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«Қай ҧлттың баспасӛзі мықты болса, сол ҧлттың ӛзі де мықты» [1,320], - деген 

А.Байтҧрсыновтың пікірі бҥгінгі кҥннің де ақиқаты. Қазақстанның мемлекеттігінің басты 
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тірегі «ҧлт» болса, айқындайтын, бҧқаралық сананы жетілдіріп, қоғамдық пікір 
қалыптастыратын қҧрал – бҧқаралық ақпарат және коммуникация жолдары саналады. Шын 
мәнінде, ең алдымен, ҧлттық қҧндылықтар – мемлекет пен ҧлттың жолсерік жҧлдызындай 
кӛпқырлы ҧғым. Келесіден, бҧл бҧқаралық қҧбылыс әрі ол дербестік ҧғымына қарағанда 
ӛзіндік қағидалары бар кӛпшілік қҧбылыс саналады.  

Баспасӛз жанрлары туралы сӛз болғанда, ең алдымен, жанр дегеніміз не, оның міндеті 

қандай деген сҧрақтарды анықтап алу керек. «Жанр дегеніміз – белгілі бір газет, журнал 
материалдарының, радио, телевизия хабарының кӛріну, ӛмір сҥру формасы. Нақты болмыс-

қҧбылысты жазып, суреттеп айтып берудің, оқиға, фактілерді кӛрсетудің ғылым белгілеген, 

жҧрт таныған кескін-пішіні болады және ол «жанр» деп аталады. «Жанр» сӛзі бізге француз 
тілінен енген, «genre» – орыс тіліне аударғанда, «тҥр» деген мағынаны білдіреді [2,20]. 

Қарапайым тҥсінікте жанр – тҥрлі оқиғаның, қҧбылыстың, шынайы ӛмірдің тҥрлі 
жақтарының айырықша бейнесі жазушының, суретшінің, публицистің шығармашылық 

қҧралы. О.С. Ахманова жанрды: «Жағдайдың нақтылы шарттарына байланысты жҧмсауды 
мақсат еткен қолданыс тілінің тҥрі» [3,25], - деп кӛрсетеді. Жанрды таңдау нақты бір 

стильдегі немесе оның шағын тҥріндегі сӛйлеу субьектісі арқылы іске асырылады. Мәтінде 
қамтылатын мазмҧн сол сӛйлеу субьектісі арқылы таңдалатын жанр тҥрінің заңдары 

бойынша сҧрыпталады. Сол себептен де әрбір функционалдық стильде жазылған мәтін 

белгілі бір жанрлық тҥрлердің қалыптасу, я болмаса қолданылу дәстҥрінің тарихын 
кӛрсетеді, сонымен бірге адам қызметінің сол саладағы жағдаяттарға байланысты тілдік 

тҧлғалардың жҧмсалу, бекітілу сапасын анықтайды. Осы тҧрғыдан келгенде, әрбір 
жанрлық тҥрге белгілі бір нақты қҧрылым, алдын-ала айқындалып қойған ӛзіндік қасиеттер 

тән болып келеді.  
«… Жанр дегеніміз – дамып отыратын тҥсінік. Кешегі жанр бҥгінгіден басқаша 

болып еді, ал ертеңгі кҥнгі оның сҧлбасы тағы да ӛзгеше кӛрінуі мҥмкін» [4,30], - дейді М. 
Барманқҧлов. Публицистиканың тҥрлік келбетінің ҥнемі ӛзгерісте болатынына осы пікір 
дәлел. Материалды даярлау кезінде әрекеттегі кӛріністі кӛрермен кӛз алдына келтіру ҥшін 
журналист сан алуан әдіс-тәсілдерді пайдаланады. Олар: рациональды-теоретикалық, 
кӛркем-публицистикалық әлде тҥсінік пен бейненің бірлігі болып табылады. Осы ӛзгерісті 
алуан жанрдың газеттен радиоға және теледидарға ӛткен кезең, уақыт аралығымен 
байланыстыра қарау қажет деген пікірге тоқталуға болады. 
 

