті, нaн-тоқaш – caры, құм және қоңыр. Өнімді 
нaрықтa жылжытудaғы мaңызды acпектілердің бірі  қaптaмaның түcі болып тaбылaды, cондықтaн 
тaбиғи тaбиғaттa cирек кездеcетін aрaлac тондaр (aшық-күлгін түстер) aзық-түлікке cенімcіздік 
және оның тaбиғaтынa күмән тудыруы мүмкін. 

Мақаланы жазу барысында қолданылған зерттеу әдістері Отандық және шетелдік қаптама 
дизайны мен оларға қойылған талаптар және материалдары зерттелді. Дамушы жүйе ретінде біз 
ораудың жарнамалық кестесін қарастырамыз және аналитикалық-стилистикалық салыстырмалы 
талдауды қолдана отырып, суретті, фотографиялық, түсті-графикалық және қаптаманың 
құрылымдық құрылымына интегралдау принциптерін талдаймыз. Сонымен қатар, жұмыс 
барысында орауды өндіру технологиясын және оның заманауи дизайнын қарастыратын бірқатар 
шетелдік ақпараттық интернет-ресурстар зерттелді: koloro.ua, www.toxel.com, www.bibliofond.ru. 
Зерттеудің практикалық маңыздылығы – ол этикеткалар мен жапсырмаларды жобалауды түсінуге 
және алынған тәжірибені заманауи дизайнда және көркем білім беру саласында пайдалануға 
мүмкіндік береді.

Жетекші әлемдік дизaйнерлер қaптaмaның дизaйнын әзірлеу – бұл жaй ғaнa мехaникaлық 
үлгі бойыншa біркелкі жұмыc емеc, нaғыз өнер екенін дәлелдейді. Креaтивті дизaйнерлік қaптaмa 
тұнынушыны тaуaрды caтып aлуғa ниет тудырaды. Нaрықтa әр түрлі мaқcaттaр үшін тaуaрлaрды 
орaудың көптеген түрлері бaр. Егер қaлдықтaрды қaйтa өңдеуге жіберетін болcaқ, бұл тaбиғaт 
үшін үлкен пaйдa әкеледі. Тaзa тоғaнды, өзендерді, бұлaқтaрды және бacқa дa cу aйдындaрын 
caқтaй aлaмыз. Тaзa aуaмен тыныc aлу, ормaндa жидектерді жинaу т.б. Біздің күнделікті өмірімізге 
әcер ете aлaтын орaу-тыcтaу-қaптaудың инновaциялық түрі де бaр. 

Түйін cөздер: грaфикaлық дизaйн, орaу-тыcтaу-қaптaу, тaуaр, тұтыну, дизaйн.
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Features graphic design in the development
of packaging design

The purpose of this article is to focus on graphic design and packaging design methods around the 
world. Wrapping packaging is one of the means of communication with a potential consumer who can 
choose goods based on packaging of goods. There are also special types of packaging of goods depend-
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ing on the purpose: consumer, transport, external and internal. In addition, it is important to adhere to 
the principle of compliance. The method of packaging the product must comply with its specifications 
and delivery conditions. Also, some types of food traditionally require the use of certain colors. For ex-
ample: dairy products – white, green and blue, the colors of lush grass or sky; baked products – yellow, 
sandy or brown. One of the important aspects when promoting a product on the market is the color of 
the package, which is why some mixed shades (for example, light purple) by their nature can cause nega-
tive associations and cast doubt on the production nature of the product.

The research methods used in writing the article were studied the design of domestic and foreign 
packaging, requirements and materials for them. As a developing system, we consider the advertising 
table of packaging and analyze the principles of integrating the drawing, photographic, color and struc-
tural structure of packaging using comparative analytical and stylistic analysis. In addition, during the 
work was studied a number of foreign web resources, providing technology for the production of pack-
aging and its contemporary design: koloro.ua, www.toxel.com, www.bibliofond.ru practical significance 
of the research is to understand the design of labels and labeling and to use the experience gained in 
modern design and art education.

Leading global designers have come to the conclusion that packaging design can be viewed as a 
type of creative endeavor, not just mechanical work. Creatively designed packaging inspires the buyer 
to purchase the product. There are many types of packaging for various purposes on the market. Among 
them, packaging from environmental and recycled materials, which can contribute to a clean environ-
ment, which includes ponds, rivers, streams and other bodies of water, occupies a special position. There 
is an innovative type of packaging that can affect our daily lives. 

Key words: graphic design, packaging-wrapping-encasing, product, consumption, design.
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Особенности графического дизайна в развитии дизайна упаковки

Цель статьи – обзорный анализ специфики и мирового опыта графического дизайна и 
дизайна упаковочных решений. Оберточная упаковка является одним из средств общения с 
потенциальным потребителем, который может выбирать товары на основе упаковки товаров. 
Существуют также специальные виды упаковки товаров, формируемые целеполаганием: 
потребительские, транспортные, внешние и внутренние. Кроме того, важно придерживаться 
принципа соответствия. Способ упаковки продукта должен быть релевантен его спецификациям, 
условиям доставки. Также некоторые виды пищи традиционно требуют использования 
определенных цветов. Например: молочные продукты – белый, зеленый и синий, цвета сочной 
травы или неба; хлебобулочные изделия – желтый, песочный или коричневый. Одним из важных 
аспектов при продвижении продукта на рынке является цвет упаковки, поэтому некоторые 
смешанные оттенки (например, светло-фиолетовый) по своей природе могут вызывать негативные 
ассоциации и ставить под сомнение производственную природу продукта.

Авторы научного исследования использовали методы исторического анализа, ретроспективы 
и сопоставительно-сравнительные модели: были изучены дизайн отечественной и зарубежной 
упаковки, требования и материалы к ним. В качестве развивающейся системы рассмотрена 
рекламная таблица упаковки и проанализированы принципы интегрирования рисунка, 
фотографического, цветографического и структурной схемы упаковки с использованием 
сравнительного аналитико-стилистического анализа. Кроме того, в ходе работы был изучен 
ряд зарубежных информационных интернет-ресурсов, изучающих и описывающих технологию 
производства упаковки и ее современный дизайн: koloro.ua, www.toxel.com, www.bibliofond.
ru. Практическая значимость исследования - возможность понять проектирование этикеток и 
упаковок, возможность использования полученного опыта в современном дизайне и в области 
художественного образования.

Авторы отмечают, что ведущие мировые дизайнеры пришли к выводу, что дизайн упаковки 
– это настоящее искусство, а не просто механическая работа. Креативная дизайнерская упаковка 
вдохновляет покупателя на покупку продукта. На рынке существует множество видов упаковки 
различного назначения. Среди них особую позицию занимают упаковки из экологических и 
переработанных материалов, которые могут способствовать чистоте окружающей среды, к 
которой относятся пруды, реки, ручьи и другие водоемы. 

Ключевые слова: графический дизайн, упаковка-обертывание-оборачивание, товар, 
потребление, дизайн.
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 Кіріcпе 

Грaфикaлық дизaйн ‒ қaзіргі әлемдегі 
ком    му никa цияның мaңызды құрaлдaрының 
бірі. Нaрықтa тaуaрлaрды тaбыcты жылжы-
ту үшін орaудың грaфикaлық дизaйнының 
визуaлды тілінің зaңдaрын, принциптерін және 
ерекшеліктерін түcіну, жaрнaмaлық нaуқaн-
дaрдың тиімділігін aрттыру және бұйымдaрды 
caтуды aрттыру мaқcaтындa олaрды caуaтты пaй-
дaлaнa білу қaжет. Қaзіргі тaңдa орaу-тыcтaу-қaп-
тaудың грaфикaлық дизaйнынa зерттеу жүргізу 
орынды және өзекті болып тaбылaды. Соны-
мен қaтaр, тaуaрды тек қaнa cұр немеcе қоңыр 
орaуыштaрмен орaп қaнa қоймaй тaуaрдың 
тұтынушығa тaртымды етіп көрcету үшін оның 
жaрнaмacынa дa aca нaзaр aудaруымыз қaжет.

Орaу-тыcтaу-қaптaу дизaйнын жacaу ‒ 
бұл өнер, бірaқ қaптaмaлaрдың дизaйнын 
жүзеге acыру ‒ бұл технология. Қaптaмaның 
жaңa грaфикaлық дизaйнының бacты міндеті 
– түпкілікті тұтынушының нaқты тaуaрғa де-
ген aртықшылық қaтынacын қaлыптacтыру. 
Қaптaмaның дизaйнының ерекшелігі – үлкен 
cепaрaция жиынтығымен жұмыc (өнімді бacып 
шығaру үшін пaйдaлaнылaтын бояулaр).

Бірінші орaм ежелгі уaқыттa пaйдa болды. 
Сол кезеңде aдaмзaт aлғaшқы еңбек құрaлдaрын 
жacaп, өнімдер шығaрa бacтaды. Бұл рет-
те қорлaрды caқтaу және орнын aуыcтыру 
үшін мaтериaлдaрғa қaжеттілік туындaды. 
Қaптaмaның aлғaшқы түрлері пaйдa болды. 
Олaрды дaйындaу үшін жaнуaрлaрдың терілері, 
aғaштaрдың қуыc діңдері, олaрдың қaбықтaры 
қолдaнылды. Содaн бері біздің күнге дейін бур-
дюк деп aтaлaтын еcкі ыдыcтың түрі жетті. 

Бурдюк – жaнуaрлaрдың тұтac теріcінен 
жacaлғaн былғaры қaп (ешкі, жылқы, қой және 
т.б.), (Фacмер М., 1986. С. 244) шaрaп, қымыз 
және бacқa дa cұйықтықтaрды caқтaуғa aрнaлғaн. 
Бурдюктер Шығыc елдерінде, Сібір мен Ортa 
Азияның кейбір хaлықтaрындa тaрaлғaн 
(Гулишaмбaров С.И., Менделеев Д.И., 1890-
1907). Бұл былғaры қaп кейбір хaлықтaрдa шaрaп, 
cу және қымыз caқтaу үшін пaйдaлaнылaды. 

Қaзіргі уaқыттa буып-түю көптеген түр-
лі жоcпaрлы функциялaрды орындaйды. Сон-
дық тaн ол әлемдік нaрық үшін aca мaңызды 
болып отыр. Оның қоcымшa функциялaрынa 
тaуaрлaрды тacымaлдaу, тиеу, қоймaлaу және 
caту үшін ұтымды бірліктер құру жaтaды, 
cондaй-aқ жaрнaмaлық функциялaр aтқaрaды.

Орaу-тыcтaу-қaптaудың әлемдік нaрықтa 
cұрaныcы жоғaры. Егер cупермaркеттегі cөре-
лер дің мaзмұнынa нaзaр aудaрaтын болcaқ, 
ондaғы кез келген тaуaрдың қaптaмacын көреміз. 
Қaймaқтың қaптaмacы жәй ғaнa тaрa ыдыc емеc, 
өнімді бұзылып кетуден caқтaп тұрaды. Ал 
картон қаптамалары печенье т.б. ұн өнімдерін 
шaшылып қaлудaн қорғaйды. Егер зерттеуге 
тереңірек қaрaйтын болcaқ, ондa бaрлық aзық-
түлік 4 түрлі мaтериaлмен буып-түйілген: шыны, 
плacтик, метaлл және қaғaз (кaртон). 

Мaтериaлдaр мен ғылыми тәcілдер

Мaқaлaдa орaу-тыcтaу-қaптaудың түрлері 
мен тaуaрды орaуғa қойылaтын тaлaптaр, оcы 
тaқырыптa шетелдік жac дизaйнерлермен қaтaр 
өнімді caқтaудa ойлaп тaбылғaн тaрa ыдыcтaрмен 
орaу-тыcтaу-қaптaуды зерттеген ғaлымдaрдың 
зерттеулері caрaптaлып, жүйеленіп іріктелген 
теориялық ұcтaнымдaр мен мәліметтер қоры 
қорытынды тұжырым жacaуғa қолдaнылды.

Тaуaрды буып-түю – бұл өнімді жоғaлтудaн 
және әртүрлі зaқымдaнудaн қорғaуғa aрнaлғaн 
құрaлдaрдың жиынтығы.

XIX ғ. бірегей өнертaбыcтaр қaтaры:
1827 жылы фрaнцуз Бaретa «вощaнкa»1 

ойлaп тaпты – бір жaғынaн олифaмен жaбылғaн 
aрзaн орaмa қaғaз;

1841 жылы aғылшын cуретші-портретиcт, 
Джон Ренд (John Goffe Rand) метaлл тюбик 
(тубa) пaтенттейді).

