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ЖАҢА МЕДИА
НОВЫЕ МЕДИА / NEW MEDIA

ҒТАМР 19.31.09

А.Б. Әлімжанова1, Н.Е. Исабек2

әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
(Е-mail: 1aikerim.alimzhan@gmail.com, 2nurdaulet.issabek@gmail.com)

Мультимедиалық мәтін трансформациясы
Аңдатпа. Мақалада қазіргі интеграциялық тенденциялар жүйесіндегі БАҚ-тағы мультимедиалық мәтіннің дамуына сараптама жасалады. Мультимедиалық мәтіннің ерекшеліктері мен
заманауи коммуникативті үрдіске сипаттама беріледі. Ақпаратты тасымалдаушы арналардың өзгерістері мен контенттің функционалды қызметінің трансформациялануы жан-жақты қарастырылады. Ақпаратты таратушы мен қабылдаушы арасындағы байланыстар нақты мысалдар негізінде
талданады. SEO қызметінің медиа мәтінге тигізетін әсері, сондай-ақ коммуникативтік актінің өзегі
екендігі анықталады. Мультимедиалық журналистикадағы медиа мәтіннің алдағы уақытта даму
стратегиялары сарапталды.
Түйін сөздер: мультимедиалық журналистика, жаңа технологиялар, мультимедиалық мәтін,
визуализация, статистика, веб медиа.

