
Қазақ спорт журналистикасы: кеше, бҥгін, ертең 

142 
 

отырып, қоршаған орта мен ӛзін қайта тану арқылы ӛзінің әлемдегі, 

қоғамдағы орны мен қоғам ҥшін пайдалы бір бӛлшегі екенін тҥсінеді. [6]   

Демек, ақпараттық коммуникация ҥстемдік ететін ортада азаматтық 

қоғамға тән сипаттардың туатыны тҥсінікті болады.  

Шынайы ақпаратпен қамтамасыз етілген ақпараттық қоғамды 

азаматтық қоғам деп айтуға болады. Азаматтық қоғам қҧбылысы «саяси 

ҥкіметке тәуелсіз жҧмыс істейтін және оған ықпал жасауға қабілетті 

әлеуметтік қатынастар мен институттар жиынтығы; дербес жеке адамдар 

мен әлеуметтік субъектілер қоғамдастығы. Қандай да болмасын қоғамдық 

мәні бар идеяларды қабылдау қашанда сҧхбатты, яғни сҧхбаттасушы 

жақтардың тҥрлі кӛзқарастарын және маңызды тепе-теңдігін білдіреді» 

[3,168-169] 

Еліміздегі білім жҥйесінің кемшін тҧстары кӛп. Жауапты орган осы 

кемшіліктерді жоюға ден қойып отрығаны да ӛтірік емес. Бірақ қалың 

бҧқара атқарылып жатқан қыруар жҧмыстан хабарсыз. Коммуникацияның 

маңызын жетік тҥсінетін дәуірде осы байланыс орнатудың тетіктерін 

қолданбау ҥлкен қателік. Осы ретте халық пен ӛзара байланыс орната 

алмауы, қажетті деңгейде тҥсіндірме жҧмыстарының жҥргізілмеуі – білім 

реформасын жоспардағыдай жҧмыс жасауына кедергі болуда. Халықты 

бҥгін серіктес деп қарастыру абзал. Заман ӛзгеруде, халық – азаматтық 

қоғам. Ал азаматтық қоғам деген алып кҥш иесі. Кҥн санап ӛз мҥмкіндігі 

мен әлеуетін жақсы тҥсіне бермек.  
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ЕРТАЙ Сағыныш Нҧртайқызы 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Журналистика және саясаттану факультеті, 

«Журналистика» мамандығының 1-курс магистранты 

 

Мақалада бҥгінгі ақпараттық қоғамдағы Интернеттің орны, жаңа 

медиа мен Интернет журналистиканың қалыптасуы және маңызы 

қаралады. 

 Интернеттің қарқынды дамуы тек журналистика саласына ғана емес, 

тҧтас әлеуметтік ӛмірімізге де әсерін тигізуде.    
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 Тҥйін сӛздер: жаңа медиа, Интернет журналистика, жаңа 

технология, интеграция, сандық код, интерактивтілік, веб-сайттар.  

Ақпарат ағыны жарық жылдамдығынан да тез таралатын бҥгінгі 

заманның бізге қоятын басты талабы – мобильді болу. Егер сіз жаңа 

ақпаратпен қаныққан болсаңыз, келесі кҥні оның еш маңызы болмай қалуы 

бек мҥмкін. Себебі, оны әлемдегі барлық жан оқып ҥлгерді, танып білді. 

Ендігі кезекте, ол дҥниемен ешкімді де қызықтыра алмайсыз. 

Коммуникация жазудың пайда болуы негізінде қалыптасты десек, 

осы жолдағы еш баламасыз, таңғажайып қҧбылыс – Интернет. Тек ХХ 

ғасырдың ғана емес, адамзат тарихындағы басты жемістің бірі екені 

даусыз. Интернеттің ӛмірімізге сіңіп кеткені соншалық, тіпті онсыз 

кҥнімізді елестете алмайтын деңгейге жеттік. Кӛзімізді тырнап ашқаннан 

әлеуметтік желіні бір ақтарып шығып, кҥллі әлемге қайырлы тҥн тілеп 

қана кӛз ілетініміз жасырын емес. Әлбетте, адам баласы заман талабына 

сай болуға, жаңа технологияларды қауқары жеткенше меңгеруге талпынып 

келеді. Қазақ қоғамында «ғаламтор» деген атауға ие болған Интернет 

дәстҥрлі журналистиканы ығыстырады деген ой бір кездері ешкімнің де 

ойына кіріп-шықпады. Есесіне, бҧл БАҚ-тың ықпалын арттырып, «жаңа 

медиа» атты қҧбылыстың орын алуына жол ашты.  