1844 жылы неміc Генрих Вельтер (кейбір 
мәліметтер бойыншa – Фридрих Келлер) aғaш 
мaccacынaн целлюлозa aлу технологияcын 
әзірлейді;

1850 жылы конфет үшін бірінші екі қaбaтты 
орaу пaйдa болaды: ішкі қaбaты фольгaдaн, 
cырты қaғaздaн жacaлғaн;

Кәмпиттерге aрнaлғaн орaмa:
1852-1853 жылдaры aғылшындaр cу 

өткізбейтін пергaмин орaу қaғaзын ойлaп 
шығaрды;

1856 жылы Ұлыбритaниядa гофрленген қaғaз 
пaтенттелген;

1 Вощaнкa – cу өткізбейтін мaтa немеcе бaл aуыз 
cіңдірілген қaғaз 

(Мaкcим Ярмолинич (? – 1708), грaвер по 
меди, возглaвлял типогрaфию Могилевcкого Бого-
явленcкого брaтcтвa (23 грaвюры для книги “Акa-
фиcты и кaноны”, 1693) ....).



Орау-тыстау-қаптау дизайнын дамытудағы графикалық дизайн ерекшеліктері

© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 132

1872 жылы бaнкaлaр мен бөтелкелерге 
aрнaлғaн бұрaндaлы қaқпaқтaр ойлaп тaпты.

XX ғacырдың бacындa бірқaтaр жaрқын 
aшылымдaр орын aлaды:

1907 жылы неміc ғaлымы Фредерик Киппинг 
cиликон aшaды;

1908 жылы Альдемaр Бейтc клaпaндaры бaр 
қaғaз қaпшық ойлaп тaпты;

1911 жылы Швейцaрия химигі aғaшқa 
негізделген целлофaн ойлaп тaпты.

Айтa кету керек, ғacырлaр тоғыcындa орaу 
өндіріcін aвтомaттaндырудa елеулі cерпіліc орын 
aлaды:

АҚШ-тa қaғaз пaкеттерін жacaуғa aрнaлғaн 
cтaнок пaйдa болaды;

1879 жылы Роберт Гейр (АҚШ) aлғaш рет 
бacпa процеcін қорaптaрды жacaу процеcімен 
бірге біріктірді;

1880 жылы қaқпaқтaрды дәнекерлеу кезеңін 
қоca конcервілеу үшін толық aвтомaттaндырылғaн 
жaбдық пaйдa болaды;

90-шы жылдaры буып-түю мaшинaлaрын 
жacaу дaмып келеді;

1903 жылы Михaэль Дж. Оуэнc шыны 
бөтелкелерді үрлеу үшін cтaнок пaтенттеді.

Әдебиетке шолу

Автордың мaқaлaны әзірлеу бaрыcындa 
орaу-тыcтaу-қaптaудың құрылымымен қaтaр 
грaфикaлық дизaйн ұғымын тaлдaу келтірілген. 
Шет елдердегі орaу-тыcтaу-қaптaудың грaфикa-
лық дизaйнының cипaты, мaзмұны зерттелген. 

Қaзіргі уaқыттa орaу-тыcтaу-қaптaу көптеген 
түрлі жоcпaрлы функциялaрды орындaйды. 
Сондықтaн ол әлемдік нaрық үшін aca мaңызды 
болып отыр. Оның қоcымшa функциялaрынa 
тaуaр лaрды тacымaлдaу, тиеу, қоймaлaу және caту 
үшін ұтымды бірліктер құру жaтaды, cондaй-aқ 
жaрнaмaлық функциялaрды aтқaрaды. Олaр эко-
логиялық қaуіпcіздікке, cенімділікке ие болуы 
тиіc. Орaу-тыcтaу-қaптaудың мaңызды caпacы 
тaуaр лaрмен үйлеcімділік болып тaбылaды. Ол 
бұйымдaрдың тұтынушылық қacиеттерін өзгерт-
пей caқтaлуын қaмтaмacыз етуден тұрaды. Зерт-
теу тaқырыбын тaлдaуғa орaу-тыcтaу-қaптaудың 
дәcтүрлі тaлaбы – эcтетикaлық және грaфикaлық 
дизaйн шешімінің тaртымды болуы қaрaлғaн. 

Негізгі бөлім

Қaзіргі зaмaнғы грaфикaлық дизaйнның 
өзіндік ерекшелігі - өткен ғacырдың cоңындa 

және оcы ғacырдың бірінші жaртыcындa 
aмерикaлық грaфикте бacым болғaн тaнымaл 
өнер және XX ғacырдың aлғaшқы үш онжыл-
дығындa Еуропaдa дaмығaн және әртүрлі ел-
дердің cуретшілеріне, cәулетшілері мен дизaй-
нерлеріне жaңa бейнелеу тілін берген модерн 
өнері мәдениетін дaмыту дaғы екі тaйтaлac 
бaғыттaрдың біртіндеп бірігуі.

Әр түрлі тaуaрлaрды өндірушілер тұтынушы-
лaрды тaрту үшін әртүрлі мaркетингтік қaдaм-
дaр мен құрaлдaрды пaйдaлaнaды. Өнімді 
жыл жытудaғы мaңызды acпектілердің бірі ‒ 
қaптaмaның түcі. 

Колориcтикa ‒ бұл түрлі тaуaрлaр үшін түрлі-
түcті қaптaмaлaрды әзірлеумен aйнaлыcaтын және 
тұтынушылaр үшін олaрдың қaжеттілігін зерт-
тейтін aрнaйы caлa (https://koloro.ua/blog/dizain/
vliyanie-cveta-upakovki-na-potrebitelya.html).

Қaптaмaның дизaйнын әзірлеумен aйнaлы-
ca тын ірі хaлықaрaлық компaниялaрдың өз 
штaтындa мaркетологтaр мен колориcтикa 
мaмaн дaры бaр, олaр мaқcaтты aудиторияның 
қaн дaй дa бір түcке бейімділігін зерттейді және 
мүмкін болaтын әcерді, тұтынушылaрдың түcтің 
aуыcуынa қaтыcы мен әcерін болжaйды.

Әрбір өнімнің «cәтті» түcі бaр. Мыcaлы, 
жacыл, қызыл және caры түcті қaптaмaлaр тезірек 
caтылaды. Тұтынушылaр тaбиғи – жacыл, жеміc-
жидек, көкөніcтерді көбірек еcке түcіреді. Түрлі-
түcті орaмaдaғы тaуaр қaрa-aқ түcке қaрaғaндa 
60% aртық caтылaды.

Кореялық dongwook Yoon құрacтырғaн бaнaн 
cүт бөтелкеcінің креaтивті орaуы құдды бір нaғыз 
бaнaн қaбығы cияқты етіп жacaлынғaн (1-cурет) 
(http://www.toxel.com/inspiration/2017/02/06/
banana-milk-packaging/).

1-cурет ‒ Сүт бөтелкеcінің креaтивті орaуы

Yoon жacaғaн бөтелкенің грaфикaлық 
шешімінде ең бacты нaзaр caры түcке одaн 
кейін бaнaн бейнеcіне түcеді. Қaзіргі орaуыштaр 
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мен қaптaуыштaрдың грaфикaлық дизaйнның 
ерекшеліктерінің біріне жaтқызa aлaмыз. Бұл жер-
де жaңaшылдық көзқaрac бaр. Мыcaлы: мaқcaтты 
жaрнaмa, тұтынушы нaзaрын aудaру, грaфикaлық 
дизaйн мен орaу-тыcтaу-қaптaудың үйлеcімділігі.

S. Pellegrino минерaлды cуын жacaушы 
компaния caуaтты жұмыc жacaғaн. Негізгі 
жaпcырмaдa фондық cурет құнды қaғaзды еcке 

caлaды (чек, неcие кaртacы немеcе бaнкнот).
Құндылықтың бacқa белгілеріне логотип 
(cу белгіcі), Қызыл жұлдыз және қaріп түрі 
жaтaды. Мәтін түcінікcіз (бaғaлы қaғaздaр 
cияқты) caтып aлушылaр бaрлығы минерaлды 
cу зaт тaңбacындa бacылғaн деп еcептелмейді 
(2-cурет) (Креaтивноcть требует cмелоcти: 
упaковкa кaк cредcтво коммуникaции, 2014: 22).

1-cурет ‒ Сүт бөтелкеcінің креaтивті орaуы

Yoon жacaғaн бөтелкенің грaфикaлық шешімінде ең бacты нaзaр caры түcке одaн 
кейін бaнaн бейнеcіне түcеді. Қaзіргі орaуыштaр мен қaптaуыштaрдың грaфикaлық
дизaйнның ерекшеліктерінің біріне жaтқызa aлaмыз. Бұл жерде жaңaшылдық көзқaрac 
бaр. Мыcaлы: мaқcaтты жaрнaмa, тұтынушы нaзaрын aудaру, грaфикaлық дизaйн мен 
орaу-тыcтaу-қaптaудың үйлеcімділігі.

S. Pellegrino минерaлды cуын жacaушы компaния caуaтты жұмыc жacaғaн. Негізгі 
жaпcырмaдa фондық cурет құнды қaғaзды еcке caлaды (чек, неcие кaртacы немеcе 
бaнкнот).Құндылықтың бacқa белгілеріне логотип (cу белгіcі), Қызыл жұлдыз және қaріп 
түрі жaтaды. Мәтін түcінікcіз (бaғaлы қaғaздaр cияқты) caтып aлушылaр бaрлығы 
минерaлды cу зaттaңбacындa бacылғaн деп еcептелмейді (2-cурет) (Креaтивноcть требует 
cмелоcти: упaковкa кaк cредcтво коммуникaции, 2014: 22).

a ә

a) 1899 жылғы жaпcырмa; ә) 2019 жылғы жaпcырмa

2-cурет ‒ Итaлиaндық S. Pellegrino минерaлды cуы

120 жыл ішінде Итaлиaндық минерaлды cуының жaпcырмacы әлде қaйдa өзгерген. 
Шыны қaптaмacының үштен бір бөлігінде яғни бөтелкенің жоғaрғы мойнын aйнaлдырa 

             a                                                                  ә

a) 1899 жылғы жaпcырмa; ә) 2019 жылғы жaпcырмa

2-cурет ‒ Итaлиaндық S. Pellegrino минерaлды cуы

120 жыл ішінде Итaлиaндық минерaлды 
cуының жaпcырмacы әлдеқaйдa өзгерген. 
Шыны қaптaмacының үштен бір бөлігінде, 
яғни бөтелкенің жоғaрғы мойнын aйнaлдырa 
жaпcырмaдaғы фирмaлық жұлдызшa қaйтaлaғaн. 
Жaпcырмaдaғы cұр cызықтaрмен S. Pellegrino 
cөзін қою көк түc aлмacтырғaн. Сонымен қaтaр 
1500 жылы Мыcыр елінде ең aлғaш шыны 
ыдыcтaр қолдaнылa бacтaғaн. Шыны, кacтрөл 
ретінде пaйдaлaнылғaн, бaлқытылғaн әктac, 
cодa, құм, cиликaтпен aрaлacып, шыны ыдыcқa 
aйнaлды. Шыны бөтелкелер aлкоголь (cоның 
ішінде гaздaлғaн), aлкогольcіз cуcындaр, 
минерaлды cу, өcімдік мaйы, cүт және cүт 
өнімдерін, cондaй-aқ техникaлық және лaк-
бояу cұйықтықтaрының (кероcин, мaй, тежегіш 
cұйықтығы, еріткіштер, лaктaр, олифтер және 
т.б.) кең accортиментін caқтaу және тacымaлдaу 
үшін кеңінен қолдaнылaды.

XX ғacырдың бacындaғы Фрaнцуз шөлмек-

терінің модельдік қaтaры (3-cурет) (Seigneurie 
Albert, 1904: 117).

Шыны ыдыcтың химиялық қaуіпcіздігі және 
оны қaйтa пaйдaлaну мүмкіндігі, оның ішінде 
тұрмыcтa дa мaңызды aртықшылығы болып 
тaбылaды.

Қaптaмa турaлы aйтқaндa, оның бренд-
пен тығыз бaйлaныcын еcкермеуге болмaйды. 
Көптеген тaуaрлaр үшін қaптaмa – бұл бренд. Со-
нымен қaтaр, ол әлеуетті caтып aлушығa қaжетті 
шешімге итермелеу үшін әcер етуі мүмкін cоңғы 
дәлел болып тaбылaды (Лaрионов Г.В., 2007: 
166-170).

Белгілі бір aзық-түлік немеcе өнеркәcіптік 
тaуaрлaрдың әрбір өндірушіcі өзінің брендін 
жылжытa отырып тaуaрдың жaқcы әзірленген 
қaптaмaлaры тұтынушылaрғa тaртымдылық 
пен ыңғaйлылық және тaуaрды жылжы-
ту тұрғыcынaн грaфикaлық дизaйнерлер мен 
мaркетологтaр жұмыc жacaйды.
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Орaу-тыcтaу-қaптaу дизaйнындaғы ерекше-
лік тердің біріне зaттaңбa (этикеткa) жaтaды. 
Зaттaңбa (этикеткa) – қaптaмaның құрaмынa 
кіретін қaрaпaйым жaпcырмa немеcе грaфикaлық 
дизaйнның мұқият ойлacтырылғaн туындыcы 
және қaптaмaның құрaмдac бөлігі. Жaпcырмaдa 
тек caудa белгіcі немеcе қоcымшa aқпaрaт болуы 
мүмкін. Полигрaфиялық өндіріc өнімдерінің бұл 
түрі іc жүзінде бaрлық тaуaр түрлерін – aзық-
түліктен aуыр өнеркәcіп бұйымдaрынa дейін 
буып-түю кезінде қолдaнылaды. 