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-7174-2019-126-1-39-44
Кіріспе. Бүгінгі заманалы медиакеңістіктегі бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі қызметі – жылдамдық, мобильділік, универсалдылық, интерактивтілік, мультимедиалық болып отыр. БАҚ талаптарына ақпаратты жинап, іріктеп ұсыну ғана емес, енді жаңа
технологиялар көмегімен мәтінге визуализация құралдарын қосу қажеттілігі туындауда.
БАҚ-тың мультимедиалануы сандық революциямен тығыз байланысты. Сондай-ақ, техникалық мүмкіндіктер – қолданушы талаптарына сай ақпарат таратуға мәжбүр. Соңғы он
жылда ақпарат тарату мен қабылдаудың түрі өзгерді. Күн сайын медианың түрлі саласынан тараған ақпараттың бәрін бірдей қадағалау мүмкін емес.
Дәстүрлі БАҚ пен комуникацияның түрлеріне жаңа медиа мен жаңа коммуникация
түрлері қосылды. Олар: блогтар, әлеуметтік желі, мобильді телефондар, планшеттер т.б.
Ақпаратты тұтынушы кез келген жерде қолдана береді. Мысалы, Google Glass шағын экраны арқылы алынған ақпарат көздің қарашығына бірден ілінеді.
Бүгінде футуролог-медиа эксперттердің пайымдауынша: адамның айналасындағы
ауқымды контент ақпараттың мультимедиалануына алып келді, сондай-ақ бұл ақпарат қабылдаудың негізгі түріне айналады деген болжам жасайды. Бүгінде адамдар ақпаратты мәтіндік
ойлау түрлерінен кескіндік ойлау мен визуалды қолданысқа бағыт алды [1]. Жүргізген зерттеулер нәтижесінде статистикалық көрсеткіш бойынша 40% – аудитория визуалды, ал 20-30%
– аудиалды ақпаратты тұтынады. Аудитория интерактивті контентке дағдыланып барады.
Ғалымдар мультимедиалық журналистика – бір ақпаратты белгілі бір арнада түрлі
пішінде жеткізудің тәсілі ретінде зерттейді [2, 64]. Мысалы, интернет сайттардағы ақпарат
немесе мақала қосымша видео немесе аудио, түрлі иллюстрациялармен, инфографикамен
толықтырылса, бұл мультимедиа өнімі.
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Мультимедиалық контент дайындауға арналған құралдардың пайда болуы – мультимедиалық журналистиканың дамуына жол ашты [3, 76]. Сондай-ақ, қазір SEO – жарнамалау
техникалық құбылыс болды. SEO – бұл «Search Engine Optimization» аббревиатурасы. Іздеуіштер ұсыныстарында сайт саралауын жақсартуға бағытталған амалдар жиынтығы. Жалпы
іздеу оптимизациясы және интернетте контент жасаушылардың негізгі құралы деуге болады.
Ол аналитикалық-математикалық-психологиялық әрекеттің қандай да бір түріне айналды.
1. Ол ресурстарды іздеу жүйесін сүзгілерден өткізуге көмектеседі.
2. Мақсатты аудиторияны көбейтеді.
3. Аз оқылатын сайтқа оқырмандарды тартады.
4. Егер бизнес сайт болса, сатылым деңгейін көтереді.
5. Сайтты ТОП-10 қатарынан көруге көмектеседі.
SEO – насихат бір рет қана жасалатын іс-әрекет емес. Іздеу механизмдерінің алгоритмдері үнемі өзгеріп отырады. Сондықтан кез-келген ресурстың тұрақтылығына сенімді
болу мүмкін емес. Көбінесе, кешкі уақытта негізгі сұраныс бойынша сайт бірінші үштігіне
кіріп, ал келесі күні таңертең іздеу сұрақтары тізімінде жиырмасыншы болып тұрса, бұл
таңқаларлық жағдай емес. Бірақ ішкі және сыртқы сауатты іздеу жүйесінің жарнамалық құзыретінің арқасында бұрынғы рейтингті қалпына келтіруге болады. Сайт жүйесін оңтайландырудың өзіндік талап-мақсаттары бар. Қазақ тілді сайттардың көп оқылмай, ашылуынан
жабылуы тез болатынының себебі де осы оңтайландыру жүйесінің дұрыс жолға қойылмауынан кедергілерге ұшырап отыр. Тақырыптардың шұбалаңқылығы мен кілтті сөздерді
дұрыс қолданбау оңтайландыру жүйесіндегі негізгі мәселелер десек қателеспейміз.
Негізгі бөлім. Мультимедиалық технологиялардың дамуы журналистика саласына
көп өзгерістер алып келді. Қазнеттің аяққа тұру кезеңдерінде 2005-2015 жылдар аралығында контент сапасыздығы, сайт құрылымының ыңғайсыздығы сынды мәселелер орын алса,
соңғы 3-4 жылда оң өзгерістер байқалуда. Белгілі бір салаларды қоспағанда, сайттардың
бағытына қарай бірнеше балама, бір-біріне бәсекелес ресурстар пайда болды.
Британдық Reuters зерттеу институтының профессоры, журналист, стратег ғалым
Ник Ньюман 2012 жылдан бері әлемдік сандық медианың дамуы мен жаңа технологиялардың журналистикаға әсерін анықтап, жыл сайын сараптама қорытындыларын жариялап
отырады. Өткен жылы әлемнің 24 елінен 143 сандық медиа лидерлерін зерттей отырып
бірнеше тұжырым жасайды. Әсіресе, алдағы уақытта факчекингті сервистер танымал болатынын, газет-журналдар толықтай онлайнға өтетінін және таргетинг алгоримдік технологиясының дамитындығын айтады.
Әлемдік маңызы бар «Washington Post» газеті Facebook Instant Articles сервисін қолдана отырып, жазылушыларының почталарына тікелей ақпарат салып отырады. Ал «New
Yotk Times», «Quatrz», «Financial Times» өз оқырмандарынан ажырамау үшін жеке каналдарын ашып, ақпарат таратуды қолға алды. Біздің елде де бұл үрдістер қарқынды дами қоймаса да, алға жылжу байқалады. Республикалық «Егемен Қазақстан» газетінің сайты аудио,
видео материалдарды, инфографикамен мәтіндерді тиімді қолданып жүр. Сондай-ақ, «Қазконтент» АҚ-ның ақпараттық, салалық сайттары мультимедиалық құралдар көмегімен материалдар жариялап, өз аудиториясын қалыптастырды. «Қазконтент» акционерлік қоғамы