Сҧхбат – ақпаратты дерек кӛзінің аузынан тікелей еститін болғандықтан, бҧл ӛте 
қҧнды жанр болып есептелінеді. Ақпараттық жауапкершілік те сҧхбат берушінің 
мойнында. Сҧхбат алдында әңгімелесушінің аты-жӛні, қызметі, сҧхбаттың жҥргізілген 
уақыты мен кҥні, ӛткізілген орны толығымен таспаға (диск, диктафон) жазылуы тиіс. Тағы 
бір мәселе: сҧхбат авторлық қҧқық нысаны болып табылады: оны екі автор – журналист 
пен сҧхбат беруші жасайды. Әрине, сҧхбат алдында оны жариялау және әрі қарай 
пайдалану тәртіптері толық келісілуі қажет.  

Сараптамалық сҧхбат – екеуара әңгіме немесе тілші мен белгілі бір саясаткердің 
арасындағы сҧхбатты да сараптамалық жанрларға жатқызып келеміз. Сҧхбатта да 
сараптаманың ӛзегі секілді әңгіменің ӛзегі болады. Ол болып жатқан оқиғаға орай, сол 
оқиғаға қатысы бар адамдардың пікірі немесе мәңгілік тақырыптарға ҥнемі ҥн қатып жҥрген 
саясаткермен, маманмен әңгіме тҥрінде ӛрбиді. Сҧхбаттың кӛлемі де әрқалай. Сарапқа 
салынып отырған тақырыпқа орай, егер шҧғыл сҧхбат болса, 50-100 жол аралығында болуы 
да мҥмкін. Алайда, маманның осы мәселеге қатысты пікірінің сӛлін ғана сығып беру қажет. 
Кӛптеген мерзімді басылымдар мазмҧны терең сҧхбатымен ҧтуға тырысады. Бҧл сҧхбаты 

берушінің де, сҧхбат алушының да мәселеге деген кӛзқарасын, ҧстанымын 
айқындайтындықтан да болар, сҧхбат беруші де, алушы да әңгімеге ӛте-мӛте тыңғылықты 
дайындықпен келуге тырысады. Ол ҥшін журналист сҧхбаттасы туралы алдын-ала 
мәліметтер жинап, оның бір кездері айтқан әңгімелері мен пікірлерін кӛлденең тарта отырып, 
сҧхбат берушіні жаңылдыруға дейін барады. Бҧл тілшінің алымдылығына қатысты шаруа. 

 
 
29 



1980-ші жылдары сҧхбат жанры мен репортаж кең қолданылды. Сҧхбаттың диалог 
тҥріне қоса, сҧхбат-монолог, сҧхбат-хабар, сҧхбат-суреттеме, сҧхбат-пікір, сҧхбаттың 
сҧрақ-жауап тҥрі, дӛңгелек стӛл басындағы әңгіме, баспасӛз конференциясы сияқты бірнеше 
жаңа тҥрлері қолданысқа енді. Кеңестік дәуірдің барлық кезендерінде де заметка, 
корреспонденция, есеп, бас мақала, рецензия, шолу, баспасӛзге шолу, мақала жанрлары 
баспасӛз бетінен тҥскен жоқ. Мҧның бәрі де дәуір мазмҧны - сол дәуірдің ӛзіне тән тҥрді 
қажетсінетіндігінің айқын кӛрінісі.  

Уақыттың ӛзі сҧхбат жанрының ӛміршеңдігін дәлелдеп отыр. Бҧл тек біздің елімізде 
ғана емес, ӛзгелерде де солай. Кезінде осы жанрдың ӛз деңгейінде кӛрінбеуінен танымал 
тҧлғалардың, зиялы қауым ӛкілдерінің жан дҥниесіне терең ҥңіле алмадық. Әйтпесе, 
кеңестік кезеңде мәдениетіміз бен ӛнеріміз, әдебиетіміз кемелдену дәуірін бастан кешті. Осы 
салаларда қайталанбас біртуар тҧлғалар қалыптасты. Сол адамдармен бҥгінгідей сҧхбат 
жҥргізгенде қаншама ғаламат дҥниелер баспасӛз бетінде тарих боп қатталар еді. Сҧхбаттың 
кӛп шығуының тағы бір себебі, қазақ табиғатынан әңгімешіл халық. Сҧхбат – керек жанр. 
Сҧхбат жанрының оқ бойы озық тҧруы заңдылық.  

