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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНЫЛҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (76 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 76).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 
 

 

 

 

 

 

 

 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ 

көлемі 2 кредит 

 

Авторы: 

аға оқытушы  К.С. Мамырова 

 

Пікір жазғандар: 

филология ғылымдарының докторы, профессор Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дың ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа 

кафедрасының меңгерушісі Н. Т. Шыңғысова 

филология ғылымдарының докторы, Сулейман Демирел университетінің 

профессоры М.Жолшаева 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

XXI ғасырдағы өркениетті, дамыған елдер қатарындағы Қазақстан.  

Ана тіл - қазақ тілі. Мемлекеттік тіл статусы. Жаңа өркениеттің алға қойған 

мақсаттары. Қазақ халқының ата-баба дәстүрлері, танымдық қабілеттері.  

Қазақстанның мәдени құндылықтары мен тарихи жәдігерлері. Қазақстандағы 

«Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы. Қазақ журналистикасының халықаралық 

қатынастар мен қоғаммен байланыс, әлемдік экономика мен саясат, білім 

және ғылым саласы мен озық технология, мәдениет т.б. халықаралық 

аренадағы рөлі. 

Қоғаммен байланыста халықаралық байланыстардың дамуы.  Қоғаммен 

байланыста жоғары кәсіби дәрежедегі халықаралық және мәдениаралық 

коммуникация тәсілдерін жетік меңгерген журналистердің қажеттілігі. 

Ұсынылып отырған типтік оқу бағдарламасында ЖОО-дағы «Қоғаммен 

байланыс (PR)» мамандығындағы студенттердің бойында мемлекеттік сана 

мен отансүйгіш сезімін нығайту, қазақ елінің рухани мәдени жетістіктерін 

насихаттауға ықпал ету арқылы қоғамда қазақ тілін білушілердің 

артықшылықтарын орнықтыру тетіктерін жетілдіру көзделеді.  

Қазақ тілін  меңгерудің стратегиясы мен тактикасы: 

 Коммуникативті функционалдық бағыт 

 Пән мазмұны мен оның нәтижесінің белгіленген типтік стандарт 

бойынша оқытылуы мен тілді меңгертуі 

 Тілдік білім берудің негізгі құзыреттілігі және оның нәтижелі болуы 

 Пән мазмұнының сала, тақырып, шағын мәтіндерден құралған 

когнитивті лингвомәдени кешен түрінде берілуі.  

Курстың мақсаты – студенттерді күнделікті қарым-қатынас түрлеріне 

еркін араласып, өз мамандығы бойынша сұхбаттар жүргізе алуға үйрету. 

Мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, 

күрделі синтаксистік құрылымдарды қолдануға үйрету. Күнделікті 

тұрмыстық және кәсіби сөйлеу жағдаяттарында сұхбат түрлеріне еркін 
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араласып, сөйлесу, әңгімені қолдау дағдыларын қалыптастыру; әр түрлі 

стильде жазылған мәтін түрлерін, өз мамандығына сәйкес еңбектер мен 

ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын 

қалыптастыру; теледидар, радио арқылы берілген ақпараттарды, тіл иесінің 

табиғи айтылған сөзін, өз мамандығы бойынша сұхбаттарды түсіне білуін 

қалыптастыру; қазақ тіліндегі кәсіби бағдарлы жарнамаларды, іс-қағаздарды, 

нұсқауларды оқып, түсіну қабілетін қалыптастыру; аударма, кәсіби 

бағыттағы түсіндірме сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; қазақша дұрыс, 

мәнерлеп сөйлеу машығын қалыптастыру; ауызекі сөйлеу стилі, көркем 

әдеби стиль, публицистикалық, ғылыми стильдердің, кәсіби тілдің қолданылу 

жағдайларын айыра білуге үйрету; мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге 

пікір беруге, ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру. 

 

Пререквизиті: Қазақ тілі.  Мемлекеттік тілде іс құжат жүргізу. 

Постреквизиті:  Іс-құжаттық  лингвистика.  

 

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 

ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білу 

қабілеттілігі. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 
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мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 

құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 

білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 

тиімді меңгеруге дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұхбаттық және монологтік айтылымдарды 

қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 

стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 

тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 

мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра 

білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) 

дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті 

мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. Өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана 

алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3.Мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 

қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 

негізін құра білу.  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  



6 

 

 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 

көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық минимум) 

шеберлігі; 

 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу және оны 

кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде 

жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып аясында,  

диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери байланыс, 

келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, тезис, 

хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу; 

 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты аутентикалық 

ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу және т.б білік 

пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Пәннің аталуы 

 Кіріспе 

1 
Мемлекеттік тілдің бұқаралық ақпарат құралдарында қолданылуы. 

Баспасөз жайлы ақпараттың түрі және оларды алудың дереккөзі.  

2 
Қазақ баспасөзінің бастаулары. ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ 

ғасырдың І жартысындағы қазақ баспасөзінің сипаты.  

3 Баспасөздік тіл. Стилдік мағлұматтар. Мақал сөз мәйегі. 

4 Әлемдік баспасөз тарихы. Қазақ баспасөз тарихынан мағлұмат. 

5 
Жарнама және оның қазақ баспасөзіндегі көрінісі. Жарнамадағы 

стильдік, тілдік ерекшеліктер.  

6 Ауызша сөйлеу мәдениеті мен дыбыс тілінің тікелей байланыстылығы 

7 
 «Қазақ», «Айқап», т.б. газет-журналдарының қалыптасу тарихы мен 

рөлі. 

8 Ресми  іс қағаздар стилінің ерекшелігі 

9 Журналист этикасы. Журналистің қоғамдағы рөлі. 

10 
Қазақ баспасөзіндегі ұлтжандылық тақырыбы. Баспасөздегі ортақ 

тақырыптардың  насихатталуы. 

11 
Паблик рилейшнз мамандығының басты ерекшелігі. Бүгінгі PR-

технологиялардағы контент мәселесі. 

12 Қазіргі журналистиканың өзекті мәселелері. Сөз бостандығы. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 Тәуелсіз Қазақ елінің соңғы жылдардағы қарқынды даму үрдісі мен 

әлеуметтік жағдайы, шетелдермен халықаралық байланысының нығаюы, 

әлемдік қауымдастықтағы беделінің артуы, біліктілік деңгейі әлемдік 

стандарттарға сәйкес келетін, бәсекеге қабілетті жоғары білімді сапалы 

мамандарды даярлаудың қажеттігі. Мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің 

негізгі көрсеткіштерінің бірі олардың мемлекеттік тілді толық меңгеруі мен 

оны тәжірибе жүзінде қолдана білуі. Қазақстанның территориялық 

тұтастығының және ұлт мәдениетінің сақталуы мен дамуының басты шарты 

– қазақ тілі екендігі туралы. Осы Заң қасиетті қазақ жерін мекендейтін, қазақ 

халқының мәдениетін және ұлттық болмысын сыйлайтын әрбір азаматтың, 

оның конституциялық парызы – Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

тілін меңгеруін және қазақ тілінің республиканың барлық аумағында толық 

көлемде қолданылуы.         

 Пән және курстың міндеті. Қазақстан азаматтарының мемлекеттік тілді 

қолдану құқықтарының қамтамасыз етілуі. Мемлекетіміздегі «Үштұғырлы 

тіл» мәдени жобасының  жүзеге асырылуы. «Қоғаммен байланыс (PR)» 

мамандығындағы кәсіби терминдер жайлы түсініктер. «Қоғаммен байланыс 

(PR)» мамандығының тілдік ерекшеліктері.     

 Кәсіби қазақ тілі пәнінің мақсаты мен міндеті, оның пәнаралық 

байланысы. Кәсіби қазақ тілінен пайдаланылатын әдебиеттерге шолу. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Мемлекеттік тілдің бұқаралық ақпарат құралдарында 

қолданылуы. Баспасөз жайлы ақпараттың түрі және оларды алудың 

дереккөзі.  

Мемлекеттік тіл Қазақстан Республикасы Президенті қызметінде, ҚР 

заң шығарушы, атқарушы органдарында, сот жүйесінде, жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарында, үкіметтік емес ұйымдарда және бұқаралық ақпарат 

құралдарында жұмыс және іс қағаздарын жүргізетін ресми тіл. Іс 

қағаздарында өзге тілдегі нұсқамен қатар мемлекеттік тілдегі нұсқасының 

қоса берілуі. Мемлекеттік тілдегі іс қағаздың түпнұсқалылығы. Бұқаралық 

ақпарат құралдарындағы мемлекеттік тілге басымдылық берілудің маңызы, 

өзге тілдердің қолданылуының шектелмеуі. Қазақ тілдік орта жасау және 

мемлекеттік тілді толыққанды қолдану. Телеарналардың өзге тілдегі барлық 

хабарлары, мемлекеттік тілде ілеспе аударманың берілуі. Мемлекеттік тілдегі 

телерадио хабарларының көрермен көруіне және тыңдауына қолайлы 

уақытта берілу міндеті. Мемлекеттік тілді өзге тілдердің экспансиясынан 

қорғауды қамтамасыз ету. Республика аумағына импортталатын газет-

журналдар мен баспа өнімдерінің жалпы көлемінің арасалмағы (өзге тілде 20 

пайыз, қазақ тілінде 80 пайыз болуы туралы). 



8 

 

Қазақ баспасөзінің бастаулары. ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ 

ғасырдың І жартысындағы қазақ баспасөзінің сипаты.  

ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың І жартысындағы саяси  

жағдайлар мен  қазақ баспасөзінің сипатына тарихи тұрғыдан тоқталу. Қазақ 

баспасөзінің дүниеге келуі, халықтың арасына тарай бастаған кезеңі, 

халықтың тар жол тайғақты кезеңі. Аласапыран кезеңде халық тағдыры мен 

қоғам өмірінің шындығын бүкпесіз батыл жариялаған қазақ баспасөзінің 

қызметі. Қазақ ағартушыларына орыс баспасөзінің үлгі өнегесі. Қазақтың 

бұқарашыл публицистикасы мен журналистикасының негізі. Қазақстанның 

қалаларында патшаның жергілікті әкімшілік орындарының ресми органдары 

болып табылатын газеттердің шыға бастауы. «Облыстық ведомстволары», 

Орынбордағы «Торғай» газеті, Омбыдағы «Дала уалаяты» газеті, Оралдағы, 

Астрахандағы және т.б. қалаларда шығарылған газеттер. XIX ғасырдың II 

жартысы мен XX ғасырдың I жартысындағы қазақ баспасөзінің Қазақстан 

мәдениетінің дамуына әсері. Патша үкіметінің заңдары мен жарлықтарының 

жариялануы. Реакцияшыл, отаршылдық саясаты. Газеттердің өнеркәсіп пен 

ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту мәселелерін көтеруі. Мал 

шаруашылығы, мектептер, егіншілік және сауда туралы жазылуы. Қазақ 

халқының тарихына, тіліне, ауыз әдебиетіне, этнографиясына, Қазақстанның 

археологиясы мен пайдалы кен байлықтарына арналған мақалалардың  

басылуы. Қазақ тілінде шығарылған «Түркістан уалаяты» газеті (1870-1882) 

мен «Дала уалаяты» газеті (1888-1902) қазақ баспасөзі тарихының алғашқы 

бет ашарлары деп есептелінуі. Осы кезеңнің тарихнамасын ашудағы басты 

бағыт бағдардағы Ө. Әбдіманов, Х.Бекхожин, Б.Кенжебаев, С.Қозыбаев, 

М.И.Фетисов, М.Мамажановтардың ғылыми монографиялық еңбектері.   ХІХ 

ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың І жартысындағы қазақ баспасөзінің 

тарихи тұрғыдан соны қырлары. ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың 

І жартысындағы қазақ баспасөзінің атқарған міндеті, көздеген мақсаты мен 

жасаған қызметі; «Қазақ» газеті мен «Айқап» журналы; Қазақ баспасөзінің 

саяси-қоғамдық және әлеуметтік мәні; қазақ баспасөзінің бас баспагерлері 

А.Байтұрсынов пен М.Дулатов т.б. көрнекті тұлғалардың ойшылдық, 

гуманистік, фәлсапалық көзқарастары.  

  

Баспасөздік тіл.  Стильдік мағлұматтар. Мақал - сөз мәйегі 

БАҚ-да ана тілінде ауызекі және жазба тілде сауатты сөйлеу дағдылары, 

коммуникативтік кұзыреттілігі, оқудағы және жазудағы функционалдық 

сауаттылығы; мемлекеттік тілдегі қарым-қатынас деңгейі, ағылшын тілінде 

қарапайым қарым-қатынас жасау біліктерін қалыптастыру; тілін дамыту, 

тілдік материалдар негізінде тілдің фонетика, лексика, сөз құрамы, 

грамматика салаларынан білім негіздерін меңгерту және талдау, салыстыру, 

топтау, ажырату дағдыларын қалыптастыру; тілдік білімдерін, сөздік қорын 

және байланыстыра сөйлеу дағдылары; көркем шығармалар негізінде 

студенттің ұлтжандылық, рухани-адамгершілік, мейірімділік, әдептілік, 

еңбексүйгіштік, байқампаздық қасиеттерін тәрбиелеу; көркем және ғылыми-
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көпшілік мәтіндерді мәнерлеп оқу, мазмұнын жете түсіну, талдау біліктері; 

оқылған шығарманың логикалық жүйесін, себеп-салдарлық байланысын 

әңгімелеу және жоспар құру біліктері; оқырмандық мәдениетін, көркем 

шығарманың эстетикалық тұрғыда қабылдау, сөз өнеріне сүйіспеншілік 

сезімін дамыту, креативті, сыни ойлауын, талғампаздығын жетілдіру; 

тілдесуге қажетті шығармашылық, әлеуметтік, танымдық, тілдік қабілеттерін 

және ақпаратпен жұмыс істеу, өзін-өзі жетілдіру, ойын ашық, еркін жеткізу 

және дәлелдей алу біліктерін дамыту.  

 

Әлемдік баспасөз тарихы. Қазақ баспасөз тарихынан мағлұмат. 

Баспасөз - мерзімді және мерзімсіз басылымдардың жиынтық атауы. 

Баспасөздің қоғамдық пікір қалыптастыруда, саяси жұмыстарда, мемлекеттік, 

әлеуметтік топтардың, не тұлғалардың мүдделі мұраттарын танытуға қызмет 

етуі. Мерзімді баспасөзге тұрақты атауы, ағымдағы нөмірлі және кемінде 

жарты жылда бір рет шығарылатын газет, журнал, альманах, бюллетень т.б 

жатуы. Мерзімді баспасөздің ең негізгі әрі көне түрлерінің бірі - газет. Қағаз 

өндірісінің дамып, полиграфиялық технологияның бастапқы тәсілдерінің 

жетілдірілуіне байланысты Батыс Еуропада (Германияда - 1609 жылы, 

Ұлыбританияда - 1622 жылы, Францияда - 1631 жылы) алғашқы газеттердің 

шығуы. Қазақ тіліндегі алғашқы мерзімдік басылым - 1870 жылы Ташкенде 

жарық көрген  “Түркістан уәлаятының газеті”. Бұл басылым қазақ даласында 

Ресей империясының отарлаушылық саясатын жүргізудің құралы 

болғандығы және ұлттың Баспасөзін қалыптастырып, зиялы қауымның 

азаттық идеяларын бұқараға жеткізудегі Баспасөздің маңызы. Мерзімді 

баспасөзге жататын журналдар, альманахтар мен бюллетендер шығу 

мерзімділігіне, көлемі мен безендірілуі бойынша газеттен ерекшеленуі (қара 

Газет, Журнал, Альманах). Баспасөздің екінші түрі - мерзімсіз басылымдарға 

кітаптар, кітапшалар, плакаттар, күнтізбелер, ноталар, т.б. жатуы және ең 

негізгі әрі көне түрі – кітап екендігі жайлы. Кітап басу ісінің 8-9 ғасырларда 

Қытайда басталуы. Алғаш ксилографиялық әдіспен буддистердің “Жақұт 

сутра” (868) деген қасиетті кітабының шығуы (Еуропаға бұл жаңалық 4 

ғасырдан кейін келеді). Қазақ тіліндегі алғашқы кітап - “Сейфүл-мәлік” 

қиссасы жайлы (1807ж. Қазан). Қазіргі кездегі Қазақстандағы 1200-ден астам 

газет-журналдар, апталықтардың жарық көруі. Түрлі меншік нысанындағы 

260-тан астам баспадан мыңдаған таралыммен кітаптар, буклеттер мен 

плакаттардың шығуы. Республикадағы Баспасөз жүйесінің қызметінің ҚР-

ның “Бұқаралық ақпарат құралдары туралы” заңымен (1999, 23 шілде) 

реттелуі. 

 

Жарнама және оның қазақ баспасөзіндегі көрінісі. Жарнамадағы 

стильдік, тілдік ерекшеліктер. 

Жарнаманың атқаратын қызметі. Жарнаманың тәрбие қызметі. 

Байланысы, адамның эстетикалық жетілуіне белсенді ықпалы. Халықтың 

талғампаздығын қалыптастыруға және тәрбиелеуге септігі, тұтыну мәдениеті, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
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жарнама әсерлі, жатық тілмен, нақты жазылуы. Жарнаманың маңызды 

қызметі оның ағартушылық функциясы, тауарлар туралы, олардың 

қасиеттері, мәні, пайдалану әдістері, қызмет көрсетудің жаңа формалары 

туралы білімді кеңейтуі. Жарнамалық мәтінге қойылатын талаптар. Жарнама 

мәтініндегі тақырыптың мәні. Жарнама тақырыбының 3 түрлі функциялық 

қызметі: 1) тақырыптың алыстан көңіл аударып тұруы; 2) тақырыптың 

дауыспен қоса жарияланбаса мақсатына жете алмауы (радио, телехабарына 

байланысты); 3) тақырыптың өз оқырманын тауып, таңдап тұруы. 

Жарнаманың газет-журналдардың экономикалық жағдайын жақсартуға негіз 

болуы. «Егемен Қазақстан», «Жас алаш» және басқа газет-журналдарда, 

жарнамалық парақ, арнайы беттер. Ана тіліміздегі арнайы зерттеулер, 

жинақталған тәжірибелер. Қазіргі жарнама материалдардың газет бетіндегі 

көріністері, берілу формасы мен тәсілдері, жарнаманың өзіндік тілі мен стилі, 

жанрлық жағы. Жарнамаларды топтастырудағы әдіс-тәсілдер, стилистикасы. 

Басылымдық жарнамалардың плакаттық, афишалық, каталогтық, 

проспектілік, альбомдық, буклеттік, қосымша қағаз, есте сақтау, жарнамалық 

үндеу, тауарларға жапсыратын қағаз түрлері, этикетка, бағасы көрсетілетін 

қағаз және басқа да түрлері. Газет-журнал беттеріндегі жарнамалар. 

 

Ауызша сөйлеу мәдениеті мен дыбыс тілінің тікелей 

байланыстылығы 
 Ауызша сөйлеу мәдениеті сөйлеген кезде орфоэпия қағидаларын сақтап 

мәнерлеп сөйлеумен тығыз байланысты, яғни, сөздер қалай дыбысталса, 

сөйлеген кезде де әрбір сөздің дұрыс айтылуына мән беруіміз керек. Өйткені 

қазақ тілі – өз табиғатында үнді, әуезді тіл. Көркем тілмен сөйлеу, не мәтінді 

мәнерлеп, сөздің нақышына келтіріп айту – ауыз әдебиеті асыл 

қазыналарынан, айтыс өнерінен келе жатқан табиғи заңдылық. Сондықтан 

ауызша сөйлеу кезінде тілдің өзіндік заңдылықтарын сақтаумен қатар, 

сөйлеудің техникасын жетік біліп, қорымыздың да мол болғаны қажет. 

Белгілі бір мәтінге грамматикалық талдау жасау, тәрбиелік мәні жоғары 

үзінділердің әдеби сырын ашып, басқа біреулерге үлгі-өнеге ету үшін де 

тілдік заңдылықты қатаң сақтаудың үлкен пайдасы бар. Ойды жеткізер тілдің 

мәнері, нақышы жеткіліксіз болса, ойшыл ақынымыз Абай айтқандай: 

«көңілдегі көрікті ойдың ауыздан шыққанда сәні кететінінің» бірі болмақ. 

Ауызекі тілде бір сөзді қайталай бермей, оған мағыналас, мәндес синоним 

сөздерді қолдану да, ойды әсерлі, түсінікті жеткізудің айғағы. Қашан да сөзді 

қарапайым қолдана отырып, тартымды да көркем айта білген ғұламалардың 

шешендігін, сөйлеу мәнеріндегі қатаң сақталған әуезділікті өзімізге өнеге 

тұтуымыз керек. 

 

 «Қазақ», «Айқап», т.б. газет-журналдарының қалыптасу тарихы 

мен рөлі 

«Қазақ» газеті ақпараттарының тақырыптары. Газеттің ашылуы, 

алғашқы саны. Алғаш редакторы А.Байтұрсынұлы туралы. М.Дулатов, 
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Ә.Бөкейханов, М.Тынышбаев сынды таланттар шоғыры. 1913-1918 жылдары 

«Қазақ» газетінің шығуы. М.Әуезовтің «Қазақ» газетіне баға беруі. «Қазақ» 

газеті ұлт үгітшісі, халық жыршысы.  «Айқап» журналының қоғамдық ой-

пікірдің, әдебиеттің, өнер мен тілдің дамуына әсері. Медицина, агротехника, 

ғылым мен техниканың табыстарына көңіл бөлуі. Феодалдық қалдықтарды 

жою туралы мақалалар. Цензура бақылауы. «Айқап» журналының 

прогресшіл қазақ интеллигенциясына әсері. 

 

Ресми  іс қағаздар стилінің ерекшелігі 

Стиль – латын сөзі,  қазақ тіліне аударғанда «жазу мәнері» дегенді 

білдіреді.  Стилистика – тілдің қолданылу заңдылықтарын зерттейтін ғылым, 

ол тілдік белгілердің дұрыс қолданылу нормасын көздейді. 

Қазақ әдеби тіл стильдері: 

1. ауызекі сөйлеу стилі 

2. көркем-әдебиет стилі 

3. публицистикалық стиль 

4. ресми іс қағаздар стилі 

5. ғылыми стиль 

Ресми немесе іс қағаздар стилінің ерекшелігі, онда акт дәл көрсетіліп, 

бір ізбен жүйелі жазуға айрықша мән беріледі. 

Қазақ тілінде қолданылып жүрген қалыптасқан сөз орамдарының 

көпшілігі орыс тілінің ықпалымен жасалған : қызу мақұлдау, қызу қарқын, 

тұрмыстық қызмет, қызмет көрсету, жүзеге асыру, қамтамасыз ету, өз 

күшінде қалдыру, қол жеткен табыс, кең жол ашу, іске қосу, мәселе көтеру, 

алғыс жариялау, сөгіс жариялау. 

Көптеген сөздер белгілі стильге телулі болады, қолданылу жағынан 

шектеліп отырады. Мысалы: тағайындалсын, міндеттелсін, осы анықтама 

берілді, қаулы етеді, жарлық етеді т.б. 

Іс қағаздары стиліне әр түрлі мекемелерде жүргізілетін жазу үлгілері 

болады. 

Ресми құжат стильдеріне тән белгілер: 

—    мазмұнының қысқа әрі тұжырымды баяндалуы; 

—    тұжырымдардың дәл, нақты болуы; 

—    сөздер мен терминдердің нақты, тура мағынасында пайдаланылуы; 

—    терминдер мен тұрақты орамдардың бірегейлігі; 

—    терминнің ең қолданылу жиілігі жоғары, Мемлекеттік терминология 

комиссиясы бекіткен нұсқасының пайдаланылуы; 

—    қалыптасқан  мазмұндық-құрылымдық нормалардың қатаң сақталуы. 

 

 Журналист этикасы.  Журналистің қоғамдағы рөлі 

Журналист этикасы. Қоғамдағы, әлеуметтік ортадағы БАҚ өкілінің 

ұстанымы, қызметі. Қоғам және халық арасындағы үлкен жауапкершілік. 

Журналисттің моральдық-этикалық және имани игі қасиеттерді игеруі. 

Журналист этикасының қалыптасуы. Халықтың озық дәстүрінен нәр алуы, 
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имандылыққа бой түзеуі, қоғамдық мейірбанды да салауатты ортада тәлім-

тәрбие алуы, өсіп-жетілуі. Журналист – кәсіп иесі. Адами, кәсіби заңдар. 

Этикалық кодекс немесе канондар. Журналистер арасындағы өрескел 

жайттар, өзін-өзі жоғары бағалау салдары. Журналистика мамандығын 

таңдаудағы маңызды да қажетті жайттар. Адамгершілік пен мораль туралы 

теориялық заңдар. Адамдардың қоғамдағы өмір сүру нормалары. Журналист 

– ашық қоғамның, әділеттіктің салтанат құруының тілеулесі, халық 

мүддесінің жанашыры.  

 

Қазақ баспасөзіндегі ұлтжандылық тақырып. Баспасөздегі ортақ 

тақырыптардың  насихатталуы 

Қазақтың тұңғыш ұлттық журналы «Айқап» басылымы (1911ж.).  

Журналдың редакторы М. Сералин туралы. Журналдың бағдарламасындағы 

шетел хабарлары, мұсылмандық мәселелер, хроника, фельетондар мен 

өлеңдер, библиография және ғылыми мақалалар, әртүрлі хабарлар мен 

редакцияға хат атты  7 айдары.  «Журнал бетінде татар мерзімді 

баспасөздері: «Ил», «Йолдыз», «Вакыт», «Шуро» жайындағы хабарлар. 

Журналдың И.Гаспиринский, Ш.Маржани, М.Бегиев, Ғ.Тоқай және т.б. өмірі 

мен қызметінен мағлұмат беруі. Қазақтар мен татарлардың рухани ынтымағы 

туралы. М. Сералиннің «Жуырдағы орны толмас өлім» атты некрологында 

И. Гаспиринскийді Асан Қайғымен теңестіруі. С.Торайғыровтың журналдағы 

қызметі. Қазақ-татар  мерзімді баспасөздеріндегі ортақ тақырып. 

 

Паблик рилейшнз мамандығының басты ерекшелігі. Бүгінгі PR-

технологиялардағы контент мәселесі 

Паблик рилейшнз терминінің этимологиясы. Мемлекеттік және 

қоғамдық ұйымдар мен әлеуметтік құрылымдар арасындағы қарым-

қатынастар жүйесі; қоғаммен байланыстардың жаңа кәсіпкерлік саласы; 

қоғам мен ұйымдар арасындағы өзара түсінушілікке қол жеткізуге 

бағытталған қызмет. Паблик рилейшнздің мақсаты. Паблик рилейшнз 

бағдарламасының негізгі міндеттері. Паблик рилейшнз өзінің міндетін атқару 

барысындағы белгілі бір көзқарасты ұстануы, пікірлер мен идеяларды 

қабылдайды. Дамыған елдердегі Паблик рилейшнз. PR-технологиялар  - 

хьютек-технологиялардың бір бағыты. PR деп ұйым мен қоғамның 

арасындағы өзара түсіністік пен өзара байланысты орнатуы. Спин-докторинг. 

Ғаламдық деңгейде әлемнің бейнесін қалыптастыруға шешуші ықпал ететін 

ғаламдық БАҚ-ты пайдалану және дамытуда PR-технологияларын, 

ғаламторды пайдалану. Веб-сайттар, антисайттар, электронды таратылымдар, 

жағымсыз ақпаратты Интернет арқылы тарату. БАҚ-та аты-жөні жоқ 

интернет-басылымға сілтеме жасап, жалған немесе жағымсыз ақпарат тарату 

және т.б. мәселелер.  

 

 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Қазіргі журналистиканың өзекті мәселелері. Сөз бостандығы 

Демократиялық елдердің заңнамасы мен сот тәжірибесі. Сөз 

бостандығы. Әлемнің көптеген мемлекеттерінде сөз бостандығы. Сөз 

бостандығының заңды билікті күштеп кетіруге, мемлекеттік құпияны 

жариялауға, қылмыс жасауға арандатуға, ұлттық, нәсілдік, діни және басқа 

араздасуды тоқтату үшін пайдалануға, басқа адамдарды қорлау және оларға 

жала жабу үшін пайдалануға, қоғамдық мораль мен адамгершілікке 

қастандық жасау құралы ретінде пайдалануға тыйым салынуы. Сөз 

бостандығы - «Ақпарат бостандығы» атты атау алған барынша жалпы 

құқықтың құрамдас бөлігінен тұратын азаматтың саяси құқықтары мен 

адамның негізгі жеке құқықтарының біріне айналуы. Өз пікірін (ойларын) 

жария түрде (ауызша, бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып 

жазбаша) білдіру мүмкіндігі түрінде көрінуі. 

Пәннің мақсаты мен міндеттері. 

«Кәсіби бағыттағы қазақ тілі» пәнін оқытудың негізгі мақсаты 

«5В051400-қоғамдық байланыс» мамандығы бойынша білім алып жатқан 

студенттердің кәсіби және күнделікті өмірдегі кәсіби-коммуниккативтік 

дағдыларын қалыптастыру. 

Міндеттері :  

- Студенттердің шет тілін өзге тілдегі ақпарат құралдарының көзі 

ретінде қабылдату; 

- Студенттерді әлеуметтік, тіпті кәсіби ақпарат саласында  ауызша және 

жазбаша түрде тілдесіп үйрету; 

- Шет тілін мамандық бойынша білімін тереңдету және өз бетінше кәсіби 

біліктілігін арттыру құралы ретінде қабылдауды үйрету; 

- Студенттерге шет тілінің тілдік, танымдық, ұлтаралық және 

прагматикалық қырларын ашып беру. 

Оқыту технологиялары 

«Кәсіби бағыттағы қазақ тілі» пәнін оқыту технологияларының кәсіби-

коммуникациялық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Ауызша 

тілдесуге, оқудың интегративтік түрлеріне (іздеу, көру, білу), дыбыстау және 

жазбаша тілдесу (пікір беру, сипаттау), сондай-ақ ауызша және жазбаша 

аударуға аса мән беріледі. 

«Кәсіби бағыттағы қазақ тілін» оқытуда студенттің: мамандық бойынша 

жобалық жұмыс,  жағдайлық ойындар, дөңгелек үстелдер, пікірталас 

түріндегі тапсырмалар, конференциялар, баяндаманы қорғау, көпшілік 

алдында сөйлеу сияқты оқыту әдістері кеңінен қарастырылған.  

Аталмыш пәнді оқыту процесінде пайдаланылатын оқу материаллдары 

әр түрлі деңгейдегі түпнұсқа мәтіндерден, тілдесу қызметіндегі кәсіби 

дағдыларды кешенді түрде дамытатын тапсырмалар жиынтығынан тұратын 

видео және мультимедиялық материалдардан тұрады. Бұл деңгейді оқытуға 

арналған мәтіндер ғылыми мақалалардан, мамандық бойынша әдебиеттерден 

тұрады.  

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9A%D2%B1%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Оқыту түрі: 

- оқытушының басшылығымен өтетін аудиториялық топтық сабақтар; 

- аудиториялық топтық тапсырма кезіндегі оқытушының бақылауымен өтетін 

міндетті студенттің өзіндік жұмысы;  

- кеңес кезіндегі оқытушының бақылауымен өтетін міндетті студенттің 

оқытушымен өзіндік жұмысы 

- студенттердің еркі бойынша әр түрлі сипатта өтетін (үйірмелер, көркемөнер 

қызметі, олимпиадалар және т.б.) аудиториядан тыс оқытушымен бірге 

жасайтын студенттің өздік жұмысы. 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

1.Қазақстан Республикасының «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы 

2.Тәуелсіздік декларациясы. Мемлекеттік тілдің БАҚ-ында  қолданылуы.  

3.ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың І жартысындағы қазақ 

баспасөзі 

4.Қазақ баспасөзінің тілі, стилі 

5.Сөз әдебі 

6.Жарнамадағы стильдік, тілдік ерекшеліктер 

7.Қазақстан Республикасы  Журналистер Одағы 

8.Журналист этикасы. Журналистің қоғамдағы рөлі 

9.Қазақ баспасөзіндегі контент мәселесі 

10.Болашақ – ғылым мен білімде. 

11.Ұлы Абай мен Ыбырай шығармалары арқылы бізге жеткен қазіргі қазақ 

әдеби тілі. 

12.Қазақ баспасөзінің сөз бостандығы 

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТЫҢ ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

1. Қазақ тіл білімінің қалыптасуы (Абай, Ыбырай, Қ. Жұбановтардың тіл 

туралы айтқан сөздері). 

3. Тәуке хан. Тәуке ханның «Жеті жарғысы». 

4. Қазақ халқының шешендік өнері. 

5.Қазақ филологиясындағы вербалды және бейвербалды амалдар. 

6.Ұлы Абай мен Ыбырай шығармалары арқылы бізге жеткен қазіргі қазақ 

әдеби тілі. 

7. Ежелгі ортағасырлық көне қалалар. 

8. Қ.Сәтбаев және Қазақстан ғылымының дамуы. 

9. Қазақстанның бүгінгі таңдағы өнерінің, мәдениетінің дамуы. 

10. Байқоңыр экологиясы. Ауа экологиясы. Ауаны қорғау. 

11. Қазақ халқының қонақ күту дәстүрі. 

12.ХХ ғасыр індеті 

13Қазақтың қолөнері 
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8. Салқынбай А.Б., Абақан Е.М. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. Алматы, 

2003. “Сөздік”.  

9. Құрманова Н. Сөз тіркесін оқыту барысында оқушылардың логикалық ойлау 

мәдениетін қалыптастыру әдістері мен тәсілдері. –Алматы: 1998 

10. Ерубаева А.Т. Заңгерлерге арналған қазақ тілі. - Алматы, 2005  

11.Күзекова З. Қазақ тілі практикалық курсы. Алматы, «Раритет», 2002 ж. 

12.Күзекова З. , Ш.Құрманбайұлы, С.Жусанбаева. Қазақ тілі (халықаралық 
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14.Құрманбайұлы Ш., М.Мамаева, А.Сыбанбаева. Қазақ тілі (заңгерлерге). 

Алматы, «Білім», 2001 ж.  

15.Егіншібаева Н.Є., Жапахов С.И. Экологиялық терминдердің түсіндірме 

сөздігі ҚазҰАУ. – Алматы, 2006. 

16.Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік: Іс жүргізу 

және мұрағат ісі. – Алматы: Рауан, 2000. – 256 б. 

17.Қазақша-орысша тілмаш. - Алматы, 2005. 

  



16 

 

KBShT 2202 КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 

көлемі 2 кредит 

 

Авторы: 

аға оқытушы Д.Ө. Байгожина 

 

Пікір жазғандар: 

филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

профессоры Ахметова Л.С. 

PhD, «Тұран» университетінің аға оқытушы Картабаева А. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік білім беру стандартының міндетті компонентті «5B051400 – 

қоғаммен байланыс» мамандығы бойынша міндетті пәні болып табылады.  

Пән студенттердің кәсіби құзыреттілігіне қатысты шет тілін кәсіби 

деңгейде сапалы дамытуға бағытталған.  

Маман ретінде студент базалық ұғымды-категориялық аппарат ретінде 

қабылдайды, кәсіби құзыреттілігі кәсіби шет тілі пәнінің аясында 

сипатталады.  

Студенттік кәсіби негізгі ұғымдар мен санатты аппарат арқылы мақсаты 

шет тілінде өзінің кәсіби қызметінің аясын сипаттайды. PR маманының 

кәсіби құзыреттілік спецификасын, шет тіліндегі оқу үрдісін, студенттің 

алған білімінің негізгі бағыттарын анықтайды. Жоғары бәсекеге қабілетті 

және кәсіби PR-дың дамуына бағытталған. Курс негізін, PR маманының 

кәсіби құзыреттілігін айқындап, оқу үрдісінде студенттің алған білімін шет 

тілінде қолданудың негізгі бағыттарын анықтайды. Курс бәсекеге қабілетті 

және кәсіби дағдыланған PR маманын дамытуға бағытталған. 

Курс міндетті: шет тілінде қоғаммен байланыстың категориялық-

ұғымдық аппараты ретінде студенттерді біліммен қамтамасыз ету; сапалы 

білім қалыптастыру және игерілетін мамандық туралы хабардар болу; 

болашақ кәсіби құзыреттілікке жауапты және компонентті қарым-қатынас 

дайындау. 

Нәтижесінде студент пән бойынша кем дегенде аз мөлшерде хабардар 

болып, қажетті білім мен дағдыларды меңгеруге тиіс: 

білу:  

- шет тіліндегі PR мәселелерінің ғылыми ауқымы; 

- шет тіліндегі терминдер мен ұғымдар, әлеуметтік-гуманитарлық білім 

жүйесіндегі PR-дың орны мен рөлін сипаттайтын ұғымдар; 

- шет тіліндегі әлеуметтік-маңызды құбылыстардың рөлі, үрдістер, 

институттар және қоғамдағы жүйелілікті еркін сипаттау; 

- шет тіліндегі категориялық аппарат және PR ұғымдар; 
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- қоғамдағы теориялық мәселелерді зерттеу және шет тілінде еркін 

түсінік білдіру; 

қабілетті болу:  

- курстың тақырыптық мазмұнына қарай, PR-терминологияларды шет 

тілінде еркін игеру;  

- қоғамдағы PR-зерттеулердің концептуалдық қадамдарын 

бағыттаудағы шет тілінде еркін тыңдалым жасау; 

- негізгі ұғымдарды, категорияларды, принциптерін, шет тілінде 

ғылыми-зерттеу және талдау компаниясының әлеуметтік әдістерді пайдалана 

отырып PR-дың теориялық көзқарастарын қолдану; 

- шет тіліндегі әлеуметтік құбылыстарды зерттеуі бойынша өзіндік 

материал іздеу, үрдістер, институттар және мекемелер; 

- шет тілінде қазіргі заманғы қоғамдық қатынастардың өзекті 

мәселелерін талқылау; 

Дағдылар игеру: 

- шет тіліне ауызша және жазбаша аударма, қоғаммен байланыс 

бойынша теориялық және тәжірибелік әдебиеттер, қоғамдық пікірді 

зерттеудегі нақты нәтижелер; 

- PR-мәтіндердің ауызша және жазбаша мазмұнының қорытындысы, 

жазбаша баяндамалар даярлау, ауызша сөз сөйлеу және баяндама, мәтінді 

қысқаша талдау түрінде жазбаша жұмыс жазу, мақалалар мен кітаптар 

мазмұны, рефераттар, эссе  және шет тіліндегі басқа тапсырмалар;  

- қойылымдар және талқылау үрдісінде шет тілінде кәсіби қарым-

қатынас және PR-мәтіндер мен әлеуметтік мәселелерді сыни талдау. 

Пререквизиттер: Жоғарғы оқу орнындағы «Шет тілі» (ағылшын тілі).  