2009 жылы ұлттық контентті жасау және Интернет желісінің қазақстандық бөлігін дамыту
мақсатында құрылған болатын. Қоғамның негізгі міндеті мемлекеттік интернет-ресурстарды дамыту арқылы қазақстандықтардың ақпараттағы қажеттіліктерін қанағаттандыру болды. Қоғамның желілік жобалары: www.primeminister.kz, www.strategy2050.kz, www.baq.kz,
www.bnews.kz, www.adebiportal.kz, www.e-history.kz, www.el.kz, www.kaztube.kz. Тақырыптық сайттардағы подкаст пен аудиокітаптарды тыңдаушылар саны артқан.
Журналистиканың негізгі рөлі әлеуметтік және қоғамдық қызығушылықтарды зерттеуге арналып кеткені шындық [4, 63].
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Бүгінде дыбыстық платформалардың пайда болуы да ақпарат таратуда, қабылдауда
жаңа формаларды сіңіруге итермелейді. Мәселен, Alexa (Amazon), Siri (Apple), Microsoft’s
Cortana (Microsof), Google Assistant т.б. сервистер аудио-визуалды ақпараттардың көбірек
таралуына жол ашып отыр.
Google іздеу жүйесінің бас директоры Сундар Пичай бүгінгі ақпараттық технологиялардың қарқынды дамыған мобильді телефон әлемін жасанды интеллектіге бағытталғанын
айтады. Ғылым, білімнің бір ортаға тоғысуы, адамзатқа қолжетімді қызмет етеді. Осы орайда
SEO баптаудың маңызы артатындықтан, оның негізгі үш түріне тоқталуды жөн көрдік.
1. Дұрыс баптау.
- ішкі баптау – сайт парақшасының мазмұнын ереже бойынша толықтыру. Яғни, сайт парақшасындағы Title, Description және Keywords сияқты ілмек сөздерді шамадан артық кетпей
қосып жазу.
- сайт парақшаларын бір-бірімен сілтеме арқылы байланыстыру.
- халықтың ең көп сұранысына ие ілмек сөздерді семантикалық ядро ретінде қолдану.
2. Бұрыс баптау.
- сыртқы сілтемелерді басқа ресурстардан сатып алу арқылы жоғарылату.
- ілмек сөздерді мөлшерден тыс қолдану.
3. Теріс баптау.
- көптеген сателлит (көмекші) сайттар ашып, негізгі сайтқа сілтемелер жасау арқылы жоғарғы
сатыға шығару.
- сілтемелер сату үшін уақытша пайда табуға арналған сайттар ашу.
Ойталқы. Іздеу жүйесін оңтайландыру – тек қана технология емес, бизнестің көзі.
Бүгінде SEO компаниялардың айлық табысы миллион доллардан асады. Ал ол іздеуші жүйелердің табысы. Мәселен, Google тек қана іздеуші ретіндегі күндік табысы он мың доллордан асады. Google қызметі әлемдік бренд десе де болады. Оған қосымша YouTube, Блогер
және т.б. көптеген сервистері бар. Жалпы Google компаниясының күндік табысы шамамен
1 млд. доллорды құрайды. Жаңа медиа қолданушыға ақпарат әлемінде еркін жазуға, ойпікір алмасуға мүмкіндік берді. [5, 8.]. Сонымен қатар коммуникациялық қарым-қатынаста
сандық, сапалық шектеусіз қолдану қоғамға бірталай шешусіз мәселелерді ала келгені рас
[6, 304]. Десек те ғалымдардың әлеуметтік зерттеулер нәтижесіне сүйене отырып, оңтайландырудың бірнеше жолдарын ұсынамыз.
Беттің мәтінін дайындау. Мәтіннің көлемі үлкен рөл атқарады. Іздеу жүйесі қысқа
мәтіндермен салыстырғанда ұзақ мәтіндерді жақсы көреді. Оңтайлы мәтін – 3000-4000 таңба немесе одан көп болғаны дұрыс. Мәтіннің бірегейлігі – рейтингтің өте маңызды факторы.
Яндекс және Google іздеу жүйелері қазіргі таңда бастапқы дерек көздеріне көңіл
бөлуде. Мысалы, бір сайт белгілі бір тақырыпқа байланысты мақала жариялады дейік
және ол сайтты А деп белгілесек. Кейіннен сол ақпаратты басқа сайттар (Б, В, Г) өздеріне көшіріп, астына қайдан алғандығын, яғни бастапқы дерек көзін, А сайтқа сілтеме жасап көрсетеді. Сайттарда сілтеме көп жасалған сайын ол сайттың деңгейінің өсуіне үлкен
көмектеседі. Іздеу жүйелері мұндай сайттарды сенімді деп санап, алдыңғы қатарлы сайттар
тізіміне қосады.
Cондықтан мақала немесе сайттың төменгі жағына сайтыңыздан ақпарат алған
жағдайда сілтеме көрсету міндетті екенін ескерткен жөн. Көшірудің шарттарын көрсету
маңызды, мысалы, «Мәтіндерді әкімшіліктің рұқсатынсыз көшіруге тыйым салынады» немесе «Мәтіндерді көшіру кезінде, бастапқы бетіне гиперсілтеме қажет» деп жазу керек. Сонда
басқа сайттар сіздің сайтыңыздан ақпарат алатын болса, гиперсілтеме көрсететін болады.
Мәтіннің сапасы маңызды көрсеткіш болып табылады. Әрине, іздеу жүйесі мәтіннің
мағынасын, сапасын дұрыс ажырата алмауы мүмкін. Дегенмен, мәтінде қате көп болса, автоматты түрде қойылған мәтін болса, ондай жағдайда іздеу жүйелері оны спамға жібереді.
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Сондай-ақ, мәтін жазған кезде, ерекше атап көрсетілетін сөздер болса, оны цитата
күйінде немесе жекеше көрсетілсе, ол міндетті түрде іздеу жүйесінің оң көзқарасына ие болады. Ал іздеу жүйесінің бағалауы сайт деңгейін көтерері анық.
Мәтіндегі суреттер мен кестелер. Іздеу жүйелері мәтінде кестелер мен кескіндер
болғанын ерекше қадағалайды. Себебі, жай мәтін емес, кестелер мен суреттер сайт қолданушыларының сол сайтта ұзақ отыруына септігін тигізеді. Мысалы, «Алматы қаласында қатты дауыл болды» деген ақпарат іздедік дейік, ал сол «қатты дауыл» деген кілт сөз бір ақпараттың ішінде 15-20 рет қайталануы мүмкін. Бұл шектен тыс переспам жасалған деген сөз.
Уақыт пен энергияны үнемдеу үшін, кейбір оңтайландырушылар басты бетті барлық бәсекеге
