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ПІКІРІ
А.Ж.Саурбаеваның диссертациялық зерттеуі қазіргі заманғы медиа
теориясы үшін де, Қазақстан Республикасының медиа жүйесі үшін де
өзекті
болып
саналады.
Жұмыс
республиканың
бұқаралық
коммуникациялар жүйесіне ақпараттық технологияларды енгізу және
дамыту мәселелеріне арналған. Таңдалған тақырыптың өзектілігі мен
маңыздылығы бірнеше маңызды тұжырымдар негізінде дәлелденген. Ең
алдымен, ақпараттық
технологияларды
енгізу
және одан
әрі
цифрландыру
макроөлшеуде
де, жеке
БАҚ-та да, сондай-ақ
аудиторияның
мазмұнды
қабылдауы
тұрғысынан
да
барлық
коммуникациялық
ортаны түбегейлі өзгертетінін
атап өткен жөн.
Басылым пішіндері өзгеруде, мультимедиалық өсуде, көрермендермен,
оқырмандармен кері байланыс нығаюда. Сонымен бірге, цифрландыру,
User Generated Content-ті пайдалану медиа саланы нормативтік реттеуде
қойылатын
талаптарды
да
өзгертеді. Бұның өзі
күн тәртібіне
редакциялық жұмысты ұйымдастырудың жаңа принциптерін қояды.
Докторанттың цифрлық технологияларды жедел бейімдеу арқылы іске
асырылатын
ақпараттық
қоғамның
жаһандық
жобасы арнасында
медианың даму бағытын динамикалық коммуникативтік құрал ретінде
айқындауға баса назар аударуын атап өту маңызды. Мұның бәрі, әсіресе,
ҚР бұқаралық ақпарат құралдарының
күрделі ұйымдастырушылық
жүйесінің нақты жұмыс істеуіне қатысты теориялық рефлексияны қажет
етеді.
Докторант
өзінің
зерттеуінде
тәуелсіздік
жылдарындағы
қазақстандық медиакеңістіктің өзгеру динамикасын талдайды. Оның даму
тенденцияларын болжауды және қазіргі кезеңдегі ақпараттық қоғам мен
жаңа технологиялар дәуірінің негізгі проблемаларын іздейді. Сондай-ақ,
диссертациялық
жұмыста
ақпараттық
технологиялар
эволюциясы
үдерістерінде іске асырылатын ҚР заманауи медиакеңістігінің даму
трендтерін анықтау қарастырылады.
Бұл мақсаттар мына міндеттерді шешуге нұсқайды:
* Ақпараттық технологиялар ықпалындағы ҚР медиа жүйесінің
өзгеру тенденциялары мен заңдылықтарын анықтау;
* медиажүйе динамикасының релевантты заманауи кезеңіне
сәйкес келетін модельдерді нақтылау үшін динамикалық өзгерістердің негізгі
мазмұндық түйіндерін анықтау;
* ақпаратты тұтынушы рөлінің өзгеруіне байланысты талдау
және бұқаралық ақпарат құралдарына кері байланыстағы ақпараттық

белсенділік
дәрежесін анықтау, ақпараттық
революция-төңкеріс
контексінде бұқаралық ақпарат құралдарының дамуын
кезеңдестіруді
ұсыну;
* заманауи конвергентті медиаға сенім факторларын анықтауды
жүзеге асыру;
* конвергенттік бағыттардағы классификациялауды жетілдіру;
* желілік медиасаланы реттеудің заманауи тетіктерін негіздеуге
үлес қосу;
* қазақстандық
желілік бұқаралық ақпарат құралдарының
конвергенттік негізге көшуінің негізгі бағыттарын айқындау.
Ұсынылған мәтінді қарастыру алға қойған мақсатқа негізінен
жеткен, барлық маңызды міндеттер шешілді деген қорытынды жасауға
мүмкіндік береді.
Жұмыстың құрылымы қойылған міндеттерге жауап береді және
логикалық бірізділікке негізделген. Диссертация кіріспеден, екі мазмұнды
тараудан және қорытындыдан тұрады. Библиографиялық көрсеткіште
диссертация үшін жеткілікті мол ақпарат көздері бар. Кіріспеде автордың
диссертациялық зерттеу мәселелеріне терең үңілуі байқалады.
А.Ж. Саурбаева тақырып бойынша академиялық әдебиеттерге егжейтегжейлі
шолу жасайды: цифрлық
дәуірдегі ҚР медиа жүйесінің
динамикасы туралы теориялық білімдегі олқылықтарды анықтайды және
автор олардың бір бөлігін жабуға мүмкіндік беретін тұжырымдар жасайды.
Сондай-ақ, кіріспеде зерттеудің пәні, объектісі-нысаны және әдіснамалық
негізі анық берілген.
Сонымен қатар, А.Ж.Саурбаеваның диссертациялық
зерттеуі
байыпты эмпирикалық негізге сүйенеді. Автор әлеуметтік
ақпаратты жинаудың әр түрлі әдістерін қолданады. Жұмыста ғылыми
жаңалықтың маңызды элементтері бар. Олардың ішінде ерекше атап өтуге
тұрарлық:
*Ақпараттық
қоғам теориялары
тұрғысынан
тәуелсіздік
жылдарындағы қазақстандық медиакеңістіктің өзгеру динамикасына өзекті
талдау жүргізілді;
* ҚР цифрлық медиакеңістігін дамытудың негізгі трендтері
анықталды және көрсетілді;
* Ақпараттық революция-төңкеріс контексінде бұқаралық ақпарат
құралдары дамуының кезеңдестірілуі айқындалды;
* Интернет-БАҚ-тың
авторлық
типологиясы ұсынылып,
жүйеленді;
* Желілік медиасаланы нормативтік-құқықтық реттеу тетіктерінің
негіздемесі ұсынылды;
* Қазақстандық желілік БАҚ-тың конвергенттік негізге көшуінің
басты бағыттары айқындалған.

Тұтастай алғанда, қорғауға ұсынылған диссертация кең ауқымды
фундаменталды
ғылымға негізделіп,
ғылыми жаңалықтың маңызды
элементтері мен өзіндік эмпирикалық зерттеуі бар перспективті ғылыми
аппаратты ұсынатын толығымен аяқталған, академиялық беделді немесе
салмақты жұмыс. Айтарлықтай маңызды ғылыми жаңалығы бар жұмыстың
тілі жатық.
Зерттеу нәтижелерін апробациялау беделді ғылыми конференцияларда
жүзеге асырылды. Диссертацияның
негізгі мазмұны қажетті және
жеткілікті түрде жарияланымдарда көрсетілген.
Ұсынылған диссертация журналистика теориясы мен бұқаралық
коммуникация саласындағы заманауи ғылыми үрдістерді бейнелейді.
Өзіндік дербестігімен ерекшеленеді және ғылыми ойдың маңызды
элементтерін қамтиды. Жарияланымдар мен автореферат диссертацияның
негізгі мазмұнын көрсетеді.
"Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпараттық
технологиялар (eнгізілуі, дамуы және перспективалары)" атты зерттеу
өзектілігі, ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығы бойынша
диссертациялық жұмыстарға қойылатын талаптарға толық сәйкес келеді.
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