Постреквизитттер: «Қоғаммен байланысқа кіріспе», «Қоғаммен 

байланыстың теориясы мен тәжірибесі», бакалавриат бойынша  теориялық 

пәндер. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар 

 Қоғамдық қатынастардың шет тіліндегі кәсіби тілдік негіздері 

1 Қатынастың кәсіби-оқу аумағы: мамандыққа пән ретінде «қоғаммен 

байланыс» пәнін кәсіби шет тілінде енгізу 

2 Мамандықтың тілдік сипаты: орыс және ағылшын тілінің үйлесуі 

3 Шет тіліндегі мамандық пәндік саласы (ағылшын тілі) 

4 PR-науқанды өткізу барысындағы негізгі деңгейлерді меңгеруде шет 

тілін қолдану 

5 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын тілі). Кәсіби шет 

тіліндегі терминологияның имидж феноменін меңгерудегі фирманың 

стратегиялық табысы 

6 Мәдениетаралық коммуникация: мамандық бойынша шет тіліндегі 

дискурстық тәжірибелер 
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7 Оқу үдерісіндегі академиялық қарым-қатынас (кәсіби пәндер 

бойынша шет тіліндегі лекция және семинар). Қоғамдылық түсінігі 

және шет тіліндегі қоғамдық пікір  

8 Кәсіби құзыреттілік: кәсіби жағдайлардағы заманауи 

корпорациядағы мақсатты және дәйекті аудиторияларды таңдауда 

шет тілін пайдалану 

9 Кәсіби жағдайдағы алдыңғы қатардағы ғалымдар 

10 Кәсіби шет тілінің (ағылшын тілі) мамандықтағы бейіндік 

пәндермен байланысы 

11 Жаһандық әлемдегі шет тілінің рөлі. Шет тіліндегі PR-дың негізгі 

функциялары 

12 Кәсіби шет тіліндегі қоғаммен байланыстағы ақпараттардың өзара 

ықпалдастығы  

13 Кәсіби медиа сараптама және шет тіліндегі ақпараттық аудит 

14 Қоғаммен байланыстағы дағдарысты алдын-алу тәсілдері және шет 

тіліндегі басқару мәселесі 

15 Қоғаммен байланыстағы экономиканы меңгерудегі шет тілін 

пайдалану тәсілдері  

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

КІРІСПЕ 

 «Кәсіби бағытталған шет тілі» – кәсіби бағдарланған шет тілі түрінде 

қоғамдық қатынастардың субъектісі саласы туралы теориялық білімі.  

Пән мақсаты: болашақ мамандардың қоғаммен байланыс бойынша 

кәсіби компонеттік деңгейін көтеру, кәсіби бағытталған шет тіліндегі білімін 

кеңейту және тереңдету, болашақта өз құзыреттілігіне пайдалану. 

Пәннің мақсаты: 

- шет тіліндегі PR-мәтіндердің тәсілдерінің қалыптасуы; 

- мәтіннен қажет емес ақпараттарды ығыстырудағы дағдыларын 

дамыту; 

- ауызша тілдік дағдыларды дамыту, PR тақырыпта оқу диалогы және 

пікірсайыс; 

- өзіндік тараптан кәсіби монолог құру дағдыларын оқыту, PR 

теорияларын және эмпирикалық зерттеулердің материалдарын анықтайтын; 

- кәсіби шет тіліндегі академиялық хат стильімен студенттерді 

таныстыру; 

- PR бойынша түрлі формалардағы мәтіндік хат жазу тәсіліне үйрету 

(аннотация, реферат, эссе, баяндама, мақала және т.б.). 

 «Кәсіби бағытталған шет тілінің» обьектісі ретінде нарықтық 

экономикадағы және қазіргі замандағы қоғаммен байланыстың негізгі 

ұғымдарының рөлі, қоғаммен байланыстың мамандық ретіндегі негізгі 

кезеңдері және дамуы, оның функциялары, шет тіліндегі термин және 

ұғымдардағы негізгі бағыты және әдістері. 
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«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні ретінде кәсіби шет тілінде PR-

ғылымының категориялық аппарат ретінде игеруі болып табылады. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» – гуманитарлы және кәсіби мамандарды 

даярлаудағы мамандарды дайындау бағыты. Негізгі ғылыми категориялық, 

ұғымдар мен қоғамдық қатынастардың теориялық мектептер туралы 

ақпараттық мәлімет, PR-дың даму тарихын, PR-зерттеудің өзекті мәселелерін 

қамтиды. Бұл пән қоғамдық және ғылыми қарым-қатынас үшін маңызды 

кәсіби және тілдік құзыретін арттыруға бағытталған. 

Осы пәнді зерттеу нақты әлеуметтік қоғамдық пікір талдау әдістері мен 

шет тілінде сөйлеу кәсіби даярлау және академиялық жазу әдістерін бейімдеу 

және пайдалануды көздейді. Оқыту барысында екі материал меңгеруге дәріс, 

дебаттар, дөңгелек үстелдер, іскерлік ойындар, презентациялар, өзіндік 

жұмыс презентациялар, рефераттар және өзге де жазбаша жұмыс түрінде 

семинарлар, презентациялар, PR-зерттеулер, соның ішінде білім берудің 

әртүрлі әдістері мен формаларын пайдалану. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

Қатынастың кәсіби-оқу аумағы: мамандыққа пән ретінде 

«қоғаммен байланыс» пәнін кәсіби шет тілінде енгізу 

Оқу-кәсіби салалардағы қарым-қатынас: кәсіби шет тіліндегі (ағылшын 

тілі) «қоғаммен байланыс» мамандығы бойынша кіріспе. Студенттік ғылыми-

тәжірибелік конференция: баяндамалар, берілген тапсырмаға хабарламалар. 

PR мамандарды дайындаудағы «кәсіби-бағытталған шет тілінің» рөлі мен 

орны. Пәндік феномен ретіндегі кәсіби шет тілі. Оқу курсының мақсаты және 

міндеті. Қоғаммен байланыс қоғамдық диалогтағы ғылым ретінде. Қоғаммен 

байланыс объект және пән ретінде. Әлеуметтік-гуманитарлық  білім 

жүйесіндегі қоғаммен байланыстың орны. Пәнаралық тәсіл. 

Коммуникацияның тарихи формалары. Қоғаммен байланыстың туындау 

мәселелері, әлеуметтік-экономикалық хабарламалар. Саясат және қоғам 

қажеттілігі. Мекеменің құзыреттілігін жылжытудағы қажеттілік және 

тұтынушылар мен клиенттерге арналған мекемелер. АҚШ-тағы PR-дың 

пайда болуы: өркендеудің үш сатысы. PR-дың Европадағы құрылу 

ерекшеліктері. Алғашқы PR-фирмалар, мемлекеттік мекемелердегі PR-ды 

қолдану. 

 

Мамандықтың тілдік сипаты: орыс және ағылшын тілінің үйлесуі 

PR сөздіктің шет тілінде  игерілуі. Шет тіліндегі PR кәсіби сөздіктерді 

пайдалану дағдылары. Шет тіліндегі мамандықтың термин жүйеліктегі тілдік 

негізі. Мамандықтың жалпы талаптары тұжырымдамасы парадигмалары. 

Терминология – ұлттық тілдің негізгі бөлігі. Терминология – білім немесе 

мамандық арнайы саласындағы нақты теориясы символдық моделі. Шет 

(ағылшын) тіліндегі кәсіби-бағытталған терминология. Мамандықтың білім 

тармағы терминжүйелік негізі. Үйлескен шет тілді терминдер (латын, грек, 
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ағылшын), халықаралық қор (ағылшын тілінің негізіндегі термин білімділік). 

Терминологиялық сөздіктер (бір тілдік және екі тілдік кәсіби сөздіктер). Шет 

тіліндегі лексикографиялық қайнар көздермен жұмыс (дәстүрлі және on-line). 

Ағылшын, қазақ, орыс тілдеріндегі кәсіби сөздіктердегі сөздерді салыстыру. 

Ақпараттық іздеу (көптілді мәліметтер базасы, Интернет-ресурстар). PR 

электрондық сөздіктерді қолдану. Wikipedia қолдану. Шет тіліндегі БАҚ-пен 

байланысты терминдер (media relations), үкіметтік құрылымдармен қатынас 

(public affairs), инвесторлармен қатынас (investors relations), корпоративтік 

әлеуметтік жауапкершілік (corporate social responsibility), спонсоринг 

(sponsoring), ҮЕҰ-мен байланыс (NGO relations), фандрейзинг (fundraising), 

ішкі қоғамдық байланыстар (employee relations), бренд менеджмент (brand 

management). Шет тілінде базалық PR категориялардың аударма 

ерекшеліктері. Глоссарий құрастырудағы ерекшеліктер.  

 

Шет тіліндегі мамандық пәндік саласы (ағылшын тілі) 

Функциялар, қоғаммен байланыстағы құралдар және мамандардың 

жұмыс мақсаты. Ұғымдар мәні мен мазмұны: «PR және жарнама», «PR және 

үгіт-насихат», «PR және маркетинг», «PR және паблисити». Мамандықтың 

субъектілі кеңістіктің сипаты. Мамандықтың субъектілік кеңістіктегі 

мінездемесі. Нарықтық экономиканың жүйеге әсері. Қазақстандағы 

азаматтық қоғам ерекшеліктері. Рөлінің динамикалық өсуі және PR 

институттың мағынасы: қоғамды ақпараттандырудағы жалпы қажеттілік, 

қоғамдық пікірді жұмылдыру, қоғамдық қатынастардың мақсатты құру. Жеке 

және қоғамдық қызығушылықтардың үйлесімділігі. PR-дың үштік 

механизмде байланысы: бизнес – қоғам – билік. Рөлдер мен баланстарды 

бөлу, үйлесімділікке ұмтылу. 

 

PR-науқанды өткізу барысындағы негізгі деңгейлерді меңгеруде 

шет тілін қолдану 

Компанияны жүргізудегі зерттеу мәселелері. Мәселенің анықталуы және 

құрылуы. Екінші тарапты ақпараттың зерттелуі. Бірінші тарапты ақпаратты 

алу.  Бірінші тарапты ақпаратты зерттеу және өңдеу. Шет тілінде болжау 

және ақпаратты үйлесімді ұмтылу. Зерттеудің негізгі тәсілдері: құжаттар 

қорытындысы,  қадағалау және сұраным. Зерттеу тәсілінің саны және сапасы. 

Терең мағыналы сұхбат, «десанттық топтар», «ми шабуылы», «фокус-

топтар» әдісі. Ағылшын тілінде негізгі ұғымдарды аудару. Шет тілінде PR-

науқандардың табысты мысалдары. 

 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын тілі). Кәсіби шет 

тіліндегі терминологияның имидж феноменін меңгерудегі фирманың 

стратегиялық табысы 

Шет тілінде «имидж», «позициялау», «жеке ұйымдастырушылық», 

«корпоративтік этос», «мекеме миссиясы», «паблисити». Қазіргі корпорация 

имиджі: түсінігі, деңгейі, функциялары. Компанияның имиджі және оның 
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технологиялық іске асуы. Жеке ұйымдастырушылық (корпоративтік, 

corporate identity). Корпоративтік сәйкестілік және олардың өзіндік тұрақты 

функциялары. Жеке корпоративтіліктің базалық элементтері: есімдендіру 

жүйесі, символдар, мифтер, рәсімдер. Корпоративтік этос мекемелік 

мәдениеттің өзегі, оның кодтталуы. Рәсімдер, тренингтер, корпоративтік 

шаралар. Ұйымның миссиясының корпоративтік жекеленумен байланысы, 

бизнес табиғаты. Имидж және паблисити. 

 

Мәдениетаралық коммуникация: мамандық бойынша шет тіліндегі 

дискурстық тәжірибелер 

Заманауи корпорация жүйе ретінде. «Мекеме» және «ақпараттық 

ағымдар», «құрылым» және «құрылымшалар», «PR-агенттіктер» түсініктері. 

Мекеме аумағындағы ішкі және сыртқы, көлденең және тік ақпараттық 

ағымдар. Ресми емес және іскерлік коммуникациялар, олардың өзара 

байланысы. Корпоративтік құрылым және мәдениет. Жеке корпоративтік 

концепция. Корпоративтік жағдайлар, олардың басқарушылық және 

басқарылмайтын параметрлері. Жоспарлы және шұғыл жұмыс режимдері: 

фирманың дағдарыс коммуникациясы. Корпорацияның «штабтық» 

құрылымы, олардың функциялары. Қоғаммен байланыс бойынша мекеме 

бөлімінің ортақтылығы. PR-агенттілік және оның қызметтері. Қоғаммен 

байланыс саласындағы құзыреттілік. 

 

Оқу үдерісіндегі академиялық қарым-қатынас (кәсіби пәндер 

бойынша шет тіліндегі лекция және семинар). Қоғамдылық түсінігі және 

шет тіліндегі қоғамдық пікір. 

Шет тіліндегі қоғамдық саладағы терминология: ақпараттық кеңстіктің 

қалыптасу ерекшеліктері. Ситуациялық жиындар және тобырлар: «тікелей» 

көшелік манифестация. Ақпаратты таратудағы жалпылық: қоғам және 

аудитория. Қоғамдық әлеуметтік-мәдени феномен ретінде. Әлеуметтік 

маңызы жоғары жағдайлардың (мәселелік жағдайлардың) айқындалуы, 

олардың қорытындысы және шет тілінде кең талқылануға ынтасы. Қоғамдық 

талқылаудың саяси, заң, экономикалық және әлеуметтік-мәдени салдары. 

Қоғамдық резонанстардың деңгейі және қарқындылық деңгейі. Қоғамдық 

пікір, олардың қалыптасу факторлары. Әлеуметтік бақылаудың функциясы. 

Шет тілінде қоғамдық және қоғамдық пікірдің заманауи концепциясы. 

«Үнсіздік спиралі».  

 

Кәсіби құзыреттілік: кәсіби жағдайлардағы заманауи 

корпорациядағы мақсатты және дәйекті аудиторияларды таңдауда шет 

тілін пайдалану 

Шет тілінде корпоративтік саясаттағы қоғамның қолдау әлеуеті. 

Қоғамдықтың түрлері және топтары. Коммуникативтік белсенділігі жоғары 

мамандарды және корпоративтік мақсаттарда жергілікті пікірлерді 

пайдалану. Қызметкерлер мақсатты топ ретінде. Еңбек ұжымындағы 
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мәселелік белсенді моральдық климат, оның қалыптасу факторлары. 

Тұынушылар мақсатты топ ретінде. Тұтынушылардың құқығын қорғау, 

бейіндік ассоциациялармен өзара байланысы. Инвесторлар және іскерлік 

серіктестестер мақсатты топ ретінде. Шет тілінде белсенді серіктестермен 

байланыс орната білу. Бизнес-ассоциациялардың және инвестициялық 

сарапшылардың беделді күтілімдерді қалыптастырудағы рөлі. 

 

Кәсіби жағдайдағы алдыңғы қатардағы ғалымдар 

Мамандық аясындағы заманауи әлемдегі негізгі ғылыми парадигмалар. 

Қоғамдық байланыстардағы білім құрылымы. PR теориясы. Э. Бернайз 

теориясының негізгі ұстанымдары –  ғылыми базис қалыптастыру. 

Пәнаралық тәсіл. Айви Лидің «PR-дағы декларациялық принциптері». PR-

дың төрт модельдері. Әртүрлі коммуникациядағы түрлі әлеуметтік 

құралымдардың қажеттілігі. PR-тәжірибенің тұтынушылық өсу қажеттілігі. 

Мамандықтың институтализациясы. 

 

Кәсіби шет тілінің (ағылшын тілі) мамандықтағы бейіндік 

пәндермен байланысы 
Мамандықтың құрылымы және пәннің ерекшелігі. Кәсіби шет тілінің 

(ағылшын) негізгі бакалавриат пәндерімен байланысы: «Мамандыққа 

кіріспе» және т.б. Арнайы кәсіби-бағытталған мәлімет және оның кәсіби 

қатынас жағдайында қолданылуы. Шет тілін ұйымдастырушылық және саяси 

PR шараларды өткізуде пайдалану, партияның құзыреттілігімен және 

таңдалған компаниялармен байланысты. Қоғаммен республикалық және 

жерлігікті құрылымдардың байланысын қолдайтын, шет тілін 

ұйымдастырушылық және мемлекеттік PR шараларды өткізуде пайдалану. 

Шет тілінде кәсіпкерлерге, фирмалар және мекемелерге арналған 

коммерциялық PR шараларды ұйымдастыру және өткізу. Шет тілінде түрлі 

өндірісте индустриялық PR шараларды ұйымдастыру мен өткізуде 

пайдалану. Шет тілінде әлеуметтік салада PR шараларды ұйымдастыру және 

өткізуде пайдалану. Шет тіліндегі шоу-бизнесте PR шараларды ұйымдастыру 

және өткізуде пайдалану. Шет тілінде спорт және туризм саласында PR 

шараларды ұйымдастыру және өткізуде пайдалану. 

 

Заманауи әлемдегі шет тілінің рөлі. Шет тіліндегі PR-дың негізгі 

функциялары 

Консалтинг (Counseling). Стратегиясын анықтау мен ұйымдастыру 

бойынша кеңесші қызметін қамтамасыз ету, оның сыртқы ортамен өзара 

байланысы және байланыстың іске асуы. Қорытынды/зерттеу (Research). 

Қоғамдық пікірді және қоғамдық қарым-қатынастарды құру үшін 

стратегиялық іс-қимыл жоспарын жасау мақсатында әлеуметтік мінез-құлық 

заңдылықтарын зерттеу. Шет тілінде зерттеуді қалыптастыра білу. БАҚ-пен 

жұмыс (Media Relations). Жариялылықты қамтамасыз етуде немесе 

мекеменің қызығушылығындағы БАҚ-пен өзара байланыста БАҚ-пен жұмыс 
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қарым-қатынасын орнатуда. Паблисити (Publicity). Паблисити (Publicity). 

Арнайы ұйымның мүдделерін ілгерілету мақсатында мақсатты құралдар 

арқылы PR-хабарларды дайындау. Қызметкерлермен жұмыс 

(Employee/Member Relations). Сұрақтардың зерттелуі және шешімі, 

қызметкерлерді толғандыратын; қызметкерлердің жұмыс белсенділігін 

арттыратын мотивация. Қоғаммен өзара қарым-қатынас (Community 

relations). Қоғамдастықпен қолайлы қарым-қатынас құру бойынша жүйелі 

жұмыстар. Қоғаммен өзара байланыс (Public Affairs). Белсенді қоғамдық 

өмірге қатысу, сондай-ақ қоғамдық күту ұйымның бейімділігіне қызметі. 

 

Кәсіби шет тіліндегі қоғаммен байланыстағы ақпараттардың өзара 

ықпалдастығы 
Мақсатты топтарға қажетті жауап берудегі терминологиялық жобалау. 

Бұқаралық стереотиптер, күтілімдер, фобиялар. Шет тілінде қалыптасқан 

әлеуметтік құрылым рөлі және топтық шешімдер. PR манипуляторлық 

техникалар. «Көлденең жағдайларда» қолдану және қауесеттер. Ақпараттық 

соғыстағы компромат және коммуникациялық «тұзақтар». PR-тәжірибедегі 

этикалық қолайсыздық және заңсыз тәсілдер. Мемлекет деңгейіндегі билік 

пен қоғамның өзара байланысын ұйымдастырудағы ерекшелігі, өңір, аудан 

және т.б. PR-өзара байланыстарды тізбелеудегі нормативтік құжаттар. 

Қабылдау және ақпараттық әсеріне жауап заңдылықтары. Шет тілінде хабар 

жасау, орнату, тағайындауын анықтау міндеттері, уақыты, мақсаттары. 

 

Кәсіби медиа сараптама және шет тіліндегі ақпараттық аудит 

Медиа-мониторинг және пресс-клиппинг. Шет тілін талдау үшін 

материалдарды таңдау принциптері. Тақырыптық кесте кодировкасы. 

Сүзгілеу және жүйелеу. Тақырыптық, авторлық, географиялық және 

басылымның басқа да базалық топтар материалдары. Шет тілінде 

сараптамалық есептің құрылымы. Деректерді пайымдау сенімділігін арттыру 

әдістері. Түрлі көздерден ашық және жабық түрде деректер алу. Ақпараттық 

аудиттің базалық бағыты. Сараптамалық бағалауды пайдалану. Аудит 

жүргізу үшін тенденциялары, толқындар және сәулелер, жүйелер. 

Ақпараттық қызмет әзірлеуге немесе түзетуге арналған ұсыныстар, 

ақпараттық тәуекелді алдын-алу үшін бағалау жарияланымдар мен ақпаратты 

анықтау. 

 

Қоғаммен байланыстағы дағдарыстың алдын-алу тәсілдері және 

шет тіліндегі басқару мәселесі 

Шет тілінде «болжау», «келіспеушілік», «дағдарыс», «жағдай» 

категориялары. Мәселені болжау, оның көкжиегі. «Күн тәртібінің» 

құрылымы. Мекемедегі дағдарыстық коммуникативтік саясат даярлау. 

Дағдарысқа төтеп берудегі «қызыл папка» (Red Folder). Дағдарыс 

жағдайында маман-коммуникаторлардың топ ретінде қалыптасуы. 

Құрылымдану, дағдарысқа қарсы жоспардың жүзеге асуын қамтамасыз ету 
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және орындалуы. Заңдық тежеулер және салдары. Коммуникацияны 

үйлестіру мәселесі. 

 

Қоғаммен байланыстағы экономиканы меңгерудегі шет тілін 

пайдалану тәсілдері 

 Шет тілінде «экономика», «PR ресурстар», «PR еңбек сыйымдылығы», 

«PR қаржыландыру көздері», «PR-жобаларды сатып алу», «PR тиімділік» 

категориялары. PR-дағы негізгі өндірістік ресурс – ақпарат. Қоғаммен 

байланыстағы еңбек сыйымдылығы мен капитал сыйымдылығының 

факторлары. Қоғаммен байланыстағы қаржыландыру көздері.  PR-

құзыреттіліктегі кірістер сметасы, шығындар.  Қаржылық база қарқынды 

коммуникация аймағы ретінде және экономикалық символы. Жобалардың 

сатылым ерекшеліктері. Тендерлік және гранттық жобалар.  Қаржылық 

капиталдың ұлғаюы – PR қарқынды даму мүмкіндігі. PR тиімділігін бағалау. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРДЫҢ ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Кәсіби шет тілі бойынша қоғамдық қатынастар мамандануы. 

2. Шет тілінде PR нақты ұғымдардың дамуы үшін кәсіби сөздіктер мен 

анықтамаларды пайдалану. 

3. Қоғаммен байланыстьың негізгі сауалдары және қоғамдағы PR-дың 

міндеттері.  

4. PR теориясының дамуы және кәсіби терминологияны шет тілінде 

қалыптастыру. 

5. Шет тілінде азаматтық қоғамдағы қоғамдық қатынастардың рөлі. 

6. Шет тілдерінде, сондай-ақ белгілі PR-мамандардың еңбектерінде ақпарат 

алмасу нысандары мен әдістері. 

7. Имидж қалыптастырудағы арнайы кәсіби-мақсатты материал. 

8. Жобалауға арналған кәсіби шет тілі және ішкі және сыртқы PR зерттеу 

дамыту бағдарламасы. 

9. Қоғамдық қатынастар саласындағы дағдарыстың алдын алуды зерттеу 

әдістерін таңдау үшін PR-материалдарға кәсіби шет тілін пайдалану. 

10. Ауызша және PR-материалдардың жазбаша аудармалары және олардың 

кәсіби шет тілін меңгерудегі маңызы. 

11. Кәсіби шет тілі бойынша қоғамдық қатынастардың негізгі тәжірибелік 

үлгілерін жазбаша талдау. 

12. Шет тіліндегі кәсіби коммуникация ауызша жарияланым, презентация, 

баяндамалар.  

13. PR-дағы ақпараттық ағынды басқарудағы сұлбаны игеруге шет тілін 

пайдалану. 

14. Қоғамдық пікірді зерттеудегі кәсіби-бағытталған базалық мәлімет 

құралдары. 

15. Медиа-сараптаманы шет тілінде игеру. 
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ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Сөздікті қолдана отырып кәсіби шет тілінде PR-дың негізгі терминдер 

глоссарий құрастыру. 

2. Кәсіби шет тіліндегі PR-дың негізгі қысқаша парадигмасы. 

3. Э. Бернейстің рефераттық түпнұсқалық жұмысы «Қоғамдық пікірдің 

кристалдануы». 

4. Қоғаммен байланыстағы PR-технологиялар тақырыбына шет тілінде PR 

мақалаларрдың аннотациясы. 

5. Кәсіби шет тілі бойынша қазақстандық қоғамның ағымдағы PR-мәселе 

бойынша эссе. 

6. Бағдарлама жасалуы және кәсіби шет тіліндегі терминология қоғамдық 

пікірді зерттеудің сауалнамасын зерттеу. 

7. Ақпараттандыру саласындағы шетелдік қысқаша PR-жұмыс және 

қоғамның құқықтық базасы. 

8. Қазақ қоғамындағы PR өзгерістер туралы кәсіби шет тілі бойынша 

ғылыми мақалалар жазу.  

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТІЗБЕСІ 

 

1. PR-мақала мәтінінің жазбаша және ауызша презентациясы және ғылыми 

PR орны мен рөлі туралы шет тілінде монография бөлімі. 

2. Құрастыру және презентация «Қоғамдық қатынастардың 

терминологиялық сөздігі» шет тілінде. 

3. Теория мазмұнының презентациясы, принциптері және PR анықтама (Э. 

Бернейс, Айви Ли, Р. Харлоу, Т. Хант, Дж. Грюниг және т.б.). 

4. Аударма және шетелдік журналдардан мақалалар журналдарының 

мазмұны, PR арқылы азаматтық қоғамды дамыту мүмкіндіктерін анықтау. 

5. Тақырып бойынша шетел тілінде ғылыми жарияланымдардың әдебиеттер 

тізімін дайындау: «Азаматтық қоғам институттарындағы қазақстандық 

қоғам». 

6. Қоғамдағы әлеуметтік маңызды PR-бастамашылығын жылжыту 

мәселелеріне байланысты өзекті әлеуметтік тақырыбында ауызша 

презентация дайындау. 

7. Ішкі және сыртқы PR бойынша шет тілінің кәсіби терминологиясын 

қолдана отырып презентациялық зерттеу өткізу. 

8. Конференцияға қатысуға арналған өтінішті шет тілінде дайындау. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Public Relations in the contemporary world: Insight into Profession: учебное 

пособие / Лаштабова Н., Широбокова О., Мироненко М. - Оренбург: 

ОГУ, 2012 . -  109 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/37434
http://www.knigafund.ru/authors/37435
http://www.knigafund.ru/authors/37436
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2. Абельмас Н. Универсальный справочник по паблик рилейшнз. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. – 240с. 

3. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения: Паблик рилейшнз по-французски. 

Концепции. Практика /отв. ред. Засурский Я.Н.. - М.: Изд-во МГУ, 1996. - 

134с. 

4. Шабаев В.Г. Английский язык: Связи с общественностью. – М.: 

Palmarium Akademic Publishing, 2012. – 212с. 

5. Иванова К.А. Англо-русский словарь по рекламе и паблик рилейшнз (с 

толкованиями). Около 5000 терминов. – СПб.: Политехника, 2001. – 272с. 

 

Қосымша: 

1.  Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз. Теория и  

      практика. Учебное пособие /пер. с англ. - М.: Вильямс, 2001. - 624с.; 2008.    

     – 624с. 

2.  Захарова Е.В., Ульянищева Л.В. Английский язык для менеджеров по PR  

     и рекламе. Учебное пособие с CD-дискам. – М.: Омега-Л, 2011. – 344с. 

3.  Учебный словарь языка связей с общественностью / ред. Л. Минаева. – М.:  

    Дрофа, 2010. – 406с. 

4.  Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга. Учебное пособие для студентов     

     отделений связей с общественностью. - СПб.: Лаборатория оперативной  

     печати фак-та  журналистики СПбГУ, 2003. - 56с. 

5.  Англо-русские обороты научной речи [Электронный ресурс] : учеб.  

     пособие / Миньяр-Белоручева А.П. – 6-е изд. – М.: Флинта 2012. - 144 с. 
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көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

филология ғылымдарының докторы, профессор Шыңғысова Н.Т. 

 

Пікір жазғандар: 

тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры 

Ахметова Л.С. 

филология ғылымдарының докторы, Абылайхан атындағы ҚазХҚжӘТУ 

профессоры Ахатова Б.А. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 «PR-технологиялары» бакалавриаттар үшін оқу курсы болашақ PR-

мамандарын әртүрлі мекемелерге, сондай-ақ, түрлі деңгейдегі жетекшілерді 

болашақ нақты басқару қызметіне даярлау үшін құрастырылған. Қоғаммен 

байланыс саласындағы соңғы мәселелер қарастырылған, онда теориялық 

және тәжірибелік  ілімдер бойынша кеңестер беріледі. Берілген курс негізгі 

үш мәселенің шешілу жолдарын қарастырады. Біріншіден, студенттерді 

әлемдік PR дамуының маңызды тенденцияларымен таныстыру. Екіншіден, 

әлемдегі және Қазақстандағы мамандық құралдары туралы білімді 

қамтамасыз ету. Үшіншіден, студенттерге қоғаммен байланыстың бизнестегі, 

саясаттағы және қоғамдық саладағы қоғаммен байланыстың ең көп 

қолданылатын әдістері мен технологияларын меңгерту және жетекшілік 

жасай отырып, машықтандыру. Оқу барысында студенттерге қоғамдық 

қатынастар саласындағы жаңа тиімді идеялармен, түрлі технологиялармен, 

іскерлік саланы қолдау  жолдары және кәсіпкерлікпен,  қоғамдық оқиғалар, 

азаматтық сектор, жеке жобалар мен кең көлемді бағдарламаларды 

әзірлеумен танысуға мүмкіндік беріледі.   

Біліктілігі:  

- PR-маманының міндеттерін білу; 

- бұқаралық ақпарат құралдарымен, мемлекеттік және қоғамдық 

құрылымдармен, партиялармен  қарым-қатынас орната білу; 

 - негізгі зерттеу әдістерін білу, жоспарлау, аудиторияны үнемі зерттеу, 

көңіл-күйін бақылау; 

- ақпараттық ықпал етудің тиімділігін өлшеудің техникаларын қолдану; 

- әрбір  жағдайда ең тиімді қолданыстағы технологияларды таңдауды 

салыстыру қажеттілігі және мүмкіндігін көрсету; 

- кейбір салалардың технологиялық ерекшеліктерін сондай-ақ дағдарыс 

жағдайындағы жұмыс ерекшеліктерін түсіну; 

 - болашақ PR-маманның тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 
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Оқу барысында студент PR-дың негізгі технологияларын, ақпараттық 

ықпал етудің түрлерін, коммуникациялық хай-тэкті, коммуникациялық 

кеңістікті одан әрі жетілдірудің негізі болып саналатын  және оның әлеуетін 

дамытатын жаңа ақпараттық технологиялардыбілуі тиіс. 

Пререквизиттер: жоқ. 

Постреквизиттер: PRJU 2208 PR-жобаларды ұйымдастыру, Imid 3301 

Имиджелогия, PROZ 3302 PR-дағы оқиғалық зерттеу, SKJ 3209 Саяси 

коммуникациялар жүйесі, BKTS 3210 Бұқаралық коммуникацияның тілі  мен 

стилі. 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ: 

 

1. Медиарилейшнз – БАҚ-пен өзара қызмет 

2. Ақпараттық себептерді ұйымдастыру 

3. Журналистерге арналған іс-шаралар 

4. PR-дағы зерттеу және жоспарлау   

5. Ішкі корпоративтік коммуникациялар және мәдениет 

6. Ақпараттық материалдардың түрлері 

7. Мәліметтерді мәтіндік өңдеу 

8. Арнайы шаралар 

9. Инвестиция тарту, демеушілік және фандрайзинг 

10. Баспасөз қызметіндегі сараптамалық жұмыс 

11. Дағдарыс жағдайындағы қоғаммен байланыс 

12. Процедуралық технологиялар: фасилитация және медиация 

13 Лоббизм 

14. Сандық PR 

15. PR-қызметінің тиімділігін бағалау 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе  

Курс мақсаты – мамандықтың қазіргі заманғы технологиялары туралы 

білім мен оларды практикада қолдану әдістерін, әдістемелерді жаңғырту, 

негізгі технологияларды меңгеру, нақты жағдайлар үшін тиімділікті таңдауға 

баулу. 

Курс міндеті: 

 - коммуникациялық технологиялардың негізгі белгілері және 

критерийлерін айқындау;  

- дәстүрді дамыту және жаңарту принциптерін көрсету; қоғаммен 

байланыстың инновациялық технологияларын қалыптастыру; 

- әр түрлі PR іс-шаралар мен бағдарламалар үшін қолданылатын 

процедуралар, әдістер және техникаларды жетекшілік жасау арқылы 

қолдануға мүмкіндік беру; 
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- түрлі салалар үшін PR-дың базалық құжаттарын қолдануды 

қарастыру; 

- мамандықтың негізгі құралдарының әмбебаптығы мен тиімділігін 

көрсету; 

Оқу курсы кешенді, қолданбалы, әмбебап әрі PR мамандарының әр 

түрлі салаларда нақты практикалық машықтарын қалыптастыруға 

бағытталған.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Медиарилейшнз – БАҚ-пен өзара қызмет 

Бұқаралық ақпарат құралдарының түрлері: баспасөз, электронды, 

желілік, мобильдік, ақпараттық агенттіктер. Бұқаралық ақпарат құралдары 

(БАҚ) түрлері: мемлекеттік, коммерциялық, қоғамдық; орталық, өңірлік, 

жергілікті, корпоративтік; қоғамдық-саяси, бұқаралық, іскерлік, 

мамандандырылған, кәсіби. БАҚ-тың аудиториямен қоғамдық пікірді 

қалыптастыру функциясы. БАҚ – аудиториямен байланысты жүзеге 

асыратын ерекше әлеуметтік институт. 

Баспа БАҚ – газеттер және журналдар. Мерзімділік, тақырып және 

мәселе, жарияланымның тілі және стилі. 

Телеарналар. Радиостанциялар. Жұмыстың форматы және 

бағдарламалардың бағыты. Бейне-, аудио, фотоматериалдардың 

маңыздылығы. Техникалық талаптар. 

Ақпаратттық агенттіктер. Жаңалық ленталары. Жаңалықтар мерзімі. 

Жедел жаңалықтар, жедел-хабарлама, жарияланымның кеңейтілген және 

соңғы нұсқасы. Жаңалық блогының құрылымы. Ақпараттық агенттіктердің 

отандық жүйесі. ҚазИнформ, ҚазТАГ, Қазақстан тудей агенттіктерінің 

құрылымы. Қоғаммен байланыс көзқарасы тұрғысынан БАҚ түрлерінің 

әрқайсысының  артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Медиакарта, «БАҚ-тың мәліметтер базасы», «Бейіндік БАҚ» 

түсініктері.PR-шаралар мен бағдарламаларға коммуникация құралдарын 

пайдалану тиімділігін таңдау және бағалау критерийлері. 

Журналистермен тиімді және жүйелі өзара қызмет орнату үшін арналған 

мәліметтер. Медиа стратегия құру. Журналистермен және редакциямен 

байланыс орнату. Іскерлік серіктестік. Өзара қарым-қатынас критерийлері. 

Сенімді ақпарат көздерінің беделі. 

 

Ақпараттық себептерді ұйымдастыру 

Ақпараттық себеп. Ақпараттық себептің маңызы. Жаңалықтарды түсіну, 

оқиғаның жаңашылдығы. Дерек пен жаңалықтың айырмашылығы. 

Ақпараттық себептің түрлері (циклдік, жаңа, қажетті, міндетті). Типтік 

ақпараттық себептер. Ақпараттық себептерді құру және ашу тәсілдері. Әлсіз 

ақпараттық себептер және оларды нығайту құралдары. Экслюзивті 

ақпаратпен қамтамасыз ету. Қоғамдық резонанс. Ақпараттық себептегі 
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ньюсмейкер және хэдлайнер. Ақпараттық кеңістік шеңберіндегі оқиғалардың 

ауқымдылығы. Оқиға өтіп жатқан іс-әрекеттердің жалпы арнасынан ауытқып 

кеткен жағдайдағы БАҚ-тың «ақпараттық ассимметриямен»қызығушылығы. 

Жалпы күн тәртібіндегі ұйымның немесе тұлғаның ақпараттық себебі. Шара 

барысындағы дәйексөз. Болған оқиғаны есте сақтау.  Оқиғаның мазмұнын 

дәл беру. Уақыт бойынша ақпараттық себептер генерациясы. 

 

Журналистерге арналған іс-шаралар 

Ауызша жанды коммуникация.Баспасөз конференциясын дайындау 

және өткізу шарттары. Маңызды ақпараттық себептің болуы. Мақсаты – 

БАҚ-қа әр түрлі аспектілер бойынша алғашқы дереккөзден фактографиялық, 

мәселелік және талқыланатын ақпарат беру, сұрақ-жауап арқылы 

мәліметтерді тексеру және нұсқасын нақтылау, жаңалықтардың 

дереккөздерінің абырой-беделін болжайды, мекеме немесе қызметкерлердің 

журналистермен байланыс орнатуы.Баспасөз конференциясының негізгі 

кезеңдері. Өтетін орны және уақыты.Қатысушыларды аккредитациялау. 

Техникамен қамтамасыз ету. Модератор және спикерлерді дайындау. 

Таратылатын материалдар, пресс-кит – тәртіп бойынша папкада бір 

ақпараттық себеппен бірлескен брошюра немесе электронды тасымалдаушы 

түрінде бұқаралық ақпарат құралдарына арналған ақпараттық 

материалдардың жиынтығы. 

Брифинг – маңызды оқиғалардың ізімен журналистер алдында болған 

оқиғаға түсінік беру үшін, оның себептері, мүмкін болатын қателіктерді және 

ол мәселе бойынша БАҚ арқылы таратылатын, асыра сілтеп айтылған 

ақпараттарды шұғыл тоқтату үшін қысқа, жедел баяндама жасау.Өткізілу 

уақыты – шағын (20 минутқа дейін). Көп жағдайда оқиға орнында брифинг 

ұйымдастырылады.  

Баспасөз-қабылдау – еркін сценарий бойынша бейресми шара. Мүмкін 

болатын форматтар: баспасөз-ланч немесе баспасөз-кешкі ас. Компанияның 

бірінші тұлғалары және мекемемен тұрақты байланыс ұстап тұратын, ең 

маңызды БАҚ және блогерлер болып саналатын саны шектеулі журналистер 

қатысады. Маңызды ақпаратпен қамтамасыз ету ғана емес, әріптестікті 

нығайту мүмкіндігі. Шақырылғандарды іріктеу, өткізілетін орны, диалогтар 

тақырыбы. 

Пресс-тур – уақыты ұзақ (бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін),   

журналистерге арналған, БАҚ-тан немесе блогтан объективті  журналистік 

жарияланымдарды алу мақсатында жүргізілетін жоспарланған шара. 