қабілетті кілт сөздермен толтырып шығады. Бұл ішкі беттеде де кездеседі: әрбір кілт немесе
бірнеше кілттер тобы үшін бөлек оңтайландырылған бетті дайындаудың орнына, олар бірнеше ондаған негізгі кілт сөздер арқылы 2-3 бетті бірден жасайды. Елімізде рейтинг қуған
сайттардың ондықта ілініп тұруының құпиясы осы. Дегенмен, журналистік мәтін, шығармашылық қызмет, сапалы, сауатты контенттің қажеттілігі бүгінгі күні анық сезіліп келеді.
Іздеу жүйелері пайдаланушылардың сұрауларына жауап беру үшін үздік алгоритмдерді үнемі жетілдіріп отырады. Олардың міндеті – пайдаланушының іздеу нәтижелерінің
жұмысына қанағаттанғанына көз жеткізу. Желі қолданушысының қанағаттанғанын, іздеу
жүйесі ұсынған ақпараттың қаншалықты пайдалы болғанын анықтауға болады. Ол үшін желі
қолданушыларының қай сайттарда жиі отыратынын және қанша уақыт отыратынын білу керек. Оны Google Анлитика және Яндекс Метрика арқылы бақылауға болады.
Талдаудың нәтижесі. SEO баптау кезінде семантикалық ядро қолданылады. Семантикалық ядро – сайт парақшаларын жасауда оның тақырыбы төңірегіндегі ілмек сөздердің
бір жүйеге бағынатын топтамасы. Сайтты насихаттау семантикалық ядроның жиналуымен
басталады, яғни жоғарғы деңгейге жету үшін қажет негізгі тіркестерді таңдау маңызды. Кілт
сөздерді таңдағаннан кейін сайтқа қандай қосымша бөлімдер мен беттер қосылатыны туралы
шешім қабылданады. Сондықтан бірінші сөздерді таңдап, тек содан кейін сайтты ішкі оңтайландыру бойынша жұмыс істеген тиімді. Негізгі сөз тіркестерінің барынша көп мөлшерін
таңдау ұсынылады. Кілтті сөздер трафикті жоғарлатушы құрал десе де болады. Медиа эксперттердің пікіріне сүйенсек, БАҚ аудиториясын жоғарлату мақсатында және оқырманмен
кері байланыс орнатудың тиімді тәсілі ретінде push хабарлама тиімді [7, 370].
Бiздiң eлiмiздeгi кoнвepгeнция бaтыc eлдepiнe қapaғaндa cәл бacқaшaлaу бaғыт-бaғдap
aлып oтыp. Eгep бaтыc eлдepiндeгi мeдиaның кoнвepгeнциялaнуы бipiншi кeзeктe кoммepциялық мaқcaтты көздeп қaлыптacca, бiздiң eлiмiздe бұл қoғaмның тaбиғи cұpaныcынaн туындaп oтыp. Профессор Джон В. Пэвлик өз еңбегінде оңтайландыру жүйесінде контенттің
дамушы пішіндері қатарында мыналарды атайды:
Иммерсивті видео – жаңа медиа мәтініндегі панорамалық видео, аудиторияға
кеңістікті 360 градуста көру мүмкіндігін береді. Бұл технология жаңа медиа журналистеріне сюжетті қосымша элементтермен көріктендіріп, оқиғаны жаңаша баяндауға жол ашады.
3D-графика – ені, ұзындығы және тереңдігі қамтылатын графика. Журналистикада көбінесе иллюстрациялық элемент ретінде қолданылады. Жаңа медиа өнімінде үш көлемді иллюстрацияның пайдалануы маңызды. Өйткені ол шынайы бейненің көшірмесі іспеттес.
Интерактивті фотография – жаңа медиа журналистері қолданатын баяндау құралдарының бірі. Интерактивті суреттер қосымша ақпарат беру мақсатында қолданылады.
Мысалы, әлеуметтік желілерде суретте кім бар екенін белгілеу, инфографиканы қолдану
немесе суреттер арқылы репортаж жасау.
Құрастырылған деректі фильмдер – бұл пішін деректі фильмдер әзірлеп, адам
басына арнайы құрылғы кигізу арқылы фильмді көрсетуге негізделеді. Басына арнайы
құрылғыны киген адам оқиға болып жатқан жерде өзі тұрғандай әсер алып, оқиғаға өз қатысқандай сезіне алады [8, 93].
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Тoлықтaй өзiн-өзiн қapжылaндыpaтын жүйесi қaлыптaca қoймaғaндықтaн eлiмiздeгi жуpнaлиcтикaғa мультимедиа дәуipiндe бipнeшe cын-кедергіден өтуінe туpa кeлeдi. Бұл
жуpнaлиcтepдi мультимeдиa құpaлдapын дaяpлaудaн бacтaп, тұтac peдaкцияның мeнeджмeнтi мeн тexникaлық жaбдықтapын өзгepтугe дeйiнгi apaлықты қaмтиды.
Қорытынды. Тexнoлoгияның дaмуы – aдaмзaтқa opacaн зop мүмкiншiлiктep туғызудa. Ғaлaмтopдың пaйдa бoлуы жуpнaлиcтикaғa жaңaшa түp мeн cипaт бepдi. Жaңa мeдиa
күн caйын дaмып, қoлдaнушылap caны apтып кeлeдi. Мeдиa мәтіннің бacты epeкшeлiгi –
интepaктивтiлiгi, уaқытқa тәуeлciздiгi жәнe coл cәттe aқпapaтты apxивaциялaуғa қaбiлeттiлiгi. Бipнeшe мультимeдиaлық құpaлдaн дaйындaлғaн aқпapaт бip-бipiн тoлықтыpып
oтыpaтыны aнық.
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Трансформация мультимедийного текста
Аннотация. В статье представлен анализ развития современного мультимедийного текста на фоне интеграционных тенденций в системе СМИ, которые привели к кардинальному изменению всех компонентов и процессов в данной сфере. Особенности мультимедийного текста
и характеристики современного коммуникативного процесса в интегрированных коммуникациях
определяются трансформацией каналов распространения информации, условиями функционирования контента, изменением ролей адресанта и адресата и др. Выявлено, что подобные радикальные
преобразования приводят к изменению параметров SEO, а также матрицы коммуникативного акта.
Проанализированы перспективы развития медиа текста в мультимедийной журналистике.
Ключевые слова: мультимедийная журналистика, новые технологии, мультимедийный
текст, іздеу жүйесі, визуализация, статистика, веб медиа.
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A.B. Alimzhanova, N.Е. Issabek