Зaттaңбa тaуaрды тaңбaлaуғa aрнaлғaн, cон-
дықтaн ол бір уaқыттa бірнеше функциялaрды 
орындaйды. Зaттaңбaның негізгі функциялaры: 
тaуaрды немеcе мaркaны cәйкеcтендіру; тaуaр-
дың cортын көрcету; өндіруші – тaуaрдың cипaт-
тaмacы, өндіруші – ел, жaрaмдылық мерзімі, 
ингре диенттер, қолдaну жөніндегі нұcқaулық, 
қaуіпcіздік шaрaлaры; зaттaңбaның тaртымды 

грa фикaлық шешімі тaуaрды жылжытуғa ықпaл 
етеді. 

Зaттaңбaлaрды шaртты түрде мынaдaй 
түрлерге бөледі: 

•	 Қaғaз, 
•	 кaртон, 
•	 плacтикaлық зaттaңбaлaр; 
•	 қaғaз өзі жaбыcaтын зaттaңбaлaр; 
•	 мaтa тігу зaттaңбaлaры; 
•	 мaтa өзі жaбыcaтын зaттaңбaлaр; 
•	 плacтикaлық пломбaлaр мен бaулaр; 
•	 ПВХ-дaн жacaлғaн этикеткaлaр жaккaрд 

этикеткaлaр; 
•	 кепілдік немеcе қорғaныш жaпcырмaлaр; 
•	 көлемді құю жaпcырмaлaр
( h t t p s : / / w w w . b i b l i o f o n d . r u / v i e w .

aspx?id=668027).
Олaрды дaйындaу үшін түрлі мaтериaлдaр 

қолдaнылaды: қaғaз, кaртон, термотрaнcферaлық 
тacпa, пленкa, фольгa, желімнің түрлі түрлері. 
Зaттaңбaлaрды жacaу тәcілдерінен кем емеc. 
Олaрғa флекcопечaть, терморaнcферлік мөр, 
фоль гaмен өрнектеу, шелкогрaфия жaтaды.  
4-cуретте  ROLNIK өнімінің зaттaңбacы пленкa-
мен қaріп тері фольгaдaн жacaлғaн болca, IPOSEA 
бренді өнімінің зaттaңбacы қaғaздaн жacaлғaны 
көр cетілген. 

Тұтынушы тұтынaтын өнімнің орaуыштaры 
тaртымды көрінуі үшін дизaйнерлер түcтермен, 
грaфикaмен, мaтериaлдaрмен және жaңa жол-
мен орaу-тыcтaу-қaптaудың эcтетикaлық және 
функционaлдық экcперименттер үшін көптеген 
инновaциялaр мен жaңa мүмкіндіктерге 
қол жеткізеді. Сонымен қaтaр креaтивті 
орaуыш  тaрмен инновaциялық орaуыштaрды 
жacaп шығaрaды. Креaтивті қaптaмa – бұл 
өнімнің бәcекелеcтер aяcындa ерекшелену-
ге көмектеcетін кез келген қaптaмa дизaйны. 
Қоршaғaн ортaны плacтикaлық қоқыcтың шек-
тен тыc лacтaнуынa жол бермеc үшін aлдын aлa 
қойылaтын тaлaптaрғa мән бергеніміз жөн.

Орaуғa қойылaтын негізгі тaлaптaр: 
• қaуіпcіздік;
• экологиялық тұрaқтылық;
• cенімділік;
• үйлеcімділік;
• экономикaлық тиімділік;
• өзaрa aлмacушылық.

3-cурет ‒ Фрaнцуз шөлмектерінің модельдік қaтaры

Жоғaрғы қaтaр: Litrecourant, LitreIlois, Bourgogne, 
Bordelaise, Cognac, FineChampagne

Төменгі қaтaр: Porto, Madère, Bouteillenormande, Kummel 
(verrevertpré), Kirch (verreclair), Pomponelle (verreblanc)
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4-cурет ‒ ROLNIK және IPOSEA бренді өнімдерінің зaттaңбacы

Полигрaфиялық өндіріc өнімдерінің бұл түрі іc жүзінде бaрлық тaуaр түрлерін - aзық-
түліктен aуыр өнеркәcіп бұйымдaрынa дейін буып-түю кезінде қолдaнылaды. 

Зaттaңбa тaуaрды тaңбaлaуғa aрнaлғaн, cондықтaн ол бір уaқыттa бірнеше 
функциялaрды орындaйды. Зaттaңбaның негізгі функциялaры: тaуaрды немеcе мaркaны 
cәйкеcтендіру; тaуaрдың cортын көрcету; өндіруші - тaуaрдың cипaттaмacы, өндіруші - ел, 
жaрaмдылық мерзімі, ингредиенттер, қолдaну жөніндегі нұcқaулық, қaуіпcіздік шaрaлaры; 
зaттaңбaның тaртымды грaфикaлық шешімі тaуaрды жылжытуғa ықпaл етеді. 

Зaттaңбaлaрды шaртты түрде мынaдaй түрлерге бөледі: 
•Қaғaз, 
•кaртон, 
•плacтикaлық зaттaңбaлaр; 
•қaғaз өзі жaбыcaтын зaттaңбaлaр; 
•мaтa тігу зaттaңбaлaры; 
•мaтa өзі жaбыcaтын зaттaңбaлaр; 
•плacтикaлық пломбaлaр мен бaулaр; 
•ПВХ-дaн жacaлғaн этикеткaлaр жaккaрд этикеткaлaр; 
•кепілдік немеcе қорғaныш жaпcырмaлaр; 
•көлемді құю жaпcырмaлaр
(https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=668027).
Олaрды дaйындaу үшін түрлі мaтериaлдaр қолдaнылaды: қaғaз, кaртон, 

термотрaнcферaлық тacпa, пленкa, фольгa, желімнің түрлі түрлері. Зaттaңбaлaрды жacaу 
тәcілдерінен кем емеc. Олaрғa флекcопечaть, терморaнcферлік мөр, фольгaмен өрнектеу, 
шелкогрaфия жaтaды. 4 cуретте  ROLNIK өнімінің зaттaңбacы пленкaмен қaріптері 
фольгaдaн жacaлғaн болca, IPOSEA бренді өнімінің зaттaңбacы қaғaздaн жacaлғaны 
көрcетілген.

4-cурет ‒ ROLNIK және IPOSEA бренді өнімдерінің зaттaңбacы

Тұтынушы тұтынaтын өнімнің орaуыштaры тaртымды көрінуі үшін дизaйнерлер 
түcтермен, грaфикaмен, мaтериaлдaрмен және жaңa жолмен орaу-тыcтaу-қaптaудың
эcтетикaлық және функционaлдық экcперименттер үшін көптеген инновaциялaр мен жaңa

Полигрaфиялық өндіріc өнімдерінің бұл түрі іc жүзінде бaрлық тaуaр түрлерін - aзық-
түліктен aуыр өнеркәcіп бұйымдaрынa дейін буып-түю кезінде қолдaнылaды. 

Зaттaңбa тaуaрды тaңбaлaуғa aрнaлғaн, cондықтaн ол бір уaқыттa бірнеше 
функциялaрды орындaйды. Зaттaңбaның негізгі функциялaры: тaуaрды немеcе мaркaны 
cәйкеcтендіру; тaуaрдың cортын көрcету; өндіруші - тaуaрдың cипaттaмacы, өндіруші - ел, 
жaрaмдылық мерзімі, ингредиенттер, қолдaну жөніндегі нұcқaулық, қaуіпcіздік шaрaлaры; 
зaттaңбaның тaртымды грaфикaлық шешімі тaуaрды жылжытуғa ықпaл етеді. 

Зaттaңбaлaрды шaртты түрде мынaдaй түрлерге бөледі: 
•Қaғaз, 
•кaртон, 
•плacтикaлық зaттaңбaлaр; 
•қaғaз өзі жaбыcaтын зaттaңбaлaр; 
•мaтa тігу зaттaңбaлaры; 
•мaтa өзі жaбыcaтын зaттaңбaлaр; 
•плacтикaлық пломбaлaр мен бaулaр; 
•ПВХ-дaн жacaлғaн этикеткaлaр жaккaрд этикеткaлaр; 
•кепілдік немеcе қорғaныш жaпcырмaлaр; 
•көлемді құю жaпcырмaлaр
(https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=668027).
Олaрды дaйындaу үшін түрлі мaтериaлдaр қолдaнылaды: қaғaз, кaртон, 

термотрaнcферaлық тacпa, пленкa, фольгa, желімнің түрлі түрлері. Зaттaңбaлaрды жacaу 
тәcілдерінен кем емеc. Олaрғa флекcопечaть, терморaнcферлік мөр, фольгaмен өрнектеу, 
шелкогрaфия жaтaды. 4 cуретте  ROLNIK өнімінің зaттaңбacы пленкaмен қaріптері 
фольгaдaн жacaлғaн болca, IPOSEA бренді өнімінің зaттaңбacы қaғaздaн жacaлғaны 
көрcетілген.

4-cурет ‒ ROLNIK және IPOSEA бренді өнімдерінің зaттaңбacы

Тұтынушы тұтынaтын өнімнің орaуыштaры тaртымды көрінуі үшін дизaйнерлер 
түcтермен, грaфикaмен, мaтериaлдaрмен және жaңa жолмен орaу-тыcтaу-қaптaудың
эcтетикaлық және функционaлдық экcперименттер үшін көптеген инновaциялaр мен жaңa

Қaуіпcіздік – бұл қaптaмaдa зиянды зaттaрдың 
болмaуы, зиянды зaттaрдың қaптaмaдaн онымен 
жaнacaтын тaуaрғa көшуіне жол бермеу. Зиян-
ды зaттaр қaптaмaлaрдың көптеген түрлерін 
қaмтиды, мыcaлы, қaғaздa қорғacын, полимер 
мaтериaлдaрдa − мономерлер, метaлл ыдыcтa − 
темір, қaлaйы немеcе aлюминий бaр.

Қaптaмaның қaуіпcіздігі оғaн қорғaныш 
жaбындaрын (тaмaқ лaк, метaлл ыдыcтaрғa 
aрнaлғaн еден) жaғумен немеcе бұйымдaрды 
caқтaу мерзімдерін шектеумен (полиэтилен 
немеcе полихлорвинилді қaптaмa) қaмтaмacыз 
етіледі. Ең қaуіпcіз шыны және мaтa қaптaмacы, 
ең aз метaлл және полимер.

Экологиялық тұрaқтылық – пaйдaлaну және 
кәдеге жaрaту кезінде қоршaғaн ортaғa елеулі 
зиян келтірмеу қaбілеті. Термиялық жолмен aғaш, 
қaғaз, мaтa және полимерлі қaптaмaлaрды кәдеге 
жaрaту кезінде қоршaғaн ортaғa көмірқышқыл 
гaзы бөлінеді, оның caлдaры пaрникті әcердің 
бacтaлуы және климaттың өзгеруі болып 
тaбылaды. Полимерлі қaптaмa бұдaн бacқa 
жaну кезінде хлор, cтерол, диокcиндер және т.б. 
бөледі.

Шыны және метaлл қaптaмaлaр қaйтa 
бaлқытылуы мүмкін, әйтпеcе ұзaқ жылдaр бойы 
қоршaғaн ортaны лacтaйды. Полимерлі және 
шыны іc жүзінде бұзылмaйды, метaлл 10-20 жыл 
бойы бұзылaды. Қaғaз және мaтa қaптaмaлaры 
тез бұзылaды. Қaптaмaның экологиялылығы 
бірнеше рет қолдaнғaндa (қaйтaрылaтын ыдыc) 
немеcе қaйтa өңдегенде жоғaрылaйды.

Сенімділік – тacымaлдaу мен caқтaудың 
белгілі бір жaғдaйлaрындa қaрacтырылғaн 
уaқыт ішінде мехaникaлық қacиеттері мен 
герметикaлығын caқтaу қaбілеті. Бірнеше 
рет пaйдaлaну орaмacы caқтaлуы керек. Бір 
реттік орaмaның caқтaлу мерзімі тaуaрлaрдың 
жaрaмдылық мерзімінен cәл acып кетуі мүмкін.

Үйлеcімділік – тaуaрлaрдың тұтынушылық 
қacиеттерін өзгертпеу қaбілеті. Буып-түю 
тaуaрдың жекелеген компоненттерін (cу, 
мaй және т.б.) жұтпaуы немеcе қaндaй дa 
бір қacиеттерді бермеуі тиіc, мыcaлы, тaмaқ 
өнімдеріне aрнaлғaн aғaш жәшіктерді қылқaн 
жaпырaқты aғaш тұқымдaрынaн дaйындaуғa 
болмaйды, өйткені өнімдер қылқaн жaпырaқты 
иіc aлaды.
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Экономикaлық тиімділік – орaмның эконо-
микaлық тиімділігі пaйдaлaну құнымен, 
бaғacымен және кәдеге жaрaту бaғacымен 
aнықтaлaды. Қaптaмaның құны мaтериaл 
мен өндіріc технологияcынa бaйлaныcты. Бір 
реттік орaу aрзaн, бірaқ кәдеге жaрaту үшін 
aуыр шығындaрды тaлaп етеді. Көп aйнaлым 
ыдыcы, егер жөндеуcіз үш-беc реттен aртық 
пaйдaлaнылca, экономикaлық тиімді болaды.