Мақсаттарды нақты сипаттау, өткізілетін уақытын белгілеу, журналистерді 

алдын-ала ескерту, объектілерді айқындау, сонымен қатар, журналистермен 

жұмыс істейтін сарапшы-кеңесшілерді тағайындау. Орналастыру, мәдени 

бағдарламаларды ұйымдастыру және тамақтандыру шаралары. 
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PR-дағы зерттеу және жоспарлау     

Қоғаммен байланыс мамандарының кәсіби қызметіндегі зерттеу 

кезеңінің маңызы. Жоспарлау түрлері: стратегиялық, тактикалық, ұзақ 

мерзімді, кешенді. Қоғамдық пікір PR-субъектілерінің қажеттілігі мен 

қызығушылығы туралы ақпарат көзі ретінде. Жоспарларды келісу. Қоғамдық 

пікірді талдауға демографиялық, географиялық және психографиялық 

тәсілдердің қолданылуы. Қоғамдық пікірді зерттеу әдістерінің 

мүмкіндіктерінің сипаты. Мерзімділік, мәліметтерді алу тәсілдері, 

респонденттермен қарым-қатынас ұзақтығы бойынша зерттеулердің 

жіктелісі. Зерттеудің алғашқы және екінші түрлері. Ресми және бейресми 

зерттеулер. Мемлекеттік мекемелердің құжаттары мен есептерін пайдалану 

статистикасы, тақырыптық және мәселелік медиа-құжаттама, пошталарды 

талдау, келушілерді қабылдауды талдау, сауалнама, «ыстық желілер», «case-

study», аудиторияны әлеуметтік зерттеу, қоғамдық пікір, контент-талдау. 

Сапалы талдау, қолдану аясы. Терең сұхбат алу тәсілі, фокус-топтар. Сандық 

зерттеу негіздері. Іріктеу түрлері және олардың зерттеу міндеттерімен 

байланысы. Іріктеу көлемі. Қоғамдық пікірге сұрау салудағы іріктеудің 

ерекшеліктері. 

 

Ішкі корпоративтік коммуникациялар және мәдениет 

Команда ынтымағына бағытталған күш. Компания, оның мақсаты және 

міндеттері, өзара қызмет тәсілдері туралы қызметкерлергежағымды пікір 

қалыптастыру. Құндылықтар, бірегейлік, символдар. Тұрақты 

ақпараттандыру және кері байланыс.Компанияға веб-сайт енгізу, газет, 

радио- немесе телебағдарлама шығару, жылдық есептерді, корпоративтік 

бірегейлікті құру бойынша бағдарламаларды, корпоративтік жарнама, 

корпоративтік іс-шараларды дайындау. Хабарландыру тақтасы, ақпарат 

таратулар, жиналыс. Жеке-бағытталған стратегиялар. Корпоративтік 

мәдениет қызметтің салт және дәстүрденқұралған ресми және бейресми 

тәртіптері мен нормалары жүйесі ретінде. Ол қызметкерлердің мінез-құлық 

ерекшеліктерін, олардың өзара қызметін, басқару стилін, даму болашағын 

ұжымдық пайымдау, жеке және ұжымдық мүддеден тұрады. Фирмалық 

стильді қалыптастыру және пайдалану. Тимбилдинг –  мекемеден тыс, 

мекеме ішінде. Ұжымдағы  қақтығысты шешу. Материалдық емес 

ынталандыру. Қызметтік өсу. Өзара алмасу. Жағдайдың өзгеруіне 

байланысты үн қату қабілеті. 

 

Ақпараттық материалдардың түрлері 

БАҚ-пен, мақсатты аудиториямен жұмыс жасауда қолданылатын 

қызметтік PR-құжаттардың түрі және оларға қойылатын талаптар. PR-

құжаттардың жіктелісі. Жедел қызметтік ақпараттық құжаттар. 

Компанияның  имидждік құжаттары. Брошюралар мен флаерлер. 

Корпоративтік құжаттар: ақпараттық бюллетень, корпоративтік бюллетень, 
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газет, журнал, позициялық өтінім. Типтік құрылым және корпоративтік 

басылымдардың таратылу принциптері. 

Бэкграундер. Мекеменің жұмысына, өнімдері мен қызметтеріне, құрылу 

тарихы және дамуына байланысты деректерді үйлестіріп бере білу. 

БАҚ-қа мәлімдеме. Негізгі мақсаты – нақты мәселе бойынша (көп 

жағдайда – белгілі бір оқиғада өз іс-әрекетінің дұрыстығын дәлелдеу) 

мекеменің позициясын қысқаша әрі дәлелді білдіру. Мәлімдеменің қорғаныс, 

басымдық, бейтарап сипаты. 

Жылдық есеп. Құрылымы, түрі және безендірілуін іріктеу (журналдық, 

альбомдық, есеп-презентация, есеп-хаттама, есеп-проспект). Негізгі 

тақырыпты таңдау (компанияның қаржылық, әлеуметтік жауапкершілік, 

компанияның технологиялық, экологиялық және т.б. көрсеткіштері). 

Жылдық есептің даярлануы.  

Шақыру. Мәтіннің көне түрі. PR-да  шақыру БАҚ өкілдерімен байланыс 

орнатуда маңызды рөл атқарады. Мақсаты –  базистік субъект тұлғалары 

үшін маңызды жаңалық оқиғаларына қатысуды қамтамасыз ету. 

 

Мәліметтерді мәтіндік өңдеу 

Ақпараттық тасқындарды басқару тәсілдері. Ауқымды қоғамдастық 

үшін қолданылатын мәліметтер түрі. Ақпараттық тасқындарды сегменттеу. 

Ақпараттарды беру тәсілдері: бекіту, қайталау, ұсақтау, жеделдік, 

сенсациялық. 

Ақпаратты түсіндіру тәсілдері. Ақпараттарды жеткізу басымдығы. 

Жаңалық ақпараттарын креативті құрастыру тәсілдері. «Атаулы мерзімдерді» 

қолдану. Мәселені шешудегі әр түрлі көзқарастарды көрсету. Пікір 

көшбасшыларының қатысуы. Жаңалық оқиғаларындағы шиеленісті 

оқиғаларды жасау. 

Жаңалықтардың негізгі және қосымша салмағы. Жаңалықтардың 

қосымша «ақпараттық салмағын» қамтамасыз ету тәсілдері.  

Сандармен жұмыс істеу техникасы. Деректік және коммуникативтік 

нақтылық. Мағыналық шамадан тыс артықтылықты еңсеру жолдары және PR 

бойынша қысқа мәтінді қамтамасыз ету. БАҚ түрлеріне арналған 

материалдарды өңдеудің нормативтік аспектілері. 

Мәтіндерді түзу және құрастыру бойынша спичрайтердің жұмысы. 

Тыңдауға дайындаудағы мәтіннің компрессиясы. 

 

Арнайы іс-шаралар 

Арнайы шараларды өткізу ерекшеліктері. Ірі оқиғалар немесе акциялар 

болмаған кездегі назар аудару әсерін жасау. Түпнұсқалық, креативтілік, 

ауқымдылық. Арнайы іс-шаралар түрлері: ашылу салтанаты, қабылдаулар, 

«дөңгелек үстел», тұсаукесерлер, конференциялар, ашық есік күндері және 

т.б. Ашылу салтанаты (жаңа бизнестің, компанияның жаңа қызметінің 

құрылуы): мақсаты, дайындау технологиясы, бағдарлама және сценарий 

жасау. Тұсаукесер және қабылдаулар: мақсаты, кезеңі. Конференциялар: 
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негізгі түрлері, өткізу кезеңдері. Ашық есік күндерін, «дөңгелек үстелдерді» 

ұйымдастыру. Іс-шараларды өткізу сценарийі. 

Көрме және жәрмеңке әлемдегі PR құралы ретінде. Фирманың  

экспозициялық қызметінің мақсаты. Экспозициялық қызметті ұйымдастыру 

және нәтижесін бағалау. Жалпы мемлекеттік және халықааралық мағынадағы 

PR-жобаларды жүзеге асырудағы модульдік технологиялар. 

 

Инвестиция тарту, демеушілік және фандрайзинг 

 Коммерциялық және салаға инвестиция тарту қажеттілігі. Қоғамдық 

ұйымдар мен бірлестіктердің қаржы іздеуі. Қайырымдылық шаралары, 

меценаттық, филантропия, қамқорлыққа алу, патронаж. Демеушілік. 

Қайырымдылық қызметіне қатысудың тәсілдері, мотивтері және міндеттері.  

Басымдықтарды таңдау және демеушілік көмектің бюджетін жоспарлау. 

Бөлінген қаржының шығынын бақылау тәсілдері. Демеушілік ұсынысты 

бағалау. Фандрайзинг. Краудфандинг. Қаржыландыру көздері. 

Демеушілермен жұмыс. Демеушілік пакет және өтініш. Әлеуетті 

демеушілермен келіссөз жүргізу тәртібі. Қаржыны тартудағы мақсатты 

шаралар. Қайырымдылық акциялары. Гранттар. Мемлекеттік, делдалдық 

және жеке қорлар. Сұраныс хат және әмбебап өтініш бөлімдері.  Жеке 

қайырымдылық жинау (жинақтаушы жәшік, хаттар тарату, мекен-жайсыз 

жүгіну, қызметкерлердің еңбекақысынан шегеру, ғаламтор арқылы қаражат 

жинау). Фандрайзинг үрдісі, оның негізгі кезеңдері. Алынған қаржыны 

есептеу және бақылау. 

 

Баспасөз қызметіндегі сараптамалық жұмыс 

Баспасөз қызметі сараптамалық бөлімі қызметкерлерінің 

функционалдық міндеттері. Мерзімді басылымдар мониторингі. Талдау үшін 

материалдарды іріктеу принциптері. Мерзімді басылымдардың 

материалдарды талдау бағдарламасын даярлау. Тақырыптық кодтық кесте 

құру. Баспасөз материалдарының тақырыптық, авторлық, географиялық және 

өзге де топтық негіздері. Сараптамалық хаттар құрылымы. Мәліметтерге 

түсінік берудің сенімділігін арттыру тәсілдері. БАҚ позициясын бағалау үшін 

әлеуметтік ақпараттарды қолдану және олардың аудиторияға ықпалы. 

Телебағдарламалар мониторингі. Эфирлік хабар тарату торын 

талдау.Бағдарламалау туралы түсінік. Телесюжеттер мұрағатын құру. 

Телесюжеттер транскриптін даярлау. Бейнеқатарды талдау әдістері. 

Ақпаратты қабылдауға ырғақ, түс, шу және әуенмен әрлеудің ықпалы. 

Тележүргізушілердің жұмысын талдау. Тікелей эфирдегі 

телебағдарламаларды талдау ерекшеліктері. 

Радиобағдарламалардың мониторингі. Келесі зерттеу үшін ақпаратты 

бақылау тәсілдері. Эмоционалды құрамдас хабар тарату. 

Радиотыңдаушылардың пікірлері мен позициясы.  

Казнет мониторингі. Ақпараттық таспалар мен порталдар. Электрондық 

мұрағаттар және оның сараптамалық қызметтегі қолданылуы. 
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Дағдарыс жағдайындағы қоғаммен байланыс 

Дағдарыс: түсінігі және типологиясы. Ақпараттық дағдарыс. 

Кәсіпорындар мен мекемелердегі дағдарыстық жағдайлардың пайда 

болуының негізгі себептері. Дағдарыс және оның ұйымдастырушылық 

өзгерістер мен инновациялардың негізі ретіндегі қауіптілігі. Қауіп-қатер 

туралы ақпараттандыру. Ақпараттық қауіпсіздіктің бұзылуы. Қоғаммен 

байланысты жүзеге асырудағы ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің 

міндеттері мен құралдары. Болжау және дағдарыстық жағдайды жеңу. 

Дағдарысты басқару түсінігі. Дағдарысты басқару үдерісінің кезеңдері. 

Дағдарысқа қарсы жоспар және шұғыл шара қолдану тобы. «Қызыл папка» 

және шұғыл қоғаммен байланыстың табысын қамтитын басты өсиеттер. 

Дағдарыс жағдайындағы коммуникацияның рөлі. Дағдарыс жағдайындағы 

коммуникацияны басқару ерекшеліктері. Дағдарысқа қарсы коммуникация 

стратегиялары. Қоғаммен байланыс дағдарыстың салдарын барынша кеміту 

әдісі ретінде. Дағдарысты барынша ұтымды еңсеруге нұсқаулар. БАҚ, 

блогерлер және қоғамға назар аудару.  
 

Процедуралық технологиялар: фасилитация және медиация 

Фасилитация түсінігі, топтық тиімділік. Базалық және дамушы 

фасилитация. А. Чумиковтың топтық тиімділік моделі. Фасилитация кезеңі. 

Фасилитация технологиясын қолдана отырып тренерлерді оқыту мен 

жобаларды жүзеге асырудағы «Ренессанс» топтық қазақстандық 

компаниясының тәжірибесі. Компаниядағы жағдайды жақсарту үшін 

бағыттар мен жобалар туралы клиенттерді ақпараттандыру. 

Ғылыми және ғылыми емес теория. Стереотип, логикалық реттілігі, 

сабақтастылықтың бұзылуы. Ж.-М. Дрюдің алшақтық әдістемесі. PR-дағы 

ойлап табу шешім теориясы. Стереотиптерді еңсеру. Шешім қабылдаудың 

жеке және ұжымдық тәсілдері.Бірлескен шығармашылық қызметті белсенді 

етудің әдіс-тәсілдері. А. Осборнның «ми шабуылы» тәсілі (brain-storming), 

түрлері және өткізудің негізгі кезеңдері. У. Гордонның синектик әдісі, фокус 

нысандарды морфологиялық талдау. 

Медиация түсінігі. Медиация үрдісінің кезеңдері.ҚР-ның «Медиация 

туралы Заңы» (2011 ж.). Медиациядағы келіссөздер техникасы.   
 

Лоббизм 

 Лоббизм мәні. Терминнің пайда болуы. Лоббизм бағыты. Мемлекеттік 

заңнамалық және атқарушы билік органдарына мақсатты ықпал ету арқылы 

мекемелер мен  қоғамдық топтардың мүдделерін жүзеге асырудың 

тәжірибесі мен жүйесі. Лоббизм топтық қызығушылықтарды, мүмкіндіктер, 

заңды демократиялық «ойын ережесі» шеңберінде түрлі іс-әрекеттердің 

салдарын салыстыруға мүмкіндік беретін, тежеудің күрделі жүйесі мен 

қарама-қарсылықтың қосымшасы ретінде. Қолданылатын тәсілдер: коалиция 

және топтық қолдауды қалыптастыру, позициялар мен дәйектемелер құру, 

тараптардың ұстанымын көрсететін ықпалды сарапшыларды тарту, 

мәселеніБАҚ-та өзі ойлағандай түрде көтеру, әлеуметтік сауалнамалар және 

рейтингтер жүргізу, акциялар ұйымдастыру, ереуілдер, бұқаралық қоңырау 
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шалуларды және азаматтардың хаттарын іске асыру. Коммерциялық 

құрылымдардың, мекеме басшылары және фирма элементерінің «жұмсақ» 

мүдделілікті қолдануы. 
 

Сандық PR 

Интернеттегі қоғаммен байланыстың белсенді дамуы. Виртуалды 

ортадағы науқан жүргізудің негізгі элементтері. Әлеуметтік желілер, 

блоггинг, влоггинг, подкастинг Жүйелер және ақпарат іздеу 

алгоритмдері.Жинақтаудың жаңа тәсілдері және ақпарат тарату. 

Анықтамалық және ақпараттық PR-қызметтер: Lexis-Nexis, PR Newswire, 

RPRG, Integrum, What Papers Say. Нақты уақыт жүйесіндегі конференциялар, 

брифингтер, ақпараттық хаттар. Корпоративтік сайт үлгісі. Сайттың 

ақпараттық мазмұнының статикалық,белсенді, интерактивті элементтері. 

Интернет-конференциялар, интернет-форумдар, топтық пікірсайыстар. 

Қоғаммен байланысты орнатып, қолдаудағы электронды поштаның мәні. 

Корпоративтік блогтар. Жаңа электронды БАҚ, қазіргі гезаттердің 

электронды нұсқалары. Интернеттегі радио және телевидение. Жеке арналар. 

SMM, алға жылжыту құралдары. Жаңа мүмкіндіктер: сегментті 

аудиториялардың жоғары қызығушылығын қамтамасыз ете отырып, адам 

басына жіктеу; сегментті мақсатты аудиториялар шеңберінде шынайы пікір 

көшбасшыларын қолдану мүмкіндігі; контентті еркін тарату, веб-толқындар 

жасау мүмкіндігі. «Вирустық» PR қалыптастыру. 
 

PR-қызметінің тиімділігін бағалау 

PR саласындағы өзектілік және зерттеуді бағалау принциптері. Жобаны 

жүзеге асырудың негізгі кезеңдеріндегі PR-дың тиімділігін бағалау. Өлшем 

стандарттары және PR қызметтегі аралық нәтижелерді бағалау. Аралық 

нәтижелерді бағалау әдісі. EAУ көмегімен PR-науқандардың тиімділігін 

бағалау. PR тиімділігін өлшеу: Г. Тулчинский әдісі. PR-салдарын және 

нәтижелерін бағалау әдісі. Тиімділікті бағалаудың өзекті тұстары. 

Хабардар болуды бағалау, ақпаратты білу, оны түсіну және 

сезіну.Алынған ақпаратты сақтау/іске қосу бағасы. Қарым-қатынас және 

артықшылық беруді бағалау. Мінез-құлықты бағалау. Мекеме бизнесінің 

нәтижелерін бағалау. Интерпретация және зерттеу нәтижелерін бағалауды 

қолдану. Зерттеу үшін және PR-дағы бағалаудың модельдері. PII моделі, 

пирамидалық модель (Pyramid Model of PR Research), есептеу базасының 

тиімді моделі, бағалаудың үздіксіз моделі, біріздендірілген бағалау моделі 

(Unified Evaluation Model 1999). Бағалау әдістерін жетілдіру. Компьютерлік 

бағдарламалар мен мәліметтер базасын қолдану. 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

1. Қоғаммен байланыс қызметінің кешенді технологиялары. 

2. Мекеменің имидждік стратегиясын құру. Басшы имиджін қалыптастыру. 

3. Ақпараттық тасқынды қадағалау. 
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4.Бизнеспен, серіктестермен, билік органдарымен, қоғамдық ұйымдармен 

және саяси партиялармен өзара қарым-қатынастағы міндеттерді анықтау. 

5. Ішкі PRтехнологиялары. 

6. Ақпараттық себеп сценографиясы. Ақпараттандырудың түрлері. 

7. БАҚ-пен қарым-қатынас орнатуда негізгі PR-құжаттарды пайдалану. 

8. Сценарийлер жазу және жекелеген акциялар түрінде эвенттер өткізу. 

9. Жобаларды қаржылық қолдау. 

10. Баспасөз қызметі. Түрлері, құрылымы және қызметтің негізгі бағыттары. 

11. Дағдарысқа қарсы басқару. 

12. «Реактивтік» және «проактивтік» коммуникациялар. 

13. PR-дағы бірлескен шығармашылық қызметті ұйымдастыру әдістері. 

14. Интернеттегі жылжыту. 

15. Коммуникациялық үдерістердегі өлшем түрлері. 

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Қоғаммен байланыстың медиа аспектілері.  

2. Ақпараттық ортамен жұмыс істеу әдістемесі. 

3. Сенім стратегиясы – редакциялармен және коммерциялық мекемелермен 

ынтымақтастық туралы мысалдар келтіру.  

4. Мәтіндік ақпаратты ресми талдау әдістері. 

5. Корпоративтік баспасөздер: мақсаттары, міндеттері, құрылымы. 

6. Ірі халықаралық жобаны жазудағы кейс-стади. 

7. Мамандықтың жанрлық түрлері. 

8.Алматыдағы коммерциялық емес ұйымдардың сыртқы имиджін 

қалыптастыру қызметіне сұраныс. 

9. Әлеуметтік жобалар үшін іздеу құралдарының тізбесін құру. 

10. Баспасөз қызметіндегі міндеттерді бөлу. 

11. Кейс – өңірлік авиакомпаниялардың рейстеріне билеттер сатылымының 

төмендеуіне назар аудару.  

12. Сенім дәрежесін бақылау. 

13. Сайлау технологиялары. 

14. Интернеттегі блоггинг және троллинг.  

15. Мақсатты аудиторияларды бағалау. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Елдік брендинг және халықаралық PR» міндетті пәні берілген 

аумақтың бәсекелік артықшылықтарын өмір, бизнес, капитал жұмсалымы, 

демалыс, оқу және т.б. үшін барынша тиімді пайдалануға құштар болып 

табылатын, мақсатты аудитория топтарының елеулі мүдделерін жүзеге 

асырудың мүмкіндіктер жиынтығын және кепілдігін зерттейді. Бұл ретте ел 

имиджі – бұл оның бәсекелік артықшылығы. Ел брендингі – бұл осы 

артықшылықты дамытуға бағытталған және елдің қай бағытта алға жылжуын 

айқындайтын стратегиялық тәсілдеме. Мұндай айқындама елдің бәсекеге 

қабілеттілігін артырады. Ел брендінің сыртқы әлемге шығуы оның халқына 

да әсер береді.  

Ұлттық және мәдени шекараларды өшіретін жаһандану заманында өзіңе 

ғана тән брендке ие болу аса маңызды. Сондықтан бұл мәселе әрбір 

компанияға маңызды болғандай ел үшін де өзекті. Нәтижесінде мемлекеттер 

де шетелдік компаниялар мен шетел азаматтарына қандай да бір өнім, нақты 

айтсақ, өзін - туризм орталығы, іс жүргізуге немесе инвестиция құюға 

қолайлы жер, сапалы тауар жеткізуші т.б. ретінде ұсынады.             

Пән мақсаты – студенттерді «елдік брендинг» түсінігімен, брендпен 

жұмыс жасау әдістері мен технологияларының әлемдік тәжірибесімен  

таныстыру, қазақстандық брендингті дамытудың негізгі бағыттарын анықтау. 

Курстың міндеттері: 
- қазіргі қазақстандық қоғамдағы ұлттық брендингке деген сұранысты 

анықтау; 

- қазіргі әлемдік шаруашылықтағы бәсекеге қабілеттіліктің және 

бәсекелік артықшылықтардың мәнін және қалыптастыру факторларын 

талдау; 

- шетелдік және қазақстандық өндіруші компаниялардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттырудағы брендинг ролін айқындау; 
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- брендингтің әлемдік тәжірибеге тән жаңа тенденцияларды қамтитын 

негізгі даму бағыттарын қарастыру; 

- отандық кәсіпорындардың брендинг концепцияларын қолдануын 

жетілдірудегі қажетті бағыттарды айқындау; 

- коммуникативтік кеңістік құрылымында имидж қалыптастыру 

принциптері туралы түсінік беру. 

Пререквизиттер: «Қоғаммен байланыс», «Имиджелогия», «Мемлекеттік 

құрылымдардағы PR». 

Постреквизиттер: профильді арнайы курстар.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

  

1 Бренд, елдік брендинг түсініктері, мақсаты және міндеттері 

2 Елдік қабылдаудың ерекшеліктері 

3 Елдік брендтерді бағалаудың көрсеткіштері мен талаптары 

4 Ақпараттық ағынды ұйымдастыру  

5 Елдік брендингке жүйелік тәсілдемемен қарау 

6 Ребрендинг үшін негіздеме 

7 Әлемдік қауымдастықтың мәдени, саяси, экономикалық және әлеуметтік 

талаптары 

8 Жақсы қабылдаудың маңыздылығы 

9 Елдік имиджді жасау құралдары және түзету  

10 Елдік даралыққа ерекше көңіл бөлу 

11 Мемлекеттің жақсы қабылдануындағы мемлекет басшыларының ролі 

12 ҚР ұлттық брендингі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Елдік брендинг, пән ретінде, қазір логикалық даму шағында және, 

әсіресе Батыста, институализациялануына жақындағаны айқын, сондай-ақ, 

аумақтардың стратегиялық жоспарларын қалыптастырып, оларды жүзеге 

асыруда басымдыққа ие. Дегенмен, аумақ брендингінде сектораралық 

өзарақатынас механизмдерін зерттеу және оларды жүйелендіру мәселелері 

«ақ таңдақ» болып қалуда. Егер де кейбір мемлекеттерге өзінің бренді және 

оны қалыптастыруда, алға жылжыту процесінде биліктің қоғаммен 

өзарақатынасы сөзсіз маңызды болса, басқаларға, мәселен, Қазақстан үшін 

аталған сала қажетті, бірақ аса маңызды емес деп қабылданады. Болжай 

алмау және дәл қазір нақты табысқа қол жеткізу құштарлығы ұзақмерзімді 

жоспардың болмауына және абырой-беделді жоғалтуға алып келеді.   
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Бренд, елдік брендинг түсініктері, мақсаты және міндеттері 

Бренд, елдік брендинг түсініктері, мақсаты және міндеттері. Брендинг 

мемлекеттің әлеуетін жүзеге асыру ретінде. Брендті жасау және алға 

жылжыту. Бренд ережелері. Теориядағы брендтер. Туризмге бренд ретінде 

қарау. Брендинг және жарнама.  

 

Елдік қабылдаудың ерекшеліктері 

Мемлекеттің имиджі және абырой-беделі. Адам ресурстарын дамыту 

деңгейі. Саяси жүйе сапасы. Елдің имиджі мен брендінің ішкі және сыртқы 

құрамдас бөліктері. Елдік деңгейде түсіндірулер және ерекшеліктер.    

 

Елдік брендтерді бағалаудың көрсеткіштері мен талаптары 

Елдік брендтерді бағалаудың көрсеткіштері мен талаптары. Бизнестің 

бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіші. Елдің бәсекеге қабілеттілігінің 

жаһандық көрсеткіші. Ел брендінің бөліктері. Қалыптастыру кезеңдері. 

Доминанттық ақпарат. Әлемнің ең қымбат брендтері. Қалыптасып қалған 

көзқарастарды (стереотиптерді) жою.  

 

Ақпараттық ағынды ұйымдастыру 

Ақпараттық ағын туралы түсінік. Елдік брендингтегі ақпараттық 

ағынның өзіне тән ерекшеліктері. Ақпараттық ағынды беру және қабылдау. 

Ақпараттық ағын құрылымы. Ақпараттық ағын көлемі. Ақпараттық ағынның 

қолданылатын түрлері. Брендті жасау және оны қолдау бойынша 

ұзақмерзімді кампаниялар.  

 

Елдік брендингке жүйелік тәсілдемемен қарау 

Жүйелік тәсілдеме түсінігі. Елдік брендинг тұтастығын  және оның 

механизмдерін ашып көрсету. Жүйелі ойлау. Жүйелік тәсілдеме мақсаты. 

Жүйелік талдау жүйелік тәсілдемедегі негізгі әдістердің бірі ретінде. 

Аумақтың брендін қалыптастырып, оны алға жылжыту бойынша жасалатын 

жүйелі әрекеттер.  

 

Ребрендинг үшін негіздеме 

Ребрендинг түсінігі. Ребрендинг: теория және тәжірибе. Ребрендинг 

үшін негізгі себептер. Ребрендинг жүргізу тактикалары. Ребрендинг үдерісі 

және оған дайындық. Ребрендингтің маңызды кезеңдері. Ребрендинг пе әлде 

рестайлинг пе? Ребрендинг үлгілері. Ребрендинг жетістіктері. 

 

Әлемдік қауымдастықтың мәдени, саяси, экономикалық және 

әлеуметтік талаптары  

Мәдениет, саясат, экономика коммуникациясы: ұқсастығы мен 

айырмашылығы. Ұлттық имидждің мәдени қыры. Елдің мәдени мұрасын 
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қабылдау, ұғыну. Қазіргі әлемдік мәдениетті ұғыну: әдебиет, өнер, кино, 

музыка. Мәдениет ел дамуының маңызды ресурсы ретінде. Әлемдік 

қауымдастықтың мәдени әр алуандылық арқылы тұрақты дамуы. Әлемдік 

қауымдастықтың тұрақты дамуының социалистік моделі.   

 

Жақсы қабылдаудың маңыздылығы 

Қазақстан туралы жағымды түсініктер. Жағымды брендті дамыту. 

Брендке инвестиция құю. Рейтингтік агенттіктердің жұмысы. Басқа елдің 

азаматтары жақсы қабылдауы үшін имидж қалыптастыру. Әлемдік аренада 

саяси жетістіктерге жету, қажетті бірқатар ассоциативті жағдаяттар құру 

мемлекеттің жағымды халықаралық имиджінің маңыздылығы ретінде.     

 

Елдік имиджді жасау құралдары және түзету  

Елдің имиджін дамытудың тұрақты механизмі. Ақпараттық жұмыстың 

маркетингтік емес және маркетингтік әдістері. Елдік брендті алға 

жылжытудың ұлттық маркетингтік құралы. Саяси имидж. Имидждік 

әрекеттердің бірыңғай бағдарламасы. Жария дипломатия құралдарын 

жетілдіру. Шетелдік ақпараттық кеңістікпен бірігу.   

 

Елдік даралыққа ерекше көңіл бөлу 

Елдің ресми «тану белгілерінің» сипаттамасы. Адамдар елді тани алатын 

көзбен көру, вербалды және басқа белгілерінің жиынтығы (картадағы орны, 

атауы, елтаңбасы, туы, әнұраны және т.б.). Елдің ерекшеліктері мен 

ресурстары жиынтығының сипаттамасы. Жұмысқа деген көзқарас және оның 

технологиялары, серіктестердің сенімі және эксперттік ақпарат, 

басшылықтың деңгейі және сапасы, жемқорлықтың даму деңгейі, қарым-

қатынас ерекшеліктері. Ел дамуының стратегиялық басымдылықтарын 

айқындау және ұлттық идеяны тұжырымдау.  

 

Мемлекеттің жақсы қабылдануындағы мемлекет басшыларының 

ролі 

Сыртқы ақпарат және имидж бойынша комитеттің жұмысы. Сыртқы 

имидж концепциясы және стратегиясы бойынша ұсыныстарды әзірлеу. ҚР 

Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің сыртқы имиджі 

бойынша жұмыс тобын құру. Мемлекеттік органдар және ұлттық 

компаниялардың ақпараттық-имидждік жұмысын тиімді үйлестіру.   

 

ҚР ұлттық брендингі 

Маңызды ұқсастық ұлттық бренд ретінде. Брендпен байланысты 

құндылықтар, сипаттамалар, белгілер. Бренд ұқсастығын анықтау. Бренд 

ұқсастығының қайнар көзі. Инвесторларды, тұрғындарды, туристерді тарту 

машығы, өз аумағыңның нақты әрі жағымды бейнесін (бренд) қалыптастыра 

білу. Елдің жарқын жағымды имиджі негізінде бренд қалыптастыру. Елдің 
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туристік әлеуеті. Туристік қызығушылық әлеуеті. Елді көргеннен кейінгі 

болжалды тәжірибе.    

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Ұлттық брендинг теориясы: элементтері, стратегиясы, аспектілері 

2. Қазақстандағы ұлттық брендтің даму тарихы  

3. Қазақстан имиджінің қалыптасу ерекшеліктері  

4. Әлемнің ең қымбат брендтері 

5. Қазақстанның есімнамалы-брендтері 

6. Ребрендинг үшін негіздеме 

7. Бренд ұқсастығын анықтау 

8. Аумақтық брендингтің негізгі принциптері  

9. Бренд ұқсастығының қайнар көзі. 

10. Туристерді, инвесторларды, серіктестерді тарту арқылы бренд жасау.  

11. Сыртқы ақпарат және имидж  бойынша комитеттің жұмысы  

12. Елдің халықтық дипломатиясы  

13. Ойынға негізделген шоуларға ел туралы сұрақтар енгізу 

14. Туризм – ұлттық брендтің ілгері активі ретінде 

15. Елдің мәдени мұрасын ұғыну.  

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСҚА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Ұлттық брендинг міндеттері 

2. Әлемдегі ұлттық брендингтің даму тарихы  

3. Елдің бренді және имиджі ұлттық капиталдың бөлігі ретінде 

4. Бизнестің бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіші 

5. Елдік брендингке жүйелік тәсілдемемен қарау 

6. Ақпараттық жұмыстың маркетингтік емес және маркетингтік әдістері 

7. Елдің имиджін дамытудың тұрақты механизмі  

8. Ұлттық бренд концепциясы 

9. Әлемдік нарықта ұлттық брендті алға жылжыту 

10. Өзінің озық брендтері арқылы жасалатын елдің брендингі 

11. Елді жылжытуда мәдениеттің атқаратын ролі  

12. Мәдени мессидждердің тиімді тасымалдаушысы 

13. Әлемдік ребрендингтің үлгілері 

14. Теориядағы брендтер 

15. Тәжірибедегі брендтер 

 

 

  



43 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Анхолт С. Брендинг: дорога к мировому рынку. - М.: Кудиц - Образ, 2014.- 

272 б. 

2. Котлер Ф., Рейн И., Хэмлин М., Столлер М. Персональный брендинг. 

Технологии достижения личной популярности Издательство: Издательский 

дом Гребенникова, 2008 г. - 400 б. 

3. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. "Маркетинг мест. Привлечение 

инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и 

страны Европы", Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 

2005.- 376 б. 

4. Панкрухин А.П. Как приходят к осознанию необходимости маркетинга 

региона. М., 2000. 

5. Джандильдин Н. Природа национальной психологии. Алма-Ата, 1971. 

6. Хит Р.Л. Управление организационными коммуникациями: от 

межличностных отношений до внешних связей. - М., 1994. 

7. Зак Л.А. Западная дипломатия и внешнеполитические стереотипы. - 

М.,1976. 

 

Қосымша: 

1. Браун Л. Имидж - путь к успеху. — СПб., 1996. 

2. Алешина И.В. Корпоративный имидж: стратегический аспект / 

Маркетинг.2003. 

3. Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. 

М., 2004. 

4. Барлыбаева С.Х. Коммуникационное развитие: национальный и 

международный аспекты. - А., 2008. 

5. Бутов В.И. Основы региональной экономики: Учебное пособие / 

В.И.Бутов, Г.В. Игнатов, Н.П. Кетова. М., Ростов-на-Дону. 2013. 

6. Политическая имиджелогия / Под ред. А.А. Деркача, Е.Б. Перелыгиной и 

др. М., 2006. 

7. Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. 

М., 2013. 

8. Анохин М.Г., Павлютенкова М.Ю. Авангардные информационные 

технологии PR: возможности и перспективы // Связи с общественностью в 

политике и государственном управлении. - М., 2015. - 408-425 б. 

9. Адилова Л.Ф. Имидж лидера в современных политических практиках. 

Алматы, 2013 г. 

10. Wyckoff G. The image Candidates; American Politics in the 

  



44 

 

PRBCK 1205 PR ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ 

ҚҰРАЛДАРЫ 

көлемі 2 кредит 

 

Авторы:  

аға оқытушы Садуақасов А.А. 
 

Пікір жазғандар: 
филология ғыдымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының  доценті Қабылғазина К. 

филология ғыдымдарының кандидаты, доцент Кенжеғұлова Н.С. 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  
 

PR-маманының БАҚ-пен қарым-қатынасының практикалық дағдыларын 

үйрететін коммуникативтік процестер мен оның құрамдас бөліктерінің 

ерекшеліктерін оқытатын «PR және бұқаралық коммуникация  құралдары»  

5В051400 – «Қоғамдық  байланыс» мамандығының пәні.  

Бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынас негізінде 

қолданылатын  PR-технологиялардың тиімділігі мен табыстылығының басты 

параметрлерін анықтау мен бағалауға мүмкіндік беретін PR-концепция мен 

коммуникация модельдеріне ерекше мән беріледі.  

Бұқаралық ақпарат құралдары мен оның функицяларын түсінудің түрлі  

әдістері мынадай модельдерде көрінісі тапқан: әлемдегі түрлі  ғылыми 

мектеп теоретиктері ұсынған схемаларда жинақталған.  Бұқаралық ақпарат 

құралдары, атап айтқанда, PR-мен қарым-қатынаста белсенді дамитын қазіргі 

заманғы қоғамға қажетті интеграцияны қамтамасыз етеді.    

 Құзыреті:  

Студент коммуникация теориясы туралы;  

Медиа-рилейшнз және БАҚ туралы;  

Интернеттегі PR-дың мүмкіндіктері туралы жаңа білімді игеруде  

құзыретті болуы керек. 

Пререквизиттері: жоқ 

Постреквизиттер: «PR-дағы консалтинг», «PR-жобалар». 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  
 

№ Тарау аталуы  

1. Кіріспе 

2. Әлем және Қазақстандағы  бұқаралық коммуникация  

3. Қазақстандық журналистиканың ерекшеліктері  

4. БАҚ және PR-дың  өзара әрекеті  

5. Қоғамдық пікірге ықпал ету  

6. Баспасөз-қызметінің журналистермен қарым-қатынас ерекшеліктері  

7. Жаһандану және  PR 

8. Жаһандық желідегі PR  
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

КІРІСПЕ 

Курстың мақсаты  – коммуникация теориясы, оның бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы қызмет етудің басты қағидаттары,  PR және 

журналистиканың өзара әрекеті туралы негізігі түсініктерді беру.  

 Курстың міндеттері: 

 - коммуникация теориясы бойынша студенттің білімін құрылымдау;  

 - БАҚ редакцияларымен өзара қарым-қатынасқа үйрету;  

 - медиа-рилейшнздің басты қағидаттарын қарастыру;  

 -редакция үшін PR-құжаттардың барлық спектрлерін жасау дағдылары;   

 - Интернеттегі PR-дың мүмкіндіктерін таныта білу.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Қазіргі замандағы бұқаралық ақпарат және коммуникация  

«Ақпарат» және «коммуникация» ұғымдары. Ақпарат өзара әрекет, 

бейне және таным ретінде. Вербальды, визуалды, оқиғалық 

коммуникациялар. Коммуникация – тарихи құрылған және уақытпен 

дамитын әлеуметтік субъектілер (коммуникатор) және объекті (реципиент) 

арасындағы ақпаратты жасау, сақтау, бөлу, тарату, қабылдаудан тұратын 

техникалық үдеріс. ЮНЕСКО белгілеген ақпарат сапасы.  Коммуникация 

қалыптастыру кезеңдері. Ақпараттық дамыған қоғамның қажеттіліктері мен 

құндылықтары. Коммуникативтік үдерістерге түрлі факторлардың (саясат, 

әлеумет, догмалар, идеологиялар және т.б.) ықпалы.  

Коммуникацияның ақпараттық, бағалау және аффективтік функциялары. 

Коммуникацияның инфратұлғалық, тұлғааралық, топтық және бұқаралық 

түрлері. Қазақстандағы бұқаралық коммуникацияның дамуы.  

Коммуникативтік үдеріс схемасы. Иерархиялық және демократиялық 

коммуникация. Коммуникацияның қолбеу және вертикальды жүйелері. 

Әлеуметтік ақпаратты беру және тарату жүйесі. Ақпарат таратудағы 

мағыналық белгілер мен техникалық арналар. Түрлі қоғамдағы 

коммуникативтік континиум.  

Тиімді коммуникацияға кедергі келтіретін кез-келген факторларды 

айқындау мен бақылау.  
 

Коммуникация модельдері 

Коммуникация теориясы қалыптасуына ықпал ететін ғылыми 

мектептердің пайда болуы. Әлеуметтік, психологиялық және семиотикалық  

модельдер. Символикалық коммуникация жүйесіндегі әлеумет.  

Қоғаммен байланыста пайдаланылатын коммуникациялық модельдер.  

Аудиториямен сауатты коммуникация – PR-дың маңызды функциясы.  

М.Маклюен теориясы. Д.Грюнинг пен Т.Ханттың төрт моделі: 

ақпараттық агенттіктер, ақпараттық аудиториялар, екіжақты ассиметриялық 

модель, екіжақты симметриялық модель. Г. Лассуэлдің желілік моделі. К. 