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Transformation of Multimedia Text
Abstract. The paper presents the analysis of the modern multimedia texts development at the
background of integration processes in the sphere of mass media, which caused radical changes in all
components and processes of this area. The multimedia text features and modern communicative process
characteristics in integrated communications are defined by transformation of the channels for information
distribution, conditions of the content functioning, changes in the roles played by the sender and recipient,
etc. It is revealed that such radical transformations lead to SEO in the media text parameters, as well as
in the communicative act matrix. The prospects for development of the media text in the multimedia
journalism are analyzed.
Keywords: multimedia journalism, new technologies, multimedia text, visualization, statistics,
web media.
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«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы.
Журналистика сериясы» журналында мақала жариялау ережесі
1. Журналдың мақсаты. Қазақ баспасөзінің тарихы, журналистиканың теориялық
және қолданбалы ғылымдары, қоғаммен қатынасы, көсемсөзі, баспасөз қызметі туралы
мұқият тексеруден өткен материалдарды жариялау.
2. Журналда мақаланы жариялаушы автор Ғылыми басылымдар бөліміне (мекенжайы: 010008, Қазақстан, Астана қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л. Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті, Бас ғимарат, 408 кабинет) қолжазбаның қол қойылған 1 дана
қағаз нұсқасын тапсыру және Word форматындағы нұсқасын vest_phil@enu.kz электрондық поштасына жіберу қажет. Қағазға басылған мақала мәтіні мен электронды нұсқасы
бірдей болулары қажет. Мақаламен бірге автордың жұмыс орнынан Ілеспе хат та тапсырылуы қажет. Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.
3. Авторлардың редакцияға мақалаларды жіберуі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысында» басуға және шет тіліне аударып, қайта басуға келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға жіберу арқылы өз туралы мәліметтің
дұрыстығына, мақала көшірілмегендігіне (плагиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз
көшірмелердің жоқтығына, барлық көшірмелердің, кестелердің, сұлбалардың, иллюстрациялардың тиісті түрде рәсімдеуіне кепілдеме береді.
4. Ұсынылатын мақала көлемі (жекедеректер мен әдебиеттер тізімін қоса):
- мақалалар үшін - 8 ден 16 бетке дейін;
- сын пікірлер (монографияға, кітапқа) және конференция туралы пікір - 6 дан 12 бетке
дейін.
5. Мақала мәтінінің пішіні:
– Microsoft Word (docx) форматындағы файлда;
– Times New Roman шрифінде;
– жақтау жолағы 2х2х2х2;
– 1 жоларалық интервалы;
– 14 кегл;
– мәтінді жақтау көлеміне сәйкестендіру керек;
– Әрбір азатжол қызыл сызықтан басталуы қажет (1 см шегініс);
– транслитерация Library of Congress (LC) жүйесінде жасалуы керек.
		