Жаңа медиа дегенде алдымен ойға не оралады? Әрине, жаңа 

технологиялар. Демек, бҧл – ақпараттың жаңа коммуникациялық қҧралдар 

мен Интернеттің интерактивті қызметтері арқылы таралуы. Жаңа медианы 

ҥш тҥрлі ҧғыммен тҥсіндіруге болады: сандық код, интерактивтілік және 

интеграция. Яғни, дәстҥрлі журналистика – телевизия, радио, баспасӛз 

болашақта бір ғана контенттің тҥрлі берілу тәсілі ғана болып қалуы да 

ғажап емес.  

Аталған интерактивтіліктің негізінде ӛнімді ӛндіруші мен 

қолданушы арасындағы шекара да, ақпарат кеңістігінің шекарасы да 

жойылады. Басқаша айтқанда, әрбір қолданушы қажетті ақпаратты қалауы 

бойынша таңдай алады, тіпті ӛзгертуге де мҥмкіндігі бар.  

Бҥгінде қазақ қоғамы Интернеттің де тҧрақты қолданушысы. 

Сондай-ақ, елімізде ақпараттық технологияларды меңгеру мен 

интернеттендіру жҧмыстары қарқынды жҥріп жатыр. Жоспар бойынша, 

2020 жылға дейін компьютерлік сауаттылық деңгейі 80%-ға кӛтеріліп, 

Интернет желісін қолданушылардың саны 75%-ды қҧрауы керек. Ал БАҚ 

100% электронды тҥрге ауысуы қажет деген меже қойылған [1]. Сол 

себепті, интернет журналистика әлі де шарықтау шегіне жеткен жоқ.  

Бҥгінгі таңда қарқынды дамып келе жатқан жаңа медиа тҥрі – 

интернет журналистика. Елімізде жеке сайт ашып, блог жҥргізетіндер саны 

кҥн сайын артуда. Олар ӛздерінің тың идеяларымен, қызықты контентімен 

оқырман жинаудың тәсілдерін де меңгерген. Олай дейтініміз, кӛпшілікке 

танымал, оқырмандар саны кӛп блогшының жариялаған бір жазбасы елді 

елең еткізеді. Интернет журналистиканың басты ерекшелігі де, 

артықшылығы да осында: жылдам, қысқа әрі тҥсінікті.Осы тҧста мерзімді 
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басылымдардың рӛлі бәсеңдеп, тіпті маңыздылығын жоғалтатындай 

кӛрінеді. Бҥгінгі таңда баршамызды алаңдататыны да осы.  

Бҥгінде БАҚ ӛкілдерінің барлығы интернет нҧсқасының, яғни веб-

парақшасының болуына ҥлкен мән беріп отыр. Барлық отандық 

телеарналардың, радиостанциялардың, газет-журналдардың да веб-сайты 

бар. Оның тиімді тҧстары шаш етектен. Бір мезетте бірнеше нҧсқада мәтін, 

графика, дыбыс негізіндегі материалдар ӛте тиімді болып келеді. Мҧның 

ӛзі кейінгі кездері қолданысқа еніп жҥрген «трансмедиаға» жол ашуда. 

Интернеттің арқасында қазақтілді контенттің пайда болып, дамып келе 

жатқандығы, кӛпшілікке кең таралып, қолжетімді болуы, 

қолданушылармен тікелей байланыс жасауға мҥмкіндік беріп отырғаны – 

жаңа медианың ең ҧтымды тҧсы деп атап ӛткен жӛн. Сайттарды ашып 

қарайтын болсақ, интерфейстің тартымдылығы, іздеу жҥйесінің 

ыңғайлылығы, оқырмандардың ӛз ойын білдіріп, пікір алмасуы, онлайн 

тілдесу секілді мҥмкіндіктердің пайда болғаны да адамдардың қоғамдық 

ӛмірге араласуына жол ашты.  