Қазақ журналистикасындағы сҧхбат жанрының басы қарапайым шҥйіркелесу, 
кҥнделікті кҥйбең тіршілікті екеуара сӛз етуден, ел тіршілігі жайлы әңгіме-дҥкен қҧрудан 
басталады. Ҧлттық баба-журналистиканың даму тенденциясына кӛз жҥгіртер болсақ, сӛз 
сӛзді жетілдіріп, пікір пікірді қоюландырып, кӛркем ойға, жарыспалы поэзиялық мәтінге 
дейін жеткен. Қазақ ауыз әдебиетінің биік шыңы болып табылатын мәдени полемикалық 
сарындағы ақындар айтысы поэтикалық диалогпен кемелденген.  

Сҧхбат дегеніміз – диалог. Осы пішінді ӛз ғылыми еңбектерінде Платон да, Әл-
Фараби де ҧтымды пайдаланған, жаңалықты, ғылыми ізденісті насихаттаудың аса қолайлы 
әдіс диалог деп білген.  

Кеңестік журналистика теориясында сҧхбат-монолог, сҧхбат- мазмҧндама туралы 
талай-талай беделді авторлардың байламы бар. Бірақ, біз сҧхбат деп аталған жанрдың осы 
екі тҥріне абайлай қараймыз. Ӛйткені журналистиканың қаламынан шыққан материал 
басылым беттерінен толық қанды дайын ӛкім ретінде кӛрінуге тиіс және ол ӛнімді кӛпшілік 
аудитория тҧтынатыны мейлінше ескерілген жӛн. Ал сол жҧртшылыққа «сҧхбат-монолог» 
пен «сҧхбат-мазмҧндама» деген атпен жеткен жарияланымдар жанрдың бар болмыс-
бітімін, табиғи ерекшеліктерін сақтай жете ме әлде тек профессионалға мәлім астыртын 
сипаттарымен ғана бағалана ма? Біздіңше, жанрлық қасиеттер ниеттен, шарттық емес, 
басылым бетіне шыққан, жанрлық белгілері айқын дайын ӛнім тҥрінен кӛрінуі тиіс [5,45].  

Журналистиканың жанрлар жҥйесіндегі барлық жанрлар топтасқан ҥш тобы бар. 
Олар: ақпараттық, талдамалы және кӛркем-публицистикалық жанрлар. Дәстҥрлі тҥрде 
интервьюді ақпараттық жанрлар тобына жатқызады. Сондықтан біз, оны ақпараттық жанр 
тҥрінде қарастырамыз. Талдамалы жанрлар тобын ӛз ішіне топтастырған сҧхбаттың 
портреттік және проблемалық тҥрлері бар. Газеттік сҧхбаттың ақпараттық және талдамалы 
болып бӛлінетінін ескеруіміз қажет.  

Біз сҧхбаттың біржақты емес екеніне кӛз жеткіздік. Ол ӛз ішінде әртҥрлі болып 
бӛлінеді. Бір уақытта ақпараттық та, талдамалық та жанрлар тобына жататын сҧхбаттың 
орны журналистика жанрлары жҥйесінде ӛте зор. Сҧхбат қазіргі кезде журналистер 
арасында кең тараған және кӛп қолданылатын жанр.  

Кҥрделі жҥйенің қҧрамы ретінде сҧхбат қолданылу жиілігімен, орындалу 
техникасымен осы жҥйедегі жоғары позициялардың бірін иемденеді. Қазіргі заманауи 
әлемдегі адамдар алатын ақпараттар ағыны жылдам, сондықтан қазіргі журналистика заман 
талабына сай оқырман, кӛрермен және тыңдарманға ақпарат берерде оны терең талдап, 
сараптама жасауға емес, нақты ақпарат беруге ҧмтылады. Осыған орай, журналистер 
арасында кеңінен қолданылатын жанр, ешқандай себеп-салдарлық байланыстарды 
қамтымаған, тыңдарманға қажет нақты ақпаратты беруді мақсат тҧтқан, ақпараттық жанрға 
айналды. 

 
 
30 



Сҧхбат - газеттегі сҧхбат қҧрамында кӛп кездесетін субьективтілік болғанына 

қарамастан, ақпарат алушыларға қажет материалды біріншілерден алуға жағдай жасайды. 