Мақаланы құру сұлбасы:
ХҒТАР http://grnti.ru/ - бірінші жолдың сол жақтауында;
Автор(лар) туралы метамәліметтердің мазмұны (Рәсімдеу үлгісі / Образец
оформления статьи / Template қараңыз)
Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында қою әріппен жазылады;
Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемелерде
жұмыс істесе, онда автордың тегі мен тиісті мекеменің қасында бірдей белгіше қойылады)
Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде (курсивпен);
Мақала атауы – жолдың ортасында (жартылай қоюмен)
Аңдатпа – (100-200 сөз) формуласыз, мақаланың атауын мейлінше қайталамауы
қажет; әдебиеттерге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспе, зерттеу
әдіснамасы мен әдістемесі, зерттеу нәтижелері, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың
қысқаша мазмұны берілуі қажет.
Түйін сөздер («Түйін сөздер» сөз тіркесі жартылай қоюмен белгіленеді) (5-8 сөз
немесе сөз тіркестері) - Түйін сөздер зерттеу тақырыбын өте дәл бейнелеу керек, сонымен
қатар, ақпараттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға мүмкіндік беретін мақала
мәтінің терминдерін және де басқа маңызды ұғымдарды қамтуы қажет.
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Мақаланың негізгі мәтіні кіріспені, мақсат пен міндеттерді қоюлуын, зерттеу
тақырыбы бойынша жұмыстардың шолуын, зерттеу әдістерін, нәтижелер/талқылау қорытынды қамтуы қажет (жоларалық интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1 см, беттеу
жолағы – еніне сай жасалады.
Кестелер, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр иллюстрация қасында оның аталуы болу қажет. Сурет айқын әрі сканерден өтпеген болуы керек.
Мақаладағы формулалар тек мәтінде оларға сілтеме берілсе ғана нөмірленеді.
Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқаларына міндетті
түрде алғаш қолданғанда түсініктеме берілуі қажет.
Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.
Әдебиеттер тізімі. Мәтінде әдебиеттерге сілтеме тікжақшаға алынады. Мәтіндегі
әдебиеттер тізіміне сілтемелердің нөмірленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіледі:
мәтінде кездескен әдебиетке алғашқы сілтеме [1, 153 б.] арқылы, екінші сілтеме [2, 185 б.]
арқылы т.с.с. жүргізіледі. Мақаланың негізгі мәтініндегі кітапқа сілтеме колданылған беттерді көрсету керек (мысалы, [1, 45 б.].
Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан
өтпеген басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін, әдебиеттер тізімінің
ағылшынша әзірлеу үлгісін төмендегі мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).
Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс
және ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде
(егер мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде
жазылған болса) беріледі.
Авторлар туралы мәлімет: аты-жөні, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс орны, жұмыс
орнының мекенжайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс және ағылшын тілінде толтырылады.
6. Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның кейін қайтарылуы, оның журналда басылуына жіберілуін білдірмейді.
7. Электронды корректурамен жұмыс істеу. Ғылыми басылымдар бөліміне түскен
мақалалар жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Эксперттер ұсынылған мақалаға онын
жариялау мүмкіндігі, жақсарту қажеттілігі немесе қабылданбауы туралы дәлелді қорытындысын қамтитын жазбаша сын пікір береді. Жарамсыз деп таныған мақала қайтара қарастырылмайды. Мақаланы түзетуге ұсыныс берген жағдайда авторлар үш күн аралығында
мақаланың корректурасын жіберу керек. Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жіберіледі. Оң сын пікірлер алған мақалалар оларды талқылау және басылымға бекіту үшін журналдын редакциялық алқасына ұсынылады.
Журнал жиілігі: жылына 4 рет.
8. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына келесі реквизиттер
бойынша төлем жасау қажет (ЕҰУ қызметкерлері үшін - 4500 тенге; басқа ұйым қызметкерлеріне - 5500 тенге).
Реквизиттер:
1) АО «Банк ЦентрКредит»				
2) АО «Bank RBK»
БИК банка: KCJBKZKX				
Бик банка: KINCKZKA
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)		
ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)
Кнп 861
Кбе 16				
3) АО «ForteBank»
					