Шеннон – У.Уивердің ақпараттық-кодтық моделі. М.Дефлюердің 
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коммуникацияның тармақталған желі моделі. Ч. Осгуд – У. Шраммның 

циклдік моделі. Ч. Осгуда – У. Шраммның екісатылы моделі. Ғылыми 

қауымдастыққа танымал басқа да модельдер. Қазіргі заманға лайық 

бейімделу. PR-науқанның  тактикасы мен стратегиясын іздестіруде 

мәліметтер базасы ретінде аталған модельдердің PR- маманына қажеттігі.   
 

Коммуникатор және аудитория 

Коммуникатордың міндеттері. PR-процесіндегі коммуникатордың 

ерекшеліктері. Оның басты құзыреттілігі. Коммуникатор қызметіндегі 

журналист.  

Аудоторияның әртүрлілігі. Аудиторияға ақпараттық әсер етудің 

объектісі ретінде. Сандық-сапалық сипаттары. Алғашқы және екінші реттік 

аудитория. Коммуникация арналары. PR міндеттері тұрғысынан алғанда 

коммуникатордың мақсаты. Коммуникатордың жаңа әрекеттерді 

ынталандыруы. Кері байланысты ұйымдастыру. Аудиторияның ақпараттық 

қажеттіліктері мен тақырыптық мүдделері.  

Ақпаратты тұтынушылар санасы мен мінезіндегі ақпараттың өзектілігін 

арттыру.  Аудиторияның пікірі мен ұстанымын ескеру. Бұқаралық жарнама 

аудиториясы.  
 

Қазақстан журналистикасының құрылымы 

Қазақстанда 1991 жылға дейін ақпараттық кеңістіктің дамуы. Қазақстан 

республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі жаңа коммуникациялық 

стратегиялары. Қазақстанда PR-дың пайда болуы.  

Баспасөз, телевизия және радио. Интернет. Дәстүрлі және жаңа медиа. 

БАҚ түрлерінің типологиясы. БАҚ-тың вертикалдық және горизонталдық 

жүйелері. БАҚ-тың түрлері мен салалануы. Республикалық және аймақтық 

медиа. Мемлекеттік және жеке меншік газеттер, радиостанциялар және 

телестанциялар. Мемлекетаралық басылымдар мен арналар. Қоғамдық 

байланыс жөніндегі мемлекеттік, жарнамалық агенттіктер. Мемлекеттік 

ақпараттық саясат. Журналистік қоғамдық ұйымдар, БАҚ және сайлау.  

1991 ж., 1999 ж. өзгертілген  «БАҚ туралы» Заң, 2003 ж, өзгертілген 

«Жарнама туралы» Заң. 

Редакцияның экономикалық қызметі. Басылымдар мен 

бағдарламалардың  коммерциялық табысы. 
 

Қоғамды басқарудағы бұқаралық коммуникация  

БАҚ және төртінші билік. Жаһандық басқару масс-медиасының ішкі 

және сыртқы аспектілерге әсері. Коммуникациялық үдерістердің рөлі, 

нормалары, жетекшілері. Көпарналық қазіргі заманғы қоғамдық процестерді 

басқарудың басты ерекшелігі ретінде. Консолидация және идентификация 

нормалары, базалық құндылықтар мен мәдени үлгілермен сәйкестік 

нормалары. Ақпарттық ағындарды реттеу мен тиімділігін арттыру. Қоғамдық 

басқарудағы БАҚ-тың рөлі. PR әрекет ету тәсілдерінің ерекше жүйесі. PR 

және жарнаманың әрекет ету айырмашылықтары.  Ақпараттық әсерету 
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өнімділігі. Коммуникациялық әрекет етудің психотехнологиясы. Ақпараттық 

басқару процесіндегі негізгі қателер мен кедергілер. Манипулятивтік 

технологиялар.  
 

Қоғамдастық және қоғамдық пікір  

Қоғамдық пікір: мақсатты сипаты. Ашық және жабық қауымдастық. 

Қауымдастық бұқаралық сана тасымалшысы және қоғамдық пікір субъектісі.  

Мақсатты топ (мақсатты аудитория). Мақсатты топтардың психологиялық 

моделі. Модельдеу технологиясы. PR қауымдастықпен жұмыс өзегі.  

Қоғамдық пікір ерекшеліктері. Жекелеген факторлардың адамның 

деректер мен оқиғаларға қатынасына ықпалы: тұлғалық, мәдени, білім беру, 

отабсылық, әлеуметтік, этикалық.  

Қарым-қатынас түрлері: жағымды жағымсыз, бейтарап. Қоғамдағы 

қарым-қатынасқа өзгеріс ретінде қоғамдық пікірге ықпал. Қоғамдық пікірді 

зерттеу технологиясы. Қазақстандағы және шетелдегі қоғамдық пікірді 

зерттеумен айналысатын қызметтер.  
 

Қоғаммен байланыстағы БАҚ-тың рөлі  

Коммуникация арналарын шектеу. PR-жобаларды іске асыруда баспа, 

эфирлік және веб-журналистиканы пайдалану дәстүрі.  БАҚ арқылы 

қоғамдық байланыс мамандарының жүзеге асыру міндеттерінің 

ерекшеліктері. Журналистік, жарнамалық және PR-материалдардың 

айырмашылықтары. Этикалық және заңнамалық нормалар. 

Журналистикадағы дерек және қоғаммен байланыстағы дерек. PR БАҚ үшін 

ақпараттық себепкер ретінде.  
 

Бұқаралық коммуникация құралдарының тілі  

Сөзбен жеткізу құралдары. Газет, журнал, телевизия, радио және 

интернет тілінің ерекшеліктері. Стандарттылық және  эксперссия. Бейнелілік 

формалары. БАҚ тілінің іскери және сауықтыру сипаттағы тілдерден 

айырмашылығы.  

Баспасөздің негізгі стильдері. Стиль эстетикалық талғам жүйесі. БАҚ-

тың жанрлық палитрасы. Ақпараттық, сараптамалық және көркем-

публицистикалық жанрлар. Бұқаралық ақпарат құралдары мәтіндерін 

моделдеу. Текст және  контекст. Баспасөз журналистикасындағы грамматика 

және синтаксис.  

Жетекші радио және телевизиядағы сөйлеу мәдениеті. Ұлтаралық 

қарым-қатынастағы БАҚ тілінің рөлі. Тілдік демократиялану және 

либерализация.  Клише және штамп. Мәтіндердің редактурасы және 

корректурасы. Жарнаманың тілі. Копирайтинг. Ұран.  
 

Медиа-рилейшнз 

Медиа-рилейшнз мақсаты мен міндеттері. БАҚ-пен ресми және 

бейресми жұмыс. БАҚ рейтингісі. Коммуникациялық аудит ұғымы. 

Ақпараттың референттілігі.  
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Баспасөз-баянын әзірлеу. Журналистермен баспасөз-конференциясын 

және брифингтер ұйымдастыру. БАҚ-қатысудың қорытынды түрлері: сұхбат; 

байлайнер; комментарий; ескерту; ақпараттың дереккөзі.  

БАҚ картасын жасау.  Баспасөз, радио, телевизия және Интернет 

материалдарына шолу. Ақпараттық ағындарды бағыттау. Журналистік пул 

жұмысын ұйымдастыру.  
 

Баспасөз-қызметтерінің редакциямен қарым-қатынасы  

Баспасөз-қызметі мен түрлі редакциялардың өзара қарым-қатынас 

концепцияларын әзірлеу. Баспасөз-хатшысының мәртебесі. Қатерлі 

аймақтарды және қатер болуы  мүмкін аймақтарды талдау. Баспасөз-қызметі 

функциясына аутсорсинг. Журналистер мақсатты аудитория ретінде. 

Баспасөз-қызметтері мен редакция қызметтерінің тиімділігін бағалау 

шарттары.   
 

БАҚ-қа арналған PR-құжаттар 

БАҚ, мақсатты аудиториямен жұмысқа қажетті PR-құжаттардың 

түрлері. Жедел ақпараттық құжаттар: баспасөз-баяны (анонстық, аралық, 

қорытынды, корпоративтік, hard copy/soft), ақпараттық анықтамалық  

(бэкграунд), пресс-кит, баспа үшін өтініш, баспасөз үшін сұхбат. (күндізгі, 

сырттай, жинақталған, виртуалдық), ақпараттық бюллетень (newsletter), 

тоқсандық ақпаратты-талдамалық есеп, клиенттің PR-қызметіне өтініші (PR-

brief), биографиялық анықтама, пресс-досье, пресс-клиппинг, талдамалық 

анықтама, мақала жауап, «дағдарыс жағдайында жауап берудің қызыл кітабы 

(«Red forlder»)», PR-шараға шақыру, БАҚ және мақсатты аудиторияға 

мәлімттер базасын дайындау, анкеталар, сауалнамалар, сұрақ-жауап 

парақшалары, фотоіріктеу және фоторепортаж.  
 
 

Қоғамның медиалануы  

Ақпараттық жарылыс. Жаңа ақпараттық қоғамдағы адам. Ақпаратық 

алмасу үдерістерінің жылдамдықтары. Қоғамның медиалануы, 

компьютерлендіружәне парасаттану. Ұжымдық және жеке байланыстың 

жаңаша жүйелері. Медиаланудың жағымды  әсерлері және қатерлер. 

Коммуникацияның қоғамның барлық мүшелеріне қолжетімдігі.  
 

Жаһандық коммуникация 

Жаһандық коммуникация адам мүмкіндіктерінің салдары ретінде. 

Шығармашылық стратегияның қажеттіліктері. PR көмегімен жаһандану 

үндеулері және шешімдер.  PR-дың бизнес, қаржы және саяси белсенділік 

дамыған ортада:  ірі қалаларда, орталықтарда, астаналарда  дамуы.   
 

PR және журналистика: ұқсастықтары мен айырмашылықтары 

Аралас қызмет түрлерінің шекаралары мен элементтері. Журналистика 

және PR-дағы деректерді іріктеу. Жанрлардың түрлерінің ерекшеліктері. 

Журналистика және PR-дағы пәннің ерекшеліктері және мақсатын нақтылау.  
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Қауымдастықты ақпараттандырудағы журналистика мен PR қызметінің 

айырмашылықтары. Ақпарат алмасу арналары. Ерекшелеу факторлары. 

Журналистерге ақпарат беруші спикерлердің жіктемесі. PR-ды журналистика 

және жарнамамен алмастыру қатерлері. 

 

Интернет және PR 

Интернет, КазНет  - Жаһандық технологияларды қолдану салалары 

ретінде. Шынайы уақыт режиміндегі PR-әрекеттерге қажеттілік. Интранет 

және экстранет. Корпоративтік сайттар. Жаңалықтар лентасы. Сандық пресс-

кит. Электронды интерактивтік базалар. Интернетке сену деңгейі. Дербес 

бастамашы пайдаланушылар. Интернеттегі ақпараттық соғыс.   
 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ 
 

1. Бұқаралық коммуникация парадигмасы 

2. Қоғаммен байланыстағы коммуникативтік  модельдер 

3. Коммуникация арналары 

4. Қазақстан Республикасындағы БАҚ-тың дамуы 

5.Қоғамды басқарудағы  өнімді ақпараттық әрекет ету  

6. Қоғамдық пікірдің сипаты 

7. БАҚ арқылы жүзеге асатын PR-міндеттердің ерекшеліктері 

8. Сөйлеу мәдениеті 

9. Медиа-рилейшнз стратегиясы 

10.БАҚ редакцияларының баспасөз-қызметтерімен жұмысы  

11.Редакцияғаарналған PR-құжаттарының көптүрлілігі 

12.Ақпараттық жарылыстың салдары 

13.Жаһандану және қоғаммен байланыс 

14.PR және журналистиканың ұқсастықтары мен айырмашылықтары 

15.Интернет және PR 
 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
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1. Шыңғысова Н.Т. PR теориясы мен практикасы. -А., 2015 

2. Ахметова Л. Пресс-релиз. Пресс-конференция. Опыт работы. - А., 2008. 

3. Ахметова Л. Государственная информационная политика. - А., 2010. 

4. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы 

медиа-рилейшнз. - М., 2007.  

5. Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии. - М., 

2007. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

  

«Қоғаммен байланыстың теориясы мен практикасы» – 5В051400 

«Қоғаммен байланыс» мамандығы бакалавриатта мамандықтың бүкіл 

негіздерін беретін базалық пән. Ақпараттық технологиялардың серпінді 

дамуы, жаһандық коммуникация, тұлғааралық өзара іс-әрекет PR-дың барлық 

әлеуметтік-экономикалық жүйелерін: компанияларды, мемлекеттік және 

мемлекеттік емес мекемелерді, түрлі бірлестіктерді, әлемнің елдері мен 

өңірлерін, халықаралық одақтарды басқарудағы жоғары маңыздылығын 

анықтайды.   

Пән паблик рилейшнздің пайда болуы мен дамуын, PR-науқандарды 

ұйымдастырып, өткізу, баспасөз қызметінің жүйесі, ұйым және оның 

коммуникативтік мінез-құлқы, мақсатты аудиториялар, PR-дың түрлері, 

функциялары, дағдарыстың алдын алу, имидж жасау, ақпараттық аудит 

өткізу, қоғаммен байланыстың экономикасы және т.б. жан-жақты 

қарастырады. Курс мамандықты болашақта игеру үшін білім негізін, 

машықтар мен дағдыларды қалайды. 

Құзыреттілігі:  

- қоғаммен байланыстың қызмет етуінің негізгі принциптерін, 

ақпараттық-коммуникациялық қызметтің ерекше түрі ретіндегі паблик 

рилейшнздің мәнін,оның журналистикадан, жарнама, үгіт-насихаттан 

айырмашылығын, паблик рилейшнздің алғышарттары мен даму тарихын, 

қоғаммен байланыс мамандарының негізгі кәсіби міндеттерін білу; 

- түрлі PR-науқандарды ұйымдастыра білу, PR субъектісі мен қоғам 

арасындағы сенім және өзара түсіністікке жету үшін түрлі әдістер мен 

құралдарды пайдалана отырып, PR-коммуникацияның  принциптері мен 

технологияларын қолдану, қызметкерлер үшін тартымды корпоративтік 

бренд қалыптастыру үшін кешенді ішкімекемелік PR-стратегияларды әзірлеу; 

- компанияның, тұлғаның имиджін құру, бедел капиталына түрлене 

отырып, диагностика жүргізу, мекеменің корпоративтік мәдениетін басқару, 

PR субъект пен қоғам арасындағы даулы, келіспеушілік жағдайларды диалог 
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арқылы шешу,  келісу және ымыраға келу жолдарын іздеу, яғни, дағдарысқа 

қарсы PR машықтарын меңгеру; 

Оқытудың нәтижесінде студенттер қазіргі қоғаммен байланыс 

теориясын білу; баспасөз қызметінің негізгі жұмыс ережесін, PR-науқанды 

жоспарлау жүйесі мен өткізу; ақпараттар ағынын басқара білу, қоғамдық 

пікірді зерттеу құралдарын, медиа-мониторинг жүргізу, қоғамдық пікірді 

зерттеу, бюджет құру, дағдарысқа қарсы PR-ды іске асыруды үйренеді. 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер:PRhu2208 PR-жобаларды ұйымдастыру, Imid 

3301Имиджелогия, PRMZ3302 PR-дағы мәселелік зерттеу, SKZh3209 Саяси 

коммуникация жүйесі,  BAKTS 3210 Бұқаралық ақпараттың тілі мен стилі. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1. Мамандықтың пайда болуы мен қалыптасуы, ғылым және бизнестің 

саласы 

2. Қазақстандағы қоғаммен байланыстың дамуы 

3. Қазіргі азаматтық қоғамдағы қоғаммен байланыстың рөлі 

4. PR-науқан өткізудегі қызметтің негізгі кезеңдері 

5. Мемлекеттік билік органдарындағы баспасөз қызметі 

6. Қоғам және қоғамдық пікір 

7. Ұйым және оның коммуникативтік мінез-құлқы 

8. PR түрлері 

9. Қазіргі корпорацияның мақсатты және негізгі аудиториясы 

10. Негізгі функциялары 

11. Қоғаммен байланыстағы ақпараттық өзара қызмет әдістері 

12. Медиа-сараптама және ақпараттық аудит 

13. Имидж – фирманың стратегиялық табысының факторы  

14. Қоғаммен қарым-қатынастағы дағдарыстың алдын алу әдістері және 

мәселелік басқару  

15. Қоғаммен байланыс экономикасы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 Пәннің мақсаты – студенттерге көпшілік саласындағы ақпараттық 

жобаларды әзірлеу және практикалық іске асыруға қажетті білім мен 

дағдыларды қалыптастыру, мекеменің өз қоғамдық топтарымен қарым-

қатынасын үйлестіруге бағытталып, жұмсалған күш-жігердің тиімділігін 

анықтау әдістемелерін меңгерту. 

 Пән міндеттері: 

 - қоғаммен байланыстың қазіргі индустриясын ұйымдастырудың 

базалық принциптерімен студенттерді таныстыру; 
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- коммуникативтік ықпал ету құралдарының арсеналымен жұмыс 

істеудің негізгі әдістерін үйрену, науқандарды практикалық жүзеге асыруда 

осы құралдарды пайдалану дағдыларын меңгеру; 

- тестілеу жәнетиімділігін анықтау үшін PR-өнімді сараптамалық 

бағалау әдістемелерін меңгеру; 

- талдау, жоспарлау, жүзеге асыру, тұсаукесердің негізгі әдістері, 

технологиясы мен құралдарының және қоғаммен байланыс науқанының 

тиімділігін бағалаудың мәнін түсіндіру; 

-жаттығу жағдайлары мен PR-науқанды жобалауды талдау үдерісінде 

студенттердің алған білімін пысықтап, бекіту. 

Пән іргелі болып табылады, оны оқып-үйрену барысында 

мамандықтың негізгі мағынасы, мәні қорытындыланады, өзге пәндерді оқып-

үйренуге негіз құра отырып, жұмыс істеу тәсілдерінің дәстүрлі және 

инновациялық формалары зерттеледі,  акцияларды ұйымдастыру дағдылары 

әзірленеді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Мамандықтың пайда болуы мен қалыптасуы, ғылым және 

бизнестің саласы 

Коммуникацияның тарихи түрлері. «Паблик рилейшнз» түсінігінің 

анықтамасы.«Паблик рилейшнздің» пайда болу себептері, әлеуметтік-

экономикалық алғышарттар. Қоғам мен социум қажеттіліктері. Ұйым және 

мекеме қызметін тұтынушылар мен клиенттерге тұрақты жылжыту 

қажеттілігі. PR-дың Америка Құрама Штаттарында пайда болуы: дамудың 

үш кезеңі. Еуропадағы қалыптасу ерекшеліктері. Алғашқы PR-фирмалар, 

паблик рилейшнзді мемлекеттік органдарда қолдану. Э. Бернейздің ғылыми 

базис қалыптастыру теориясының негізгі ережелері.Пәнаралық тәсіл. Айви 

Лидің «PR принциптерінің декларациясы». PR-дың төрт моделі. Әртүрлі 

коммуникациядағы түрлі қоғамдық формациялардың қажеттілігі. Әмбебап 

формула: тұтынушылармен тиімді коммуникация – табыстың негізгі 

факторы. PR-тәжірибеге қажеттіліктің өсуі. Мамандықтың 

институтализациялануы. 

 

Қазақстандағы қоғаммен байланыстың дамуы 

ХХ ғ. 90 ж.ж. басында шетелдік кеңесшілердің Қазақстан 

Республикасына PR-ды енгізуі. Даму кезеңдері. Жаңа лауазымдардың пайда 

болуы: маман, кеңесші, менеджер, бөлім бастығы, директор, қоғаммен 

байланыс мамандығы бойынша директордың орынбасары. ХХ ғ. 90 

жылдардың ірі жобалары. ХХ ғасыр. Қазақстандық қоғаммен байланыстың 

міндеттері. Дамудың негізгі бағыттары: БАҚ-пен байланыс (media relations), 

үкіметтік құрылымдармен байланыс (public affairs), инвесторлармен 

байланыс (investors relations), корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 

(corporate social responsibility), демеушілік (sponsoring), ҮЕҰ-мен байланыс 
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(NGO relations), фандрейзинг (fundraising), ішкі қоғамдық байланыс 

(employee relations), бренд менеджмент (brand management) және т.б. 

Жұмыстың түрлері мен әдістері. Тәжірибелік бағыттың өзгеруі. Саяси PR-ға 

қажетттілік. PR-өнімге тапсырыс берушілердің градациясы. Қоғаммен 

байланыс саясатын жүргізуге арналған бюджетті қалыптастырудың негізгі 

көздері. Қазақстандағы PR-дың дамуының қиыншылықтары. 

 

Қазіргі азаматтық қоғамдағы қоғаммен байланыстың рөлі 

Қоғаммен байланыс маманының функциялары, құралдары және 

жұмысының мақсаты. Ұғымдар қатынасы және мазмұны: PR және 

жарнама,PR және үгіт-насихат, PR және маркетинг, PR және паблисити. 

Мамандықтың субъектілік кеңістігінің сипаты. Нарықтық экономиканың 

жүйелік жағдайға ықпалы. Қазақстандағы азаматтық қоғамның 

ерекшеліктері. PR институтының тұрақты дамушы рөлі және мағынасы: 

қоғамды ақпараттандыруға орынды қажеттілік, халықтың қоғамдық пікірін 

жұмылдыру, қоғаммен байланысты мақсатты орнату. Жеке және қоғамдық 

мүдделерді үйлестіру. PR арқылы үштұғырлы механизмде байланыс орнату: 

бизнес – қоғам – билік. Рөлдерді және балансты бөлу, үйлесімділікке жетуге 

ұмтылу.  

 

PR-науқан өткізудегі қызметтің негізгі кезеңдері 

Науқан жүргізу алдындағы мәселені зерттеу. Мәселені қою және 

анықтау. Екінші ақпаратты талдау.Алғашқы ақпарат алу. Алғашқы ақпаратты 

өңдеу және талдау. Ақпараттар мен болжамды әзірлеу. 

Зерттеудің негізгі тәсілдері: құжаттарды зерттеу, бақылау және сұрақ-

жауап. Сандық және сапалық зерттеу әдістері. Терең зерттеу, «десанттық 

топтар», «ми шабуылы», «фокус-топтар» әдісі. Табысты PR-науқандарды 

өткізудегі нақты мысалдар. 

 

Мемлекеттік билік органдарындағы баспасөз қызметі 

Баспасөз қызметтері, мемлекеттік билік органдарындағы қоғаммен 

байланыс қызметі. 

Мемлекеттік жүйедегі PR-дың рөлі. Қоғаммен байланыс модельдері. 

Делдал ретіндегі БАҚ-тың рөлі. Баспасөз қызметтері әкімшілік пен 

баспасөздің арасындағы байланыстырушы буын ретінде. Мемлекеттік билік 

органдарындағы «Паблик рилейшнз» тәжірибесі. Мемлекеттік аппаратты 

реформалаудағы «Паблик рилейшнз» рөлі. Баспасөз қызметінің жұмысы, ҚР 

СІМ, ҚР Әділет Министрлігі, дипломатиялық өкілдіктердің баспасөз 

қызметтеріндегі қоғаммен байланыс қызметі. 

 

Қоғам және қоғамдық пікір 

Көпшілік сала: ақпараттық кеңістікті қалыптастыру ерекшеліктері. 

Жағдаяттық жиналу және тобыр: «тікелей» көше 

манифестациясы.Таратылатын ақпараттың ортақтығы: көпшілік және 
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аудитория. Қоғам – әлеуметтік-мәдени феномен. Қоғамды жандандыру 

алғышарттары. Жоғары әлеуметтік маңыздылық оқиғаларын (мәселелік 

жағдайлар) анықтау,  оларға сараптама жасау және кең талқылауды 

ынталандыру. Қоғамдық пікірталастардың саяси, заң, экономикалық және 

әлеуметтік-мәдени салдарлары. Қоғамдық үн қосулардың түрлері және 

қарқындылық  деңгейі. Қоғамдық пікір, оны қалыптастыру факторлары. 

Әлеуметтік бақылаудың функциялары. Қоғамды зерттеудің қазіргі заманғы 

тұжырымдамасы және қоғамдық пікір. 
 

Ұйым және оның коммуникативтік мінез-құлқы 

Заманауи корпорация жүйе ретінде. Ұйым шеңберіндегі ішкі және 

сыртқы, тік және көлденең ақпараттық ағымдар. Ресми емес және іскерлік 

коммуникациялар, олардың өзара қызметі. 

Корпоративтік құрылым және мәдениет. Корпоративтік бірегейлік 

ұғымы. Корпоративтік оқиғалар, олардың басқарылатын және 

басқарылмайтын қырлары. Қызмет етудің штаттық және төтенше жағдайы: 

фирманың дағдарыстық коммуникациялары. Корпорацияның «штабтық» 

бөлімі, олардың функциялары.Қоғаммен байланыс бөлімдерін құрудың 

қажеттілігі. PR-агенттіктер және олардың ұсынатын қызметі. «Паблик 

рилейшнз» саласындағы құыіреттіліктер. 
 

PR түрлері 

Партиялардың қызметімен және сайлау науқандарымен байланысты 

саяси PR. 

Қоғам мен республикалық және жергілікті құрылымдардың 

байланысуына негізделген мемлекеттік PR.  

Кәсіпкерлерге, фирмалар және мекемелерге арналған коммерциялық PR. 

Түрлі  өндірістер үшін өнеркәсіптік PR. 

Әлеуметтік саладағы PR. 

Шоу-бизнестегі PR. 

Спорт және туризмдегі PR. 
 

Қазіргі корпорацияның мақсатты және негізгі аудиториясы 

Корпоративтік саясатты қоғамдық қолдау әлеуеті. Достық пейілді, адал, 

бейтарап, теріс бағытталған қоғам. Жоғары коммуникативтік белсенді 

мамандарды және жергілікті пікір көшбасшыларын корпоративтік мақсатта 

пайдалану.Қызметкер мақсатты топ ретінде. Еңбек ұжымындағы «салауатты» 

моральдық климат мәселесі. Тұтынушылар (тұтынушылар емес) мақсатты 

топ ретінде. Тұтынушалардың құқықтарын қорғау, бейіндік 

ассоциациялармен өзара қызмет. Инвесторлар мен іскерлік серіктестер 

мақсатты топ ретінде. Әлеуетті серіктестермен байланыс орнату. Бизнес-

ассоциациялар мен инвестициялық сарапшылардың абырой-бедел 

нәтижелерін қалыптастырудағы рөлі. 
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Негізгі функциялары 

Консалтинг (Counseling). Мекеме қызметінің стратегиясын анықтау 

мәселелері бойынша кеңес беру қызметімен қамту, оның сыртқы ортамен 

өзара қарым-қатынасы және коммуникацияны жүзеге асыру. 

Талдау (Research). Қоғамдық пікірді және қоғамдық мінез-құлық 

заңдылықтарын қоғаммен байланысты орнату бойынша қызметтің 

стратегиялық жоспарын жасау мақсатында зерттеу. 

БАҚ-пен жұмыс (Media Relations). Ұйым мүддесі үшін паблиситиді 

немесе БАҚ-пен өзара қызметті қамтамасыз ету мақсатында БАҚ-пен тиімді 

қарым-қатынас орнату. 

Паблисити (Publicity). Мекеменің мүддесін жылжыту мақсатында 

әзірленген PR-жолдауларды осы мақсат үшін арнайы таңдалған 

коммуникация құралдары арқылы тарату. 

Қызметкерлермен жұмыс (Employee/Member Relations). қызметкерлерді 

толғандыратын мәселелерді талдау және шешу;  қызметкерлердің еңбекке 

ынтасын арттыру. 

Қоғаммен өзара қарым-қатынас (Community relations). Қоғаммен 

жағымды қарым-қатынас құру бойынша жоспарлы жұмыс. 

Қоғаммен өзара қызмет (Public Affairs). Қоғамдық өмірге белсенді 

қатысу, сондай-ақ мекемені қоғамның мүддесіне бейімдейтін іс-шаралар 

өткізу. 

 

Қоғаммен байланыстағы ақпараттық өзара қызмет әдістері 

Мақсатты топтардың қажет етілетін жауабын жобалау. Бұқаралық 

стереотиптерді, күтулер, фобияны пайдалану.Әлеуметтік схематизм және 

топтық шешімдер рөлі. Манипуляциялық техникалар: арандатушылық, 

қоғамдық беделге қысым көрсету, «айки-до».«Виртуалды жағдайларды» 

және өсек-аяңды қолдану. Ақтайтын мәліметтер және ақпараттық соғыста 

қолданылатын коммуникативтік айлалар. Этикалық қолайсыздық және PR-

тәжірибедегі заңсыз әдістер. Билік пен қоғамның түрлі деңгейдегі (мемлекет, 

облыс, аудан және ауылдар) өзара қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері. 

Өзара қызметті құруға арналған құжаттарды реттеу. Қабылдау заңдылығы 

және ақпараттық ықпалдарға назар аудару. Міндеттерді қою, мекен-

жайларды, уақыт, мақсаттарды анықтау, хабарламалар құру. 

 

Медиа сараптама және ақпараттық аудит 

Корпоративтік бейненің «ақпараттық денсаулығы». Медиа-мониторинг 

және баспасөз-клиппингі. Талдау үшін материалдарды іріктеу принциптері. 

Тақырыптық кодтық кестелер жасау. Сүзгіден өткізу және топтау. 

Тақырыптық, авторлық, географиялық және баспасөз материалдарының 

басқа да негізгі топтамасы. Сараптамалық хаттың құрылымы. Мәліметтерді 

пайымдау сенімділігін арттыру әдістері. Түрлі дерек көздерінен мәліметтер 

алу, соның ішінде ашық және жабық. Ақпараттық аудиттың базалық 
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бағыттары. Тәуелсіз сараптамалық бағалауды пайдалану. Аудит үшін 

трендтер, толқындар, кванттар жүйесі.  

Ақпараттық тәуекелдердің алдын алу мақсатында бағаланатын 

жарияланымдар мен мәліметтерді анықтау, ақпараттық белсенділікті әзірлеу 

және түзетуге байланысты нұсқаулар жасау. 

 

Имидж – фирманың стратегиялық табысының факторы  

Қазіргі корпорация имиджі: түсінігі, кезеңі, функциялары. Фирма 

бейнесін позициялау және оның технологиялық іске 

асуы.Ұйымдастырушылық (корпоративтік) бірегейлік (corporate identity) 

түсінігі. Фирмалық стильдің негізгі бөліктері, олардың функциясы. 

Корпоративтік бірегейліктің базалық элементтері: атау, символдар, мифтер, 

салттар жүйесі. Корпоративтік рух – ұйым мәдениетінің өзегі, оны 

кодификациялау. 

Рәсімдер, тренингтер, корпоративтік шаралар. Корпоративтік 

бірегейліктің мекеме миссиясымен, бизнес табиғатымен өзара байланысы. 

Имидж және паблисити. 
 

Қоғаммен қарым-қатынастағы дағдарыстың алдын алу әдістері 

және мәселелік басқару  

Мәселелерді болжау. Қақтығыс гипотезасын тестілеу. «Күн тәртібін» 

қалыптастыру.Ұйымның дағдарысқа қарсы коммуникативтік саясатын алдын 

ала даярлау. Дағдарысқа қарсы әрекет ету (Red Folder). Дағдарыс 

жағдайындағы коммуникатор-мамандар командасын қалыптастыру.  

Құрылымдау, орындау және дағдарысқа назар аудару жоспарын әзірлеу. 

Құқықтық шектеулер мен салдарларын есепке алу. Коммуникацияны 

үйлестіру мәселелері. 
 

Қоғаммен байланыс экономикасы   

PR-дағы негізгі өндірістік ресурс – ақпарат. Қоғаммен байланыстағы 

еңбек сыйымдылығы және капитал сыйымдылығы. Қоғаммен байланыстағы 

қаржыландыру көздері. PR-қызметтегі кіріс, шығын. Қаржылық – қарқынды 

коммуникация аумағы және экономикалық символика айналымы. 

Жобалардың өзін-өзі ақтау ерекшеліктері. Тендерлік және гранттық жобалар.  

Қоғаммен байланыстағы қор қайтарымы. Қаржылық капиталдың өсуі – PR-

ды қарқынды дамыту мүмкіндігі. PR тиімділігін бағалау. 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. PR-дың пайда болуы және дамуы. 

2. Азаматтық қоғамдағы қоғаммен байланыстың рөлі. 

3. Қазақстандағы PR-дың дамуы.  

4. Қоғаммен байланыс және журналистика.  

5. Баспасөз қызметінің жүйесі.  

6. PR-дағы ақпараттық өзара қызмет әдістері. 
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7. Имидж құру. 

8. Ішкі және сыртқы PR. 

9.  Дағдарыстың алдын-алу әдістері. 

10. PR түрлерінің әралуандығы. 

11. Қоғаммен байланыстың негізгі практикалық модельдері. 

12. Мекеме және оның коммуникациялары.  

13. Ақпараттық ағындарды басқару. 

14. Қоғамдық пікірді зерттеу құралдары. 

15. Медиа-сараптама. 

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Корпорацияның қоғаммен байланыс қызметін басқару. 

2. Қоғаммен байланысты орнатып, ұстап тұрудың негізгі ережелері. 

3. Баспасөз-мәслихаттары, олардың мақсаты және өткізуге дайындық. 

4. Бұқаралық ақпараттың электрондық құралдарының қоғаммен байланысты 

жүзеге асырудағы рөлі және мүмкіндіктері. 

5. Қоғаммен байланысты орнатудағы бәсекелестер туралы ақпарат алу 

көздері мен әдістері. 

6. Дағдарыс жағдайындағы коммуникацияны басқару ерекшеліктері. 

7. Сайлау науқандарындағы қоғаммен байланыс қызметінің мақсаттары. 

8. Слоганға айналған жарқын идея. 

9. Сайлау алдындағы іс-әрекеттің тиімділігін салыстыру. 

10. Бұқаралық ақпарат құралдарының түрлері және қоғамдық пікірге ықпалы. 

11. PR мамандарының шенеуніктермен жұмысы. 

12. Биліктің қоғаммен байланыс жүйесі. 

13. Қоғамдық пікір түсінігі және оның негізгі түрлері. 

14. Қоғамдық пікірдің құрылымы және функциясы. 

15. PR тәжірибенің даму болашағы. 
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университетінің доценті Серикбаева Г.Ж. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

  

Нарықтық қатынастардың және нарықтық инфрақұрылымды 

қалыптастырудың бастапқы кезеңдерінде Қазақстан белсенді жарнама 

нысандары мен әдістерін меңгеруде, нарықтық экономикасы жағынан 

дамыған елдерден бірқатар алға шықты. Біздің елімізде жарнама нарығы 

қарқынды дамып келеді. Сол себепті жарнаманың даму жолы мен  кезеңдерін 

талдау, ең алдымен жарнаманың отандық экономикадағы орнын білуіміз 

шарт. Сонымен қатар, шетелдік елдерден тәжірибе ала отырып елімізде 

жарнама саласын көркейтіп, жарнама агенттіктерінің көбеюіне септігін тигізу 

қажет. 

«Жарнама» курсының рөлі мен мақсаты - жарнама теориясы мен 

тәжірибесі бойынша білім мен дағдыларды меңгерген мамандар даярлау.  

Бұл курс жарнамалық өнер бойынша теориялық және практикалық 

негіздерді белгілейді. «Жарнама» курсы үш ірі міндеттерді шешуге 

бағытталған. Біріншіден, жарнама әлемінің ең маңызды үрдістерімен 

таныстыру. Екіншіден, Қазақстандағы жарнаманың түрлері мен шетелдік 

жарнама түрлерін, жарнама компанияларының түрлері ерекшелігін түсіну 

білімдерін қамтамасыз ету. Үшіншіден, студенттерге бизнес, саясаттағы және 

әлеуметтік саладағы жарнаманың әдіс-тәсілдерін меңгеруге  мүмкіндік беру.  

«Жарнама» бағытының мақсаты бар – студенттердің шығармашылық, 

ғылым, журналистика және бизнес саласын игеруді, сонымен қатар жарнама 

қызметі мен нақты мысал-кейстерді қарастыру бағынатын коммуникация 

теорияларының негіздерін меңгеруі, сонымен қатар жарнама мамандарының 

дағдыларын, жарнама кеңістігін қалыптастыру, жарнамалық кампанияларды 

модельдеудің әдістемелік қағидаттарын, олардың тиімділігін қамтамасыз 

ететін факторларды, жарнама мәтіндерін жазу дағдыларын қамтамасыз ету. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде: 

- Жарнама саласындағы негізгі және тәжірибелңк білімді меңгеру; 

- БАҚ пен жарнама агенттіктерімен, мемлекеттік органдармен қарым- 

қатынас түрлерін нығайту.  
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 - Маркетинг және социологиялық зерттеу әдістерін меңгеру, аудиториялық 

зерттеу; 

 - Жарнама науқандарын жоспарлау және ұйымдастыру қабілеті, жарнама 

сценарийлерін әзірлеу; 

 - Қоғамдық пікірді сұрау салу әдістемесінің шеберлігі; бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарнамалық өнім жасау мүмкіндігі;  

- Жарнама агенттіктерінің жұмысының негізгі білімдері мен дағдыларын 

игеру; 

- Инновациялық даму әлеуетін жақсарту және жарнамалық жобалар, жарнама 

және бұқаралық коммуникация саласындағы жаңа идеяларын, кәсіби 

шығармашылық көзқарасын дамыту. 

- Инновациялық даму және жарнамалық жобалар, жарнама және бұқаралық 

коммуникация саласындағы жаңа идеяларын жас мамандарға ұғындыру, кәсіби 

шығармашылық көзқарасты дамытудағы тиімділігі. 

Пререквизиттер: «Қоғаммен байланысқа кіріспе». 

Постреквизиттер: «Қоғаммен байланыс технологиясы», «PR-жобаларды 

ұйымдастыру», «Спиндокторинг». 

  

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың аты 

1 Әлемдегі және Қазақстандағы жарнаманың даму тарихы 

2 Жарнама ұғымы 

3 Жарнама үдерісі 

4 Жарнаманың түрлері 

5  Фирмалық  стиль 

6  Жарнама қызметінің экономикасы 

7 Жарнаманың мақсатты аудиториясы 

8 Баспасөздегі жарнама 

9 Телеарнадағы жарнама 

10  Радиодағы жарнама 

11  Жарнаманы қалыптастыру 

12  Жарнама агенттіктернің жұмысы 

13  БАҚ-ғы жарнама 

14 Саяси жарнама 

15 Әлеуметтік жарнама 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 

 

Жарнама курсының мақсаты студенттерге жүйелі түрде білім беру, 

қазіргі заманғы жарнама саласындағы тәжірибе түрінде үйрету. Қазіргі 

уақытта  жарнама қоғамның әлеуметтік, экономикалық және мәдени 
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парадигмаларын айқындайтын мемлекеттік мекеме, оның мәртебесі мен 

алатын орны ерекше. 

Жарнама ұзақ уақыт гуманитарлық және экономикалық пәндердің 

еншісінде болып келді.  Қазірдің өзінде: әлеуметтану, психология, тарих, 

экономика, маркетинг және басқа салаларға тиесілі. Қазіргі заманғы 

жарнаманың орны ерекше, оның әлемді жаңартуда, өмірдің прагматикалық 

жағына назар аударуда рөлі орасан зор. Жарнаманы бүгінде адамға  әсер ету 

қабілеті, мінез-құлықтар, өмір салты бізге өнер құбылыс, оның ішінде 

әмбебап әлеуметтік-мәдени феномен ретінде қарастыруға мүмкіндік көп. 