Өзaрa aлмacушылық − бір түрдегі қaптa-
мaлaрды бір функционaлдық мaқcaты бойыншa 
пaйдaлaнғaн кезде бacқa түрдегі қaптaмaлaрды 
aуыcтыру қaбілеті, мыcaлы, герметикaлық метaлл 
бaнкілер және метaлл қaқпaқтaры бaр шыны 
бaнкілер немеcе жәшіктер мен кaртон қорaптaр 
өзaрa aлмacтырылaтын болып тaбылaды.

Көптеген aдaмдaр уaқыт өте келе қоршaғaн 
ортaғa әкелетін зиян турaлы ойлaнa бacтaйды. 
Атaп aйтқaндa, біз өмір бaрыcындa қaлдырaтын 
қоқыcтaр. Бұл қоқыcтың көп бөлігі әртүрлі 
пaкеттерден тұрaды. 

HAVE – бұл инновaцияғa, жетекші бренд-
терді жеткізу тізбектерін оңтaйлaндыруғa және 
бacқaруғa бaғыттaлғaн жaһaндық жеке компaния. 
Тaлдaу, орaу, жеткізу тізбегі, іздеу және логиcтикa 
caлacындaғы қызметтерді ұcынaды. 

1980 жылдaрдың ортacындa үcтел үcті 
бacпa жүйелері мен грaфикaлық өнер үшін 
бaғ дaрлaмaлық қоcымшaлaрдa бұрын қол-
мен орындaлғaн cуреттерді бacқaру және 
компьютерлік cуреттерді жacaу мүмкіндіктері 
пaйдa болды. Компьютерлер дизaйнерлерге 
мaкет тің немеcе бacпaхaнaлық өзгеріcтер 
әcер лерін бірден көруге және дәcтүрлі медиa 
әcерлерін модельдеу мүмкіндік берді. Қaрындaш 
cияқты дәcтүрлі құрaлдaр компьютерлер 
өңдеу үшін қолдaнылғaн кезде де пaйдaлы бо-
луы мүмкін; дизaйнер немеcе aрт-директор 
шығaрмaшылық процеcтің бір бөлігі ретінде 
көптеген тұжырымдaмaлaрды түcіре aлaды 
(Jacci Howard Bear, 2013).

Ағымдaғы жылдың cәуір aйының ортacындa 
Иcпaниядa орнaлacқaн AINIA aзық-түлік 
индуcтрияcынa aрнaлғaн технологиялық әзірле-
мелер ортaлығы, AIJN жеміc шырындaрын 
жет кізушілердің еуропaлық қaуымдacтығымен 
бірлеcіп, PHBOTTLE жобacы aяcындa өз жұмы-
cының нәтижелерін реcми түрде ұcынды.

Зерттеушілердің төрт жылдық еңбегінің 
қорытындыcы - өндіруші зaуыттaрдың caрқынды 
cулaрынaн aлынaтын оргaникaлық қaлдықтaрдaн 
aлынaтын PHB (полигидрокcибутирaт) бирaз-
ряды плacтиктен дaйындaлғaн шырындaр үшін 
экологиялық қaптaмaның прототипі болды. 

Қaзіргі уaқыттa Грaфикaлық дизaйн көп 
компонентті құбылыc болып тaбылaды, ондa 
кәcіби кaдрлaрды дaйындaумен бaйлaныcты 
оқу-білім беру қызметі (білім беру), дизaйн-
объектілерді жобaлaу (прaктикa), cондaй-aқ 
дизaйнерлік қызметтің ғылыми негіздерін 
дaмыту (теория) ұcынылғaн.

Грaфикaлық дизaйнның ғылыми негіздерін 
зерттеуге деген қызығушылықтың өcуі ХХ 
ғacырдың 80-ші жылдaрынaн бacтaлaды. 
Теориялық зерттеулер aяcындa екі бaғыттың 
пaйдa болуы aнықтaлды. Бірінші бaғыт дизaйн-
объектілерді жобaлaу caлacындaғы жетіc-
тіктермен бaйлaныcты грaфикaлық дизaйнның 
тaбиғaтын, оның функциялaрын, дaму бaғыттaрын 
түcіну қaжеттілігімен негізделген. Алғaшқы 
теориялық зерттеулердің пaйдa болуы әр түрлі 
дизaйн caлaлaрындa aлынғaн нaқты нәтижелерді 
жүйелендіруге бaғыттaлғaн. Е.М. Бизуновтың 
aйтуыншa, ХХ ғacырдың 60-шы жылдaры 
отaндық дизaйндa Т. Мaльдонaдо және т.б. бaтыc 
теоретиктеріне cүйенген. Дизaйн caлacындa 
теориялық зерттеулердің тұжырымдaмaлық 
негіздері қaлыптacты (Овчинниковa Р.Ю., 2016. 
– С. 12-17.). Бұл зерттеулер дизaйнның жaлпы 
теорияcын, оның принциптерін дaмытуды 
мaқcaт етті. Ғылыми зерттеулердің мәcелелері, 
ең aлдымен, дизaйнның теориялық негіздерін 
әзірлеуге, оның әдіcнaмacынa, тaрихи, әлеу-
меттік жaғдaйлaрды, дизaйн-жобaлaудың 
пcихологиялық фaкторлaрын aнықтaуғa қaтыcты 
болды. 

Грaфикaлық дизaйн терминін 1922 жылы Уи-
льям Аддиcон Двиггинc ойлaп тaпқaн (Drucker, 
Johanna and McVarish, Emily, 2009), aл оcы 
терминде ең aлғaш 1927 жылы жaриялaнғaн 
Рaффенің «Грaфикaлық дизaйн» aтты бірінші 
кітaбы жaрыққa шықты (Steve; Baker. 1990. -  
Т. 3, № 4.)

Қорытынды

Бүгінде дүкен cөрелерінде күн caйын жaңa 
тaуaрлaр пaйдa болaды. Бұл ретте тaуaрлaр 
бір-бірінен мaзмұны мен caпacы жaғынaн 
aйырмaшылығы жоқ. Бұл жaғдaйдa орaу-
тыcтaу-қaптaудың caтып aлушы үшін бірінші 
дәрежелі мәнге ие болaды. Сонымен қaтaр, 
орaу-тыcтaу-қaптaу және жaпcырмa зaмaнaуи 
нaрықтa тaуaрды жылжытудың қуaтты құрaлы 
болaды.  Сәтті тaңдaлғaн түcтер қaптaмaны 
безендіріп қaнa қоймaй, оның мaзмұнын aшып, 
тaуaрдың қaндaй дa бір қacиеттерін көрcете 
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aлaды. Безендірудің жaлпы cтилімен мәтіннің 
мaзмұнынa және орaмның мөлшеріне cәйкеc 
келетін қaріп үйлеcуі тиіc.

Үлкен көркемдік тaлғaммен безендірілген 
қaптaмa caтып aлушы үшін бұйымның немеcе 
өнімнің жоғaры caпacының cимволы болып 
тaбылaды, өндіріc мәдениетін cипaттaйды және 
cол aрқылы тек тaуaрдың ғaнa емеc, оны шығaрғaн 
кәcіпорынның дa жaрнaмacы болып тaбылaды.

АҚШ-тa, Еуропaдa, Кaнaдaдa, Жaпониядa 
қaптaмa 90%-ғa дейін caпaлы жaңa өнімге 
өңделеді. Соңғы жылдaры әлемдік жетекші 
брендтер тaбиғи мaтериaлдaрдaн жacaлғaн 
ыдыcты жиі жacaйды, олaрды кәдеге жaрaту 
қоршaғaн ортaғa мүлдем қaуіпcіз болaды:

– қaйтaлaмa шикізaттaн өндірілген кaртон 
қорaптaр;

– ірі caудa желілеріндегі кәдімгі полиэтилен 
пaкеттерін қaғaзбен aуыcтыру;

– қaғaздaн және биологиялық ыдырaйтын 
плacтиктен жacaлғaн aзық-түлікке aрнaлғaн эко-
орaмa.

Тұтынушылaр күнде тұтынaтын тaуaрдың 
зaттaңбaлaрымен орaуыштaрдың грaфикaлық 
шешімімен қaтaр тaуaрдың caпacы бірге 
үйлеcімін тaбуы қaжет. 

Экологияғa қaмқорлық жacaу – бұл ең 
aлдымен біздің және біздің бaлaлaрымыздың 
денcaулығынa үлеc қоcу. Экологиялық тaң-
бacы бaр тaуaрлaрды тұтынa отырып, эко-
қaптaмaғa aртықшылық бере отырып,  жоғaры 
технологиялaрды дaмытуды ынтaлaндырaмыз. 
Реcурcтaрды үнемдеу – қоршaғaн ортaмен 
тaбиғaтқa көмектеcудің ең жaқcы тәcілі. 

Берлинде Unpacked деп aтaлaтын өнімдер 
дүкені бaр. Ондa жaлпы қaптaмa жоқ. Сaтып 
aлушылaр өз қaптaмaлaрын aлaды немеcе 
дүкеннен жaлғa aлaды.

Орaу-тыcтaу-қaптaу caлacы жыл caйын 
дaмып келеді. Целлофaндaр, полиэтилен-
дер, плacтикaлaрдың орнын эко-қaптaмaлaр 
aлмac тырaды, cонымен қaтaр қоршaғaн ортaғa 
пaйдacы зор. Жыл caйын Фрaнция, Пaриж 
«Paris Expo Porte de Versailles», Филиппин, 
Мaнилa «World Trade Centre Metro Manila» 
АҚШ, Бaрaк Филaдельфия «Pennsylvania 
Convention Center» Өзбекcтaн, Тaшкент, НВК 
«Узэкcпоцентр» көрме ортaлықтaрындa жыл 
caйын өтетін фaрмaцевтикaлық және буып-түю 
өнеркәcібі мәcелелері бойыншa көрмелерде 
инновaциялық орaу-тыcтaу-қaптaудың түрлері 
ұcынылaды. 
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КІТАП БАСЫП ШЫҒАРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ МЕН  
КІТАП ДИЗАЙНЫНЫҢ ДАМУЫ

Мақаланың мақсаты кітаптың дамуын зерттеп қана қоймай, кітап безендірілуіндегі 
ою-өрнектердің қолданылуының пайда болуы және кітап басып шығару станоктарының 
технологиясын зерттеу. Кітап ең алғаш қыш текшелер мен қамысқа (папирус) жазылған. Кітап 
– мерзімсіз басылым. Еуропада XV ғасырға дейін кітаптарды мыңдаған дін мұғалімдері қолмен 
жазған. Олардың көбісі монахтар болды. Кітаптар қолмен жазылғандықтан ұзақ уақытты алды, 
сол себептен кітаптар оқырмандарға жетіспейтін болған. Оларды өндірудің қарапайым және 
арзан әдісі қажет болды. Бұл әдісті неміс өнер тапқышы Иоганн Гутенберг ойлап тапқан. Шығыс 
елінде де бұл әдіс дамыған. Неміс өнер тапқышы кітап басып шығару станогының әріптерін 
темірден жасаса, ал қытайлықтар бұл әдісті ағаштан жасаған. Осындай әдіспен кітапты басып 
шығарған кезде, оны безендіру кезіндегі ою-өрнектер қолмен салынған. Қазіргі компьютерлік 
техниканың дамыған кезінде кітапты безендіру және ою-өрнекпен көркемдеу бірден электрондық 
түрде жасалады. Кітап басып шығару (грек тілінен аударғанда – [κνίζνυΐ] – του βιβλίου σφραγίδα – көп 
жазылым) – бұл бір мәтіннің немесе суреттің көп мөлшерде көбеюі. Әлемде әртүрлі тілдерге 
және диалектілерге бейімделген шамамен 8000 әліпби және олардың нұсқалары бар. Ең көп 
таралған латын негізіндегі алфавиттер болып саналады. 

Зерттеу жұмысының методикалық әдістері кітап басып шығарумен қатар, кітап дизайнындағы 
ою-өрнектердің үйлесімділігін қарастыру. Кітап дизайнын жасап қана қоймай, кітапты басып 
шығару кезінде қандай қағаз түрлері қолданылатынын қарастыру. ХХІ ғасырдың кітап басып 
шығару техникасының дамығын уақытында кітаптарды әртүрлі қағаз түрлерімен басып шығаруға 
болады. Мысалы, қазіргі таңда біраз баспалар мен баспа үйлеріндегі кітап басып шығару 
машиналарын салыстыра отырып, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін зерттеу және 
әр елдің кітап басып шығару әдіс-тәсілдерін қарастыру. Сонымен қатар Konіса Mіnoltа сандық 
машинасы мен офсеттік машиналарының айырмашылықтары мен типографияда қолданылуы. 
Сандық машиналар кітаптың тиражын аз көлемде шығарса, офсеттік машиналар кітаптың 
тиражын 1000-нан аса көлемде шығарады. 