БИК Банка: IRTYKZKA
					
ИИК: KZ599650000040502847
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Provision on articles submitted to the journal “Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian
National University. Journalism Series”
1. Publication of carefully selected original scientific works in the field of journalism,
publication of materials devoted to the scientific issues of the direction of historical, theoretical
and applied research of journalism, public relations, journalism, publishing.
2. An author who wishes to publish a paper in the journal must submit the paper
in one hard copy (printed version), signed by the author, to the scientific publication office (at
the address: 010008, the Republic of Kazakhstan, Astana, Satpayev St., 2. The L.N. Gumilyov
Eurasian National University, Main Administrative Building, Office 408) and by e-mail vest_
phil@enu.kz in Word format. At the same time, strict compliance between Word-version and the
hard copy is required. And also the authors need to submit a cover letter.
Language of publications: Kazakh, Russian, English.
3. Submission of papers to the scientific publication office means the authors’ consent
to the right of the Publisher, the L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish papers
in the journal and their re-publication in any foreign language. By submitting the text of the
paper for publication in the journal, the author guarantees the correctness of all information
about themselves, lack of plagiarism and other forms of unauthorized use in the article, proper
formulation of all borrowings of text, tables, diagrams, and illustrations.
4. The recommended volume of the paper (including metadata and references):
– for papers – between 8-16 pages;
– for reviews (of monographs, books), reviews on conferences – between 6-12 pages.
5. Text formatting requirements:
– Microsoft Word file format (docx);
– Times New Roman font;
– the size of the fields 2 * 2 * 2 * 2;
– line spacing 1,
– size 14;
– text alignment in width;
– each paragraph beginning with the main line (indent 1 cm);
– transliteration is carried out according to the Library of Congress (LC) system.
		
Structure of the article:
IASTI http://grnti.ru/ – first line, left
The content of the metadata about the author (see Рәсімдеу үлгісі / Paper template)
Initials and Surname of the author (s) – center alignment, italics
Full name of the affiliation, city, country (if the authors work in different organizations, you need
to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization)
Author’s e-mail (s) – in brackets (italics)
Paper title – center alignment (bold)
Abstract (100-200 words) must not contain formulas or repeat the content of the paper;
it must not contain bibliographic references; it must reflect the summary of the paper, preserving
the structure of the paper – introduction, methodology and research methods, research results,
conclusion.
Key words (the phrase «Keywords» is bold) (5-8 words/word groups). Keywords must
be extremely accurate to reflect the subject area of the study, include terms from the text of the
paper and other important concepts that make it possible to facilitate and expand the possibilities
of finding the paper by means of an information retrieval system).
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The main text of the paper must contain an introduction, setting goals and objectives,
a review of works on the research topic, research methods, results / discussions conclusion /
conclusions – line spacing – 1, «main line» indent – 1 cm, justified alignment.
Tables, figures must be placed after the mention. Each illustration must be followed by the
inscription. Figures should be clear, clean, and unscanned. Only those formulas referenced in the
text are subjected to numbering.
All abbreviations and shprtenings, with the exception of obviously well-known, must be
decoded when first used in the text.
Information about the financial support of the work is indicated on the first page in the form of a
footnote.
References. In the text, references are indicated in square brackets. References must be
numbered strictly in the order of mention in the text. The first reference in the text to a reference
must have the number [1, 153 p.], the second – [2, 185 p.], Etc. The reference to the book in the
main text of the article should be accompanied by an indication of the pages used (for example,
[1, 45 p.]). Links to unpublished works are not allowed. Undesirable references to unlicensed
publications are not recommended (examples of the description of the list of references, descriptions
of the list of references in English, see below in the sample article).
At the end of the paper, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic
data in Russian and English (if the paper is in Kazakh), in Kazakh and English (if the paper is in
Russian) and in Russian and Kazakh (if the paper is in English language).
Information about the authors: last name, first name, patronymic, scientific degree,
position, affiliation, full business address, telephone, e-mail – in Kazakh, Russian and English.
6. The manuscript must be carefully verified. Non-compliant manuscripts will be
returned for revision. Returning for revision does not mean that the manuscript has been accepted
for publication.
7. Work with electronic proofreading. Papers submitted to the Department of Scientific
Publications (editing office) are sent for anonymous review. Experts give a written review of the
submitted paper with a reasoned conclusion about the possibility of its publication, the need to
send for revision or (rejection) of the paper. Papers that have received a negative review are not
accepted for reconsideration. Authors should, within three days, send the proofreading of the
paper if it is decided to finalize the paper. Corrected versions of papers and the author’s response
to the reviewer are sent to the editor. Papers with positive reviews are submitted to the editorial
board of the journal for discussion and approval for publication.
Periodicity of the journal: 4 times a year.
8. Payment. Authors who have received a positive opinion on publication must pay to the
following banking details (for ENU employees – 4,500 KZT, for outside organizations – 5,500
KZT):
		