Пәнді оқу барысында, студенттер, маркетингтік коммуникация және жарнама 

оларды пайдалану негізгі құралдарын, жарнаманың әлеуметтік-

психологиялық негіздері мен теориялық ұғымдарын меңгеруі тиіс; 

Қазақстандағы жарнама қызметін құқықтық реттеу; бұқаралық ақпарат 

құралдарының жіктелуі, олардың сипаттамасы қарастырылады. Сондай-ақ, 

жарнама мәтіндерінің даму негіздерін, компанияда қоғамдық қатынастарды 

ұйымдастыру, жарнама агенттіктерін ұйымдастыру дағдыларын біліп 

шығады. 

Курстың мақсаты мен міндеттері: 

- Қазақстанда жарнама  нарығын қалыптастыру және дамыту 

жағдайында функцияларын зерттеу, бұқаралық ақпарат құралдарындағы 

жарнама түрлері; 

- Жарнама нысандары түрлерінің ерекшелігін анықтау; 

- Өнеркәсіп пен экономикадағы жарнама  білімін алу  қажеттілігі; 

- Жарнаманың жаңа нысандарын қарастыру. 

Курстың міндеттері: 

- Жарнама функциялары мен міндеттерін, қолдануды үйрену, түсіну; 

- Жарнамалық өнерге қатысты ұғымдар мен категорияларды меңгеру; 

- Жарнамаға қатысты технологияларды айқындау; 

- БАҚ пен жарнамалық мекемелердің өзара серіктестігі мен атқаратын 

жұмыстарын  білу. 

 - Жарнама саласындағы мамандарға арналған ішкі этикалық кодексті 

жасау. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Әлемдегі және Қазақстандағы жарнаманың даму тарихы 

Жарнама әрекеттері. Ең көне жарнама мәтіні – ежелгі Мемфис 

қаласының орнынан табылған таста: «Мен, Крит аралынан келген Риномын, 

Құдайлардың әмірімен түстерді жоримын»,- деп қашалған жазба екен. Б.з.д. 

6-8 ғасырларда деп болжанып отыр.  

 Кітап басып шығару мен сауданың дамуы  - жарнаманың негізін 

қалаған негізгі факторлар. Еуропа қалаларындағы жарнамалық 

хабарландырулар. Газеттердегі жарнамалар. Тауарды жарнамалау 

қажеттілігін тудырған индустриялды революция. Алғашқы жарнама 
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агенттіктерінің құрылуы. КСРО кезіндегі жарнама, оның тиісінше 

бағаланбауы.  

Қазақстанға жарнама алғаш рет 80-жылдардың ортасында келді. Ал 90-

жылдардың басында нарықтық экономиканың келуімен, қарқынды дами 

бастады. Жарнама дамуының негізгі бағыттары. Қоғамдағы жарнаманың 

қажеттілігі.  

 

Жарнама қызметінің негізгі түсініктері 

Жарнаманың бейнені қалыптастырудағы функциялары. Тауарды 

нарыққа жылжыту жүйесіндегі маркетингтің классикалық 

тұжырымдамасында жарнаманы ең бірінші орынға қояды. Ол болашақ сатып 

алушылардың санасы мен назарына тауарлар мен қызметтер туралы маңызды 

фактілер мен мәліметтерді жеткізу үшін көркем көрсетілген нысанда қысқа 

және нұсқа түрінде ұсынылады. 

Жарнаманың мәні оның қоғамдағы алатын қоғамдық, экономикалық, 

маркетингтік және коммуникациялық рөліне байланысты. 

Фирмалық стиль мен оның элементтері. Тауар белгісі (сөздік, әріптік, 

бейнелік тауар белгілері; тауар белгілерінде белгіленетін символдар). 

Жарнама таратушылар: бұқаралық ақпарат құралдары, қағаздағы 

жарнамалар, хабарландырулар, қоғамдық көліктер, байланыс құралдары және 

т.б. 

Жарнаманың құраушы бөліктері: түс, қаріп, иллюстрациялар.  

Баспа, аудио және тележарнамалардың тұрақты, типтік жарнама 

ретіндегі мақсатты аудиторияға бағытталуы. Жарнама жанрларының 

баспасөз, радио және телевидение жанрларымен өзара қатынасы.  

 

Жарнама  үдерісі 

Жарнама концепциясын қалыптастыру. Заманауи қоғамдық-саяси, 

мәдени және экономикалық мақсаттағы мүмкіндіктері мен болжамды 

жарнама саясатының стандартталған бейнесі. Ұсынылған брендтің жалпы 

параметрлері мен оның мақсаты; бәсекелес брендтерден озу жоспарлары. 

Жарнама арналарын таңдау. Жарнама имиджі. Жарқын жарнама. 

Мекеме жарнамасы. Демеушілік пен меценаттық. 

Жарнама мақсаты – мақсатты аудиторияға бағытталған ақпараттың 

нәтижесінде шешілуі тиіс нақты міндет. Жарнаманың мақсаттары тауар 

туралы ақпараттандыру, еске салып тұру немесе сол тауарға 

тұтынушылардың сенімін арттыру болып табылады. Мақсаттарына қарай 

жарнаманы ақпараттандырушы, сендіруші, еске салушы деп бөлуге болады. 

Ақпараттандырушы жарнама жаңа тауарды нарыққа енгізу барысында 

алғашқы сұранысты тудыру үшін қолданылады. Оның жиі қолданылатын 

мақсаттары – жаңа тауардың пайда болуын хабарлау, танымал тауарды 

қолданудағы жаңа әдістермен таныстыру, көрсетілетін қызметтер жайлы 

тұтынушыға хабарлау, тұтынушылардың санасында фирма бейнесін 

қалыптастыру және т.б. 
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Жарнаманың түрлері 

 Қолданыстағы жарнаманың жіктелу тәсілдері, оның негізгі қағидалары.  

Тікелей жарнама: пошта арқылы жеткізілетін материалдар; 

жеке қолға берілетін парақшалар, ақпараттық хаттар.  

Баспасөздегі жарнама: газет жарнамасы; журнал жарнамасы; салалық 

журнал жарнамасы; анықтама және телефон кітаптарындағы жарнама; 

фирмалық бюллетеньдердегі жарнама.  

Экрандық жарнама: кинодағы жарнама (продакт плейсмент); 

телевизиядағы жарнама (тележарнама); слайд жобалаудағы және LCD-

экрандарындағы жарнама.  

Сыртқы жарнама: тауарлар сөресі; жарнамалық қалқан; жарнамалық 

плакаттар; жарнамалық панно (Neos – жылжымайтын немесе жүгіртпелі 

жолдармен); жарық жәшіктері; үлкен плакаттарды орналастыру үшін 

жасалған жарнамалық құрылым.  

Көліктердегі жарнама: көлік құралының сыртқы бетіндегі жарнама 

хабарлары; көліктің ішіндегі жарнама (көлік құралының ішінде); әуежай,  

темір жолдардағы жарнамалық стендтер және сөрелер және т.б.  

Орындардағы жарнама: дүкендердегі маңдайша жазулар, планшеттер; 

дүкен сөрелері; дүкендегі бренд логотипі бар қаптама.  

Интернет-жарнама: виртуальды желідегі ақылы негізде 

орналастырылған жарнамалардың барлық түрлері.  

Нақты сауда белгісінің жарнамасы. Бөлшек-сауда жарнамасы. 

Корпоративтік жарнама. Анықтамалық-мекенжайлық жарнама. Кері 

байланысы бар жарнама. Саяси жарнама. Әлеуметтік жарнама. Бизнес-

жарнама.  

Жарнаманың жаңа түрлері.  

 

Фирмалық стиль  

Фирмалық стиль сәйкестендірудің тәсілі ретінде. Фирмалық стильдің 

қызметі: бәсекелестер және нарықтағы басқа да қатысушы компаниялардың 

арасында танымалдылық; жағымды имидж қалыптастыру; тұтынушы 

іздеудегі көмек, компания және оның өнімдеріне деген оң көзқарас 

қалыптастыру; ол компанияның жұмысын қоғамдық  тұрақтылыққа, ұзақ 

мерзімділікке көрсетеді; компания қызметкерлерінің адалдығын арттырады, 

жаңа ойлаудың жолдарын жасайды, корпоративтік мәдениетті, рух пен 

философияны асырады. Фирмалық стильдің артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Фирмалық стильді құрудың идеялары. Фирмалық стильдің 

жеке басын сақтау құны. Ұлттық нақышты қарастыруы. Стиль тұтынушылық 

талғамдарды шоғырландыру тәсілі ретінде.  
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Жарнама қызметіндегі экономикалық негіздер  

Жарнама құнына әсер ететін ықпалдар. Сату көлемі әсер ететін 

факторлар. Вермның тұтынушылар сұранысы тұжырымдамасы. Негізгі 

жоспарлау құралдары және жарнама тиімділігін арттыратын бақылау.  

Жарнама хабарларын және олардың бағасын өлшеу. Жарнама және 

сатудың ілеспе әсерлері. Жалпы жарнаманың жалпы тұтыну тұрғысынан 

әсері. Классикалық және заманауи эмпирикалық зерттеулердің сату 

көлемімен байланысы және жарнамаға шолу.  

Жарнаманың бюджеті. Оның қалыптасу әдістері: өткен жылдың әдісі. 

Қаржылық мүмкіндіктердің әдісі; «айналымдағы пайыздар» әдісі; мақсат 

және міндеттер әдісі. Қаржы ағындары.  

Тиімді және тиімсіз жарнама. Бақылау тестерінің әдістері.  

 

Жарнаманың мақсатты аудиториясы  

Мақсатты аудитория әлеуметтік қоғамдастық ретінде, онда нақты 

немесе  әлеуетті мүдделерінің ара қатынастарын жарнама мәні қызықтырады.  

Әлеуметтік, демографиялық, жас  ерекшеліктері мақсатты аудитория.  

Жарнаманың мақсатты аудиториясы мамандандырылған және 

бұқаралық ақпарат құралдарының ерекшеліктері.  

Мақсатты аудиторияда тұтынушылық түрткілердің санағы – тиімді 

жарнама үшін ең маңызды шарт. Витальды (биологиялық) және әлеуметтік 

қажеттіліктерді мақсатты аудитория жүйесінде дамыту және жарнаманың 

маркетингтік тұжырымдамасын іске асыру.  

Мақсатты аудиторияда психологиялық ынталандырудың 

иерархиясының тәртібі (жетістік, сатып алу, байланыс, танымдық мотивация, 

денсаулықты сақтаудағы қажеттіліктер, қауіпсіздік, демалыс және ойын-

сауықтар және т.б.).  

Жарнаманың психологиялық әсер ету деңгейлері: назар аударту, 

қызығушылықтарды демеу, эмоцияны ояту, сендіру, шешім қабылдау, 

әрекетті жүргізу (тауар сатып алу).  

Мақсатты аудиторияға рациональды және эмоциялық-экспрессивті 

құралдардың әсерінің бірлігі. Мақсатты аудиторияға дұрыс және үлестірмелі 

әдістердің әсерлерінен қорғау құралдары.  

 

Мерзімді баспасөздегі жарнама  

Жарнама коммуникация жүйесіндегі мерзімді басылым. Мерзімді 

баспасөздің түрлері: қоғамдық-саяси, арнаулы және жарнамаға баспа 

алаңының 40 пайызын беретін корпоративтік басылымдар, жарнама-

ақпараттық басылымда  лимиттелмеген мөлшердегі жарнамалар.  

Жарнама хабарландырулары бұқаралық ақпарат құралдарындағы ең кең 

таралған жанр ретінде. Жарнама хабарландыруларының құрылымы, оның 

мекенжайлық бағыты. Жарнама хабарландыруларының көркемдік 

элементтері: көлемі және пішіні, иллюстрациялары, шрифтік және түстік 

екпіні, сызықтар және басқа да графикалық элементтер, мәселелі материал. 
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Жарнама хабарландыруларының мәтіндік құрылымы: тақырып, бастама, 

негізгі мәтін, анықтамалық мәліметтер.  

«Жарнама құқығындағы» жарияланым. Заметкалар, корреспонденция, 

сұхбат, репортаж, мақала сияқты дәстүрлі газет-журналдар жанрын қолдану. 

Мерзімді баспасөздегі жарнаманың даму тенденциясы.  

 

Телевизиядағы жарнама 

 Вербальды және визуальды бөліктердің өзара үйлесімі – телевизиялық 

жарнаманың айрықша белгісі. Эфирге арналған уақыттың төртінші бөлігі – 

заңды тұрғыдан телевизиялық жарнаманың мөлшерін талап етеді.  

Телевизиялық жарнаманың негізгі пішіндері: болмысты суреттеу 

(ойнақы сюжет), жарнамаланатын өнімнің сапасы және қасиеттерінің 

көрсетілімі, қарапайым тұтынушылармен әңгіме, мамандардың мінездемесі 

(корпоративтік көшбасшы немесе қоғамдық пікір).  

 Мультипликацияның әр түрлерінің тележарнамада қолданылуы, 

графикалық дизайн, телевизиялық арнайы әсерлер. Аудио және бейне ретпен 

синхрондау – кәсіби телевизиялық жарнама ерекшелігі.  

Тележарнаманың паралингвистикалық құралдары (қимыл, ым, дауыс 

ырғағы, кейіпкердің сыртқы келбеті). Хабар тарату мәніндегі жарнама.  

  

Радиодағы жарнама 

 Жылдамдық, аудиторияны жаппай қамту – радиожарнаманың 

қасиеттері, жарнама берушілерді тарту.  

Осы түрдегі жарнаманың аудио құралы: дауыс, әуен, шулар.  

Радиожарнаманың стилистикалық ерекшелігі – ауызекі сөйлеу тілін 

қолдану (қарапайым сөйлемдердің құрылымы, сөздердің тікелей тізбегі, 

тілдің эмоциональды бояуы, арнайы терминдердің болмауы, етістікті зат 

есімдерден, ауызекі сөйлеу тіліндегі сирек қолданатын көсемше).  

Радиожарнаманың түрлері: диктордың орындауындағы хабарландыру, 

оқиға орнынан репортаждар, мамандармен әңгімелесу, тұтынушының атынан 

және жарнама кейіпкерінің монологтары, диалогтар, кішігірім спектакльдер, 

әндер («джинглы»), әуенді бет басының ұраны.  

Радиожарнаманың ақпараттылығы (сұрақтарға жауап: не? қайда? 

қашан?).  

Радиожарнаманың ерекшелігі – қызметтердің немесе жаппай және 

корпоративтік тауарлардың қолданушыларына арналған.  

Радиожарнаманың әлеуметтік мәдениеттік мәнмәтіні.  

 

Жарнамадағы қалыптасу 

Жарнамадағы қалыптасу табиғи функционалдық сипат.  

Фирмалық стиль оның элементі ретінде. Тауар белгісі (сөздік, әріптік, 

көркемдік тауар белгісі; тауар белгісіндегі қолданылатын символдар). 

Фирманың логотипі және құралды қолдану, фирмалық түс, қаріп мөлшері, 

жарнамалық үндеудің пішіні.  
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Жарнаманың қалыптастыру бөліктері: түс, қаріп, иллюстрация. 

Жарнамалық үндеудің композициялық құрылымы, оның мазмұндық-

формальды мінездемесі (масштаб, симметрия–асимметрия, қарама-қарсылық, 

бөлшек, ритм және т.б). Жарнама мәтінінің композициялық орталығы.  

 Баспа ісі, аудио және тележарнама жанрлары тұрақты және типтік 

пішіндері жарнамалық үндеудің мақсаттық аудиториясы. Жарнаманың 

жанрлық құрылымының дамуы. Жарнама жанрларының БАҚ, радио, 

телевизия жанрларымен ықпалдастығы.  

Тұрақты, типтік жанр ерекшеліктерін қатынасы ретінде және бастапқы, 

шығармашылық теңшелген шешімдер үшін жарнама қалыптастыру. 

 

Жарнама агенттіктерінің жұмысын ұйымдастыру  

Жарнама агенттіктерінің қызметі. Жарнама агенттіктерінің түрлері: 

толық циклды, A La Carte, штатты, медиабаингтік, тәуелсіз шығармашылық 

студиялары, мега агенттіктер.  

Толық циклды агенттіктердің типтік құрылымы: зерттеу бөлімі, 

креативті (шығармашылық) бөлім, медиа бөлім, өндірістік бөлім, әкімшілік-

өндірістік бөлім, тұтынушылармен жұмыс істеу бөлімі.  

Олардың қызметтерінің ерекшеліктері мен агенттік ұсынатын 

қызметтердің жіктелісі. 

Жарнама агенттіктеріндегі өндірістік-шығармашылық қызметкерлері: 

копирайтер, арт-директор, сарапшы-зерттеуші, продюсер, менеджер, медиа 

жобалаушы, медиабайер, жоба меңгерушісі, креативті директор, менеджердің 

көмекшісі. 

Жарнама менеджменті, оның негізгі мінездемесі және даму 

тенденциялары.  

Жарнама  беруші және тұтынушылар жүйесіндегі жарнама агенттіктері. 

Аймақтардағы жарнама агенттіктерінің ерекшеліктері.  

 

БАҚ-тағы жарнама қызметі  

 Жарнама қызметі бұқаралық ақпарат құралдарындағы, радиода және 

теледидарда: функционалдық бағдарламалар ұйымдастыру принциптерінің 

ерекшеліктері  

БАҚ-тағы жарнама қызметінің типтік құрылымы: маркетинг бөлімі- 

редакциялық жарнама бөлімі-  бөлім- тарату бөлімі- типография. 

БАҚ-тағы жарнама қызметінің типтік құрылымы: жарнама жөніндегі 

директор, ақпараттар менеджері, сату бөлімі, орналастыру бөлімі, безендіру 

бөлімі, жарнамалық жоба, жарнамалық қолдау, зерттеу, жарнама 

материалдарын қабылдау тобы.  

Басылымның өзге құрылымдармен жұмысты үйлестіру; бірге жоспарлау, 

жарнаманы баспасөзден тыс жерлерге орналастыру.  

Жарнама қызметінің редакциядағы басқа да  бөлімдермен ықпалдастығы 

– басылым қызметінің тиімді алғышарты.  
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Саяси жарнама 

Саяси жарнаманың коммуникациялық мәні, қоғамдық-саяси өмірдегі 

функциялары.  

Саяси жарнаманың мақсаты – саяси үдерістерге, сайлау, саяси 

науқандарға белсенді қатысуға шақыру.   

Саяси жарнаманың мәні: кандидат, саяси ұйым, саяси көшбасшы, 

қаржылық-өнеркәсіптік корпорация, мемлекеттік және муниципалдық билік 

органдары, азаматтық ассоциациялар, кәсіподақтар. 

Саясаткерлердің имиджі (саяси ұйымның) – саяси жарнаманың 

коммуникативтік бөлігі. 

БАҚ-тағы саяси жарнама жанрлары; теледидардағы саяси сөйлеу, 

теледебаттар, спорт, бейнеқатар, бейнефильм, саяси шоу; 

Баспасөзде: саяси хабарландыру, жарнамалық сурет, манифест т.б. 

Радиода: хабарландыру, репортаж, монолог, әңгімелесу. 

Саяси жарнаманың байланыс түрлері. Қазіргі Қазақстандағы саяси 

жарнаманың дамуы. 

 

Әлеуметтік жарнама 

Әлеуметтік жарнаманың мақсатты аудиториясының ерекшелігі. Рухани, 

адамгершілік, әлеуметтік құндылықтар. Әлеуметтік жарнама құралдарының 

оның коммерциялық мүддені көздемейтін мақсат, міндетімен үндестігі. 

Қазақстандағы әлеуметтік жарнама нарығының қалыптасуы. Әлеуметтік 

жарнамаға тапсырыс берушілер, өндірушілер, таратушылар.  

Әлеуметтік жарнаманың бұқаралық коммуникация құралдары 

жүйесіндегі орны.   

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Жарнама және қоғам. 

2. Қазақстандағы жарнаманың дамуы. 

3. Жарнама мақсаттары мен оған қойылатын жалпы талаптар.  

4. Жарнама қызметінің үдерісі: негізгі қадамдар.  

5. Жарнама тілі.   

6. Жарнама науқанын жоспарлау.   

7. Жарнаманың түрі мен мазмұны.  

8. Баспасөздегі жарнаманың ерекшелігі.   

9. Теледидардағы жарнаманың ерекшелігі.   

10. Радиодағы жарнаманың ерекшелігі.  

11. Интернеттегі жарнаманың ерекшелігі.  

12. Жарнама агенттігінің жұмысын ұйымдастыру.  

13. Креативті жарнама.  

14. Саяси жарнама.  

15.Жарнама тиімділігін бағалау. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«PR-жобаларды ұйымдастыру» пәні – 5В051400 «Қоғаммен байланыс»  

мамандығы бойынша бакалавриаттағы базалық пән, студенттерді болашақ 

қызметтің ірі бағыты – жобалық жүзеге асырумен таныстырады. Оқу 

бағдарламасы студенттерге кәсіби қызметтің ерекшелігі, мекеменің мақсатты 

аудиториясымен өзара қызмет ету үдерістерін талдау, ой елегінен өткізу, 

мәселелер мен мүмкіндіктерді табу, PR-жобаның көлеміне байланысты 

тактикасы мен стратегиясын әзірлеу,қойылған мақсатқа жетуге қажетті 

мақсатты аудитория үшін хабарламалар және іс-шаралар ұйымдастыру 

туралы білім беріп, дамытып, қалыптастырады. Сонымен қатар,  курстың 

мақсаты кәсіби коммуникациялық қызметті ұйымдастыру бойынша 

тәжірибелік дағдылар машықтарды қалыптастыру.Қазіргі жағдайда жобаны 

жүзеге асыру ресурстардың болуын талап етеді, белгілі бір тәуекелдерге 

барады, сондықтан жоспарлау кезеңінде мұқият пысықтап, шешімдердің 

бірнеше нұсқаларын жасауды талап етеді.  

Берілген оқу курсында PR-жобалардың құрамдастары, оларды басқару 

механизмдері, стратегиялары, жоспарлау, PR-брифті пайдалану, қаржыны 

құру, аудиторияның түрлері және олармен жобалық қызмет аясында жұмыс 

істеу, қазақстандық тәжірибені бағалау оқытылады.  

Құзыреттілігі:  

- PR-жобаның негізгі сапалық белгілерін, түрлерін, мәліметтер базасын 

қолдану принциптерін, түрлі БАҚ-пен жұмыс, қоғаммен байланыс 

маманының функционалдық міндеттерін білу; 

- PR-жобаларды жоспарлай және жүзеге асыра білу, төнетін қауіпті 

ескере отырып, қаржыны сауатты басқару, нормативтік құжаттарды 

құрастыра білу, презентациялар, қазақстандық тәжірибені шығармашылық 

қолдану; 

- түрлі топтарды зерттеу машықтарын, жобаға назар аударту аясында 

мақсатты аудиториямен жұмыс, PR-жобаның стратегиясын жасау және 

тактикасын әзірлеу, нәтижеге бағытталу үшін жобаның уақыт шеңберін 

анықтау, кемшіліктерді түзеудің әдістемесін меңгеру. 

Берілген курсты меңгеру барысында студенттер кәсіби жобалау 

қызметіне бағытталады, жетекші көмегімен жобаларды жүзеге асырады, 



71 

 

жергілікті жобаларға атсалысып, жобалардың инновациялық түрлерін 

меңгеруге тырысады. 

Пререквизиттер: PRT 1203 PR-технологиялар. 

Постреквизиттер: Imid 3301 Имиджелогия, PRMZ 3302 PR-дағы 

мәселелік зерттеу, SKZh 3209 Саяси коммуникация жүйесі, BAKTS 3210 

Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі мен стилі. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ: 

 

1 PR-жобаның типологиясы 

2 Жобаны басқару тетіктері 

3 Кәсіби қызмет саласындағы жобаларды ұйымдастыру 

4 Клиенттермен жұмыс жөніндегі маманның функциялары 

5 Ақпараттық алаң түсінігі 

6 Негізгі ақпараттық ағындарды ұйымдастыру және тарату тәртібі 

7 Ақпарат жинау түрлері, шешуші және мақсатты аудиториялар 

8 Мәліметтер базасы, олардың дерек көздері және қалыптастыру 

әдістері 

9 Аймақтарда ақпараттық науқандарды өткізу ерекшеліктері 

10 PR-брифті пайдалану 

11 Стратегияның медиа-аспектісі 

12 Жобадағы PR-стратегиялар 

13 PR-жобаларды жоспарлау құрылымы 

14 Сараптамалық сегмент 

15 Қаржыландыру 

16 PR-жобаны жүзеге асыру және бағалау 
 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты– PR-белсенділіктің берілген түрінде жоспар құрып, 

практикалық жүзеге асыру үшін кәсіби жобалау саласында білім және машық 

жүйесін қалыптастыру; 

Пәннің міндеттері:  

- PR-науқандар ұйымдастыру кезеңдері туралы негізгі түсінік беру; 

- әрбір кезең элементтерін қарастыру, оның ерекшеліктері мен PR-

жобаның жалпы стратегиясындағы орнын көрсету; 

- мақсатты аудиторияны, оқиғаны, мекеме т.б. талдау әдістерін 

меңгеруге бағытталған студенттердің ғылыми-зерттеу құзіреттілігін 

қалыптастыру; 

 - студенттерге PR-жобаларды құру бойынша тәжірибелік машықтарды 

меңгеруге көмектесу. 

Бұл пән тәжірибелік әлеуетті арттырады, жоғары оқу орнында оқып  

жүрген кездің өзінде алған білімі мен машықтарын қолдана отырып, 

жетекшіліктің көмегімен өз жобаларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 



72 

 

Жоба – бұл басталуы мен аяқталуы уақытқа бағынатын, алдын ала 

анықталған нәтижеге бағытталған, ресурсы мен мерзімі шектеулі, сондай-ақ, 

сапасы мен белгілі бір тәуекел деңгейіне талап қойылатын бірегей қызмет.  

Жобаның негізгі белгілері. Кез-келген жобаның басты белгісі нәтиже 

алу үшін жүзеге асырылатын белсенді іс-шаралар болып табылады. 

Оң нәтижеге қол жеткізу үшін кәсіби технологияларға сәйкестікте дәл 

жоспарлау және жүзеге асыру маңызды. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

PR-жобаның типологиясы 

PR-жобаның сапалық белгілері. PR-жоба шара, науқан немесе 

коммуникация саласындағы бағдарлама ретінде. PR-жоба қоғаммен 

байланыстағы түрлі құралдардың бірнеше рет пайдаланылуы ретінде. PR-

жоба уақыты, қаржылық құралдары және ресурстары шектеулі, әмбебап 

рәсімдерді қолдануға негізделген коммуникация құралдарының мәселелерін 

шешу қызметі түрінде. Жобадағы жетекші әдіс. Жобаның мақсаты мен 

міндеттерін анықтау, зерттеу бөлімі және жоспарлау. Нәтиже негізделетін 

өлшенетін факторларды белгілеу. Қазақстан баспасөз-клубы, ҚБҰА және PR-

шы клубының жүзеге асыратын жобалары. 
 

Жобаны басқару тетіктері 

Жобалық басқару негізі. RACE жүйесі және PR-жобалар кезеңі. PR-

жобалардың жүзеге асу технологиясы. Жобаны нәтижеге бағыттай отырып, 

уақытын белгілеу. Қойылған талаптарға сәйкес атқарылған жұмысты 

бағалау.Табиғи ақпараттық әсерлердің ықпалы. 

Фирманың агенттікке жүгіну жағдайлары. PR-жобалардың сәтсіз 

болуының кең таралған негізгі себептері. Болып жатқан оқиғаға назар аудару. 

Жақсарту және кемшіліктерді жою мақсатындағы PR-аудит. Қазақстандық 

агенттіктер тәжірибесі.  
 

Кәсіби қызмет саласындағы жобаларды ұйымдастыру 

Жобалық және ресурстық тәсілдер. PR-қызметтің дәстүрлі кезеңдері. 

PR-қызметті сараптамалық-талдау қамтамасыз ету: бастапқы кезең және 

жобаны тікелей қолдау. Зерттеу кезеңінің қолданбалы мақсаттары. 

Мәліметтерді жинау технологиясы: сандық және сапалық зерттеулердің 

әдістемесі мен техникасы, статистикалық зерттеу әдістері, тестілеу. 

Мәліметтерді талдау және өңдеу. Есептік құжаттарды даярлау. Мәліметтерді 

сараптау және бағалау. PR-жобадағы зерттеу кезеңінің нәтижесін пайдалану. 

Қазақстандағы кәсіби қызмет саласындағы ірі жобалар. 
 

Клиенттермен жұмыс жөніндегі маманның функциялары 

Негізгі лауазымдар: клиенттермен жұмыс жөніндегі маман, BTL-маман, 

аккаунт-менеджер, SMM-маман. Лауазымдық міндеттер шеңбері. 

Әлеуетті клиенттер аудиториясын талдау, клиенттердің қажеттіліктерін, 

деңгейін және бағытын анықтау. Клиент іздеу әдісін құру, клиенттермен 
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жұмысты жоспарлау, клиенттерге жүгінудің схемасын құрастыру. 

Клиенттерді түрлі тәсілдермен іздеу (жарнама жасау арқылы, көрмелерге 

қатысу, жәрмеңкелер, тұсаукесерлер, коммуникация құралдары арқылы 

ұсыныстар жасау, электрондық пошта, факс арқылы хабарлама жіберу т.б.). 

Әлеуетті клиенттердің іскери сенімділігін, олардың қаржылық және 

материалдық жағдайын болжау. Мекеме бөлімшелерінің келісім-шарт 

талаптарын орындау кезіндегі клиенттердің мүдделерін сақтауы. 

Клиенттермен кері байланыс. Клиенттер туралы мәлеметтер жинағы 

(клиенттер базасы).  Клиенттермен өзара қарым-қатынастағы бәсекелестердің 

саясатын талдау. 

 

Ақпараттық алаң түсінігі 

Ақпараттық алаң және БАҚ-тағы ақпараттық норма. Институцияланған 

(мемлекеттік құпияны жария етуге тиым салу) немесе конвенционалды 

(этикалық нормаларды ұстану) шектеулердің сипаты. Г.Ласуэлл ұсынған 

бұқаралық коммуникацияның бес құрамдас схемасы. Идеологияландырылған 

ақпараттық норма. «Ақ», «сұр» және «қара» үгіт-насихат. Коммуникациялық 

дискурстың ақпараттық алаңы.  Идеологиялық индетерминизм (мемлекеттік 

идеологияға тәуелсіздігі), тақырыптық ашықтық, ақпараттық қажеттіліктер 

мен әлеуетті оқырманның мүддесіне  бағыттала отырып ақпаратты іздеу және 

тарату еркіндігі. Қазақстанның ақпараттық алаң сипаты. 

 

Негізгі ақпараттық ағындарды ұйымдастыру және тарату тәртібі 
Мақсат пен міндеттерді қою, науқанның жалпы концепциясы, мақсатты 

аудитория профилін және шешуші мәселелерді анықтау. БАҚ-пен өзара 

қарым-қатынас орнату ерекшеліктері. ALT-топтар түсінігі. PR-науқандардың 

стратегиясы, оны тапсырыс берушіге ұсыну. Медиажоспарлау науқанның 

тиімділік факторы ретінде. Ақпараттық үдерістерді үйлестіру тактикасы. 

Стандартты пресс-релиздерді қолдану, эксклюзивті ақпарат беру. Медиамен 

өзара қызметті есепке ала отырып, дағдарысқа қарсы жобаларды жоспарлау. 

 

Ақпарат жинау түрлері, шешуші және мақсатты аудиториялар 
Ақпараттандыру түрлері – жеке,  топтық, бұқаралық. Нақты жоба үшін 

ақпараттың саны, мазмұны және құндылығы. Айғақтайтын және 

ынталандыратын ақпараттарды қолдану. 

Ішкі аудитория және сыртқы аудитория. Қоғамдық аудиторияның түрлі 

топтарын тарту және қалыптастыру. Түрлері және мақсатты аудиторияның 

категориялары. Мақсатты аудиториялар типологиясы. PR-дағы мақсатты 

аудиторияны психологиялық сараптау. Қоғамдық пікір көшбасшысы 

түсінігінің анықтамасы және топтар мүддесі. Мақсатты аудиторияны зерттеу 

әдістері. Қазақстанның ақпараттық кеңістігін қорғау. Халықаралық 

ынтымақтастық. 
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Мәліметтер базасы, олардың дерек көздері және қалыптастыру 

әдістері 
Ақпарат жинау бойынша іс-әрекеттер құрылымы: мақсаттар – 

қажеттіліктер – ақпараттық базалар. Мақсаттары: стратегиялық, тактикалық, 

жедел. Стратегиялық және тактикалық шешімдер үшін ақпарат. Жедел 

мәселелерді шешу үшін мәліметтер базасы. Мәліметтер базасының топтары: 

бәсекелестер; ресурстар; нарық; заңнама; қоғам. Жеке мәліметтер банкін 

пайдалану. Мәліметтер базасын қалыптастыру әдістері. Қазіргі компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану. Жоба үшін қажетті белгілерді іріктеу. Деректер 

базасының өзектілігін арттыру. 
 

Аймақтарда ақпараттық науқандарды өткізу ерекшеліктері 

Жергілікті деңгейдегі жобалар ұйымдастыру ерекшелігі. Бірреттік және 

көпреттік әсер. Жобалық ықпал етуді қабылдаудағы белгісіздіктер. Дәстүрлі 

формалар. Пресс-релиздер мен жаңалықтарды тарату. Іс-шара туралы 

аңдатпа беру. Жарияланымдар, бағдарламалар және хабарлар (ақпараттық, 

сараптамалық, имидждік интервью) даярлау. Арнайы акциялар ұйымдастыру: 

байқаулар, викториналар, ұтыс ойыны, промо-акциялар және т.б. Мәтіндік 

және баннерлік жарнама орналастыру.  Директ-маркетинг: тарату қызметі 

және жазылушылармен жұмыс, электронды жаңалықтық таратулар. Онлайн-

конференциялар өткізу. Қазақстан облыстарындағы әкімдіктер мен қоғамдық 

ұйымдардың жүзеге асырған жобалары.  
 

PR-брифті пайдалану 

PR-бриф, оның құрылымы және түрленуі. Бриф – келісім-шарт қарым-

қатынасының кепілі. Науқанның жалпы тұжырымдамасы, шешуші мәселелер 

мен мақсатты  аудиториялар профилін анықтау. Клиент және PR-объект 

туралы жалпы ақпарат. Марка, тауар, қызмет көрсету, тұлға имиджі бейнесі. 

Тұтынушылар сапасын бағалау. PR-науқанның қажетті элементтері. 

Бәсекелестердің ықпал етуін есепке алу. PR-бриф сапасы мен PR-жоба 

табыстылығының тәуелділігі. 

 

Стратегияның медиа-аспектісі 

Медиа-карта, оны өнімді қолдану. Медиа-жоспарлауда қолданылатын 

мәліметтер мен көрсекіштер түрлері. Медиа-есеп, оның негізгі параметрлері.  

Медиа-жоспарға қойылатын талаптар және оңтайландыру әдістері. 

Коммуникативтік тәсілдер және қазіргі ақпараттық технологиялар. PR-

жобалардағы коммуникацияны жедел бақылау. Науқан қорытындысын 

аралық және нәтижелік анықтау әдістері. 

 

Жобадағы PR-стратегиялар 

Болашақ жобадағы PR-стратегия көрінісі. Эталондық және базистік 

стратегиялар. PR-стратегиялардың компоненттері. PR-жобаларды 

ұйымдастырудағы қолданылатын талдау түрлері. Мақсатты аудиториялармен 

өзара қызмет. Бақылау. Интервью түрлері. Сауалнама жүргізу. Құжаттармен 
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жұмыс. Контент-зерттеу. Стратегияның шығармашылық аспектісі. Мәтіннің 

мазмұндық және эстетикалық бөлігін әзірлеу.   

Күтілетін резонанс, мақсатты аудиторияның назар аудару нұсқаларын 

болжау тәсілдері. Көпшілік қызметтің маңыздылығы. 

 

PR-жобаларды жоспарлау құрылымы 

PR-науқандарды жоспарлау түрлері. Жоспар элементтері.  PR-

науқандарды жоспарлау кезеңдері.Стратегиялық және тактикалық 

жоспарлау. Тактикалық жоспарлау ерекшеліктері. Тактикалық жоспарлау 

үдерістері (медиа жоспарлау, қаржылық жоспарлау, мақсатты топтармен 

жұмыс жоспары, күнтізбелік жоспарлау). Стереотиптер және қоғамдық 

пікірді қалыптастыруды бағалау. Артықшылықтарын анықтау. Жағымсыз 

пікір қалыптастыратын оқиғаларды бағалау. Нарықты сегменттеу. Шынайы 

көрсеткіштер мен бәсекелестер көрсеткіштерінің сәйкестігі. Жоғары 

қоғамдық резонансқа бағытталу. 

 

Сараптамалық сегмент 
Ақпараттық ортаның жағдайын бағалау. Пресс-клиппинг. Корпоративтік 

саясатты түсіндіру және пікір білдіру. Қазіргі жүйелі талдау әдісі және 

сарапшының жұмыс орнын ұйымдастыру. БАҚ-пен байланыс маманының 

рөлі. Журналистердің кәсіби бірлестіктеріне қатысу. Бейне, имидж, беделді 

бағалау. Таңдауға ықпал етуді талдау. Әлемдік тәжірибенің қолданылуы. 

 

Қаржыландыру 

PR-жобаның бюджеті және элементтері. Еңбек төлемі. Материалдық 

қолдау. Қаржылық жобаның тепе-теңдігі. Қосымша қор. Тік және көлбеу 

қаржыландыру. Ресурстарды іздеу. Оңтайлы шығындар. 

 

PR-жобаны жүзеге асыру және бағалау 

Коммуникацияны ұйымдастыру. Стандартты коммуникативтік 

технологиялар. Реттілік және хабарлама түрлері. Акциялар. Орын. Жария 

ету. Тұсаукесер. Тұлға. Тұсаукесерден кейінгі әрекет. 

PR-қызметтің нәтижесін бағалау (сапалық және сандық тұстары). PR-

жобаның тиімділігін бағалау. Күтілетін үш әсер. Тиімділікті бағалауды 

жоспарлау. Тиімділікті бағалау әдісі. Іс-әрекетті түзету.  
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ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  

 ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Кәсіби қызметтегі PR-жобаның орны.  

2. PR-стратегиякешенді, жоспарланған PR-шара ретінде. 

3. Қоғаммен байланыс бойынша жоба жоспарының құрылымы. 

4. Зерттеу қоғаммен байланыстағы жоба нәтижесін дәл бағалаудың маңызды 

факторы ретінде. 

5. Қоғаммен байланыс бойынша науқанның тиімділігін бағалау мәселесі. 

6. PR-дағы стратегиялық басқару модельдері. 

7. Мәліметтер базасын қолдану тәжірибесі және түрлері. 

8. PR-жоба кезеңдерін жүзеге асыру ерекшеліктері. 

9. PR-бриф құрастыру. 

10. Мақсатты аудиториямен коммуникация моделі. 

11.PR-жобадағы коммуникативтік тәсілдер және қазіргі ақпараттық 

технологиялар. 