Сонымен қатар, «Abai.kz»,  «Massaget.kz»,  «baq.kz» секілді 

сайттардың қарқынды жҧмысы кӛңіл қуантады. Мәселен, «kitap.kz» 

сайтында қҧнды туындылардың кӛпшілігін ӛзіңізге ыңғайлы нҧсқада 

пайдалануға болады. Онлайн тҥрде толық еңбекті оқып шығуға немесе 

аудионҧсқасын тыңдауға мҥмкіндік бар. Бҧл бҥгінгі уақыт тапшылығының 

зардабын шегіп жҥрген заманауи адамдар ҥшін таптырмас қҧрал екені 

даусыз. 

Дегенмен, бҧл салада да сыни пікірлер жоқ емес. Мамандар еліміздің 

интернет журналистикасы әлі де жаңа медиа стандарттарына сәйкес емес 

дейді. Шетелдік «New York Тіmes», «Washіngton Post» секілді 

басылымдардың онлайн нҧсқаларына қызыға қарайды. Алайда, әдеттегідей 

еліктейміз деп, сапасыз мәтін, тексерілмеген ақпарат пен сауатсыздыққа 

аяқ басып кетпегеніміз жӛн.  

Америкалық әлеуметтанушы Элвин Тоффлер ӛзінің 1980 жылы 

жарық кӛрген «Ҥшінші толқын» («Третья волна») атты еңбегінде «Жаңа 

экономиканың негізгі шикізаты – ақпарат» деп жазған. Оның айтуынша, 

2025 жылға қарай толықтай постиндустриалды немесе ақпараттық қоғам 

орнайды [2]. 

Заман талабына сай жаңа медианы біз де қабылдадық, батыл 

қадамдар жасап, әлемдік ҥрдіске біз де ілесуге тырмысып жатырмыз. 

Бастысы, ҧлттық болмысымызға лайықтап, жан-жақты сараланған, сапалы 

ӛнім дайындауымыз қажет. Қандай реформа жҥргізілсе де, 

журналистиканың кӛпшілік алдындағы міндеті мен мақсаты еш 

ӛзгермейді. 

 

 

Әдебиеттер: 

1. www.adilet.zan.kz 
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2. Тоффлер Э. Третья волна //М.: ООО "Фирма "Издатетьство ACT", 

2004,  

 

 

 

«МЯГКАЯ СИЛА» КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СТРАНОВОГО 

ИМИДЖА КАЗАХСТАНА 

 

БАБАЖАНОВА Дина Маратовна 
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Специальность: «Связь с общественностью, 

магистранты 

 

Аннотация: На сегодняшний день становится, очевидно, глобальная 

трансформация международного политического процесса к 

интенсификации межгосударственных отношений в контексте применения 

«мягкой силы». Однако можно наблюдать различные индивидуальные для 

каждой страны процессы формирования институтов, обеспечивающих 

государственную политику в области реализации данного направления. 

В данной статье автор выделяет различные приемы применения 

«мягкой силы» Казахстана, как основного фактора в формировании 

политической ситуации в современном мире. Также анализ и оценка 

преимуществ и недостатков проводимой Республикой Казахстан политики 

«мягкой силы» как формирование странового брендинга и работу над 

положительным имиджем показывают возрастающую роль гибких 

факторов и усиления влияния «мягких» инструментов воздействия 

находясь в системе международных отношений. 

Ключевые слова: «мягкая сила», имидж Казахстана, внешняя 

политика, публичная дипломатия. 

В настоящее время на пороге глобализации, информатизации и 

массовых коммуникаций происходит трансформация международной 

политики, перемещение центров силы, за которыми следует изменение 

институциональных основ взаимодействия между правительствами и 

гражданским сообществом разных стран. Изменения происходят 

посредством влияния технологического развития и формирования 

глобального информационного общества. В дополнение к традиционным 

методам дипломатии стали появляться новые формы, включая медийную 

(DigitalDiplomacy) и публичную (PublicDiplomacy). 

Казахстан на международной арене  позиционируется себя 

стабильное, динамично развивающее государство центрально-азиатского 

региона, выбравшее безъядерный статус. Внешнеполитический курс 

Казахстана ориентирован на многовекторную политику. Многосторонняя 

политика была призвана обозначать независимую и свободную в своем 

выборе внешнюю среду молодого государства. За многовекторностью 

кроется балансирование между различными геополитическими центрами 
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