			
Reguisites
1) АО «Банк ЦентрКредит»				
2) АО «Bank RBK»
БИК банка: KCJBKZKX				
Бик банка: KINCKZKA
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)		
ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)
Кнп 861
Кбе 16				
3) АО «ForteBank»
					
БИК Банка: IRTYKZKA
					
ИИК: KZ599650000040502847
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Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия: Журналистика»
1. Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ в области журналистики, публикации материалов посвященных научным вопросам
исторических, теоретических и прикладных иследований журналистики, связи с общественностью, публицистики, издательского дела.
2. Автору, желающему опубликовать статью в журнале, необходимо представить
рукопись в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном автором, в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева,
2, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Учебно-административный
корпус, каб. 408) и по e-mail vest_phil@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано
соответствие между Word-файлом и твердой копией. А также авторам необходимо представить сопроводительное письмо.
Язык публикаций: казахский, русский, английский.
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя
– Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева – публикации статей в
журнале и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для
публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие
плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
4. Рекомендованный объем (включая метаданные и список литературы):
– для статей – от 8 до 16 страниц;
– для рецензий (на монографии, книги), отзывов о конференциях – от 6 до 12 страниц.
5. Требования к форматированию текста:
– формат файла Microsoft Word (docx); – шрифт Times New Roman;
– размер полей 2*2*2*2; – междустрочный интервал 1; – кегль 14;
– выравнивание текста по ширине;
– каждый абзац должен начинаться с красной строки (отступ 1 см);
– транслитерация осуществляется по системе Library of Congress (LC).
		
Схема построения статьи:
ГРНТИ http://grnti.ru/ – первая строка, слева
Содержание метаданных об авторе (см. Рәсімдеу үлгісі / Образец оформления
статьи / Template)
Инициалы и фамилия автора(ов) – выравнивание по центру (жирным)
Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответствующей организации)
Е-mail автора(ов) – в скобках (начертание курсивом)
Название статьи – выравнивание по центру (начертание полужирным)
Аннотация (100-200 слов) не должна содержать формулы, по содержанию повторять название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать
краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, методологию и методику исследования, результаты исследования, заключение.
Ключевые слова (словосочетание «Ключевые слова» выделяется полужирным)
(5-8 слов/словосочетаний). Ключевые слова должны предельно точно отражать предметную область исследования, включать термины из текста статьи и другие важные понятия,
позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы).
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Основной текст статьи должен содержать введение, постановку цели и задач, обзор работ по теме исследования, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстрочный интервал – 1, отступ «красной строки» – 1 см, выравнивание
по ширине.
Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. В статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки.
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.
Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде
сноски.
Список литературы. В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки
должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на литературу должна иметь номер [1, 153 с.], вторая - [2, 185 с.] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц
(например, [1, 45 с.]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания
списка литературы на английском языке см. ниже в образце оформления статьи).
В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и
казахском языках (если статья оформлена на английском языке).
Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степень, должность, место
работы, служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском языках.
6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие
техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не
означает, что рукопись принята к опубликованию.
7. Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Эксперты дают письменную рецензию на представленную статью с мотивированным заключением о возможности
ее опубликования, необходимости направить на доработку или (отклонении) статьи. Статьи, получившие отрицательную рецензию, к повторному рассмотрению не принимаются.
Авторам в течение трех дней необходимо отправить корректуру статьи в случае принятия
решения о доработке статьи. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту
присылаются в редакцию. Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются
редколлегии журнала для обсуждения и утверждения для публикации.
Периодичность журнала: 4 раза в год.
8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию,
необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ – 4500
тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге):
				
Реквизиты:
1) АО «Банк ЦентрКредит»				
2) АО «Bank RBK»
БИК банка: KCJBKZKX				
Бик банка: KINCKZKA
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)		
ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)
Кнп 861
Кбе 16				
3) АО «ForteBank»
					
БИК Банка: IRTYKZKA
					
ИИК: KZ599650000040502847
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