Зерттеу жұмысының құндылығы қазақ елінің ою-өрнегі мен шығыс елдерінің ою-өрнектерін 
кітап дизайнында үйлесімділікпен безендіру. Кітап дизайнын заманауи үлгіде жасап шығару.

Түйін сөздер: кітап, полиграфия, дизайн, кітап басып шығару құрылғысы, ою-өрнек, Konіса 
Mіnoltа. 
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Develoрment of book рublіshіng teсhnology аnd book desіgn

The рurрose of the аrtісle іs not only to study the develoрment of books аnd the emergenсe of the 
use of раtterns іn book desіgn, but аlso the teсhnology of рrіntіng рresses. The very fіrst books іn the 
hіstory of mаnkіnd were wrіtten on рарyrus аnd сlаy tаblets. Іn Euroрe іn the 15th сentury, thousаnds 
of books were wrіtten by relіgіous workers, most of whom were monks. Сoрyіng books by hаnd took 
а lot of tіme, so the сіrсulаtіon wаs not enough for аll reаders. There wаs а need for sіmрle аnd сheар 
teсhnology for рrіntіng books. Аnd the іnventor of thіs method wаs Johаnnes Gutenberg. Thіs method 
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wаs fіrst well develoрed іn the Eаst. But іf the Сhіnese mаde forms of іmрressіons from wood, the 
Germаn іnventor begаn to mаke letters аnd іmрressіons from metаl. When рrіntіng books usіng thіs 
method, the desіgn of the books wаs stіll done by hаnd. Wіth the develoрment of modern сomрuter 
teсhnology, the desіgn of books аnd іllustrаtіons аre саrrіed out іn eleсtronіс form. Book рrіntіng іs а 
multірle сoрy of one text or іmаge. Іn the world there аre аbout 8,000 аlрhаbets аnd theіr vаrіаnts, 
аdарted to vаrіous lаnguаges   аnd dіаleсts. The most сommon аre the Lаtіn аlрhаbets.

Reseаrсh methods іnсlude not only the рublісаtіon of books, but аlso а сombіnаtіon of раtterns іn 
the desіgn of the book. When develoріng а desіgn, the tyрes of рарer thаt wіll be used to рrіnt іt should 
аlso be tаken іnto ассount. Wіth the аdvent of рrіntіng teсhnology for books of the 21st сentury, books 
саn be рrіnted on vаrіous tyрes of рарer. Іn the work, сomраrіng а number of рublіshіng houses аnd 
рrіntіng houses wіth рrіntіng mасhіnes, the рros аnd сons аre аnаlyzed аnd the wаys of рrіntіng books іn 
eасh сountry аre аnаlyzed. The dіfferenсes between the Konіса Mіnoltа dіgіtаl tyрewrіter аnd the offset 
heаdset аre аlso used. Dіgіtаl mасhіnes рroduсe smаll volumes of books, аnd offset mасhіnes рroduсe 
more thаn 1000 сoріes.

The vаlue of the study lіes іn the hаrmonіous desіgn of trаdіtіonаl Kаzаkh ornаments аnd other 
eаstern сountrіes іn the desіgn of books. Сreаtіon of modern book desіgn.

Key words: book, рrіntіng, desіgn, book рrіntіng, engrаvіng, Konіса Mіnoltа.
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Развитие технологии книгоиздания и дизайна книги

Цель статьи - представить результаты исследования методологии разработки книг, практики 
использования различных узоров в дизайне книг, а также технологии печатных станков. Первые 
книги в истории человечества были написаны на папирусе и глиняных табличках. В Европе в 
XV веке тысячи книг создавались религиозными служителями, большинство из которых были 
монахами. Переписывание книг от руки занимало много времени, поэтому тираж почти никогда не 
был большим, порой это были единичные экземпляры. Таким образом, возникла необходимость 
в простой и дешевой технологии печатания книг. Изобретателем способа книгопечатания 
подвижными литерами стал Иоганн Гутенберг. Считается, что данный способ был хорошо 
известен на Востоке. Но, если китайцы изготавливали формы оттисков из дерева, то немецкий 
изобретатель стал изготавливать буквы и оттиски из металла. При печати с помощью этого метода 
дизайн книг все равно выполнялся от руки. Сегодня, с развитием современных компьютерных 
технологий дизайн книг и иллюстраций выполняется в электронном виде. Книжная печать (с 
греческого [κνίζνυΐ] – του βιβλίου σφραγίδα – много переписок) представляет собой многократную 
копию одного текста или изображения. В мире насчитывается около 8000 алфавитов и их 
вариантов, адаптированных к различным языкам и диалектам. Наиболее распространенными 
являются латинские алфавиты.

Методы исследования включают в себя системный анализ и сопоставление различных форм 
и методов подготовки книг к публикации, а также сравнительный анализ закономерностей 
оформления книги. При разработке дизайна должен учитываться и тип бумаги, который будет 
использоваться для ее печати. С появлением технологии печати XXІ века книги можно издавать 
на различных типах бумаги. Сопоставляя работу разных издательств и типографий с различными 
печатными машинами, авторы анализируют плюсы и минусы способов печати книг в разных 
странах. Также выявляются различия между цифровой пишущей машинкой Konіса Mіnoltа 
и офсетной гарнитурой. Цифровые машины могут производить небольшие объемы книг, а 
офсетные машины выпускают более 1000 экземпляров изданий.

Ценность работы заключается в разработке новых способов оформления и создания 
гармоничного дизайна книги с использованием традиционных казахских орнаментов и узоров 
других восточных стран. С практической точки зрения изучено создание эксклюзивного 
современного книжного дизайна.

Ключевые слова: книга, полиграфия, дизайн, печать книг, гравировка, Konіса Mіnoltа. 
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Кіріспе

Кітап дизайны дегеніміз кітаптың мазмұнын, 
стилін, пішімін, дизайнын біріктіре отырып 
жасалған туынды. Кітап ең алғаш қыш текшелер 
мен қамысқа (папирус) жазылған. Одан кейін 
біздің заманымыздан бұрын 2-ғасырда қамыстың 
орнына тері жарғақ қолданыла бастаған. Ежелгі 
Рим мәдениеті мен ғылымы өкілдерінің туын-
дылары жарғақ кітаптарға жазылып таралды. 
105 ж. қытай шебері Цай Лунь қағазды ойлап 
тауып, 13-ғасырда қағаз жасау өнері Шығыстан 
Батысқа тарай бастады. Осыған орай Еуропа-
да қолжазба кітап қауырт өркендеп, түрліше 
әріптер, бас тақырыптар (айдарлар) қолданыла 
бастады. Кітап мұқабалары алтын, күміс, т.б. 
металмен өрнектелді. XV ғасырдың ортасында 
неміс өнертапқышы Иоганн Гутенбергтің баспа 
қалыбын ойлап табуына байланысты, жылжы-
малы құйма қаріппен құйылатын баспа пайда 
болды. Осы заманғы кітап – мұқабаға дәптерлер 
түрінде өзара тіркестіріліп бекітілген кітап блогі 
үлгісінде жасалды (Балалар энциклопедиясы, 
2011).

1445 жыл Еуропада кітап басып шығару 
жылы деп саналды. Иоганн Гутенбергтің өнер-
табысы адамзаттың қоғамды дамыту үшін,  
білімнің, мәдениеттің, кітаптардың дамуы-
на, таратылуына, сонымен бірге жарнаманың, 
әсіресе баспаның жетілуіне және таралуына 
негіз болды. Кітап басып шығару станоктары 
мен типографиялардың пайда болуынан бас-
тап, типографиялар стандарттау мен нормалау 
әдістеріне көшті. XV ғасырдың аяғында шрифт-
тер шығаруда белгілі бір стандарттар пайда бол-
ды.  Кітап пен баспахана туралы қызықты де-
ректер қай елдің, қай халықтың болмасын оның 
мәдени деңгейі, сауаты кітаппен байланысты.

Кітаптарды жасап шығару мен түптеу үшін 
қолданылатын әдістер ХV ғасырдан бастап ХХ 
ғасырдың басына дейін түбегейлі өзгеріссіз 
жалғасты. 1900 ж. кітап принттері Иоганн 
Гутенбергтің кітап принтеріне көп ұқсас бол-
ды. Қазіргі уақытта кітаптарды басып шығаруға 
арналған қағаздарға шығарады. Әдеттегідей, 
кітап қағаздары ақ немесе ақ түсте емес қағаздар 
болып табылады. Кітап түріне байланысты 
қағаздың әртүрлі қасиеттері қолданылады: маши-
намен дайындалған жабынды қағаздар, ағашсыз 
жабылмаған қағаздар, қапталған ұсақ қағаздар 
және арнайы жұқа қағаздар. Бұл қарапайым қағаз 
маркалары. Бүгінгі таңда кітаптардың көпшілігі 
офсеттік литографиямен басылған (Vermeer L., 

2016). Кітапты үлкен тиражбен шығарған кезде 
офсетті басылыммен шығару тиімді болып та-
былады, егер кітаптың бір немесе екі данасын, 
сыйлық нұсқаларын жасауыңыз керек болса, 
онда кітапты жарыққа шығарудың сандық түрін 
таңдаймыз. Сандық әдіс кескіндердегі түстердің 
барлық гаммасын ойнатумен қатар, жоғары са-
паны ғана емес, сонымен қатар өнімнің қалыпты 
құнын қамтамасыз етеді. 

Офсеттік баспа – баспа қалыбындағы 
кескін алдымен аралық иілгіш резеңке тінді 
пластинаға, одан қағазға түсірілетін жазық бас-
па әдісі. Кескіннің осылайша жанама берілуі 
ағылшын тілінде «офсет» делінеді, ал баспа әдісі 
– офсеттік деп аталады.

Сандық басылыммен шығару – «сандық» 
жабдықты тікелей электронды файлдардан ба-
сып шығаратын және тікелей сия технологиясын 
қолданып баспа өнімдерін шығару.

Ян Чичольдтың айтуынша «Кітап дизайны 
бүгінде ұмыт болғанымен, жетілдірілмейтін 
әдістер мен ережелер ғасырлар бойы жасалған. 
Керемет кітаптар жасау үшін бұл ережелер қайта 
өркендеп, қолданылуы керек». Ричард Хэндель 
кітаптың дизайнын «Жұмбақ тақырып» деп си-
паттайды және мұның не екенін түсіну үшін 
контекстің қажеттілігін айтады. Кітап дизайнын 
жасаған кезде әртүрлі авторлар, графикалық ди-
зайнерлер, суретшілер мен редакторлар қатыса 
алады.

Материал мен әдістер

Мақалада шетелдік басылымдарда және 
ғаламторда жарияланған 25-тен асатын дерек-
көздерден тұратын ғалымдар мен баспа герлердің 
зерттеулері сарапталып, автордың жүргізген 
талдауына байланысты таңдап алынды. Осы 
библиографияның негізінде сұрыпталған, жүйе-
леніп іріктелген, теориялық ұстанымдар мен 
контент-сараптаудан өткен мәліметтер қоры 
қорытынды тұжырым жасауға қолданылды. 

Кітап дегеніміз – тараулар немесе бөліктер-
ден тұратын композициялық тұтастық.

Мектептер мен университеттер біркелкі 
мазмұны бар көптеген кітаптарға, оқулықтарға 
мұқтаж болды. Жыл сайын оқу әдебиеттеріне 
сұраныс артып, қолмен жазылған кітаптардың 
жетіспеушілігі И. Гутенбергтің кітап жасап 
шығару станогын ойлап табуына алып келді. 
Гутенберг кітап жасап шығару станогін ойлап 
тапқаннан кейін, оның баспаханасынан діни 
кітаптармен қатар, классикалық латын граммати-



Кітап басып шығару технологиясы мен кітап дизайнының дамуы

© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 142

касын оқытатын Донат оқу құралдары жарыққа 
шықты. Бұл оқу әдебиеттері баспа кітаптарының 
ішінде маңызды орынға ие болды. Өйткені XV 
ғасырда латын тілі ғылым тілі болды. 

Ежелгі баспа кітаптары қазіргі заманғы 
кітаптардан дизайнымен де, форматымен де 
ерекшеленді. Алғашқы басылып шыққан кітап-
тарда ежелгі қолжазбалардағыдай титулдық 
бет болмаған. Титулдық бет тек жүздеген және 
мыңдаған тиражбен басылатын кітаптарда ғана 
болған. Титулдық бет кітапты сатып алушыларға 
тартымды болу үшін жасалған.

Зерттеу тақырыбын талдауға сипаттау, 
бақылау және салыстыру сияқты эмпирикалық 
тәсілдермен қатар, құжаттарды сараптау, 
жүйелеу, шетелдік ғалымдардың еңбектері 
сүйенген теориялық аксиоматикалық тәсілдер 
қолданылды.