12. Науқан стратегиясы, оның тапсырыс берушіге ұсынылуы. 

13. Кәсіби қызмет саласындағы жобаларды басқару. 

14. Жобаларды қаржылай қамтамасыз ету. 

15. Жобаның аралық және нәтижелі қорытындысы. 

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «PR-науқан», «PR-жоба», «PR-қызметі» түсініктер жүйесі. 

2. PR-жобалардың сипаты. 

3. Алматы және Астанадағы PR-жобалардың жүзеге асуы. 

4. Қазақстандағы өңірлік PR-жобалар.  

5. PR-жобаның сараптамалық кезеңі. 

6. PR-дың «базистік субъект» бағасы. 

7. PR- жобалардағы зерттеу. 

8. PR-науқандарда қолданылатын зерттеу әдістері. 

9. Фокус-топтар. 

10. Құжаттарды зерттеу, түрлері. 

11. PR-жобаның тиімділігін анықтау. 

12. PR-науқандарда қолданылатын жоспарлаудың түрлері. 

13. PR-жобаларды жүргізу принциптері (төрт «P» және «F»). 

14. Жобалаудың коммуникациялық формалары. 

15. Клиенттермен жұмыс жөніндегі маманның міндеттері. 
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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

«Имиджелогия» - «5В051400  – Қоғамдық байланыс» мамандығының  

пәні. Пән келесі мәселелерді қамтиды:  

 Коммуникативті кеңістік құрылымдағы имидж. Имидж қалыптастырудағы 

заманауи коммуникациялық технологиялар. Имидж түрлері. Жарнамадағы, 

саясаттағы, бизнестегі, жеке және кәсіптік деңгейдегі имидж құрылымы.    

 Имидж ғылыми түсінік ретінде. Имидж – табыс технологиясы. Өзін-өзі 

таныстырудың теориялық аспектілері. Имдждік коммуникацияның жалпы 

моделі.    

 Имидж-стратегия. Имидж құру нұсқалары. Мемлекеттік және саяси билік 

имиджі. Корпорация имиджі. Басқару имиджелогиясы. Сайлау 

кампанияларындағы имидж.   

 Имиджелогия құралдары. Имиджді қалыптастырудағы таралым арналары 

мен ақпарат түрлері.     

 Фирмалық стиль компаненттері. Корпоративтік PR-өтініштерді құру 

әдістері. Түрлі имидж түрлерін қалыптастыру әдісіндегі паблик рилейшнз 

құралдары.    

 Жеке дара стиль қалыптастыру. Жеке имиджді бағалау. Визуалды 

коммуникацияның психологиялық ерекшеліктері. «Дресс-код» ұғымы. 

Нейминг. Имиджелогияның әмбебап мәні.   

Курстың мақсаты: коммуникативті кеңістік құрылымында имидж 

қалыптастыру ұстанымдары туралы түсінік беру. Міндеттері: адам өмірінің 

түрлі салаларында имидж қалыптастыру жолдарын, оны құру құралдарын, 

түзету үдерістерін қарастыру. Имидж сипаттамалары, «жағымсыз» имидж 

құбылысы, құралдар, коррекция формалары, көпшілікке имидждік белгілерді 

тарату зерттеледі.  

 Курстың міндеттері: 

 - Қазақстандағы және әлемдегі имиджелогия туралы түсінік 

қалыптастыру;   

 - имиджелогия әдістері мен құралдарын зерттеу;   
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 - имидж тілін меңгерту;   

 -имиджелогияның негізгі теориялық-әдістемелік құрамдас бөліктерін 

білу;   

 - студенттерде имидж қалыптастыру  дағдыларын үйрету;   

Оқу нәтижесінде студенттер мынаны алады:                                                             

 - имидж қалыптастырудың түрін құрушы факторларды білу; 

 - түрлі сала өкілдері үшін имидж құру дағдысын;   

 - имиджді түзету қабілетін.   

Құзіреттері: Қазақстанда және әлемде имиджелогияны көрсетуге, 

имиджелогия әдістері мен құралдарын оқуға, имидж тілін оқуға, 

имиджелогияның негізгі теориялық-әдістемелік құрамдас бөліктерін білуге 

құзіретті болу керек. 

Пререквизиттер:  «Қоғаммен байланысқа» кіріспе», «Қазіргі заманауи 

коммуникацияның  менеджменті мен маркетингі».   

Постреквизиттер: «Саяси коммуникация жүйесі», «Қоғамды пікірді 

зерттеу»,  «Дағдарысты PR». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ   

 

№ Бөлім аты 

1.  Әлем құрылымындағы имидж   

2.  Теориялық имиджелогия 

3.  Имиджелогия құралдары 

4.  Саяси имидж 

5.  Саясаттағы имидж   

6.  Сайлау кампанияларындағы имидж   

7.  Ел имиджі   

8.  Қазақстан имиджі 

9.  Бедел. Заманауи брендинг 

10.  Фирма имиджі 

11.  Жеке имиджді қалыптастыру  

12.  Жеке имиджді қалыптастыру технологиясы    

13.  Имидж психологиясы 

14.  Қазіргі заманның инновациялық әдістері   

15.  Имиджмейкер кәсібі 

 

ПӘННІҢ ҚҰРАМЫ  

 

Кіріспе 

Имиджелогия – бұл тәжірибелі тұрғыдан кешенді пән болып табылады. 

Себебі, ол өз кезегінде әлеуметтік психология, мәдениеттану  пәндері секілді 

бірнеше гуманитарлы пәндерді қосатын, соның негізінде имидж 

қалыптастырып, оны дамытатын әдістемелік кәсіби мұмкіндік пәні.   
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Қалыптасқан имиджді оңтайлы өзгерте алатын, имиджді 

қалыптастыруға біліми негіз болатын кәсіби қызмет түрі имиджмейкинг деп 

аталады.   

Имидж қалыптастырумен және оны түрлендірумен кәсіби түрде 

айналысатын тұлға имиджмейкер деп аталады.   

Имидж –  субъект -субъектіге өзара байланысы үдерісінде құрылатын 

символикалық образы.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

Әлем құрылымындағы имидж 

Имидж-беделі. Саясаты имиджі. Тауар имиджі. Фирма имиджі. 

Коммуникативтік кеңістік құрылымындағы имидж. Имидж құруда 

қолданылатын заманауи коммуникациялық технологиялар. Имидж түрлері. 

Жарнамадағы, саясаттағы, бизнестегі жеке және кәсіби, адам қызметінің 

басқа салаларындағы имидж.     

 

Теориялық имиджелогия 

Имидж ғылыми ұғым ретінде. Имидж – табыс технологиясы.  Өзін 

көрсетудің теориялық қырлары. Имиджді басқару. Тобыр психологиясы. 

Бейформалды қозғалыстар имиджі. Өтпелі кезең имиджі. Имиджден аңызға 

ауысу. Аңыздар қақтығыс  үдерісі. Заманауи коммуникативті технологялар 

негізінде корпоративті  ақпараттарды басқару стратегиясы. Имиджелогия 

шынайылық иерархиясы теориясы ретінде.   

 

Имиджелогияның құралдары  

Ұстанымдарды дамыту. Сананы басқару. Мифтендіру. Көңіл-күйге 

келтіру. Формат. Вербалдану. Ашып айту. Ақпаратқа басымдық беру. 

Ескілендіру. Мақсаттарды ауыстыру. Қарама-қайшы дабылдар беру. 

Қашықтандыру. Метафоризация. Визуалдау. Қоғамдық пікірді сұрау. 

Нейролингвисткалық бағдарлау. Түйсік моделін енгізу. Нышандарды  

контексті түрде көру   

 

Саяси имидж 

Саяси имидж. Саяси имидж құрудың жолдары. Дағдарыс жағдайындағы 

саяси көшбасшы. Саяси көшбасшылық: функциялары мен ресурстары. 

Саяси көсемнің әлеуметтік база мен имиджі. 

Саяси  көсемнің  "өмірлік  топтамасы". Саяси көсемнің имиджін 

қалыптастыру. Саяси жарнамадағы көсемнің имиджі. Саясаткердің БАҚ 

арқылы қалыптасатын имиджі. Саясаттағы айлалы әрекеттер. Саясаттағы 

актерлік шеберлік. Саясаткердің көпшілік алдындағы бейнесі: оны 

қалыптастырудың заманауи әдістері. "Жұлдыз" имиджін қалыптастырудың 

ерекшеліктері.  
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Саясаттағы имидж 

Саяси коммуникация. Имидждегі гендерлік әртүрлілік. 

Саяси қарсыластардың имидждері. Саяси партиялардың  имидждері. Саяси 

PR: нышаны. Саяси партияларды  білу тұрғысындағы нышандық психология. 

Саяси мифология. ХХ және ХХI ғасырдағы имидждер. 

 

Сайлау науқандарындағы имидж  

Имидж құрудың жолдары. Имиджді визуальды бағалау. Имиджді 

контекстілік бағалау. Имидждерді үйлестіру заңдары. Қазақстандық 

сайлаушылардың ұлттық ерекшеліктері. Айлалы әрекеттер техникасы: тани 

білу және қарсы әрекет. Айла-шарғы жасаудың типтік стратегиялары. 

Элеганттық қорғау техникалары. Дәлелденген айла-тұзақ және 

жалған дәйектер. 

 

Елдің имиджі 

Мемлекеттің бренді мен имиджі. Сұрақтың қағидасы. Тілек және талап. 

Елдегі брендинг және ребрендинг. Бәсекеге қабілеттілік. Стратегиялар мен 

коммуникациялар.  Ұлттық идея туралы. Түрлі мемлекеттердің бренд құру 

тәжірибесі.   Дәстүрлілік және  бейімделмеген жағдайда. Жапония. Сингапур. 

Үндістан. Қытай. Ресей. Басқа елдер тәжірибесі. Американдық синдром. 

Елдік имидждегі PR және жарнаманың ерекшеліктері.  

 

Қазақстанның имиджі 

Казақстандық шынайылық. Қазіргі заманауилық пен ассоциациялар. 

Елдің шынайы өкілдері. Тауар және  қызмет түрлері. Капиталға 

айналдырудың мәселелері. Лояльды болу жолындағы күрес. Әлеует. Саяси 

факторлар. Экономикалық факторлар. Өнеркәсіп  және ауыл шаруашылық. 

Қазақстандағы инвестициялар және туризм. Өткенге саяхат. 

Қазіргі қазақстандық қоғамның сыртқы және ішкі жақтары. Қазақстандықтың 

имиджі. Жетекші саяси партиялардың рәміздік нышандығы туралы 

эмпирикалық зерттеулер. Қазақстан имиджінің бренді. Қазақстандық мықты 

брендті қалыптастыру. Ақпараттандыру көздері. Қалалар мен аймақтар 

брендтері. Сала және өндірістер. Имидждік салалар. Кәсіпорынның бренд-

имиджі. Корпоративтік коммуникациялар. Корпоративтік стратегиялар. 

Посткеңестік кеңістік елдеріндегі Қазақстанның жағымды бейнесін 

қалыптастыру тетіктері.  

 

Абырой-бедел. Заманауи брендинг 

Қайта брендинг құру кезеңі. Инновацияның мағынасы. Әлеуметтік 

жауапкершілік. Мемлекет және корпоративтік қызығушылықтар. Жаңа 

қөзқарас. Қоғаммен байланыстың  маңызды рөлі. Директ-маркетингтің 

мағынасы мен мүмкіншіліктері. Стереотиптерді өзгеруі. Іс-қимылдарды 

ынталандыру. Бірегейлендірудің маңыздылығы.  
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Фирманың имиджі 

Фирманың имиджі және философиясы. Жоспарлау, қалыптастыру, алға 

жылжыту. Фирманың имиджін қалыптастырудың әмбебап жоспары. Имидж 

іргетасы. Компанияның сыртқы имиджі. Компанияның ішкі имиджі. 

Имиджді сақтау. Өмір салты және  келбеттілік. Жеке тұлғалық имидж 

қалыптастыру. Жеке тұлғалық және корпоративтік тепе-теңдіктің сақталуы.  

Тәуелсіздік және легитимділік, даралық және имидж. Нәтиже. Бағалау 

құралдары. Бағыт пен үдерістер. Қоғаммен жұмыс. Коммуникация мазмұны: 

корпоративтік жолдаулармен жұмыс. Коммуникация құралдарымен жұмыс. 

Компанияның техникалық, стартегиялық, саяси қажеттіліктері. Білім берудің 

алатын орны. Кәсіптік біліктілік деңгейін көтеру. Кәсіби қызмет 

стандарттарының пайда болуы. Жүйеде қызмет жасау қабілеті. Басқалармен 

серіктестік. Рухқа адалдық.   

 

 Жеке дара тұлғалық имидж қалыптастыру 

 Мотивация. Жалпы және арнайы мотивация. Дербес табысқа жетудің 

жолдары. Сіздің өмірлік бағдарламаңыз. Ынталандыратын мақсаттар. Имидж 

қалыптастырушы ақпараттың түрлері. Сана болмысы. Пікір. Имидж 

қалыптастыру технологиясының принциптері. Стереотиптер. Өз имиджіңізді 

саналы түрде қалыптастыру. Жеке тұлғалық. Кәсіби имидж.  

 

Жеке тұлғалық имидж қалыптастыру технологиясы 

Имидж ортасы. Мақсатқа бағытталған мәдениет. Іскер қарым-қатынас 

этникасы. Қызмет пен тұрмыстағы басшы этикеті. Сыртқы келбет. Жеке  

дара стиль қалыптастыру. Жеке имидж бағасы. Имиджді мазмұндау. Іскер 

адамдар костюмдері. «Дресс-код»  ұғымы. Вербальді имидж. Телефонмен 

сөйлесу әдебі. Келісөздер жүргізу стилі. Салтанатты шаралар. Халықаралық 

хаттама. Паравербальді ақпарат. Кинетикалық имидж. Психологиялық 

кеңістіктегі имидж қалыптастырушы функциясы.  

 

Имидж психологиясы 

Имидждің әлеуметтік-психологиялық табиғаты. Жеке дара имидж. Жеке 

дара тұлғалық имидж ерекшеліктері. Өзін-өзі тануға бағытталған имидж. 

Қабылдауға негізделген имидж. Топтық, корпоративті және пәндік имидж.  

 

Қазіргі заманның инновациялық әдістемелері 

Үлкен және кіші креативтілік.  Дивергентті және латералды ойлау 

қабілеті. Шығармашылық тұлға. Креативтілік техникасы. «Ой-талқы». 

Модерация техникасы. Ментальды карталар жасау. Бисоциация. Синектика. 

«Ойлағыш орындықтар» мен «ойлағыш қалпақтар» тәсілі. Осборнның 

бақылау кестесі.  Тітіркендіргіш сөздер талдауы, кездейсоқ кіріс сигналдар 

техникасы. Менталды арандатушылық. Морфологиялық жәшік және басқа да 

матрицалар.  Тұжырымдамалы желпуіш, абстракциялауды дамытушы. 
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Имиджмейкер мамандығы 

Имидж рөлі: кешегісі және бүгінгісі. Ұстаным – имидж құрудың негізі 

ретінде. Коммуникативтік кеңістік құрылымындағы имидж. Көшбасшы 

имиджі. Саясат символизациясы. Билік имиджі және сайлау алды 

технологиялары. Коммуникативті әсер ету ерекшеліктері. Әсер ету тілі. 

Мифтер – имиджмейкер мамандығы. Психологиялық соғыстар. Мифтерден 

бүгінгі күнге.  

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ  

 

1. Әлем құрылымындағы имидж. 

2. Имидж ғылыми түсінік ретінде 

3. Имидж туралы ғылымның құралдары 

4. Саяси имидж қалыптастырудың жолдары. 

5. Саяси партиялардың имиджі. 

6. Сайлау кампанияларының имиджі. 

7. Мемлекеттің имиджі мен брендтері. 

8. Казақстанның имиджі. 

9. Заманауи брендинг. 

10.  Фирманың философиясы мен имиджі.   

11. Жеке тұлға имиджі. Кәсіби біліктілік имидж. 

12. Жеке тұлғалық имидж қалыптастыру технологиясы. 

13. Имидж психологиясы. 

14. Қазіргі заманның инновациялық әдістемелері. 

15. Имиджмейкер мамандығы. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«PR-дағы оқиғалы зерттеулер» - 5В051400 «Қоғамдық байланыс» 

мамандығының жаңа оқыту стандартының пәні. 

Қазіргі заманда нарықтағы бәсекелестік пен өз имиджін үнемі бір 

қалыпта ұстап отыру қажет болғандықтан, сараптамалық жұмысқа сұраныс 

көп. Оқиғалы зерттеулер әдісін біліп алу арқылы кез-келген салада 

толыққанды жұмыс атқаруға жол ашылады. 

Пән оқиғалы зерттеудің көптеген батыстық және отандық 

технологияларын бір жүйеге енгізуге, жағдайды себептері бойынша реттеу, 

әрбір элементті жеке ойластыру, одан кейін аталмыш жағдайдың жетілген 

түрін жасап, оның дамуын болжауға мүмкіндік береді. Курс қоғаммен 

байланыс мамандығын оқытудағы білім, дағды мен қабілеттің негізін 

қалайды. 

Міндеттері:  

- PR қызметінің негізгі қағидаларын, қоғаммен байланыстың 

дағдарысқа қарсы жұмыстың бір түрі екендігін, PR-дағыоқиғалы 

зерттеулердің теориялық негіздері мен белгілерін, PR мамандарының негізгі 

дағдарысқа қарсы міндеттерін білу; 

- дағдарыс жағдайларын болжап, алдын алудың жолдарын білу, PR-

дағыоқиғалы зерттеулердің қағидалары мен технологияларын мәселені шешу 

жолын жасауға қолдану, түрлі құралдар мен әдістерді пайдалана отырып, 

дағдарысқа қарсы PR-дың тұрақты бағдарламасын қалыптастыратын кешенді 

PR-стратегияларын жасай білу. 

- компанияның стратегиялық басқару байланыстарының мәселелері 

мен корпоративтік мәдениетті қалыптастыра білу. 

 - «зерттеу», «кейс», «оқиғалы зерттеу» деген түсініктерге сәйкесінше 

түсіндіре білу; 

- оқиғалы зерттеу жүргізудің ең қолайлы, дұрыс көздерін табу; 

- деңгейлік және толық циклдік оқиғалы зерттеу жүргізудің 

тәжірибелік негіздерін үйрену; 
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-PR-менеджерге ұжымда жұмыс істеу мен мәселені ұжыммен шешуге 

дағдылану; 

-   студенттердің PR-науқандарды жобалау мен жаттығу жағдайларын 

сараптау кезінде жинаған білімдерін бекіту. 

Оқыту барысында студенттер заманауи PR-дың жағдайын, PR-дағы 

оқиғалы зерттеу ерекшеліктерін, PR-сараптама жүргізудің әдісін, оқиғалы 

зерттеудің жалпы алгоритмін меңгеру, PR-сараптаманың әр деңгейінің 

ерекшеліктерін, жағдайды модельдеу, қолданбалы мәселелерді топпен шешу, 

PR-дың нақты жағдайлық мәселелерін шешу, жүзеге асыру. 

Пререквизиттер: «Менеджмент», «Әлеуметтің қоғамдық пікірі», 

«Қоғаммен байланыстың теориясы мен тәжірибесі», «Қоғаммен байланыс 

бөлімі жұмысын ұйымдастыру», «Сөз сөйлеу коммуникациясы» 

Постреквизиттер: Жоқ.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1. PR-дағы оқиғалы зерттеудің теориялық негіздері.Оқиғалы зерттеу: әдісті 

қалыптастыру деңгейлері, түсіндірме аппарат 

2. Оқиғалы зерттеу жүргізудің мақсаты мен PR-қызметтің түрлі 

деңгейлеріндегі нәтижелерін қолдану. 

3. Оқиғалы зерттеудің жалпы технология алгоритмі 

4. Ақпарат алу әдісі – жағдайлық сараптаманың негізі  

5. Оқиғалы зерттеу– оқыту әдісі ретінде 

6. Аналитикалық деңгей. Деңгейдің ерекшеліктері 

7. Мәселе мен мүмкіндікті анықтау фазасы 

8. Нақты зерттеу фазасы 

9. Қоғаммен байланыс саласындағы зерттеу: мақсаттар, міндеттер, әдістер 

мен жүргізу ерекшеліктері. 

10. PR-үдерістері басқарудеңгейі 

11. Оқиғаны сараптау фазасы 

12. Жағдайды модельдеу мен сипаттау фазасы 

13. Қиындықтарды топтаса, оқиғалы зерттеу жолымен шешу 

14. Қиындықтарды топпен жағдайлық сараптама жолымен шешудегі: «сегіз 

қадам» технологиясы 

15. Оқиғалы тапсырмалар оқиғалы зерттеу жүргізу алаңы ретінде 

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 Пәннің мақсаты –теориялық білімдерін өндірісте жетілдіріп жүрген 

студенттерге мекеме қызметін зерттеудегі кәсіби дағдыларды қалыптастыру, 

оқиғалық зерттеу көмегімен қалыптасқан жағдайды сипаттау, оның даму 

қарқынын сипаттау, қоғамда оны жарнамалауға үйрету. PR жобалардың 

жасалуын басқаруды үйрену. PR-менеджердің функцияларын үйрену, 
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аймақтардағы науқандарды жүргізу ерекшеліктері, коммуникациялық 

ағымдарды реттей білу. PR-дағы оқиғалы зерттеудің құрылымы, ақпараттық 

маркетинг, коммуникациялық аудит, күтілетін резонанс, оқиғадағы 

нұсқаларды болжауға қабілеттілік. 

Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады:                                                          

- оқиғалы зерттеуді ұйымдастыру жүйесін білу; 

- PR-дағы оқиғалы зерттеу жүйесін теориялық білім және әлемдік 

тәжірибе негізінде реттеуді үйрену; 

- шығармашылық креативтік шешімдер жасай білу. 

 PR-дағы оқиғалы зерттеу өз кезегінде мемлекеттің, партиялардың және 

билік алаңындағы басқа да ойыншылардың өмір сүру аясын сапалы түрде 

өзгерте алады.  «PR-дағы оқиғалы зерттеу» курсында заманауи мемлекеттің 

жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруі, әлемдік тәртіптің қалыптасуы, 

билік ұйымдарының жаңа принциптерге негізделген демократия құрылысын 

жасауы, корпарациялар арасындағы бәсекелестік мәселелері талқыланады.  
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Оқиғалы зерттеудің теориялық негіздері. Оқиғалы зерттеу: әдісті 

қалыптастыру деңгейлері, түсіндірме ақпарат 

«Зерттеу» түсінігінің мағыналық әртүрлілігі. Оқиғалы зерттеу 

жүргізудің мақсаттылығы. Оқиғалардың типтері. 
 

PR-қызметтің әр деңгейіндегі нәтижелерді пайдалану және оқиғалы 

зерттеу жүргізудің мақсаты 

Қоғаммен байланыс қызметіндегі оқиғалы зерттеудің орны мен рөлі. 

Оқиғалы зерттеудің қоғаммен байланыс қызметін стратегиялық жоспарлау 

әдісі ретіндегі құрылымы. Оқиғалы зерттеуді жоспарлаудың этикалық 

аспектілері. 
 

Оқиғалы зерттеу технологиясының жалпы алгоритмі 

Оқиғалық зерттеудің деңгейлері мен кезеңдері. Оқиғалы зерттеу PR-

қызметтің проактивті және реактивті мысалдарына қолдану. 
 

Ақпаратты алу әдіснамасы – оқиғалы зерттеудің негізі ретінде 

Зерттеу түрлері. Ақпаратты жинау әдістері мен көздері. Зерттеу 

нәтижелерін өңдеу мен зерттеу құралдары.  
 

Оқиғалы зерттеу оқыту әдісі ретінде 

Оқиғалық зерттеудің оқыту әдісі ретіндегі ерекшелігі. PR-маманын 

дайындаудағы жағдайлық сараптаманың орны. Оқиғалық мәселелердің (кейс) 

жіктелуі мен ерекшеліктері. Жағдайлық мәселелермен жұмыс жасау әдістері.  
 

Сараптамалық деңгей. Деңгейдің ерекшеліктері 

 PR-науқанын жүргізудің бастапқы деңгейінің мінездемесі. Бастапқы 

деңгейге қойылатын негізгі талаптар. Зерттеу басталмас бұрын қаралатын 

ғылыми көзқарастар. PR-науқанның дамуына  сараптамалық деңгейдің 
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тигізетін әсері, рөлі мен маңызы. Аталмыш деңгейдің негізгі мақсаты. 

Зерттеу ақпаратының топтары. 

Мәселе мен мүмкіндіктерді  анықтау фазасы 

 Мәселе мен мүмкіндіктерді  анықтау фазасы. «Қайталама» 

сараптаманың –PR-науқанға тікелей тікелей қатысты талап сараптамасының, 

факторлардың мақсаты, ерекшелігі. «Мәселе» мен «мүмкіндік» түсініктерінің 

қарама-қайшылығы, PR-науқанның себепкері болатын мәселелерді жіктеу. 

Мәселені реттеуге деген қажеттіліктер тізімі. Мүмкіндіктерді анықтау 

фазасы: мүмкіндіктерді іздеу (сараптау) → мүмкіндіктерлі қалыптастыру→ 

мүмкіндіктерді PR-науқан аясында қолдану. Мүмкіндіктерге байланысты 

негізгі факторлар тобы. Мекеменің әлеуетіне байланысты мүмкіндіктерді 

жіктеу. Нарық әлеуетіне қатысты мүмкіндіктерді сараптау. Бәсекелестік пен 

инвестициялық климатқа қатысты мүмкіндіктер. Бәсекелесттікке қатысты 

мүмкіндіктер.  
 

Нақтыланған зерттеу фазасы 

 PR-науқандардағы зерттеу әдістері. Г.Лассвело бойынша байланыс 

процесінің классикалық модель бөлшектерінің критерийлері: ақпарат көздері, 

хабарламалар,  каналдар, аудиториялар. Науқанды жасаудағы зерттеу фазасы. 

Нәтижені бағалау кезеңіндегі зерттеу фазасы. Обьективті және субьективті 

ақпарат. PR-науқанындағы зерттеу әдістері. Негізгі және көмекші әдістер.  
 

Қоғаммен байланыс саласындағы зерттеу: мақсаты мен міндеті 

және өткізу ерекшеліктері мен әдісі  

Қоғаммен байланыс саласындағы зерттеулер. PR-зерттеулердің 

принциптері. PR-зерттеулердің түрлері. PR-зерттеулердің әдіс-тәсілі. 

Статистиканы қолдану, екінші реттік зерттеулер, БАҚ-тағы тақырыптық 

және проблемалық  материалдар, медиа-досье, Ғаламтор;  қоғамдық пікірді, 

аудиторияны әлеуметтік зерттеу, контент-анализ, сұхбат.  
 

PR-үдерісті басқару деңгейі 

PR-үдерісті басқарудың 4 деңгейі: мәселені анықтау, оқиғалы зерттеу, 

шара қолдану, бағдарламаны бағалау. Мәселені сараптаукезеңдері: SWOТ-

талдау. Оқиғалық зерттеу: ішкі және сыртқы факторлар. Зерттеу мен 

интернет ресурстар (жақындығы, нақтылығы, уақтылығы).  
 

Оқиғалық зерттеу фазасы 

 Қарапайым жоспарлау. PR-трансформация үдерісі. Келісімге келу 

қажеттілігі. Жағдаяттық талдау. Қоғамдық пікірді сұрастыру. Мәселені 

шешу. Оқиғалық зерттеу әдістерін бағалау.  
 

Оқиғалық зерттеуді модельдеу мен сипаттау фазасы. Оқиғалық 

зерттеуді модельдеу мен сипаттау фазасының негізгі міндеттері. Модельдің 

негізгі сипаттамалары. Алдын-ала жұмыс, сараптама, алдағы науқанның 

мақсаттары мен міндеттерін жіктеу. Мақсаттар мен міндеттерді анықтау мен 

мүмкіндіктердің құрама бөлшектерін бөліп қарастыру.  
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Оқиғалық зерттеу көмегімен мәселелерді топпен шешу 

 Автономды кезеңдер технологиясы.1 кезең: «идеялар алаңын, нұсқалар, 

сценарийлер құру». 2 кезең: «бағалау мен жіктеу». 3 кезең: «әрекет 

жоспары».  
 

«Сегіз қадам» технологиясы қолданбалы мәселелер жиынын 

шешудегі оқиғалық зерттеу 

 1. Мәселені қалыптастыру деңгейі. 2. Қосымша ақпарат пен факт іздеу. 

3.Мәселені анықтау. 4.Ақпарат алаңын құру. 5.Мәселені шешу сценарийлерін 

таңдау және бағалау. 6.Сәтті сценарийді таңдау. 7.Әрекет жоспары. 8. Әрекет 

пен оны бағалау.  
 

Жағдаяттық міндеттерді оқиғалық зерттеудің негізгі өрісі ретінде 

қолдану 

Орта компаниялардың бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру. 

Тұтынушылардың заңға бағыныштылығын арттыру. Тұтынушыларды 

көбейту және жаңа нарықтарға шығу. Жаңа тұтынушылар легінің болмауы. 

Мамандардың тұрақсыздығы мен тұтынушылар санының азаюы. 

Компанияның әлсіз ұйымдастырушылық қабілеті. Мамандардың ағылып 

келуі. Мегаполистегі әлеуметтік мәселелердің өсуі. Компанияның жоғары 

бәсекелестік аясында көтерілуі. Атақты сақтап қалу, жаңа серіктестер мен 

тұтынушыларды тарту. Нарыққа жаңа өнімді шығару. Мақсатты 

аудиторияның компания жайлы жеткілікті ақпарат білмеуі. Компания мен 

оның бәсекелестерінің ақпарат алаңы. Жаңа өнім имиджін қалыптастыру.  

Брендтің танымалдылығын жоғарылату. Ребрендинг бойынша PR-

науқан өткізу. Компания қызметі жайлы жеткілікті ақпарат білмеу. 

Компанияның өсуіне байланысты корпоративтік мәдениетті дамыту және бір 

қалыпта ұстау.  

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАПСЫРМАЛАР ҮЛГІСІ 

 

1. PR-дағы оқиғалық зерттеу. Оқиғалық зерттеуді қалыптастыру кезеңдері.  

2. «Оқиғалық зерттеу» түсінігінің алуан түрлілігі. PR-дағы оқиғалық зерттеу 

типтері.  

3. PR-дағы оқиғалық зерттеу әдісінің мақсаттылығы 

4. PR-қызметіндегі оқиғалық зерттеу  үдерістің рөлі мен қызметі.  

5. Оқиғалық зерттеу құрылымы PR-қызметінің стратегиялық жоспарлауы 

ретінде.  

6. Оқиғалық зерттеу жүргізудегі қоғамның мақсатты аудиториясының 

бастапқы сипаттамалары.  

7. Оқиғалық зерттеудің этикалық аспектілері.  

8. Оқиғалық зерттеудің бағдарламасы. Оқиғалық зерттеу технологиясының 

кезеңдері мен деңгейлері.  

9.  Оқиғалық зерттеуді проактивті және реактивті PR-қызметте ққолдану.  

10. Оқиғалық зерттеу кезінде ақпарат алу әдіснамасы. Зерттеу түрлері.  
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11. Оқиғалық зерттеудегі ақпарат көздері мен материал жинау әдістері.  

12. Көлденең және үзілді оқиғалық зерттеу. Сыни сараптама. Жүйелі 

сараптама.  

13. Оқиғалық зерттеу жүргізудегі нәтижелерді өңдеу мен зертту құралдары.  

14. Стратегиялық сараптама – оқиғалық зерттеу құралы ретінде.PR-дағы 

стратегиялық зерттеудің мақсаттары. Стратегиялық зерттеудің кезеңдері.  

15. PR мәліметтеріндегі стратегиялық зерттеу әдістері. Әдістердің 

ерекшеліктері. Қолдану өзектілігі.  

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Бәсекелестер қызметін сараптау технологиясы.  

2. Бәсекелестер зерттеу жүргізудің негізгі көрсеткіштері.  

3. Тұтынушылар зерттеуінің технологиясы.  

4. Тұтынушылар сараптамасын жүргізудің негізгі технологиясы.   

5. Тұтынушының сатып алу туралы  шешіміне әсер ететін факторлар. 

6. PR тұрғысынан SWOT-талдау жүргізудің маңыздылығы. 

7. PR тұрғысынан PEST -талдау жүргізудің маңыздылығы. 

8. PR тұрғысынан тауардың өмірлік циклының сараптамасының 

маңыздылығы.  

9. PR тұрғысынан мекеме қызметінің GAP-талдауын жүргізудің 

маңыздылығы. 

10. PR тұрғысынан АДЛ/ЛС моделін пайдаланудың маңыздылығы. 

11. PR тұрғысынан аналитикалық И.Ансофф моделін пайдаланудың 

маңыздылығы. 

12. PR тұрғысын аналитикалық Д.Абель моделін пайдаланудың 

маңыздылығы. 

13. PR тұрғысынан Портердің 5 күші зерттеуін пайдаланудың маңыздылығы. 

14. PR тұрғысынан мекеме қызметі туралы сыни зерттеу жүргізудің 

маңыздылығы. 

15. PR тұрғысынан мекеме қызметі туралы жүйелі зерттеу жүргізудің 

маңыздылығы.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров. – М. : ЭКМОС, 2003. – 

480 с. 

2. Катлип С. М., Сентер А. Х.,  Брум Г. М. Паблик рилейшнз. Теория и 

практика, 8-е изд. : пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 

624 с. 

3. Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии. - М., 2007. 
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4. Ситуационный анализ в связях с общественностью : учебник для вузов / Л. 

В. Азарова, В. А. Ачкасова, К. А. Иванова, А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова. 

– СПб. : Питер, 2009. – 256 с. 

5. Шишкин Д. П., Гавра Д. П., Бровко С. Л. PR-кампании: методология и 

технология : учеб. пособие. – СПб. : Роза мира, 2004. – 187 с. 

6. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы 

медиа-рилейшнз. - М., 2007.  

7. Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия 

PublicRelations. - М., 2004. 

9. Тикер Э. Паблик рилейшнз. - М., 2005.  

10. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: Теория и практика. - М., 2005 
 

Қосымша: 

1. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик 

рилейшнз. М., 2001. 

2. Excellent Public Relations and Effective Organizations / ed. by J. Grunig. 

LawrenceErlbaumAssociatesPublishers. L., 2002 

3. Попов В.М., Ляпунов С. И., Филиппов В. В., Медведев Г. В. 

Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений. М., 2001. 

4. ЕмельяновС.Е. PublicRelations: теорияипрактика. - М., 2008. 

5. Kendall R. Public Relations Campaign Strategies. Harper Collins College 

Publishers, 1996. 

6. ШарковФ.И. Пабликрилейшнз. - М., 2010. 

7. Heath R. Handbook of Public Relations. - Houston, 2010. 

8. ПримаковЕ.М. ХрусталевМ. А. Ситуационныеанализы. Методика 

проведения. Очерки текущей политики М.: МГИМО МИД России, 2006.  

9. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода (под ред. Сурмина 

Ю.П.). М., 2002. 

10. Ильин А.С. Теория и практика связей с общественностью. - М., 2009. 
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PR YА 2201 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

объём 2 кредита 

 

Авторы: 

кандидат филологических наук, ассоц.профессор Оразбекова З.С. 

кандидат филологических наук, доцент Мухамадиев Х.С. 

кандидат филологических наук, доцент Абаева Ж.С. 

 

Рецензенты: 
доктор филологических наук,профессор университета имени Сулеймана 

Демиреля Акбаров А.А. 

кандидат филологических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби 

Негизбаева М.О. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 

русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 

качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» 

предшествует общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные 

дисциплины специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен иметь 

представление о научном стиле и его жанровом многообразии: 

- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  

- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

- об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 

общении; 

- знать научную лексику и  научные конструкции естественно-технического и 

общественно-гуманитарного профилей; 

-  правила продуцирования текстов разных жанров; 

-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

-  основы деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и  

письменного текста; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией 

и ситуацией общения; 

- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 
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- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  

профессиональной деятельности; 

-  быть компетентнымв профессиональной области делового общения; 

- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.  

 Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Профессиональная письменная речь как основа формирования 

предметно-языкового материала. 

1.1 Профессиональный язык связи с общественностью и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного 

стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности «Паблик 

Рилейшнз» (PR).    

1.3 О научных методах исследования в области  «Паблик Рилейшнз» 

(PR).Правила выбора методов в соответствии с темой и 

коммуникативными задачами. 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология «Паблик Рилейшнз» (PR) в учебно-

профессиональной и научно-профессиональной сферах.  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские. 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности  «Паблик Рилейшнз» (PR). 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности «Паблик Рилейшнз» (PR). 

2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 

2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 

картине мира. 

2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 

2.5 Законодательство Республики Казахстан в области  «Паблик 

Рилейшнз» (PR). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью  изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  

на русском языке  и обеспечение профессионально-ориентированной 

языковой подготовки компетентной личности, способной адекватно 

выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-«Паблик 

Рилейшнз» (PR) представления о профессиональном тексте, о стратегиях и 

тактиках речевой коммуникации в   профессиональной сфере, как об 

объектах, формирующих у будущих специалистов профессиональной  

компетенции – способности решать лингвистическим средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях в сфере 

профессиональной деятельности. Помочь студентам понять сущность текста 

по специальности «Паблик Рилейшнз» (PR), его основную терминологию: 

познакомить с типологией профессиональных  текстов и их компонентов. 

Практическая задача курса – привитие навыков теоретически обоснованного 

анализа текстов, стратегии и тактики речевой коммуникации в   

профессиональной сфере. 

 

    ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности на 

профессиональном русском языке 

 В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться на практике, применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 

данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов 

и их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала с 

учетом профессиональных потребностей студентов. 

 

 Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля 

Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Основные способы терминообразования. Научная терминология  «Паблик 

Рилейшнз» (PR). Узкоспециальные отраслевые термины  «Паблик Рилейшнз» 

(PR). 
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Обучение научному стилю речи как языку специальности 

Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного 

научного стиля речи.  

 О научных методах исследования в «Паблик Рилейшнз» (PR) . 

Правила выбора методов в соответствии с темой и коммуникативными 

задачами 

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с 

бумажными и электронными носителями. 

 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 

библиографии. 

 

Основная терминология  «Паблик Рилейшнз» (PR) в учебно-

профессиональной и научно-профессиональной сферах 

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов 

и жанров научных текстов. Основная терминология «Паблик Рилейшнз» (PR) 

дефиниции терминов в специальных научных текстах. Термины в научно-

популярных текстах, особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной 

работе по специальности. 

 

Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административные 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

текстов. Распорядительные документы. Документирование трудовых 

отношений, их терминологические особенности.  
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Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности 

 Усвоение специального профессионально-ориентированного материала 

с использованием его в профессиональных ситуациях. 

Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения специальных 

смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их 

интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 

портрет и научный вклад учёных по «Паблик Рилейшнз» (PR) . 

Контент текстовика из аутентичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого по«Паблик Рилейшнз» (PR). Термины, обозначающие 

этапы развития PR-науки, различных научных направлений, течений, школ, 

методов, принципов, подходов, процессов, законов.  

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности 

Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  

русского языка с дисциплинами специальности.  

Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

 

Устная научно-профессиональная речь 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 

активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, 

речевое воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, 

совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность 

предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 

языковых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. 

 Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 

профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 

собеседников. 
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Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 

мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 

общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 

деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 

средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 

завершенность. 

2. Интерпретация и анализ текстов по  «Паблик Рилейшнз» (PR) в аспекте 

связности, логичности, целостности. 

3. Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 

точности и информативности 

4. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

5. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

6. Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

7. Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 

8. Сравнительная характеристика типов диалогов и видов собеседников. 

9. Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 

 

     ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

                                                       РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Выделить термины и их дефиниции в специальных научных текстах, 

объединённых одной темой (тексты на выбор). 

2. Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 

3. Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 
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4. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

5. Составить план предстоящей дискуссии по специальности  «Паблик 

Рилейшнз» (PR). Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1.Классификация терминологии  в контексте формирования 

гуманитарной картины мира  пиар-ученого. 

2.Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. (Работа со 

словарями по PR,  энциклопедический словарь). 

3.Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

4.Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 

адресата. Понятие речевого жанра. 

5.Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 

Переговоры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие 

об умозаключении. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., Абаева 

М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся искусству 

научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания и 

принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский язык.  – 

Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное пособие. 

– Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

6. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая риторика. 

– Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 
 

Дополнительная: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университета / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой.– 

Алматы, 2012. – 226. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). – СПб., 

2012. – 136 с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010.152 с. 
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4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-справочная 

книга./Пер. на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 

300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

      6. «ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ» (PR)  и СМИ в Казахстане. - А., 2001-2007.  

7. Советник. - М., 2001-2010. 

8. Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. «ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ» (PR)  в 

Интернете. – М., 2010.  

9.  Система управления паблик рилейшнз: учебное пособие. Сост.: Е.Е. 

Сидоренко и др.  – Белгород, «БелГУ»,  2012.  

  



100 

 

POlYa 2202 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

объем 2 кредита 

 

Автор: 

кандидат филогических наук, доцент Тлепбергенова А.А. 

 

Рецензенты: 

доктор исторических наук, профессор Казахского национального 

университета им. аль-Фараби Барлыбаева С.Х. 

кандидат филологических наук,  

доцент Университета «Туран» Кенжегулова Н.С. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

является базовой дисциплиной обязательного компонента согласно 

Государственному стандарту образования Республики Казахстан по 

специальности «5В051400 - Связь с общественностью».  

Данная учебная дисциплина направлена на развитие качественного 

уровня овладения студентами иностранным языком применительно к их 

профессиональной деятельности. В качестве специалиста студент усваивает 

базовый понятийно-категориальный аппарата, с помощью которого 

описывается предметная сфера его профессиональной деятельности на 

иностранном языке. Курс раскрывает сущность, специфику 

профессиональной деятельности специалиста PR, выделяет основные 

области приложения полученного студентом в процессе обучения знания в 

области иностранного языка. Курс направлен на его становление как 

высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста PR.  

Курс призван: обеспечить овладение студентами категориально-

понятийным аппаратом современных связей с общественностью на 

иностранном языке; сформировать  качественных знания и представления о 

получаемой профессии; подготовить ответственное и компетентное 

отношение к будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны 

овладеть необходимым минимумом знаний, умений и навыков,  

позволяющим им:   

знать:  

- круг проблем науки PR на иностранном языке; 

- термины и понятия на иностранном языке, описывающие место и 

роль PR в системе социально-гуманитарного знания; 

- роль общественно-значимых явлений, процессов, институтов и систем 

в обществе и свободно изложить это знание на иностранном языке; 
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- категориальный аппарат и концепты PR на иностранном языке; 

- теоретические проблемы исследования общества и свободно их 

изложить на иностранном языке; 

уметь:  

- свободно оперировать PR-терминологией на иностранном языке, 

предусмотренной тематическим содержанием курса;  

- свободно аудировать на иностранном языке при изложении 

концептуальных подходов в PR-исследовании общества; 

- применять основные понятия, категории, принципы теоретических  

подходов в PR с использованием социологических методов исследования 

общества и его анализе на иностранном языке; 

- самостоятельно искать материал по анализу общественных 

явлений, процессов, институтов и организаций на иностранном языке; 

- обсуждать актуальные проблемы современных связей с 

общественностью на иностранном языке; 

иметь навыки: 

- устного и письменного перевода на иностранный язык теоретической 

и практической литературы по связям с общественностью, результатов 

конкретных исследований общественного мнения; 

- устного и письменного анализа содержания PR-текстов, подготовки 

письменных докладов, устных выступлений и презентаций, написания 

письменных работ в форме краткого анализа текста, аннотации статьи и 

книги, реферата, эссе и других заданий на иностранном языке;  

- выступлений и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке в процессе обсуждения и критического анализа PR-текстов и 

общественных проблем. 

Пререквизиты. «Иностранный язык» (английский язык) в высшем 

учебном заведении.  

Постреквизиты. Введение в связи в связи с общественностью, Теория и 

практика паблик рилейшнз, теоретические дисциплины бакалавриата 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ Наименование тем 

1 Учебно-профессиональная сфера общения: введение в предметную 

область специальности «связь с общественностью» на иностранном 

профессиональном языке (английском). 

2 Выражение метаязыка специальности: русские и английские 

соответствия 

3 Предметная сфера специальности на иностранном (английском) языке. 

4 Использование иностранного языка для изучения основных этапов 

деятельности при проведении PR-компании. 

5 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации.  

Профессиональная иностранная терминология в области изучения 
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феномена имиджа как фактора стратегического успеха фирмы. 

6 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности на английском языке 

7 Академические общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

профессиональным дисциплинам на английском языке). Понятия 

общественность и общественное мнение на иностранном  языке 

8 Профессиональная компетенция: использование иностранного языка в 

заданных профессиональных ситуациях выбора целевых и ключевых 

аудиторий современной корпорации 

9 Выдающиеся ученые в области профессиональной области. 

10 Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

профилирующими дисциплинами специальности. 

11 Роль иностранного (английского)  языка в современном мире. 

Основные функции PR на иностранном языке 

12 Способы информационного взаимодействия в связях с 

общественностью на профессиональном иностранном языке 

13 Профессиональная  медиа-аналитика и информационный аудит на 

иностранном языке 

14 Методы профилактики кризисов в отношениях с общественностью и 

проблемное управление на иностранном языке 

15 Использование иностранного языка для изучения экономики связей с 

общественностью 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

- это совокупность теоретических знаний о предметной сфере связей с 

общественностью  в формате профессионально-ориентированного 

иностранного языка.  

Цель преподавания дисциплины: повысить уровень профессиональной 

компетентности будущих специалистов по связям с общественностью, 

углубить и расширить их знание профессионально-ориентированного 

иностранного языка и умение применять его в будущей работе.  

Задачи изучения курса: 

- формирование навыков ориентации в PR-тексте на иностранном языке;  

- развитие умения извлекать из текста необходимую информацию и 

использовать ее в учебно-профессиональных целях; 

- развитие навыков устной речи, учебного диалога и дискуссии на темы 

PR; 

- обучение навыкам построения самостоятельного профессионального 

монолога, раскрывающего положения теорий PR и материалов 

эмпирического исследования; 
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- ознакомление студентов со стилями академического письма на 

профессиональном иностранном языке;  

- обучение методике написания письменного текста по PR в разных 

формах (аннотация, реферат, эссе, доклад, статья и другое). 

Объектом «Профессионально-ориентированного иностранного языка» 

является описание сущности базовых представлений роли связей с 

общественностью в современном обществе и рыночной экономике, 

важнейших этапах становления и развития СО как профессии, отрасли 

бизнеса, ее функциях, методах и основных направлениях деятельности в 

терминах и понятиях иностранного языка.  

Предметом учебной дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» является овладение категориальным 

аппаратом PR-науки на профессиональном иностранном языке.  

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» – одно из 

важных направлений в гуманитарной и профессиональной подготовке 

специалистов в области связей с общественностью. Данная учебная 

дисциплина тесно связана с другими учебными курсами PR-образования. Она 

включает в себя содержательный материал об основных научных категориях, 

представлениях и теоретических школах связей с общественностью, истории 

развития PR, актуальных проблемах PR-исследования. Данная дисциплина 

нацелена на повышение профессиональной и языковой компетентности, 

важной для общественной и научной коммуникации.  

Изучение данной дисциплины предполагает адаптирование и 

использование собственно социологических методов анализа общественного 

мнения, так и методов обучения профессиональной речи и академического 

письма на иностранном языке. В ходе обучения используются разные методы 

и формы обучения, включающие как лекционное усвоение материала, так и 

семинарские занятия в форме обсуждений, тематических дискуссий, деловых 

игр, докладов, презентаций самостоятельных работ, рефератов и других 

письменных работ, презентаций PR-исследований. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в предметную 

область специальности «связь с общественностью» на иностранном 

профессиональном языке (английском)  

Студенческая научно-практическая конференция: доклады, сообщения 

на заданную тему. Роль и место дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» в структуре подготовки специалистов 

PR. Профессиональный иностранный язык как дисциплинарный феномен. 

Цель и задачи учебного курса. Связь с общественностью как наука об 

общественном диалоге. Объект и предмет связей с общественностью.  Место 

связей с общественностью в системе социально-гуманитарного знания. 

Междисциплинарный подход. Исторические формы коммуникаций. 
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Причины возникновения паблик рилейшнз, социально-экономические 

предпосылки. Потребности политики и социума. Необходимость 

продвижения деятельности организаций и предприятий к потребителям и 

клиентам. Появление PR в США: три стадии развития. Особенности 

становления PR в Европе. Первые PR-фирмы, использование PR 

государственными органами.  

 

Выражение метаязыка специальности: русские и английские 

соответствия 

Освоение словаря PR  на иностранном языке. Навыки пользования 

профессиональными словарями PR на иностранном языке. Метаязыковая 

основа терминосистемы специальности на английском языке. Понятие об 

общих парадигмах терминов специальности. Терминология – составная часть 

национального языка. Терминология – знаковая модель определенной теории 

специальной области знания или профессии. Профессионально-

ориентированная терминология на иностранном (английском) языке. 

Основные источники формирования терминосистемы специальной отрасли 

знания. Заимствованные иноязычные термины (латинские, греческие, 

английские), интернациональный фонд (терминообразование на основе 

английского языка). Терминологические словари (Одноязычные и 

двуязычные профессиональные словари. Работа с лексикографическими 

источниками на иностранном языке (традиционными и on-line). 

Сопоставление словников профессиональных словарей на английском, 

казахском/русском языках. Информационный поиск (иноязычная база 

данных, Интернет-ресурсы. Использование электронных словарей PR. 

Использование Wikipedia. Термины связи со СМИ (media relations), связи с 

правительственными структурами (public affairs), связи с инвесторами 

(investors relations), корпоративная социальная ответственность (corporate 

social responsibility), спонсоринг (sponsoring), связи с НПО (NGO relations), 

фандрейзинг (fundraising), внутренние общественные связи (employee 

relations), бренд менеджмент (brand management) на иностранном языке. 

Специфика перевода базовых категорий PR на иностранном языке. 

Особенности составления глоссария.  

 

Предметная сфера специальности на иностранном (английском) 

языке 

Функции, средства и цели работы специалистов по связям  с 

общественностью. Соотношение понятий и содержания: «PR и реклама», «PR 

и пропаганда», «PR и маркетинг», «PR и паблисити». Характеристика 

субъектного пространства профессии. Влияние рыночной экономики на 

состояние системы. Особенности гражданского общества в Казахстане. 

Динамика возрастания роли и значения института PR: целесообразная 

необходимость информирования общественности, мобилизация 

общественного мнения населения, целенаправленное налаживание связей с 
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общественностью. Гармонизация личных и общественных интересов. 

Осуществление связи посредством PR в триедином механизме: бизнес – 

общество – власть. Распределение ролей и баланса, стремление к 

достижению гармонии. 

 

Использование иностранного языка для изучения основных этапов 

деятельности при проведении PR-компании 

Исследование проблемы перед проведением компании. Постановка и 

определение проблемы. Анализ вторичной информации. Получение 

первичной информации. Обработка и анализ первичной информации. 

Выработка информации и прогнозов на иностранном языке. Основные 

методы исследования: анализ документов, наблюдение и опрос. 

Количественные и качественные методы исследования. Глубинные 

интервью, «десантные группы», «мозговой штурм», метод «фокус-группы». 

Перевод основных понятий на английском языке.  Конкретные примеры 

проведения успешных PR-компаний на иностранном языке. 

  

Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации.  

Профессиональная иностранная терминология в области изучения 

феномена имиджа как фактора стратегического успеха фирмы 

Понятия «имидж», «позиционирование», «организационная 

идентичность», «корпоративный этос», «миссия организации», «паблисити» 

на иностранном языке. Имидж современной корпорации: понятие, уровни, 

функции. Позиционирование образа фирмы и его технологическое 

воплощение. Понятие организационной (корпоративной) идентичности 

(corporate identity). Основные константы фирменного стиля, их функции. 

Базовые элементы корпоративной идентичности: система именований, 

символов, мифов, ритуалов Корпоративный этос как ядро организационной 

культуры, его кодификация. Ритуалы, тренинги, корпоративные 

мероприятия. Взаимосвязь корпоративной идентичности с миссией 

организации, природой бизнеса. Имидж и паблисити. 

 

Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности на английском языке 

Современная корпорация как система. Понятия «организация» и 

«информационные потоки», «структура» и  «подразделения», «PR-

агентство». Внутренние и внешние, вертикальные и горизонтальные 

информационные потоки в рамках организации. Неформальные и деловые 

коммуникации, их взаимодействие. Корпоративная структура и культура. 

Концепция корпоративной идентичности. Корпоративные события, их 

управляемые и неуправляемые параметры. Штатный и чрезвычайный 

режимы функционирования: кризисные коммуникации фирмы. «Штабные» 

подразделения корпорации, их функции. Целесообразность организации 
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отдела по связям с общественностью. PR-агентство и его услуги. 

Компетенции в сфере паблик рилейшнз. 

 

Академические общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

профессиональным дисциплинам на английском языке). Понятия 

общественность и общественное мнение на иностранном  языке 

Терминология публичной сферы на иностранном языке: особенности 

формирования информационного пространства. Ситуативные скопления и 

толпа: «прямая» уличная манифестация. Общности, образуемые 

распределяемой информацией: публика и аудитория. Общественность как 

социально-культурный феномен. Предпосылки активизации общественности. 

Выявление событий (проблемных ситуаций) повышенной социальной 

значимости, их экспертиза и стимулирование широкого обсуждения на 

иностранном языке. Политические, юридические, экономические и 

социально-культурные последствия общественных дискуссий. Виды и 

уровни интенсивности общественных резонансов. Общественное мнение, 

факторы его формирования. Функция социального контроля. Современные 

концепции исследования общественности и общественного мнения на 

иностранном языке. «Спираль молчания». 

 

Профессиональная компетенция: использование иностранного 

языка в заданных профессиональных ситуациях выбора целевых и 

ключевых аудиторий современной корпорации  
Потенциал общественной поддержки корпоративной политики на 

иностранном языке. Виды и группы общественности. Использование 

профессионалов с повышенной коммуникативной активностью и местных 

лидеров мнения в корпоративных целях. Персонал как целевая группа. 

Проблема позитивного морального климата в трудовом коллективе, факторы 

его формирования. Потребители как целевая группа. Защита прав 

потребителей, взаимодействие с профильными ассоциациями. Инвесторы и 

деловые партнеры как целевая группа. Умение установления контактов с 

потенциальными партнерами на иностранном языке. Роль бизнес-ассоциаций 

и инвестиционных аналитиков в формировании репутационных ожиданий. 

  

Выдающиеся ученые в области профессиональной области 

Основные научные парадигмы в современном мире в области 

специальности. Структура знаний об общественных связях. Теории PR. 

Основные положения теории Э. Бернайза – формирование научного базиса. 

Междисциплинарный подход. «Декларация принципов PR» Айви Ли. Четыре 

модели PR. Потребность разных общественных формаций в разнообразных 

коммуникациях. Рост потребностей PR-практики. Институтализация 

профессии. 
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Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

профилирующими дисциплинами специальности 

Структура специальности и особенности дисциплин, входящих в эту 

структуру. Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

основными дисциплинами бакалавриата: «Введение в специальность» и др. 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных ситуациях профессионального общения. 

Использование иностранного языка для организации и проведения 

мероприятий политического PR, связанного с деятельностью партий и 

выборными компаниями. Использование иностранного языка для 

организации и проведения мероприятий государственного PR, 

поддерживающего связи республиканских и местных структур с обществом. 

Использование иностранного языка для организации и проведения 

мероприятий коммерческого PR для предпринимателей, фирм и организаций. 

Использование иностранного языка для организации и проведения 

мероприятий промышленного PR для различных производств. 

Использование иностранного языка для организации и проведения 

мероприятий PR в социальной сфере. Использование иностранного языка для 

организации и проведения мероприятий PR в шоу-бизнесе. Использование 

иностранного языка для организации и проведения мероприятий PR в спорте 

и туризме.  

 

Роль иностранного (английского)  языка в современном мире. 

Основные функции PR на иностранном языке 

Консалтинг (Counseling). Обеспечение услугами консультанта по 

вопросам определения стратегии деятельности организации, ее 

взаимоотношений с внешним окружением и осуществления коммуникаций 

на иностранном языке. Анализ (Research). Исследование общественного 

мнения и закономерностей общественного поведения с целью составления 

стратегического плана деятельности по налаживанию связей с 

общественностью. Формирование умений анализа на иностранном языке. 

Работа со СМИ (Media Relations). Налаживание рабочих отношений со СМИ 

с целью обеспечения паблисити или взаимодействие со СМИ в интересах 

организации. Паблисити (Publicity). Распространение подготовленных PR-

посланий посредством специально отобранных для этой цели средств 

коммуникаций в целях продвижения интересов организации. Работа с 

персоналом (Employee/Member Relations). Анализ и разрешение вопросов, 

волнующих сотрудников; повышение рабочей мотивации сотрудников. 

Взаимоотношения с сообществом (Community relations). Планомерная работа 

по налаживанию благоприятных отношений с сообществом. Взаимодействие 

с общественностью (Public Affairs). Деятельное участие в общественной 

жизни, а также проведение мероприятий, способствующих адаптации 

организации к общественным ожиданиям. 
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Способы информационного взаимодействия в связях с 

общественностью на профессиональном иностранном языке 

Терминология проектирования желаемого отклика целевых групп. 

Использование массовых стереотипов, ожиданий, фобий. Роль социальных 

схем и групповых решений, изложенных на иностранном языке. 

Манипулятивные техники PR. Использование «виртуальных событий» и 

слухов. Компромат и коммуникативные «ловушки» в информационных 

войнах. Этически неприемлемые и незаконные методы в PR-практике. 

Особенности организации взаимодействия власти и общества на уровнях 

государства, области, района и др. Регламентирующие документы 

выстраивания PR-взаимодействия. Закономерности восприятия и 

реагирования на информационные воздействия. Постановка задач, 

определения адресатов, времени, цели, создание сообщения на иностранном 

языке. 

 

Профессиональная  медиа-аналитика и информационный аудит на 

иностранном языке 

Медиа-мониторинг и пресс-клиппинг. Принципы отбора материалов для 

анализа на иностранном языке. Составление тематической кодировочной 

таблицы. Фильтрация и категоризация. Тематический, авторский, 

географический и другие основания группировки материалов прессы. 

Структура аналитической записки на иностранном языке. Методы 

повышения достоверности интерпретации данных. Получение данных из 

различных источников, в т. ч. как открытых, так и закрытых. Базовые 

направления информационного аудита. Использование независимых 

экспертных оценок. Тренды, волны и кванты систем для аудита. Выявление 

оценочных публикаций и сведений с целью предупреждения 

информационных рисков, составление рекомендаций по разработке или 

корректировке информационной активности. 

 

Методы профилактики кризисов в отношениях с общественностью 

и проблемное управление на иностранном языке 

Категории «прогнозирование», «конфликт», «кризис», «ситуация» на 

иностранном языке. Прогнозирование проблем, их горизонты. Тестирование 

конфликтных гипотез. Формирование «повестки дня». Превентивная 

разработка антикризисной коммуникативной политики организации. 

«Красная папка» антикризисного реагирования (Red Folder). Формирование 

команды специалистов-коммуникаторов в условиях кризисной ситуации. 

Структурирование, выполнение и обеспечение реализации плана 

антикризисного реагирования. Учет юридических ограничений и 

последствий. Проблема координации коммуникаций. 
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Использование иностранного языка для изучения экономики связей 

с общественностью 

Категории «экономика», «ресурсы PR», «трудоемкость PR», «источники 

финансирования PR», «окупаемость PR-проектов», «эффективность PR» на 

иностранном языке. Основной производственный ресурс в PR – информация. 

Факторы трудоемкости и капиталоемкости в связях с общественностью. 

Источники финансирования в связях с общественностью. Смета доходов, 

расходов, затрат в  PR-деятельности. Финансовая база как зона интенсивных 

коммуникаций и оборота экономической символики. Особенности 

окупаемости проектов. Тендерные и грантовые проекты. Фондоотдача в 

связях с общественностью. Увеличение финансового капитала – возможность 

для интенсификации PR. Оценка эффективности в PR. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предметная область связей с общественностью на профессиональном 

иностранном  языке 

2. Использование профессиональных словарей и справочников для освоения 

специальных понятий PR на иностранном языке  

3. Основные вопросы связей с общественностью и задачи PR в обществе  

4. Развитие теории PR и формирование профессиональной терминологии на 

иностранном языке 

5. Роль связей с общественностью в гражданском обществе на иностранном 

языке 

6. Формы и способы информационного взаимодействия PR в работах 

известных PR-специалистов на иностранном языке. 

7. Специальный профессионально-ориентированный материал для создания 

имиджа 

8. Профессиональная иностранная терминология для дизайна и разработки 

программы исследования внутреннего и внешнего PR 

9. Использование PR- материалов на профессиональном иностранном языке 

для выбора методов исследования профилактики кризисов в области 

связей с общественностью 

10. Устные и письменные переводы PR-материала и их значение в усвоении 

профессионального иностранного языка  

11. Письменный анализ базовых практических моделей связей с 

общественностью на профессиональном иностранном языке  

12. Профессиональная коммуникация на иностранном языке в форме устных 

выступлений, презентаций, докладов  

13. Использование иностранного языка для изучения схем управления 

информационными потоками в PR 

14. Профессионально-ориентированный материал базового инструментария в 

изучении общественного мнения 

15. Изучение медиа-аналитики на иностранном языке 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Письменное и устное изложение текста из PR-статьи или раздела 

монографии на иностранном языке о месте и роли PR в науке 

2. Составление и презентация «Терминологического словаря по связям с 

общественностью» на иностранном языке 

3. Презентация содержания теории, принципов и определений PR (Э. 

Бернейс, Айви Ли, Р. Харлоу, Т. Хант, Дж. Грюниг и другие) 

4. Перевод и изложение содержания статьи из иностранных 

профессиональных журналов, раскрывающей особенности развития 

гражданского  общества посредством PR 

5. Подготовка библиографии научной публикации на иностранном языке по 

теме: «Гражданские институты казахстанского общества»  

6. Подготовка устного выступления по актуальной общественной теме, 

связанной с вопросами продвижения общественно-значимой PR-

инициативы в обществе 

7. Проведение презентации исследования с использованием иностранной 

профессиональной терминологии на тему внутренних и внешних PR 

8. Подготовка заявки на участие в конференции на иностранном языке 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

 

1. Составление глоссария основных терминов PR на профессиональном 

иностранном языке с использованием словарей 

2. Краткое описание основных парадигм PR на профессиональном 

иностранном языке 

3. Реферат оригинальной работы Э. Бернейса «Кристаллизуя общественное 

мнение» 

4. Аннотация  PR статьи на иностранном языке на тему базовых PR-

технологий в общественных связях  

5. Эссе об актуальной PR-проблеме казахстанского общества на 

профессиональном иностранном языке 

6. Разработка программы и анкеты исследования изучения общественного 

мнения с использованием профессиональной иностранной терминологии 

7. Краткий реферат иностранной PR-работы в области изучения 

информационно-правовой базы общества  

8. Написание  научной статьи на профессиональном иностранном языке о 

PR изменениях в казахстанском обществе 
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учебное пособие / Лаштабова Н., Широбокова О., Мироненко М. - 

Оренбург: ОГУ, 2012 . -  109 с. 
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     – 624с. 
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     и рекламе. Учебное пособие с CD-дискам. – М.: Омега-Л, 2011. – 344с. 

3.  Учебный словарь языка связей с общественностью / ред. Л. Минаева. – М.:  

    Дрофа, 2010. – 406с. 

4.  Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга. Учебное пособие для студентов     

     отделений связей с общественностью. - СПб.: Лаборатория оперативной  

     печати фак-та  журналистики СПбГУ, 2003. - 56с. 

5.  Англо-русские обороты научной речи [Электронный ресурс] : учеб.  
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POFLFH 2202 PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE 

FOR HUMANITIES 
 

2 credits 

Author: 

candidate of philological sciences, associate professor of the UNESCO 

Chair Tlepbergenova A. 

 

REVIEW: 

Doctor of historical sciences, professor of the Kazakh National University. Al-

Farabi Barlybaeva S. 

candidate of philological sciences, associate professor of "Turan" University 

Kenzhegulova N. 
 

EXPLANATORY NOTE 
 

The course "Professionally-oriented foreign language" is the basic discipline 

of mandatory component of the state educational standards of the Republic of 

Kazakhstan on the specialty "5B051400 - Public Relations." 

This subject matter is aimed at developing high-quality level of mastery of a 

foreign language by students in relation to their professional activities. As a 

professional student learns the basic concepts and categorical apparatus by which 

the objective describes the scope of his professional activity in a foreign language. 

The course reveals the essence, the specificity of the professional activity of a 

specialist PR, highlights the main areas of the application received by the student 

in the learning process knowledge of a foreign language. The course is aimed at its 

development as a highly competitive and professional PR. 

The course aims: to provide students master the categorical-conceptual 

apparatus of modern public relations in a foreign language; generate high-quality 

knowledge and understanding of the resulting trade; to prepare competent and 

responsible attitude towards future professional activities. 

As a result of the development of the discipline, students should master the 

necessary minimum knowledge and skills enabling them to: 

know: 

- a range of problems of science PR in a foreign language; 

- terms and concepts in a foreign language, describing the place and role of 

PR in the system of social sciences and the humanities; 

- the role of socially significant events, processes, institutions and systems in 

society and freely express this knowledge in a foreign language; 

- categorical apparatus and PR concepts in a foreign language; 

- theoretical aspects of the research community and freely express them in a 

foreign language; 

be able to: 

- operate freely PR-terminology in a foreign language, provided the thematic 

content of the course; 
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- free audited in a foreign language in describing the conceptual approaches 

to the study of PR-society; 

- apply the basic concepts, categories, principles, theoretical approaches in 

PR by using sociological methods of research and analysis company in a foreign 

language; 

- to search for material on the analysis of social phenomena and processes, 

institutions and organizations in a foreign language; 

- to discuss topical problems of modern public relations in a foreign 

language; 

have the skills to: 

- interpretation and translation into a foreign language of theoretical and 

practical literature on public relations, the results of the case studies of public 

opinion; 

-interpretation and analysis of the content of PR-texts, preparation of written 

reports, oral presentations and presentations, writing of written work in the form of 

a brief analysis of the text, annotations articles and books, essay, essays and other 

assignments in a foreign language; 

- presentations and professional communication in a foreign language in the 

process of discussion and critical analysis of PR-texts and social problems. 

Prerequisites. "Foreign Language" (English) in higher education. 

Postrequisites. Introduction to communication in public relations theory and 

practice of public relations, theoretical disciplines undergraduate 

 

TOPICAL PLAN FOR DISCIPLINE 

    

№№ Name of the topic 

1 Educational and professional spheres: an introduction to the subject area of 

specialty "Public relations" in a foreign professional language (English). 

2 The term meta-language specialty: Russian and English compliance 

3 Subject scope of specialty in a foreign language (English). 

4 The use of a foreign language for the study of the main stages of activity 

during the PR-company. 

5 Foreign (English) language in business communications. Professional 

foreign terminology in the study of the image of the phenomenon as a 

factor of strategic success of the company. 

6 Intercultural Communication: discursive practices in the specialty in 

English 

7 Academic communication in the educational process (for professional 

disciplines in the English language lectures and seminars). The concepts of 

public opinion and public opinion in a foreign language 

8 Professional competence: the use of a foreign language in professional 

situations given the choice of target audiences and key modern corporation 

9 Prominent scientists in the professional field. 

10 Contact a professional foreign (English) language with profiling specialty 
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disciplines. 

11 The role of foreign (English) language in the modern world. The main 

functions of PR in a foreign language 

12 The methods of information exchange in public relations at the professional 

foreign language 

13 Professional media analyst and information audit in a foreign language 

14 Methods of prevention of crises in relations with the public and problem 

management in a foreign language 

15 The use of a foreign language for the study of public relations of the 

economy 
 

CONTENTS 
 

Introduction 

The discipline "Professionally-oriented foreign language" - a combination of 

theoretical knowledge about the subject field of public relations in the form of 

professionally oriented foreign language. 

The purpose of teaching: to raise the level of professional competence of the 

future public relations professionals to deepen and broaden their knowledge of 

professionally oriented foreign language and the ability to apply it in future work. 

Teaching Objectives: 

- formation of orientation skills in the PR-text in a foreign language; 

- development of the ability to extract from the text of the information and use 

it for educational and professional purposes; 

- the development of oral communication skills, academic dialogue and 

discussion topics for PR; 

- skills training of building an independent professional monologue revealing 

the position PR theories and empirical research materials; 

- familiarize students with the academic writing styles in professional foreign 

language; 

- Training technique of writing the text written by PR in different forms (abstract, 

abstracts, essays, reports, articles, etc.). 

The object of "Professionally-oriented foreign language" is to describe the 

nature of the basic ideas the role of public relations in a modern society and a 

market economy, the most important stages of formation and development of CO 

as a profession, business sector, its functions, methods and main activities in the 

terms and concepts of foreign language  

The subject of discipline "Professionally-oriented foreign language" is to 

master the categorical apparatus PR-science at the professional foreign language. 

"Professionally-oriented foreign language" - one of the important areas of 

humanitarian and professional training in the field of public relations. This subject 

matter is closely related to other training courses PR-education. It includes 

informative material about the main scientific categories, notions and theoretical 

schools of public relations, the history of PR development, actual problems of PR-
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study. This discipline aims to improve the professional and linguistic competence 

that is important for the public and scientific communication. 

The study of this discipline involves the adaptation and use of the actual 

sociological public opinion analysis methods and techniques of professional speech 

training and academic writing in a foreign language. During the training, using 

different methods and forms of education, including both lecture mastering the 

material, and seminars in the form of debates, panel discussions, business games, 

presentations, independent work presentations, essays and other written work, 

presentations, PR-research. 
 

MAIN PART 
 

Educational and professional spheres: an introduction to the subject area 

of specialty "Public relations" in a foreign professional language (English). 

Student Scientific Conference: reports, posts on a given topic. The role and place 

of discipline "Professionally-oriented foreign language" in the structure of the 

preparation of PR professionals. Professional foreign language as a disciplinary 

phenomenon. The purpose and objectives of the course. Public Relations as a 

science of social dialogue. The object and subject of public relations. Location of 

public relations in the system of socio-humanitarian knowledge. Interdisciplinary 

approach. Historical forms of communication. Causes of public relations, socio-

economic background. The needs of society and politics. The need to promote the 

activities of organizations and enterprises to consumers and customers. The 

emergence of PR in the United States: three stages. Features of formation of PR in 

Europe. The first PR-company, the use of PR state bodies 

 

The term meta-language specialty: Russian and English compliance. 

Development of PR vocabulary in a foreign language. Skills to use PR professional 

dictionaries in a foreign language. Metalinguistic basis of terminological 

specialization in English. The concept of common paradigms specialty terms. 

Terminology - part of the national language. Terminology - a symbolic model of a 

particular theory of special area of expertise or profession. Professionally-oriented 

terminology in a foreign language (English). The main sources of terminological 

special branch of knowledge. Borrowed foreign-language terms (Latin, Greek, 

English), an international fund (terminoobrazovanija based on the English 

language). Glossaries (Monolingual and bilingual professional dictionaries. 

Working with the lexicographical sources in a foreign language (traditional and on-

line). A comparison of the vocabularies of professional dictionaries in English, 

Kazakh / Russian languages. Information retrieval (foreign language database of 

Internet resources. The use of electronic dictionaries PR. Wikipedia use. 

connection terms with the media (media relations), communication with 

government agencies (public affairs), investor relations (investors relations), CSR 

(corporate social responsibility), sponsoring (sponsoring), an NGO (NGO 

relations), fundraising (fundraising), the internal public relations (employee 

relations), brand management (brand management) in a foreign language. The 
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specifics of the translation of basic categories of PR in a foreign language. Features 

of drawing up a glossary. 
 

Subject scope of specialty in a foreign language (English). 

Functions, tools, and targets professionals working in public relations. Value 

concepts and content: «PR and advertising», «PR and propaganda», «PR and 

Marketing», «PR and publicity." Characteristics of subject area of profession. The 

impact of market economy on the state of the system. Features of civil society in 

Kazakhstan. The dynamics of increasing the role and importance of the Institute 

PR: purposeful need for public awareness, mobilization of public opinion, targeted 

networking with the public. Harmonization of personal and public interests. 

Implementation of the communication by PR in the triune mechanism of business - 

society - government. Roles and balance the pursuit of harmony. 

 

The use of a foreign language for the study of the main stages of activity 

during the PR-company 

Study of the problem prior to the company. Setting and defining the problem. 

Analysis of secondary information. Obtaining primary information. Processing and 

analysis of primary data. Development of information and forecasts in a foreign 

language. Basic research methods: analysis of documents, observation and 

interviews. Quantitative and qualitative research methods. In-depth interviews, 

"assault group", "brainstorm" method of "focus group". Translation of the basic 

concepts in English. Specific examples of successful PR-campaigns in a foreign 

language. 

 

A foreign (English) language in business communications. Professional 

foreign terminology in the study of the image of the phenomenon as a factor of 

strategic success of the company 

The concept of "image", "positioning", "organizational identity", "corporate 

ethos", "Mission", "publicity" in a foreign language. The image of the modern 

corporation: concept, levels and functions. Positioning the company's image and its 

technological implementation. The concept of organizational (corporate) identity 

(corporate identity). Basic constants of corporate identity and their functions. The 

basic elements of corporate identity: naming system of symbols, myths, rituals 

corporate ethos as the core of organizational culture and its codification. The 

rituals, trainings, corporate events. The relationship of corporate identity with the 

mission of the organization, the nature of the business. Image and publicity. 
 

Intercultural Communication: discursive practices in the specialty in 

English 

The modern corporation as a system. The concepts of "organization" and 

"information flow", "structure" and "units", "of PR-agency." Internal and external, 

vertical and horizontal flow of information within the organization. Informal and 

business communication and their interaction. Corporate structure and culture. The 

concept of corporate identity. Corporate events, they both managed and 

unmanaged options. Routine and emergency operating modes: crisis 
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communications firm. "Staff" divisions of the corporation and their functions. 

Feasibility of Establishing a department of Public Relations. PR-agency and its 

services. Competence in the field of public relations. 
 

Academic communication in the educational process (for professional 

disciplines in the English language lectures and seminars). The concepts of 

public opinion and public opinion in a foreign language 

The terminology of the public sphere in a foreign language: features of 

formation of information space. Situational congestion and the crowd, "straight" 

street demonstrations. The Community, formed by the distributed data: the 

audience and the audience. The public as a social and cultural phenomenon. 

Prerequisites community revitalization. The detection of events (problem 

situations) increased social relevance, their expertise and stimulating broad 

discussion in a foreign language. Political, legal, economic and socio-cultural 

consequences of the public debate. Types and levels of intensity of public interest. 

Public opinion, the factors of its formation. social control function. Modern 

concepts of public research and public opinion in a foreign language. "Spiral of 

Silence". 
 

Professional competence: the use of a foreign language in professional 

situations given the choice of target audiences and key modern corporation 

The potential of public support for corporate policies in a foreign language. 

Types and community groups. Using professionals with high communicative 

activity and local opinion leaders in corporate purposes. The staff as a target group. 

The problem of positive morale in the workplace, factors of its formation. 

Consumers as a target group. Consumer protection, interaction with professional 

associations. Investors and business partners as a target group. The ability to 

establish contacts with potential partners in a foreign language. The role of 

business associations and investment analysts in the formation of reputational 

expectations. 
  

Prominent scientists in the professional field 

Basic scientific paradigm in the modern world in the field of specialty. The 

structure of knowledge about public relations. Theories PR. Summary of E. 

Bernayza theory - the formation of a scientific basis. Interdisciplinary approach. 

"Declaration of Principles PR» Ivy Lee. Four PR model. The need for different 

social formations in a variety of communications. Growth needs PR-practices. 

Institutalizatsiya profession. 

 

Contact a professional foreign (English) language with profiling specialty 

disciplines 

The structure and features of specialty disciplines included in this structure. 

Contact a professional foreign (English) language with basic undergraduate 

disciplines:"Introduction to the profession", etc. Special professionally-oriented 

material and its use in given situations of professional communication. The use of 

a foreign language for the organization and activities of political PR, related party 
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activities and election campaigns. The use of a foreign language for the 

organization and activities of state PR, supporting communication of national and 

local structures and society. The use of a foreign language for the organization and 

activities of commercial PR for entrepreneurs, companies and organizations. The 

use of a foreign language for the organization and activities of industrial PR for 

different industries. The use of a foreign language for the organization and 

activities of PR in the social sphere. The use of a foreign language for the 

organization and activities of PR in show business. The use of a foreign language 

for the organization and activities of PR in sport and tourism. 
 

The role of foreign (English) language in the modern world. The main 

functions of PR in a foreign language 

Consulting (Counseling). Securing the services of a consultant on the 

definition of the strategy of the organization, its relations with the external 

environment and the implementation of communication in a foreign language. 

Analysis (Research). The study of public opinion and the laws of social behavior 

with a view to drawing up a strategic action plan for the establishment of public 

relations. Formation analysis skills in a foreign language. Working with the media 

(Media Relations). Establishing a working relationship with the media in order to 

ensure publicity and media relations for the organization. Publicity (Publicity). 

Spread prepared PR-messages through specially selected for this purpose means of 

communication in order to promote the interests of the organization. Human 

Resources (Employee / Member Relations). Analysis and resolution of issues of 

concern to staff; improving labor motivation of employees. Relationships with the 

community (Community relations). Systematic work on establishing favorable 

relations with the community. Interaction with the public (Public Affairs). Active 

participation in public life, as well as activities that promote adaptation of the 

organization to the public expectations. 
 

The methods of information exchange in public relations at the 

professional foreign language 

Terminology design desired response task forces. Using mass stereotypes, 

expectations, phobias. The role of social schemes and group decisions, set out in a 

foreign language. Manipulative PR techniques. The use of "virtual events" and 

rumors. Compromising and communication "traps" in the information wars. 

Ethically unacceptable and illegal practices in the PR-practice. Features of the 

organization of interaction between government and society at the levels of state, 

regions, districts and others. Regulatory documents PR-building interaction. 

Patterns of perception and response to information exposure. Setting objectives, 

determining the destination, time, goals, creating a message in a foreign language. 