Аталған субьектизм журналистің алған ақпаратын интервьюге айналдырып, қағаз бетіне 

кӛшірген кезінде ӛз елекгінен ӛткізуге мҥмкіндік береді. Сонымен, газет бетіндегі интервьюер 

мен сҧхбат берушінің сҧрақ-жауап тҥріндегі әңгімесі оның тҥпнҧсқасы емес. Бҧл журналист 

пен сҧхбат берушінің сол әңгімесі, бірақ сҧхбат алушы біраз ӛзгеріс енгізеді.  
Алайда, атап кеткендей бҧл ерекшелік кӛбіне журналистің тыңдаған дҥниесін 

оқырман оқитын газет сҧхбатына тән, ал аудитория ақпаратты тікелей тыңдап және кӛре 
алатын радио мен теледидар сҧхбатына кӛбіне жат болып келеді. Соңғы жағдайда, 
ақпаратты тыңдарман ақпаратты ӛзгеріс енгізетін сҧхбат алушымен қатар тікелей сҧхбат 
берушіден тыңдап, кӛреді. Мҧндай жағдайда, сҧхбат беруші адам тікелей қатысып, оны ӛз 
санасынан ӛткізетіндіктен белгілі деңгейде оқиғаға қатысушы болады. Бҧл жерде ақпаратты 
оқырман, кӛкермен, тыңдарман тыңдап, кӛргенін ӛз дҥниетанымына, ӛмірге кӛзқарасына 
сәйкес қабылдайды.  

Сҧхбат - кӛп қырлы жанр. Бҧл сҧхбаттың ақпараттық жанрға да, талдамалы жанрға 
да қатыстылығын дәлелдейді. Сҧхбат ӛзіндік жеңілдігіне қарамастан, белгілі бір стратегия 
мен тактикаға бағынуды талап ететін, кҥрделі жанр. Сҧхбат біздің кӛзқарасымыз бойынша 
ғана жеңіл, себебі, ақпарат алудың кӛзі ғана болып кӛрінеді.  

Сҧхбат әртҥрлі болады. Жанр ретінде сҧхбат: хабарлама (әңгіменің маңызды 
тҧстары алынып, жауаптар қысқа беріледі), сҧхбат – диалог (әңгіменің толық мәтіні), 
сҧхбат – суреттеме (әңгіме мазмҧнынан ӛзге оның қандай жағдайларда алынғаны, сипаты 
беріледі), сҧхбат – пікір (оқиғаға, қҧбылысқа, фактіге тҥсіндірме), бҧқаралық сҧхбат 
(баспасӛз конференцияларынан, брифингілерден беріледі) болып бӛлінеді.  

Сҧхбат – публицистикалық жанр, журналистің бір немесе бірнеше тҧлғамен әңгімесі. 
Егер сӛздердің семантикасына назар аударатын болсақ, «inter» – ӛзара қатынастағы бағыттас 
деген мағынаны берсе, «view» сӛзінің мағынасы – «кӛзқарас», «пікір» дегенді білдіреді. 
Демек, сҧхбат – кӛзқарас, факті, ақпарат алмасу. Жанрлардың қҧрылуы кезінде, яғни белгілі 
бір жанрға жатқызу ҥшін публикациялардың болашақ сипат алуымен жанр аттарын айыра 
білу керек. Публикациялардың әлі де жанрлық анықтама алмаған жаңа тобының қатаң 
принципиальдық негізі жоқ және белгілі заңдылыққа сҥйенбейді.  

Кей кезде атау жанрға ат беруші жанр қҧрылушы бір факторда субьектінің назары 
бір оқиғаға баса назар аударылуы негізінде беріледі. Сҧхбатты журналистиканың бір жанры 
деп қарастырмас бҧрын алдымен оның даму тарихына тоқталған жӛн. Журналистикадағы 
кез келген жанрдың даму ҥрдісі негізінен техникалық дамумен радио мен телевиденияның 
пайда болуы және таралуымен тығыз байланысты. Сондықтан да біз сҧхбаттың даму 
тарихын техникалық даму ҥрдісімен тығыз байланыста екені даусыз.  

Жалпы БАҚ-тағы сҧхбат тҥрлері берілу нысаны жағынан ӛрістеп келеді. Оның 
―Дӛңгелек ҥстел басындағы әңгіме‖, ―Телефон арқылы әңгіме‖, ―Сҧхбат-телефон‖, 
―Кӛкейкесті сҧхбат‖, ―Бҥгінгі кҥн тақырыбына сҧхбат‖, ―Ӛзекті сҧхбат ‖, т.б. деп 
аталып жҥрген сҧхбаттарды жанрдың жеке тҥрі емес, баспасӛздегі берілу әдістері, 
нысандары екені даусыз.  
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