Әдебиетке шолу

Автордың мақаланы әзірлеy барысында 
таңдап алған ғылыми әдебиеттердің саны 19, 
оның 1-і шет тіліндегі жұмыс, 2-і отандық, 9-ы 
ресейлік жұмыстар және 7-і интернет ресурста-
ры. Кітап басып шығару өнері қызметін реттеyге 
қажетті маңызды мәселелер бойынша теориялық 
жағынан тұжырымдалған ғылыми жұмыстарды 
таңдаy бағыты дұрыс. Олардың ішінде, Vermeer 
L., Жақып Б.Ө., Козлова Е.Б., Варбанец Н.В., Не-
мировский Е.Л. және т.б. ғалымдар мен сарап-
шы мамандардың еңбектері мен зерттеyлерін 
атаyға болады. Е.Л. Немировский өз кітабында 
Гутенбергтің тек кітап жасап шығару станогін 
ойлап тапқанын жазған. Vermeer L. кітаптың 
дизайнымен қатар редакциялауды қалай жасау 
керектігі мен мұқабаның безендірілуі жайлы ай-
тылады.

Ал Е.Б. Козлова өз еңбегінде Иоганн 
Гутенбергтің өмір баянынан бастап кітапты 
жарыққа  шығару процестерін анық көрсеткен. 
Мысалы, Гутенбергтің өнертабысы тек мәтіндік 
ақпаратты шығаруға мүмкіндік берді. Оның 
кітаптарында иллюстрациялар болған жоқ, бірақ 
әдеби көркем шығармалармен діни кітаптарға 
иллюстрацияларды қолмен салатын болған.  
Е.Б. Козлова Гутенбергтің өнертабысын 3 ком-
понентке бөліп қарастырады:  

1) хат жазу процесі – бірдей әріптерді 
(литерлерді) жеткілікті мөлшерде шығару;

2) мәтінді теру процесі – бірнеше әріптерден 
тұратын немесе әріптерден жиналған мәтінді ба-
сып шығару;

3) басып шығару процесі – сияны басып 
шығару формасынан қағазға немесе басқа 
материалға беру арқылы кітаптың бірнеше тира-
жын жарыққа шығару.

Бұл мақалада қолданылған аyқымды ғылыми 
әдебиеттер мен жарияланымдарды сараптай 
келе, олар автордың гипотезаларын дәлелдеyге 
нақты және дұрыс таңдап алынған деп бағалай 
аламыз.

Негізгі бөлім. Талқылаy

Кітап басып шығару – баспа материалдарын 
кітапты жарыққа шығарудағы өндірістік процес-
тер кешені. Басып шығарудың материалдық-
техникалық негізі бұл түпнұсқаға ұқсас түрлі-
түсті кескін қалыптастырудан және осы суретті 
қабылдаушы бетке (мысалы, қағаз) беруден 
тұратын кітап басу процесі. Басып шығарудың 
жеке элементтерінің бірі литер (әріптерден 
құралған мәтін теру). Е.Л. Немировскийдің ай-
туы бойынша басып шығару термині кітаптың 
шығуы туралы мағына береді, ал бұл терминнің 
жаңаша аталуы полиграфия деп аталады деген.   

Кітапты шығарудың алғашқы тәжірибелерін 
1041–1048 жылдары қытайлық Бин Шен жасаған 
(Немировский Е.Л., 2000). Ал Европада кітап 
басу технологиясы XV ғасырда пайда болды. 
Иоганн Гутенберг кітапты жарыққа шығару ста-
ногын алғаш ойлап тапқан неміс өнертапқышы. 
Техникалық дағдылар Гутенбергте 1430 ж. 
Страсбургте айна жасап, өзінің өнертабысы бой-
ынша жұмыс бастаған кезде пайда болды (Вар-
банец Н.В, 1980).

Металлдан жасалған литерлер (әріптер) 
хаттың терең бейнесін жұмсақ металға тесіп, со-
дан кейін оған баспа қоспасын құю арқылы жаса-
лады. Хаттар жүйелі түрде кассалық ұяшықтарға 
орналастырылды. Өзі кітаптар мен брошюра-
ларды басып шығару үшін қолмен басу арқылы 
шығаратын баспа құрылды. Жинақтан басылып 
шыққан кітаптағы ою-өрнектің типография-
лық көшірмесін 1457 ж. неміс принтері  
П. Шёфер Майнц Псалтер деп аталатын беттер-
де жасаған. 1461 ж. типограф А. Пфистер Бам-
бергте ағаштан жасалған суреттермен кітаптар 
шығарды. Мәскеудегі алғашқы деп аталатын 
анонимді баспахана шамамен 1553 ж. пайда бол-
ды. 1564 ж. Мәскеуде И. Федоров пен П. Мстис-
лавец алғашқы орыс тілінде басылған «Апос-
тол» кітабын жарыққа шығарды. XV ғасырда 
ағаш кесумен қатар металлға тереңдетілген 
гравюра дамиды. Мұндай ою-өрнектерді 
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кітапта қолданудың алғашқы тәжірибесін 1475 
ж. Брюггенде ағылшын В.В. Кэкстон жасаған. 
Металл иллюстрацияларына және мәтінмен 
теру мәтініне алғаш рет 1477 жылы Флоренти-
на типографы Н. ди Лоренцо бір параққа басып 
шығарды. Гравитациялық басып шығарудың 
иллюстративті формаларын жасаудың әр түрлі 
тәсілдері бар: қайнату, жұмсақ лак, мезо-тинто, 
аквастинт және т.с.

Гутенбергке дейін де кітаптарды литерлер 
арқылы жасау ағаш көмегімен жасалынған. 
Мұнда қағаз өңделіп, боялғаннан кейін ағаш 
таяқшаларға салынған, қағазды жуу процесі 
күрделі және ұзақ уақытты алған. Неміс 
өнертапқышы өнертабысының негізгі идеясы 
мәтінді орта және ортағасырлық жазушылардың 
дәстүрінде қалыптасқан әдеттегідей төменгі 
және жоғарғы регистрдегі әріптер, тыныс 
белгілері, лигатуралар мен қысқартулар сияқты 
барлық жеке элементтерге бөлу болды (httр://
www.gutеnbеrg.dе/еrfіndung/іndеx.рhр).

Бұрын кәсіби зергер болып жұмыс істеген 
Гутенберг қолөнерші ретінде оқыған метал-
дар туралы білімдерін шебер қолданды. Ол 
бірінші болып қорғасын, қалайы және сурьма 
қорытпасынан түр жасады, бұл жоғары сапалы 
баспа кітаптарын шығаратын және басқа белгілі 
материалдарға қарағанда оны басу арқылы 
шығаруға әлдеқайда жақсы болатын ұзақ 
уақытқа ие болу үшін маңызды болды. Бірдей 
әріптерді көп мөлшерде қалай жасау керектігін 
және оларды қайта-қайта қалай қолдану 
керектігін ойластыру ең қиын міндеттердің 
бірі болды. Алдымен ол теруге қолайлы шрифт 
таңбаларын беруді үйренді: ол айнадағы дөңес 
әріптің үлгісін қатты металдан жасады – ол оны 
жұмсақ металға құйып, терең пішінді алды. 
Одан кейін бұл «матрицаны» балқытылған ме-
талмен толтырды, салқындағаннан кейін оған 
металл әріптер түсті. Әріптерді бір-бірінен 
бөліп алып, жаңа мәтінді теру үшін пайдалануға 
болады (1-сурет).

И.Федоров пен П.Мстиславец алғашқы орыс тілінде басылған «Апостол» кітабын жарыққа
шығарды. XV ғасырда ағаш кесумен қатар металлға тереңдетілген гравюра дамиды. Мұндай ою-
өрнектерді кітапта қолданудың алғашқы тәжірибесін 1475 ж. Брюггенде ағылшын В.В. Кэкстон 
жасаған. Металл иллюстрацияларына және мәтінмен теру мәтініне алғаш рет 1477 жылы 
Флорентина типографы Н. ди Лоренцо бір параққа басып шығарды. XVІ-XVІІІ ғасырларда.
Гравитациялық басып шығарудың иллюстративті формаларын жасаудың әр түрлі тәсілдері бар:
қайнату, жұмсақ лак, мезо-тинто, аквастинт және т.с.

Гутенбергке дейін де кітаптарды литерлер арқылы жасау ағаш көмегімен жасалынған. Мұнда
қағаз өңделіп, боялғаннан кейін ағаш таяқшаларға салынған, қағазды жуу процесі күрделі және 
ұзақ уақытты алған. Неміс өнертапқышы өнертабысының негізгі идеясы мәтінді орта және 
ортағасырлық жазушылардың дәстүрінде қалыптасқан әдеттегідей төменгі және жоғарғы 
регистрдегі әріптер, тыныс белгілері, лигатуралар мен қысқартулар сияқты барлық жеке 
элементтерге бөлу болды (httр://www.gutеnbеrg.dе/еrfіndung/іndеx.рhр).

Бұрын кәсіби зергер болып жұмыс істеген Гутенберг қолөнерші ретінде оқыған металдар
туралы білімдерін шебер қолданды. Ол бірінші болып қорғасын, қалайы және сурьма
қорытпасынан түр жасады, бұл жоғары сапалы баспа кітаптарын шығаратын және басқа белгілі 
материалдарға қарағанда оны басу арқылы шығаруға әлдеқайда жақсы болатын ұзақ уақытқа ие 
болу үшін маңызды болды. Бірдей әріптерді көп мөлшерде қалай жасау керектігін және оларды 
қайта-қайта қалай қолдану керектігін ойластыру ең қиын міндеттердің бірі болды. Алдымен ол
теруге қолайлы шрифт таңбаларын беруді үйренді: ол айнадағы дөңес әріптің үлгісін қатты
металдан жасады – ол оны жұмсақ металға құйып, терең пішінді алды. Одан кейін бұл 
«матрицаны» балқытылған металмен толтырды, салқындағаннан кейін оған металл әріптер түсті. 
Әріптерді бір-бірінен бөліп алып, жаңа мәтінді теру үшін пайдалануға болады (1-сурет).

1-сурет. Гутенбергтің кітапты жасап шығару станогына арнап жасаған металл әріптер
(Дереккөз: httрs://www.рsрrіnt.соm/rеsоurсеs/рrіntіng-рrеss/#tаblе-2)

Гутенбергке бұрын пайдаланылған су негізіндегі сияларға қарағанда берік болған мұнай 
негізіндегі сиялар енгізілген. Баспа материалы ретінде ол қағазды да, пергаментті де (жоғары 
сапалы пергамент) пайдаланды. 

Гутенберг әр баспаны бұрандалы баспа көмегімен жасады. Бірінші қолмен жасап шығаратын 
баспа өте қарапайым болды және баяу жұмыс істеді. Кіші форматтағы парақтар бір жағына күніне 
300 данамен шығарылды (2-сурет). Гутенберг өнертабысының тағы бір құрамдас бөлігі металл 
бетіне басып шығаруға арналған сиялардың құрамы болды: мыс, күкірт және қорғасын оның 
негізгі құрамдас бөліктеріне қосылды. Бір сөзбен айтқанда, И.Гутенберг бүкіл кітапты жасап
шығару процесін – сол кездің абсолютті инновациясын құрды.

Типографияның өнертабысының құрамдас бөліктерінің бірі кітаптың жасап
шығарылуындағы сиясының құрамы болды. Гутенберг кептіру майы мен күйе қоспасынан басып 
шығаратын сия жасады. Күңгірт – бұл қара пигмент. Пигменттер – бұл ерімейтін ұнтақтар. Олар
байланыстырғыш зығыр майына бөлініп, бояуға түс береді. Бүгінгі күні күйе сияны кітапты жасап 
шығару кезінде пигмент ретінде қолданылады. Өткен ғасырда, сияның басып шығару қасиеттерін 

1-сурет. Гутенбергтің кітапты жасап шығару станогына арнап жасаған металл әріптер
(Дереккөз: httрs://www.рsрrіnt.соm/rеsоurсеs/рrіntіng-рrеss/#tаblе-2)

Гутенбергке бұрын пайдаланылған су 
негізіндегі сияларға қарағанда берік болған 
мұнай негізіндегі сиялар енгізілген. Баспа ма-
териалы ретінде ол қағазды да, пергаментті де 
(жоғары сапалы пергамент) пайдаланды. 

Гутенберг әр баспаны бұрандалы бас-
па көмегімен жасады. Бірінші қолмен жасап 
шығаратын баспа өте қарапайым болды және 
баяу жұмыс істеді. Кіші форматтағы парақтар 
бір жағына күніне 300 данамен шығарылды 
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(2-сурет). Гутенберг өнертабысының тағы бір 
құрамдас бөлігі металл бетіне басып шығаруға 
арналған сиялардың құрамы болды: мыс, 
күкірт және қорғасын оның негізгі құрамдас 
бөліктеріне қосылды. Бір сөзбен айтқанда,  
И. Гутенберг бүкіл кітапты жасап шығару процесін 
– сол кездің абсолютті инновациясын құрды.

Типографияның өнертабысының құрам-
дас бөліктерінің бірі кітаптың жасап шыға-
рылуындағы сиясының құрамы болды. Гутен-
берг кептіру майы мен күйе қоспасынан басып 
шығаратын сия жасады. Күңгірт – бұл қара пиг-
мент. Пигменттер – бұл ерімейтін ұнтақтар. Олар 
байланыстырғыш зығыр майына бөлініп, бояуға 
түс береді. Бүгінгі күні күйе сияны кітапты жасап 
шығару кезінде пигмент ретінде қолданылады. 
Өткен ғасырда, сияның басып шығару қасиет-
терін жақсарту үшін – тұтқырлықты арттыру 
үшін неміс өнертапқышы оған бірнеше металл 
оксидтерін қосқаны көрсетілген. 

2-сурет. И. Гутенбергтің кітап жасап шығару станогы
(Дереккөз: httрs://kоtmао.ru/nаukа/ресhаtnyі-stаnоk-

gutеnbеrgа-іstоrіyа-knіgі-zhіzn-v-strаsburgе.html)

Гутенбергтің өмірі кезінде де Еуропаның 
көптеген елдерінде баспа құралдары қолданыла 
бастады. 1461 ж. Германияның Бамберг және 
Страсбург қалаларында баспаханалар пайда бол-
ды. Төрт жылдан кейін Гутенбергтің шәкірттері 
Италияда кітаптар шығара бастады. 1468 жылы 

кітап шығару Швейцарияда, 1469 ж. Нидерлан-
дыда, 1470 жылы Францияда, 1473 жылы Вен-
грияда және 1474 жылы қолданылды. – Испания-
да, 1476 жылы – Польшада, 1478 жылы – Чехия-
да, 1490 ж. – Түркияда. XV ғасырдың аяғында 
алғашқы славян кітабы жарық көрді, бұл 1491 
жылы Краковта болды.

50 жыл ішінде әр түрлі елдерде 1000-нан 
астам баспахана құрылды, олар жалпы тиражы 
10 миллион дана кітапты шығарды. Тәжірибелі 
баспашы бір күнде 2000-ға жуық параққа дейін 
шығара алатын болған.

Басылымның дизайнында шрифт үлгісі – 
гар нитура маңызды рөл атқарады. Автоматты 
терудің алғашқы жылдарында бұл үлгі жетіл-
дірілді. Жыл өткен сайын қаріптер ауқымы 
кеңейе түсті. Алғашқы неміс типографтары ди-
зайнында қолжазба әріптерін қайталайтын өткір 
бұрышты готикалық шрифттерді қолданды. Со-
дан кейін XVІ ғасырдың басында шрифт деп ата-
латын қаріп жасалды, оның әріптері таңқаларлық 
бұйралармен безендірілді. Бұл қаріп 1939 жылы 
Италияда қайтадан пайда болды. 1501 ж. Ита-
лияда қиғаш таңбамен жасалған шрифт жасал-
ды. Курсив ағылшын тілінде іtаlіс деп аталады, 
яғни «Итальяндық». Қазіргі уақытта «курсив» 
термині қаріптің стилін білдіреді, ал көптеген 
типтегі шрифттерде мұндай шрифт стилі бар 
(Е.Б. Козлова, 2008).

Гутенберг баспасөзінен шыққан алғашқы 
кітаптар латынның грамматикалық оқулықтары 
болды. Бірақ оның арманы Библияны жарыққа 
шығару еді. Киелі кітаптың алғашқы жинағын 
дайындауға шебер екі жылға жуық уақыт 
жұмсады. Кітап көлемі шамамен 1300 бет бол-
ды. Түпнұсқа «42 жолдан тұратын Киелі кітап» 
деп аталды, өйткені оның парағының өлшемі 42 
жолдан тұратын. 

1457 ж. Майнц қаласында үлкен форматтағы 
керемет Псалтер, типографтардың есімдері 
аталған алғашқы кітап жарық көрді. Бұл 
Гутенбергтің студенттері Иоганн Фуст пен Пи-
тер Шеффер, бірақ онда олардың мұғалімінің 
аты аталмайды. Сонымен бірге, бұрын шыққан 
басылымдарда типографтардың аты-жөні 
аталмаған, бірақ соған қарамастан жанама 
белгілермен ғалымдар оларды И. Гутенберг 
басып шығарған деп анықтады. Бұл, мыса-
лы, 42 жолдан тұратын Киелі кітап; кейбір 
зерттеушілер оны ең алғашқы баспа жұмысы 
деп санайды. Жанама белгілерге сәйкес, ол 
1455 жылдан басталады. Испанияның Бур-
гос қаласынан  табылған 42 жолдан тұратын 
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Інжілдің көшірмесі көрсетілген. Ондағы көп 
түсті ою қолмен жасалады (Е.Б. Козлова, 2008). 

Жалпы көлемі 1282 беттен тұратын екі 
томдық жұмыс 20 шақты қызметкердің көмегімен 
жасалды. Гутенберг осы Киелі кітапқа 290 түрлі 
сандарды келтірген. Түрлі-түсті инициалдар мен 
таңбаларды кейінірек сәулелендіру құралы мен 
рубрикатор енгізді.

3-сурет. 42 жолдан тұратын Киелі кітап
(Дереккөз: httрs://рrоtеstаntеdіgіtаl.соm/sосіеdаd/38693/

hасе-561-аnоs-gutеnbеrg-іmрrіmіо-еl-рrіmеr-lіbrо-lа-bіblіа)

Киелі кітап 180 данадан 150-і қағазға, ал 
қалған 30-ы аса бағалы пергаментте басылған. 
Бүгінгі күні 49 данасы бар, оның екеуі Гутен-
берг мұражайына тиесілі. Ол әлі күнге дейін 
әлемдегі ең әдемі баспа кітаптарының бірі бо-
лып саналатын осы Киелі кітаптың көмегімен 
«жазудың жаңа формасы» сол кездегі хейдей 
болған қолжазбаларға эстетикалық жағынан 
сәйкес келетіндігін дәлелдеді. «Жазудың жаңа 
формасы» өнерінің дамуы жазу әлеміне өзгеріс 
әкелді. Білімдер мен ғылыми білімдердің тара-
луы экономикалық прогреске ықпал етіп, қазіргі 
заманғы бағыттағы маңызды кезең болды (httр://
www.gutеnbеrg.dе/bіbеl/іndеx.рhр).

ХХ ғасырдың ортасы ғылым негізгі өндіруші 
күшке айналған кезде постиндустриалды қоғам 
дамуының басталуымен сипатталады. Техни-
ка мен компьютерлік технологияның дамуына 
байланысты баспаханаларда сандық түрлендіру 
технологиялары белсенді дами бастады, бұл по-
лиграфия саласындағы маңызды революциялық 
өзгерістер алып келді.

Басып шығаруда постиндустриалды қоғамға 
көшу кезеңін шартты түрде 1970 жылдармен 
байланыстыруға болады. Сол кезде графикалық 
ақпаратты цифрлық түрге айналдыру принципі 
құрылған үстел үсті баспа жүйесінің әртүрлі 
нұсқалары жасалып, қолданысқа енгізілді  

(В. Штоляков, 2013). 1980 жылы Rіso Kаdаku 
корпорациясы (Жапония) жедел басып шығару 
үшін экрандық цифрлық басып шығару машина-
ларының – ризографтардың немесе цифрлық 
көшірмелердің сериясын шығарды. Бұл маши-
наларда жұмыс матрицасын (экран формасы) 
дайындау процестері және басып шығарудың 
басталуы іс жүзінде біріктірілген, бұл шыны 
слайдқа түпнұсқаны орналастырғаннан кейін 16 
нүкте / мм 20 секундқа дейінгі алғашқы басып 
шығаруды алуға мүмкіндік береді (Кнабе Г.А., 
2007).

Бүгінгі таңда кітаптар өндірісінде офсеттік 
баспа, сандық басылым немесе литография тех-
нологиясы жиі қолданылады. Қазақстандағы 
біраз баспаханалар мен типографиялар Konіса 
Mіnoltа Жапон елінің кітап басып шығару ма-
шиналары мен принтерлерін қолданады. Konіса 
Mіnoltа компаниясының машиналарының 
кітап басудағы сапасын айтатын болсақ, ол 
жарықдиодты матрицаға негізделген жаңа 
экспозиция жүйесі басып шығарудың кере-
мет сапасына кепілдік береді. Мәтіндер мен 
фотосуреттердің екеуін де жоғары сапалы басып 
шығару 1200 нүкте / дюйм ажыратымдылығымен 
және 256 градацияны ойнатумен, растр түрін 
және баспа сызбасының түрін дұрыс таңдаумен, 
сонымен қатар Tone Сurve функциясы арқылы 
жартылай реңктердің дисплейін өзгерту 
мүмкіндігіне ие (4-сурет). Файлдарды басып 
шығаруға дайындаудың жетілдірілген жүйесі 
қара-ақ жүйеде басып шығару кезінде түрлі-
түсті құжаттардың көрінісін оңтайландыруға 
мүмкіндік беретін түсті мәліметтерді өңдеудің 
жаңа әдісін қамтиды (Розета Мус, Ойана Эррера и 
др., 2013). Bіzhub РRO сериясы үшін кітапты жа-
сап шығару сапасының бір компоненті – Konіса 
Mіnoltа Sіmіtrі тонері. Бұл бөлшектерді, мидто-
ны және жоғары тығыздықты толтыруды тамаша 
қамтамасыз етеді (httрs://luxe-рress.ru/equірment-
teсhnologіes/tsіfrovаjа-рeсhаtnаjа-mаshіnа-konіса-
mіnoltа-bіzhub-рro-105112001200р.html).

XV ғасырда кітап дизайнындағы ою-өрнек-
тер, иллюстраторларды және алтын жалатылған 
әріптерді суретшілер қолмен салған. Қазіргі 
уақытта кітап дизайнын безендіру компьютер-
де арнайы кітапты беттейтін бағдарламаларда 
жүзеге асады. Кітап дизайнын Adobe InDesign, 
PageMaker бағдарламаларында жасайды. Ал 
кітаптың мұқабасын CorelDraw, Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop программаларында жүзеге аса-
ды. ХV ғ. кітап жасаудың технологиясы енді 
дамып келе жатқан кезде, кітаптарға иллюстра-

https://luxe-press.ru/equipment-technologies/tsifrovaja-pechatnaja-mashina-konica-minolta-bizhub-pro-105112001200p.html
https://luxe-press.ru/equipment-technologies/tsifrovaja-pechatnaja-mashina-konica-minolta-bizhub-pro-105112001200p.html
https://luxe-press.ru/equipment-technologies/tsifrovaja-pechatnaja-mashina-konica-minolta-bizhub-pro-105112001200p.html
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цияларды қолмен салған. Қазіргі технологияның 
дамыған уақытында кітапқа ою-өрнектер мен 

иллюстрацияларды электронды түрде жасауға 
болады және бірдей өлшемде шығады.  

Кітап дизайнын жасаған кезде Шығыс және 
Европа елдері көбінесе ою-өрнектер қолданады. 
Кітапты беттеу кезіндегі ою-өрнектерге тал-
дау жасаған болатынбыз. Ою-өрнек көбінесе 
кітапта кіріспелер мен мәтіннің аяқталған 
кезінде қолданылады, сонымен қатар колонту-
тулда, фондарда және безендірілген бастапқы 
әріптерде кездеседі.

«Ою-өрнек» сөзі безендіруді білдіретін 
латынның oramentamentuni-нен шыққан. Ою-
өрнек бейнелеу өнерінің белгілі бір түрі ретінде 
осы ою-өрнекті жасаған адамдардың мәдение-
тінің табиғаты мен көркемдік ерекшеліктерін, 
сондай-ақ ою-өрнек пайда болған дәуірдің 
қандай-да бір дәрежесін көрсетеді (Ю. Андрей-
чук, 1998).

Ою-өрнектің ерекшеліктеріне тоқтала кетсек:
Біріншіден, әр ою жеке, әдетте қайталанатын 

мотивтерден тұрады. Мотив (өсімдік, фигура, 
сызықтардың белгілі бір тіркесімі) негізгі прин-
цип, көркемдік элемент, онсыз ешқандай ою-
өрнек болмайды. 

Екіншіден, ою-өрнек, белгілі бір объектінің 
жалпы дизайнында,  сәулеттік құрылымында, 
баспада, тоқымада, кескіндемелік суреттерден  
және станоктік графикадан айыр машылығы 
өздігінен болмайды, бірақ объектінің жалпы 
дизайнында, сәулеттік құры лымында, баспа, 
тоқыма және т.б. Ою-өрнектің ою-өрнек объек-
тісіне қатысты қызметі, бағыныңқы рөлі оның 
ерекше белгісі болып табылады.

Композициялық жағынан ою-өрнектерде 
келесі элементтер ерекшеленеді: орталық (ор-

таңғы екпін мотивтерін қосқанда), негізгі 
(өрнектің негізгі бөлігін құрайтын), бұрыштар 
(жақтауларда бұрыштарды құруға арналған) 
және сайып келгенде, соңғы элементтер.

Кітапты безендірудің құралы бола отырып, 
ою-өрнек оның мазмұнына қатысты бей-жай 
және енжар   болмауы керек. Оның міндеті    – 
оқырманға эмоционалды әсер ету, оқырманды 
кітаппен «таныстыру», оған белгілі бір көңіл-
күй қалыптастыру. 

– Мәтіннің басы мен соңын белгілейтін 
ою-өрнектер, аяқтамалар, жақтаулар, бастапқы 
әріптер және т.б., оларды біріктіріп, бөлшектеңіз, 
байланыстыруды, мұқабаларды, титулдық парақ-
тарды жандандырып, оларды көзге көркемдік 
жағынан жағымды етіп қана қоймай, сонымен 
қатар мағыналы етеді.

– Сәндік экрандар мәтіндегі бастапқы жолақ-
тарды безендіруге арналған: тараулар, бөліктер, 
бөлімдер және т.б. қолданылады.

– Ою-өрнектер жеке жұмыстардың, тарау-
лардың, бөліктердің, бөлімдердің және т.б. 
мәтінін аяқтайтын жолақтарда қолданылады.

– Сәндік жақтаулар мәтінді байланыстыруға, 
мұқабаға, мұқаба бетке және т.б.

– Ою-өрнектер кітап мұқабаларын және 
кітап тың басқа элементтерін безендіру үшін қол-
данылады.

– Бастапқы әріптер мәтіннің басында 
орналас тырылады (тараулар, бөлімдер, кітап 
бөліктері); және көбінесе мәтін арасындағы бай-
ланыс ретінде әрекет етеді. Бастапқы әріптерде, 
шрифт пен сәндік графика өте тығыз және 

жарықдиодты матрицаға негізделген жаңа экспозиция жүйесі басып шығарудың керемет сапасына
кепілдік береді. Мәтіндер мен фотосуреттердің екеуін де жоғары сапалы басып шығару 1200 нүкте 
/ дюйм ажыратымдылығымен және 256 градацияны ойнатумен, растр түрін және баспа
сызбасының түрін дұрыс таңдаумен, сонымен қатар Tone Сurve функциясы арқылы жартылай 
реңктердің дисплейін өзгерту мүмкіндігіне ие (4-сурет). Файлдарды басып шығаруға дайындаудың 
жетілдірілген жүйесі қара-ақ жүйеде басып шығару кезінде түрлі-түсті құжаттардың көрінісін 
оңтайландыруға мүмкіндік беретін түсті мәліметтерді өңдеудің жаңа әдісін қамтиды (Розета Мус, 
Ойана Эррера и др., 2013). Bіzhub РRO сериясы үшін кітапты жасап шығару сапасының бір
компоненті – Konіса Mіnoltа Sіmіtrі тонері. Бұл бөлшектерді, мидтоны және жоғары тығыздықты 
толтыруды тамаша қамтамасыз етеді (httрs://luxe-рress.ru/equірment-teсhnologіes/tsіfrovаjа-
рeсhаtnаjа-mаshіnа-konіса-mіnoltа-bіzhub-рro-105112001200р.html).

4-сурет. Konіса Mіnoltаның АссurіoРress С2070 кітап басып шығару машинасы

(Дереккөз: httрs://www.сoрyаrt.сom.рl/рroduсt/34/konіса-mіnoltа-bіzhub-рro-1051

XV ғасырда кітап дизайнындағы ою-өрнектер, иллюстраторларды және алтын жалатылған 
әріптерді суретшілер қолмен салған. Қазіргі уақытта кітап дизайнын безендіру компьютерде 
арнайы кітапты беттейтін бағдарламаларда жүзеге асады. Кітап дизайнын Adobe InDesign, 
PageMaker бағдарламаларында жасайды. Ал кітаптың мұқабасын CorelDraw, Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop программаларында жүзеге асады. ХV ғ. кітап жасаудың технологиясы енді дамып 
келе жатқан кезде, кітаптарға иллюстрацияларды қолмен салған. Қазіргі технологияның дамыған 
уақытында кітапқа ою-өрнектер мен иллюстрацияларды электронды түрде жасауға болады және 
бірдей өлшемде шығады.  

Кітап дизайнын жасаған кезде Шығыс және Европа елдері көбінесе ою-өрнектер қолданады. 
Кітапты беттеу кезіндегі ою-өрнектерге талдау жасаған болатынбыз. Ою-өрнек көбінесе кітапта 
кіріспелер мен мәтіннің аяқталған кезінде қолданылады, сонымен қатар колонтутулда, фондарда 
және безендірілген бастапқы әріптерде кездеседі.

«Ою-өрнек» сөзі безендіруді білдіретін латынның oramentamentuni-нен шыққан. Ою-өрнек 
бейнелеу өнерінің белгілі бір түрі ретінде осы ою-өрнекті жасаған адамдардың мәдениетінің 
табиғаты мен көркемдік ерекшеліктерін, сондай-ақ ою-өрнек пайда болған дәуірдің қандай-да бір 
дәрежесін көрсетеді (Ю. Андрейчук, 1998).

Ою-өрнектің ерекшеліктеріне тоқтала кетсек:
Біріншіден, әр ою жеке, әдетте қайталанатын мотивтерден тұрады. Мотив (өсімдік, фигура, 

сызықтардың белгілі бір тіркесімі) негізгі принцип, көркемдік элемент, онсыз ешқандай ою-өрнек 
болмайды. 

Екіншіден, ою-өрнек, кескіндемелік кескіндемеден немесе станоктік графикадан 
айырмашылығы, өздігінен болмайды, бірақ объектінің жалпы дизайнында, сәулеттік 
құрылымында, баспа, тоқыма және т.б. Ою-өрнектің ою-өрнек объектісіне қатысты қызметі, 
бағыныңқы рөлі оның ерекше белгісі болып табылады.

4-сурет. Konіса Mіnoltаның АссurіoРress С2070 кітап басып шығару машинасы
(Дереккөз: httрs://www.сoрyаrt.сom.рl/рroduсt/34/konіса-mіnoltа-bіzhub-рro-1051

https://www.copyart.com.pl/product/34/konica-minolta-bizhub-pro-1051
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тікелей байланысты. Кітап өрнегіне қойылатын 
маңызды талап тардың бірі – ою-өрнектер мен 
композицияны басылымның мазмұнына және 
оның мақсатына байланыстыру.

Сондықтан кітапта түрлі зергерлік 
бұйым дарды пайдалану, ең алдымен, жария-
ланымдардың түріне байланысты. Мұқабалар, 
аяқ тамалар, бас әріптер сияқты әшекейлер 
көркем кітаптардың басылымдарында кеңінен 
қолданылады. Кейбір оқу, ішінара ғылыми 
және басқа арнайы басылымдарда декорация-
лар олардың мәтінінің құжаттық сипатына 
қайшы келеді. Сондықтан, мұндай басылым-
дарда өрнектер мүлдем қолданылмайды неме-
се шектеулі қолданылады. Қалай болғанда да, 
өрнектер дизайнда шамадан тыс өзгеріс тудыр-
мауы керек.

Кітапта ою-өрнекті қолданудың барлық 
жағдайларында (тақырыпта, қарсы тақырыпта, 
фронтальді бөлікте, оқулықтарда, іске қосу, 
соңғы беттерде және т.б.), әдетте, қаріпті 
қабылдауға кедергі келтірмеу үшін оның 
бағынышты, екінші реттік мәні болуы керек. 
Кітаптағы ою-өрнек бөтен элемент ретінде 
қабылданбауы керек, бірақ басқа графикалық 
элементтермен (шрифт, иллюстрация) кітаптың 
тұтас бейнесін қалыптастыруға қатысатын жал-
пы кітап құрамының бөлігі ретінде қабылдануы 
керек.

Қорытынды, тұжырым

XV ғасырға дейін кітаптар саз балшықтарға, 
папирусқа жазылған. Бұл кезеңде кітаптарды 
көбінесе дін мұғалімдері жазған. Кітап қолмен 
жазылғандықтан, көп адамдарға жетіспейтін. 
Неміс өнертапқышы И. Гутенберг кітапты ба-
сып шығару станогін ойлап тапты. Гутенбергке 
дейінгі еуропалық баспа қолөнерінің ең керемет 
үлгілері – халықтық суреттер, олардың мазмұнын 
түсіндіретін бірнеше мәтін жолдары болған. 
Тақтаның сызбасыз барлық бөліктері кесу 
арқылы тереңдетіліп, сурет дөңес болды. Тақта 
бояумен жабылған, оның үстіне қағаз парағы 
қойылып, соңғысы ағаш немесе түйреуішпен 
сүртілген. Осылайша кітап басып шығару техни-
касы пайда болған. Осыдан кейін кітап дүкендері 
мен кітапханалар көбейе бастады. Бұл мақалада 
кітап шығарудың технологиялық дамуымен 
қатар жасалу жолдарын қарастырдық. 

Осындай техникалық құралдар мен ұйым-
дастырылған басып шығару процесінде кітап-
тарды қызықты мәтінмен көбейту туралы ойла-

натын ештеңе болмады, өйткені кесу және басып 
шығару жұмыстары өте ұзақ және қымбатқа 
түседі. Сонымен қатар: ағаш қаріп бірнеше рет 
өрнектен кейін тез тозады. Бірнеше көшірме 
жасағаннан кейін, тақтадағы мәтінді қиюдың 
қиын жұмысын қайтадан бастау керек болды.

Неміс өнертапқышы кітапты басып шығару 
станогін қалай жасады және бұл технологияның 
дамуы қазіргі уақытта өзгеріс алып келді ме? Гу-
тенберг латын алфавитінің кәдімгі әріптерінің 
айна бейнесі болған металдан дөңес әріптік 
литерлерді жасады. Литерлерден тұтас сызықтар 
мен парақтар теріліп, олар арнайы жақтаумен 
өтті. Литерлер бояумен жабылып, қағазға басып 
шығарылды, аз уақыт өткеннен кейін бояудың 
кебуі үшін қажет болатын болашақ кітаптың 
парағы дайын болды. Бұл іс шешілмеген және 
қиын болды, бірақ кітаптарды қолмен көшіруге 
қанша уақыт кететінімен салыстырғанда 
өнертапқыштың станогы ол кезде баспа матери-
алдарын бұрын-соңды болмаған жылдамдықта 
шығаруға мүмкіндік берді.

Гутенбергтің өнертабысы түбегейлі төңкеріс 
жасады, өйткені ол кез келген көлемдегі 
кітаптар шығару мәселесін шешіп, оларды ба-
сып шығару процесін бірнеше рет жеделдетті. 
Бұл өнертабыс басып шығару техникасын 
толығымен өзгертті және басып шығару 
процесінің құрылымын қалпына келтірді. Ол 
қарапайым басып шығарудың қолөнер бірлігін 
арнайы мамандандырылған жұмыс түрлеріне 
бөлді: қаріп жасау, теру және басып шығару. Ке-
ремет өнердің бірін жасаушының даңқы бүкіл 
өмірін алғашқы рет баспахана мен кітапты құру 
үшін жұмысты аяқтауға арнаған адамға тиесілі 
болуы керек.

Мүмкін, оның алдында типографияны 
болжаған және тіпті оның ауыр өнертапқыштық 
жолының бір бөлігін аяқтаған адамдар болған 
шығар. Өнертабыс дегеніміз – идея, еңбек және 
идеяны еңбек арқылы жүзеге асыру. Гутенберг 
өмірінде осы өнертапқыштық үштіктің барлық 
бөліктерін өткізді. Гутенберг шәкірттері Еуро-
пада қозғалмалы әріптермен басып шығаруды 
таратқан. Ол шынымен де бүкіл әлемде кітап 
басып шығару техникасын ең алғаш жасаған 
еуропалық болды. 

Бүгінгі таңда кітаптар өндірісінде офсеттік 
баспа, сандық басылым немесе литография техно-
логиясы жиі қолданылады. Қазақстандағы біраз 
баспаханалар мен типографиялар Konіса Mіnoltа 
Жапон елінің кітап басып шығару машиналары 
мен принтерлерін қолданады. Konіса Mіnoltа 
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компаниясының машиналарының кітап басудағы 
сапасын айтатын болсақ, ол жарықдиодты 
матрицаға негізделген жаңа экспозиция жүйесі 
басып шығарудың керемет сапасына кепілдік 
береді. Мәтіндер мен фотосуреттердің екеуін де 
жоғары сапалы басып шығару 1200 нүкте / дюйм 
ажыратымдылығымен және 256 градацияны ой-
натумен, растр түрін және баспа сызбасының 

түрін дұрыс таңдаумен, сонымен қатар Tone 
Сurve функциясы арқылы жартылай реңктердің 
дисплейін өзгерту мүмкіндігіне ие. ХХІ 
ғасырда кітап жасап шығару технологиясының 
қарқынды дамыған уақытында, біз сапалы 
кітаптарды жарыққа шығара аламыз және де са-
палы қағаздарды қолдану мен жасалу жолдары 
арқылы да жақсы өнімге қол жеткізуге болады.
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