 

Professional media analyst and information audit in a foreign language 

Media monitoring and press clipping. Principles of selection of materials for 

the analysis of a foreign language. Preparation of thematic of the code table. 

Filtering and categorizing. Thematic, architectural, geographical and other reasons 

group press materials. The structure of the analytical report in a foreign language. 
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Methods to improve the reliability of data interpretation. Getting data from a 

variety of sources, in Vol. h. both open and closed. Basic directions of information 

audit. The use of peer review. Trends, waves and rays systems for audit. Identify 

evaluation publications and information for the prevention of information risk, 

drawing up recommendations for the development or adjustment of information 

activity. 
 

Methods of prevention of crises in relations with the public and problem 

management in a foreign language 

 Categories "predict", "conflict", "crisis", "situation" in a foreign language. 

Forecasting problems, their horizons. Testing the conflict hypothesis. Formation of 

the "agenda". Proactive development of anti-crisis communication policy of the 

organization. "Red Folder" crisis response (Red Folder). Forming a team of 

specialists, communicators in a crisis situation. Structuring, implementing and 

ensuring the implementation of anti-crisis response plan. Consideration of legal 

restrictions and consequences. The problem of communications coordination. 
 

The use of a foreign language for the study of public relations of the 

economy 

Categories "economy", "resources of PR", "labor intensity of PR", "funding 

sources of PR", "return on PR-projects", "effectiveness of PR" in a foreign 

language. The main production resource in PR - information. Factors of labor input 

and capital in public relations. Sources of funding in public relations. The estimate 

of income, expenses, costs in the PR-activities. The financial base as a zone of 

intense communication and circulation of economic symbolism. Features payback. 

Tender and grant projects. Capital productivity in public relations. The increase of 

financial capital - the opportunity for the intensification of PR. Evaluation of the 

effectiveness of PR. 

 

NDICATIVE LIST OF TOPICS SEMINARS 

 

1. Specialization of public relations at the professional foreign language 

2. Using a professional dictionaries and reference books for the development of 

specific concepts of PR in a foreign language 

3. Principal subjects of public relations and PR problems in society 

4. Development of PR theory and the formation of professional terminology in a 

foreign language 

5. The role of public relations in a civil society in a foreign language 

6. The forms and methods of information exchange in the works of well-known PR 

PR-specialists in foreign languages. 

7. Special professionally-oriented material to create the image 

8. Professional foreign language for the design and development research program 

of internal and external PR 

9. Use PR- materials on the professional foreign language to select the research 

methods of crisis prevention in the field of public relations 

10. Oral and written translations of PR-material and their importance in the 
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assimilation of professional foreign language 

11. A written analysis of public relations basic practical models on the professional 

foreign language 

12. Professional communication in a foreign language in the form of oral 

presentations, presentations, reports, 

13. The use of a foreign language to study information management schemes in PR 

14. Professionally-oriented base material tools in the study of public opinion 

15. A study of media analysts in a foreign language 

  

INDICATIVE LIST OF THOSE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 

  with teachers 

 

1. Written and oral presentation of the PR-text article or monograph section in the 

foreign language of the place and role of PR in science 

2. Preparation and presentation of "terminological dictionary of public relations" in 

a foreign language 

3. Presentation of the content of the theory, principles and definitions of PR (E. 

Bernays, Ivy Lee, R. Harlow, T. Hunt, J. Gryunig and others) 

4. Transfer the content and the presentation of articles from foreign professional 

journals, revealing the features of civil society development through PR 

5. Preparation of a bibliography in a foreign language scientific publications on the 

topic: "The civil institutions Kazakhstani society" 

6. Preparation of an oral presentation on a topical social theme related to issues of 

promotion of socially significant PR-initiative in society 

7. Conduct a presentation of research with foreign professional terminology on the 

subject of internal and external PR 

8. Prepare an application for participation in the conference in a foreign language 

 

INDICATIVE LIST OF TOPICS 

 students' independent work 

 

1. Preparation of a glossary of key terms in the PR professional foreign language 

using dictionaries 

2. Summary of PR paradigm in professional foreign language 

3. Summary of the original work by E. Bernays "Crystallizing public opinion" 

4. Abstract PR article in a foreign language on basic PR-technologies in public 

relations 

5. An essay about the current PR-issue of the Kazakhstan society on the 

professional foreign language 

6. Develop programs and research profiles of public opinion research with 

professional foreign terminology 

7. A brief summary of foreign PR-work in the field of information and the legal 

framework of society 
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8. Writing scientific articles in professional foreign language about PR changes in 

Kazakh society 

 

LIST OF RECOMMENDED LITERATURE 

 

Summary: 

1. Public Relations in the contemporary world: Insight into Profession: Textbook / 

AN Lashtabova, Shirobokova O. Mironenko Moscow - Orenburg: OSU 2012. - 

109 with. 

2. Abelmas N. Universal guide to public relations. - Rostov n / D .: Phoenix, 2008. 

- 240s. 

3. Lebedev TY Adult: Public Relations in French. Concept. Practice / hole. Ed. 

Zassoursky YA.N .. - M .: MGU, 1996. - 134c. 

4. Shabayev VG English: Public Relations. - M .: Palmarium Akademic 

Publishing, 2012. - 212c. 

5. Ivanova KA English-Russian Dictionary of Advertising and Public Relations 

(glossing). About 5000 terms. - SPb .: University of Technology, 2001. - 272s. 

 

Additional: 

1. Cutlip SM, AK Center, Broome GM Public relations. Theory and practice. 

Textbook / per. from English. - M .: Williams, 2001. - 624s .; 2008. 

2. Elena Zakharova, Ulyanischeva LV English for managers on PR and 

advertising. Textbook with CD-discs. - M .: Omega-L, 2011. - 344s. 

3. Teaching language dictionary of public relations / ed. L. Minaev. - M .:  Bustard, 

2010. - 406c. 

4. Krivonosov AD Basics speechwriting. Textbook for students offices of public 

relations. - SPb .: Laboratory operations Print Journalism in the Faculty of St. 

Petersburg State University, 2003. - 56c. 

5. English-Russian turnover scientific speech [electronic resource]: studies. Benefit 

/ Mignard-Belorucheva AP - 6 th ed. - M .: Flint, 2012. - 144 p. 
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PRT 1203 RT –ТЕХНОЛОГИИ 

объем 3 кредита  

Автор: 

кандидат филологических наук, доцент Рожков А. В. 

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук,  профессор КазНУ им. аль-Фараби 

Ш. И. Нургожина 

доктор филологических наук, профессор КазУМОиМЯ  

им. Абылай хана Т.В. Шевякова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «PR-технологии» для бакалавриата построен с учетом 

специфики подготовки специалистов по PR для различных организаций, а 

также руководителей разного уровня с ориентацией на будущую конкретную 

управленческую деятельность. В нем применяются последние теоретические 

и практические наработки в области консультирования предприятий по 

вопросам применения общественных связей. Таким образом, данный курс 

может решать три основные задачи. Во-первых, познакомить студентов с 

актуальными тенденциями развития мирового PR. Во-вторых, обеспечить 

знаниями об инструментах профессии  в мире и в Казахстане. В-третьих, дать 

возможность студентам освоить и применять под руководством наиболее 

часто используемые методы и технологии связи с общественностью в 

бизнесе, в политике, в общественной сфере. В процессе обучения студентам 

предоставляется возможность знакомства с новыми эффективными идеями и 

различными технологиями в области общественных связей, способами 

поддержки деловой сферы и предпринимательства, общественных событий, 

гражданского сектора, реализации отдельных проектов и широкомасштабных 

программ. 

Компетенции:  

- знать круг обязанностей PR-специалиста; 

- уметь устанавливать и поддерживать связи со средствами массовой 

информации, государственными и общественными структурами, партиями и 

движениями, персонами; 

 - владеть основными методами исследования, планирования, 

постоянно изучать аудиторию, учитывать ее настроение; 

- применять техники измерения эффективности информационного 

воздействия; 

- показать возможность и необходимость сравнения имеющихся 

технологий с целью выбора наиболее эффективной в каждом конкретном 

случае; 
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- понимать технологические особенности некоторых отраслей, а также 

специфику работы в кризисных ситуациях; 

 - сформировать набор практических навыков студента – будущего PR-

специалиста. 

В результате обучения студенты должны знать основные технологии 

PR,  виды информационного взаимодействия, коммуникационный хай-тэк, 

новейшие информационные технологии – основу дальнейшего 

совершенствования коммуникационного пространства и развития его 

потенциала.  

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты:OPRP 2208 Организация PR-проектов, Imid 3301 

Имиджелогия, SAPR 3302 Ситуационный анализ в PR, SPK3209 Система 

политической коммуникации, YaSMK 3210 Язык и стиль массовых 

коммуникаций. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Медиарилейшнз – взаимодействие со СМИ 

2. Организация информационных поводов 

3. Мероприятия для журналистов 

4. Исследования и планирование в PR 

5. Внутрикорпоративные коммуникации и культура 

6. Виды информационных материалов 

7. Текстовая обработка данных 

8. Специальные мероприятия 

9. Привлечении инвестиций, спонсоринг и фандрайзинг 

10. Аналитическая работа в пресс-службе 

11. Связи с общественностью в кризисных ситуациях 

12. Процедурные технологии: фасилитация и медиация 

13 Лоббизм 

14. Цифровой PR 

15. Оценка эффективности PR-деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Цель курса – получение студентами знаний о современных 

технологиях профессии, практике их применения, происходящих 

модернизациях методологий, владение основными технологиями, умение 

выбирать наиболее эффективные для каждой конкретной ситуации. 

 Задачи курса: 

 - представить основные признаки и критерии коммуникационных 

технологий;  
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- показать принципы развития и обновления традиционных, 

формирования инновационных технологий связи с общественностью; 

- дать возможность под руководством применять процедуры, методики 

и техники для различных PR-мероприятий и программ; 

- рассмотреть применение базовых документов PR для различных сфер; 

- продемонстрировать универсальность и эффективность основных 

инструментов профессии. 

Учебный курс является прикладным, универсальным, направлен на 

подготовку специалистов по PR для работыв разных сферах с 

формированием конкретно-практических навыков.  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Медиарилейшнз – взаимодействие со СМИ 
Формы средств массовой коммуникации: печатные, электронные, 

сетевые, мобильные,информационные агентства.Виды средств массовой 

информации (СМИ): государственные, коммерческие, общественные; 

центральные, региональные, местные, корпоративные; общественно-

политические, массовые, деловые, специализированные, профессиональные. 

СМИ как особый социальный институт, реализующийфункции 

формирования общественного мнения и связи с аудиторией.  

Печатные СМИ – газеты и журналы. Периодичность, тематика и 

проблематика, язык и стиль публикаций. 

Телеканалы. Радиостанции. Формат работы и направленность программ, 

передач. Важность видео-, аудио, фотоматериала. Технические требования. 

Информационные агентства. Ленты новостей. Дедлайн новости. 

Срочные новости, экспресс-сообщения, расширенная и последняя версия 

публикации. Структура новостного блока. Отечественная система 

информационных агентств. Структура КазИнформ, КазТАГ, Казахстан тудей.  

Преимущества и недостатки каждого вида СМИ с точки зрения связи с 

общественностью.  

Медиакарта, понятие «база данных СМИ», «профильные СМИ». 

Критерии отбора и оценки эффективности использования средств 

коммуникации для различных PR-мероприятий и программ.  

Материалы для системного и эффективного взаимодействия с 

журналистами.Выработка медиастратегий. Установление контактов с 

журналистами и редакциями. Деловое партнерство. Критерии 

взаимоотношений. Репутация надежного источника информации. 
 

Организация информационных поводов 
Информационный повод. Значимость информационного повода. 

Понятие новостей, новизна события. Различие факта и новости. Виды 

информационных поводов (циклические, новые, желаемые, обязательные). 

Типовые информационные поводы. Способы создания и раскрытия 

информационных поводов. Слабые информационные поводы и способы их 

усиления. Предоставление эксклюзивной информации. Общественный 
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резонанс. Ньюсмейкер и хэдлайнер информационного повода. Масштаб 

происходящего в рамках информационного пространства. 

Заинтересованность СМИ «информационной асимметрией» – когда событие 

выбиваются из общего русла происходящего. Информационный повод 

организации или персоны в общей повестке дня. Цитируемость в рамках 

события. Запоминаемость происходящего. Соответствие подачи 

происходящего содержанию. Генерация информационных поводов по 

времени. 
 

Мероприятия для журналистов 
Устные неперсонифицированные коммуникации.  

Пресс-конференция, условия подготовки и проведения. Наличие 

значимого информационного повода. Цель – предоставить СМИ 

фактографическую, проблемную и комментирующую информацию по 

различным аспектам, из первых рук, проверка сведений и уточнение версий с 

помощью вопросов и ответов, предполагает авторитетность источника 

новостей, налаживание связи организации или персоны с журналистами. 

Основные этапы пресс-конференции. Место и время проведения. 

Аккредитация участников. Техническое обеспечение. Подготовка 

модераторов и спикеров. Раздаточный материал, пресс-кит – набор 

информационных материалов для СМИ, объединенных одним 

информационным поводом, как правило, в папке, в форме брошюры или на 

электронном носителе. 

Брифинг – короткое оперативное выступление перед журналистами в 

преддверии или по свежим следам важных событий, чтобы дать объяснения 

происшедшему, его причинам, немедленно предотвратить возможные 

ошибки и преувеличения по этому поводу, распространяемые через СМИ. 

Время проведения – минимальное (до 20 минут). Оповещательный характер 

выступлений с попутной краткой иллюстрацией конкретных фактов на 

брифинге. Организация брифинга,чаще всего, на месте события. 

Пресс-прием – неформальное мероприятие с относительно 

произвольным сценарием. Возможные форматы: пресс-ланч или пресс-ужин. 

Участие первых лиц компании и ограниченного числа журналистов, которые 

поддерживают постоянные контакты с организацией и которые представляют 

самые значимые СМИ и блоггеров. Возможность не только обнародования 

актуальной информации, но и укрепление сотрудничества. Отбор 

приглашенных, место проведения, темы диалогов.  

Пресс-тур – запланированное мероприятие, предназначенное 

специально для журналистов, протяженное во времени (от нескольких часов 

до нескольких дней), которое проводится с целью получения объективных 

журналистских публикаций в СМИ или в блогах. Четкое описание целей, 

назначение времени проведения, предупреждение журналистов 

заблаговременно, определение объектов, а также назначение экспертов-

консультантов, которые будут работать с журналистами. Выбор маршрута, 
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при необходимости – размещение, организация культурной программы и 

питания.  

 

Исследования и планирование в PR 

Значение исследовательского этапа в профессиональной деятельности 

специалистов по связям с общественностью. Формы планирования: 

стратегические, тактические, долгосрочное, комплексное. Общественное 

мнение как источник информации о потребностях и интересах субъектов PR. 

Согласование планов. Демографический, географический и 

психографический подходы к анализу общественного мнения. 

Характеристика возможностей методов изучения общественного мнения. 

Классификация исследований по периодичности, по способу получения 

данных, по длительности отношения с респондентами. Первичные и 

вторичные виды исследования. Неформальные и формальные исследования. 

Использование статистики, документов и отчетов государственных органов, 

тематические и проблемные медиа-досье, анализ почты, анализ приема 

посетителей, анкетирование, «горячая линия», «case-study», социологические 

исследования аудитории, общественного мнения, контент-анализ. 

Качественные исследования, область применения. Метод глубинного 

интервью, фокус-групп. Основы количественных исследований. Типы 

выборок и их связь с исследовательскими задачами. Объем выборки. 

Особенности выборки в опросах общественного мнения.  
 

Внутрикорпоративные коммуникации и культура 

Направленность усилий на сплочение команды. Формирование у 

сотрудников позитивного представления о компании, ее целях и задачах, 

способах взаимодействия. Ценности, идентичность, символы. Постоянное 

информирование и обратная связь. Ведение веб-сайта компании, выпуск 

газеты, радио- или телепрограмм, подготовка ежегодных отчетов, программы 

по созданию корпоративной идентичности, корпоративная реклама, 

корпоративные мероприятия. Доска объявлений, рассылки, собрания. 

Персонально-ориентированные стратегии. Корпоративная культура как 

система формальных и неформальных правил и норм деятельности, 

складывающаяся из обычаев и традиций, индивидуальных и коллективных 

интересов, определяющая особенности поведения работников, их 

взаимодействия, стиль руководства и, по большому счету, коллективное 

видение перспектив развития. Формирование и использование фирменного 

стиля. Тимбилдинг – выездной, в помещении. Разрешение конфликтов в 

коллективе. Нематериальное поощрение. Кадровый рост. 

Взаимозаменяемость. Способность реагировать на изменение ситуации.  
 

Виды информационных материалов 

Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, 

целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования. Классификация 

PR-документов. Оперативные рабочие информационные документы. 

Имиджевые  документы компании. Брошюры и флаеры. Корпоративные 



127 

 

документы: информационный бюллетень, корпоративный бюллетень, газета, 

журнал, позиционная заявка. Типовая структура и принципы 

распространения корпоративных изданий. 

Бэкграундер. Представление в связном тексте фактов, касающихся 

работы организации, ее продуктах и услугах, истории создания и развития и 

др. 

Заявления для СМИ. Основная цель – кратко и аргументированно 

изложить позицию организации по какому-либо конкретному вопросу (в 

большинстве случаев – убедительно доказать свою правоту в какой-то 

ситуации). Оборонительный, наступательный, нейтральный характер 

заявлений.  

Годовой отчет. Содержание, форма и выбор оформления (журнальный, 

альбомный, отчет-презентация, отчет-протокол, отчет-проспект). Выбор 

основной темы (финансовые показатели компании, социальная 

ответственность, технологичность, экологичность компании и др.). 

Подготовка годового отчета.  

Приглашение.Старейшая разновидностей текста. В PR приглашение 

играет важную роль в установлении контактов с представителями СМИ. 

Цель– обеспечение участия в новостном событии значимых для базисного 

субъекта лиц. 
 

Текстовая обработка данных 

Приемы управления информационными потоками. Виды данных, 

применяемых для широкой общественности. Сегментирование 

информационных потоков. Способы подачи информации: утверждение, 

повторение, дробление, срочность, сенсационность. 

Приемы интерпретации информации. Приоритетная поставка 

информации. 

Приемы креативной компоновки новостийной информации. 

Использование «круглых дат». Демонстрация разных взглядов на решение 

проблемы. Присутствие лидеров мнений. Создание интриги в новостном 

событии. 

Основной и дополнительный вес новости. Приемы  обеспечения 

дополнительного «информационного веса» новости. 

Техника работы с цифрами.  Фактическая и коммуникативная точность. 

Пути преодоления смысловой избыточности и достижения краткости текста 

по PR. Нормативный аспект редактирования материалов для видов СМИ. 

Работа спичрайтера по созданию и редактированию текстов. Компрессия 

текста при подготовке к аудированию. 
 

Специальные мероприятия 

Специфика проведения специальных мероприятий. Создание эффекта 

привлечения внимания в момент отсутствия крупных событий или акций. 

Оригинальность, креативность, масштаб. Виды специальных мероприятий: 

церемонии открытия, приемы, «круглый стол», презентации, конференции, 

дни открытых дверей и др. Церемонии открытия (нового бизнеса, 
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становления новой услуги компании): цели, технология подготовки, 

составление программы и сценария. Презентации и приемы: цели, этапы. 

Конференции: основные виды, этапы проведения. Организация дней 

открытых дверей, «круглых столов». Сценарий проведения мероприятия. 

Выставки и ярмарки как средства PR во всем мире. Цели 

экспозиционной деятельности фирмы. Организация и оценка 

результативности экспозиционной деятельности. Модульные технологии в 

реализации PR-проектов общегосударственного и международного значения. 
 

Привлечении инвестиций, спонсоринг и фандрайзинг 

Необходимость привлечения инвестиций в коммерческой и сфере. 

Поиск средств общественными организациями и объединениями. 

Благотворительность, меценатство, филантропия, попечительство, патронаж. 

Спонсоринг. Мотивы, задачи и способы участия в благотворительной 

деятельности. Выбор приоритетов и планирование бюджета спонсорской 

помощи. Методы контроля расходования выделенных финансов. Оценка 

спонсорского предложения. Фандрайзинг. Краудфандинг. Источники 

финансирования. Работа со спонсорами. Спонсорский пакет и заявка. 

Правила переговоров с потенциальным спонсором. Целевые мероприятия по 

привлечению средств. Благотворительные акции. Гранты. Государственные, 

посреднические и частные фонды. Письмо-запрос и разделы универсальной 

заявки. Сбор частных пожертвований (ящики-копилки, рассылка писем, 

безадресное обращение, отчисления от заработной платы сотрудников, сбор 

средств через интернет). Процесс фандрайзинга, его основные этапы. Учет и 

контроль полученные средств. 
 

Аналитическая работа в пресс-службе 

Функциональные обязанности сотрудников аналитического отдела 

пресс-службы.Мониторинг периодических изданий. Принципы отбора 

материалов для анализа. Разработка программы анализа материалов 

периодических изданий. Составление тематической кодировочной таблицы. 

Анализ смещения понятий по смысловому полю. Тематический, авторский, 

географический и другие основания группировки материалов прессы. 

Структура аналитической записки. Методы повышения достоверности 

интерпретации данных. Использование социологической информации для 

оценки позиций СМИ и их воздействия  на аудиторию. 

Мониторинг телепередач. Анализ эфирной сетки вещания. Понятие о 

программировании.  Создание архива телесюжетов. Подготовка транскрипта  

телесюжета. Приемы анализа видеоряда. Влияние ритма, цвета, шумового и 

музыкального сопровождения на восприятие информации. Анализ работы 

телеведущих. Особенности анализ телепередач, идущих в режиме прямого 

эфира. 

Мониторинг радиопрограмм. Способы фиксации информации для 

последующего анализа. Эмоциональная составляющая вещания. Мнения и 

позиции радиослушателей. 
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Мониторинг Казнета. Информационные ленты и порталы. Электронные 

архивы и их использование в аналитической работе. 

 

Связи с общественностью в кризисных ситуациях 

Кризис: понятие и типология. Информационный кризис. Основные 

причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях и 

организациях. Кризис и его угроза как основа для организационных 

изменений и инноваций. Информирование о рисках. Нарушение 

информационной безопасности. Задачи и средства обеспечения 

информационной безопасности при осуществлении связей с 

общественностью. Прогнозирование и преодоление кризисных ситуаций. 

Понятие кризисного управления. Этапы процесса управления кризисом. 

Антикризисный план и команда экстренного реагирования. «Красная папка» 

и главные заповеди, обеспечивающие успех экстренных связей с 

общественностью. Роль коммуникации в кризисной ситуации. Специфика 

управления коммуникациями в условиях кризиса. Стратегии антикризисной 

коммуникации. Связи с общественностью как метод минимизации 

последствий кризиса.Рекомендации по успешному преодолению кризиса. 

Реагирование не запросы СМИ, блоггеров и общественности.  
 

Процедурные технологии: фасилитация и медиация 

Понятие фасилитации, групповая эффективность. Базовая и 

развивающая фасилиация. Модель групповой эффективности А.Чумикова. 

Этапы фасилитации. Опыт казахстанской группы компаний «Ренессанс» в 

обучении тренеров и реализации проектов с использованием технологий 

фасилитации. Информирование клиентов о направлениях и проектах 

улучшения ситуации в компании.  

Научные и псевдонаучные теории. Стереотип, логическая 

последовательность, нарушение непрерывности. Методика разрыва Ж.-М. 

Дрю. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в PR. Преодоление 

стереотипов. Индивидуальные и коллективные методы принятия решений. 

Методы и приемы активизации совместной творческой деятельности. Метод 

«мозгового штурма» (brain-storming) А.Осборна, виды и основные этапы 

проведения. Методы синектики У. Гордона, морфологического анализа, 

фокальных объектов.  

Понятие медиация. Стадии процесса медиации. Закон РК «О медиации» 

(2011 г.). Переговорные техники в медиации. 
 

Лоббизм 

Суть лоббизма. Происхождение термина. Направления лоббизма. 

Система и практика реализации интересов отдельных организаций и групп 

общественности путем целенаправленного влияния на законодательные и 

исполнительные органы государственной власти. Лоббизм как дополнение 

сложной системы сдерживаний и противовесов, позволяющих сравнивать 

групповые интересы, возможности и последствия разнообразных действий в 

пределах законных демократических «правил игры». Применяемые методы: 
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формирование коалиций и групп поддержки, разработка позиции и 

аргументов, привлечение влиятельных экспертов, отражающих позицию 

стороны, освещение в СМИ вопроса под нужным углом, проведение 

социологических опросов и рейтингов, организация акций, забастовок, 

осуществление массовых звонков и писем граждан. Использование 

коммерческими структурами, руководители предприятий и фирм элементов 

«мягкого» лоббирования. 
 

Цифровой PR 

Активное развитие паблик рилейшнз в интернете. Основные элементы 

проведения кампаний в виртуальной среде. Социальные сети, блоггинг, 

влоггинг, подкастинг Системы и алгоритмы поиска информации. Новые 

технологии сбора и распространения информации. Справочные и 

информационные PR-службы: Lexis-Nexis, PRNewswire, RPRG, Integrum, 

WhatPapers  Say. Конференции в режиме реального времени, брифинги, 

пресс-релизы. Модель корпоративного сайта. Статичные, активные, 

интерактивные элементы информационного содержания сайта. Интернет-

конференции, интернет-форумы, дискуссионные группы. Значение 

электронной почты в установлении и поддержании связей с 

общественностью. Корпоративные блоги. Новые электронные СМИ, 

электронные версии современных газет. Радио и телевидение в интернете. 

Индивидуальные каналы. SMM, инструменты продвижения. Интерактивные 

возможности: персонификация контактов с обеспечением высокого интереса 

сегментированных аудиторий;возможностью использования реальных 

лидеров мнений в рамках сегментированных целевых аудиторий; 

добровольное лавинообразное распространение контента, возможностью 

создания веб-волн. Формирование «вирусного» PR. 
 

Оценка эффективности PR-деятельности 

Актуальность и принципы оценочного исследования в сфере PR. Оценка 

эффективности PR на основных этапах реализации проектов. Стандарты 

измерения и оценки промежуточных результатов PR деятельности. Методика 

оценки промежуточных результатов. Оценка эффективности PR-кампаний с 

помощью ЕАУ. Измерение эффективности PR:  методика Г. Тульчинского. 

Методика оценки PR-последствий и итогов. Проблемные точки оценки 

эффективности.  

Оценка осведомленности, обладания информацией, ее понимания и 

осознания. Оценка сохранения/ воспроизведения полученной информации. 

Оценка отношений и предпочтений. Оценка поведения. Оценка результатов 

бизнеса организации. Интерпретация и использование результатов 

оценочного исследования. Модели для исследования и оценки в PR. Модель 

PII, пирамидальная модель (Pyramid Model of PR Research), модель 

эффективной базы расчета, непрерывная модель оценки, унифицированная 

модель оценки (Unified Evaluation Model 1999). Совершенствование 

оценочных методик. Применение компьютерных программ и баз данных.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.Комплексные технологии служб по связи с общественностью. 

2. Создание имиджевой стратегии организации. Формирование имиджа 

руководителя. 

3. Регулирование информационных потоков. 

4.Определение  задач  во  взаимоотношениях  с  бизнесом,  партнерами, 

органами   власти,   общественными   организациями   и   политическими 

партиями.  

5. Технологии внутреннего PR. 

6. Сценография информационных поводов. Виды информирования. 

7. Использование базовых PR-документов в отношениях со СМИ. 

8. Написание сценариев и проведение эвентов в форме единичных акций. 

9. Финансовая поддержка проектов. 

10. Пресс-служба. Типы, структура и основные направления деятельности. 

11. Антикризисное управление. 

12. «Реактивная» и «проактивная» коммуникации. 

13. Методы организации совместной творческой деятельности в PR. 

14. Продвижение в интернете. 

15. Процедуры замеры в коммуникационных процессах. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Медиааспекты связи с общественностью. 

2. Методики работы с информационной средой. 

3. Стратегии доверия – привести примеры сотрудничества редакций и 

коммерческих организаций. 

4. Приемы формализованного анализа текстовой информации. 

5. Корпоративные издания: цели, задачи, структура. 

6. Кейс-стади освещения крупного международного проекта. 

7. Жанровое разнообразие профессии. 

8.Востребованность услуги формирования внешнего имиджа 

некоммерческих организаций Алматы. 

9. Составление схемы поиска средств для социального проекта. 

10. Распределение обязанностей в пресс-службе. 

11. Кейс – реагирование на снижение покупки билетов на рейсы 

региональной авиакомпании.  

12. Регулирование уровня доверия.  

13. Избирательные технологии. 

14. Блоггинг и троллинг в интернете.  

15. Оценка целевых аудиторий.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обязательная дисциплина "Страновой брендинг и международный PR" 

изучает комплекс возможностей и гарантий реализации существенных 

интересов членов различных групп целевой аудитории, заинтересованных в 

наиболее эффективном использовании конкурентных преимуществ данной 

территории для жизни, бизнеса, капиталовложений, отдыха, учебы и т.д. При 

этом имидж страны – это его конкурентное преимущество. Брендинг страны 

– это стратегический подход к развитию этого преимущества и видения того, 

куда страна может двигаться. Без такого видения страна не сможет 

конкурировать. При этом проецируемый во внешний мир бренд страны 

имеет эффект и на ее население. 

В эпоху глобализации, стирающей национальные и культурные границы, 

потребность иметь свой собственный бренд как никогда актуальна. И для 

страны эта задача не менее важна, чем для любой компании. В конечном 

результате, государства тоже предлагают иностранным компаниям и 

иностранным гражданам некий продукт, а именно - себя в качестве центра 

туризма, подходящего места для ведения бизнеса или вложения инвестиций, 

поставщика качественных товаров и т.д. 

Цель дисциплины- познакомить студентов с понятием «страновой 

брендинг», с мировым опытом методики и технологии работы с брендом, 

выявить основные векторы развития казахстанского брендинга. 

Задачи курса: 

- определить востребованность национального брендинга в современном 

казахстанском обществе;  

- проанализировать сущность и факторы формирования 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ в современном 

мировом хозяйстве; 

- выявить роль брендинга в повышении конкурентоспособности 

зарубежных и казахстанских компаний-производителей; 

- рассмотреть основные перспективы брендинга, учитывающей его 

последние тенденции, характерные для мировой практики; 
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- выявить необходимые направления совершенствования использования 

концепции брендинга отечественными предприятиями. 

- дать представления о принципах формирования имиджа в структуре 

коммуникативного пространства.  

Пререквизиты: «Связь с общественностью», «Имиджелогия», «PR-

госструктур». 

Постреквизиты: профильные спецкурсы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1 Понятие бренда, страновой брендинг, цели и задачи 

2 Особенности странового восприятия 

3 Индексы и критерии оценки страновых брендов 

4 Организация информационных потоков 

5 Понятие системного подхода 

6 Основания для ребрендинга 

7 Культурные, политические, экономические и социальные требования 

мирового сообщества 

8 Важность положительного восприятия 

9 Инструменты создания и коррекция странового имиджа 

10 Акцент на страновую индивидуальность 

11 Роль руководства государства в формировании позитивного восприятия 

государства 

12 Национальный брендинг РК 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение  

Страновой брендинг, как дисциплина, находится на стадии своего 

логического развития и в определенной степени близка к своей 

институтализации, особенно на Западе, и является одной из приоритетных в 

процессе формирования и реализации стратегических планов территорий. 

Однако, несмотря на все это, «белым пятном» остается проблема изучения и 

систематизации знаний относительно механизмов межсекторного 

взаимодействия в брендинге территорий. Если для одних стран важность 

собственного бренда и взаимодействия власти с обществом в этом процессе 

его формирования и продвижения являются бесспорными, то для других, 

например для Казахстана, данная сфера, воспринимается как не что нужное, 

но не очень важное. Недальновидность и желание получить реальные доходы 

здесь и сейчас ведут к отсутствию долгосрочных перспектив и потере 

репутации.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Понятие бренда, страновой брендинг, цели и задачи 

Понятие бренда, страновой брендинг, цели и задачи. Брендинг как 

реализация потенциала государства. Создание и продвижение бренда. 

Правила бренда. Бренды в теории. Бренд сквозь призму туризма. Брендинг и 

реклама. 
 

Особенности странового восприятия 

Имидж и репутация государства. Уровень развития человеческих 

ресурсов. Качество политической системы. Внутренние и внешние 

составляющие имиджа и брэнда страны.Интерпретации и особенности на 

страновом уровне. 
 

Индексы и критерии оценки страновых брендов 

Индексы и критерии оценки страновых брендов. Индекс 

конкурентоспособности бизнеса. Глобальный индекс конкурентоспособности 

страны. Компоненты бренда страны. Этапы формирования. 

Доминантнаяинформация. Самые дорогие бренды мира. Разрушение 

стереотипов. 
 

Организация информационных потоков 

Понятие информационного потока. Специфические особенности 

информационного потока в страновом брендинге. Передача и прием 

информационных потоков.Структура информационных потоков.Объемы 

информационных потоков.Используемые виды информационных 

потоков.Долговременность кампаний по созданию и поддержке бренда.  
 

Системный подход к страновому брендингу 

Понятие системного подхода. Раскрытие целостности странового 

брендинга и обеспечивающих ее механизмов. Системное мышление. Цель 

системного подхода. Системный анализ как один из важнейших методов в 

системном подходе. Системная деятельность по формированию и 

продвижению бренда территорий. 
 

Основания для ребрендинга 

Понятие ребрендинга. Ребрендинг: теория и практика.Основные 

причины для ребрендинга. Тактика проведения ребрендинга. Процесс 

ребрендинга и подготовка к нему. Ключевые этапы ребрендинга. Ребрендинг 

или рестайлинг? Примеры ребрендинга. Успех ребрендинга.  
 

Культурные, политические, экономические и социальные 

требования мирового сообщества 

Коммуникация культуры, политики, экономики: общее и 

особенное.Культурный аспект национального имиджа. Восприятие 

культурного наследия страны. Восприятие современной мировой культуры: 
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литература, искусство, кино, музыка.Культура как важнейший ресурс 

развития страны. Устойчивое развитие мирового сообщества через 

культурное многообразие.Социалистические модели устойчивого развития 

мирового сообщества. 
 

Важность положительного восприятия 
Позитивные понятия по Казахстану. Развитие позитивного бренда. 

Инвестиция в бренд.Работа рейтинговых агентств. Выстраивание имиджа для 

позитивного восприятия гражданами других стран.Закрепление 

политических успехов на мировой арене,выстраивание нужного 

ассоциативного ряда как важность положительного международного имиджа 

государства. 

 

Инструменты создания и коррекция странового имиджа 

Устойчивый механизм развития имиджа страны. Немаркетинговые и 

маркетинговые методы информационной работы. Национальный 

маркетинговый инструмент продвижения странового бренда. Политический 

имидж. Единая программа имиджевых действий. Совершенствование 

инструментов публичной дипломатии. Интегрирование в зарубежное 

информационное пространство. 

 

Акцент на страновую индивидуальность 

Официальные «опознавательные» характеристики страны. Комплекс 

визуальных, вербальных и других признаков, по которым люди 

идентифицируют страну (место на карте, название, герб, флаг, гимн и т.д.). 

Характеристика совокупности особенностей и ресурсов страны. Технологии 

и подходы к работе, доверие партнеров и экспертная информация, уровень и 

качество руководства, степень развития коррупции, особенности общения. 

Определение стратегических приоритетов развития страны и формулировка 

национальной идеи. 

 

Роль руководства государства в формировании позитивного 

восприятия государства 
Работа Комитета по внешней информации и имиджу.Разработка 

рекомендаций по концепции и стратегии внешнего имиджа. Создание 

рабочей группы по внешнему имиджу Совета иностранных инвесторов при 

Президенте РК. Эффективная координация информационно-имиджевой 

работы государственных органов и национальных компаний. 

 

Национальный брендинг РК 

Ключевая идентичность как основа национального бренда.Ценности, 

характеристики, атрибуты, ассоциирующиеся с брендом. Определение 

идентичности бренда.Источники идентичности бренда.Навыки привлечения 

инвесторов, жителей, туристов, а также умение формировать четкий и 

позитивный образ (бренд) своей территории. Формирование бренда на 



137 

 

основе ярко выраженного позитивного имиджа страны.Туристический 

потенциал страны. Потенциал туристической привлекательности. 

Предполагаемый опыт, полученный после посещения страны. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Теория национального брендинга: элементы, стратегия, аспекты 

2. История развития национального брендинга в Казахстане 

3. Особенности формирования имиджа Казахстана 

4. Самые дорогие бренды мира 

5. Бренды-персоналии Казахстана 

6.Основания для ребрендинга 

7. Определение идентичности бренда 

8. Основные принципы брендинга территории 

9. Источники идентичности бренда 

10. Бренд за счет привлечения туристов, инвесторов, партнеров 

11. Работа Комитета по внешней информации и имиджу 

12. Народная дипломатия страны 

13. Включение вопросов о стране в игровые шоу 

14. Туризм – как продвинутый актив национального бренда 

15. Восприятие культурного наследия страны 
 

СПИСОК ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Задачи национального брендинга 

2. История развития национального брендинга в мире 

3. Бренд и имидж страны как составляющие национального капитала 

4. Индекс конкурентоспособности бизнеса 

5. Системный подход к страновому брендингу 

6. Немаркетинговые и маркетинговые методы информационной работы 

7. Устойчивый механизм развития имиджа страны 

8. Концепция национального бренда 

9. Продвижение национального бренда на мировом рынке 

10. Брендинг страны через свои бренды-флагманы 

11. Роль культуры в продвижении страны 

12. Эффективные носители культурных мессиджей 

13. Примеры мирового ребрендинга 

14. Бренды в теории 

15. Бренд на практике 
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PRSMK 1205 PR И СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

объем 2 кредита  

 

Автор: 

кандидат филологических наук, и.о.доцента Негизбаева М.О. 

 

Рецензенты: 

доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби 

Ш.И.Нургожина 

кандидат филологических наук, доцент университета Нархоз 

Саудабекова Э.К. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «PR и средства массовой коммуникации»– дисциплина по 

специальности 5В051400 «Связь с общественностью», изучающая 

особенности коммуникативного процесса, его составляющие, дающая 

практические навыки взаимодействия PR-специалистов со СМИ. Основной 

упор делается на анализ PR-концепций и моделей коммуникации, которые 

позволяют выявить и оценить ключевые параметры эффективности и 

успешности PR-технологий, применяемых на основе взаимодействия со 

средствами массовой информации. Различные подходы к пониманию 

структуры массовой коммуникации и ее функционированию отражены в 

моделях – обобщенных схемах, предложенных теоретиками разных научных 

школ в мире. Средства массовой информации обеспечивают необходимую 

интеграцию современного общества, которая осуществляется в т. ч. 

посредством активного взаимодействия с PR. 

 Цель курса – соотнесение деятельности двух система: связи с 

общественностью и журналистики. Задачи: познакомиться с системой 

средств массовой коммуникации, изучить структуру журналистики 

Казахстана, информационный журналистский продукт. Изучаются: 

журналистика, информация, процессы коммуникации, вопросы 

взаимодействия СМК и PR. 

 Задачи курса: 

 - структурировать знания студентов по теории коммуникации; 

 - научить взаимодействовать с редакциями СМИ; 

 - рассмотреть основные принципы медиа-рилейшнз; 

 - дать навыки составления всего спектра PR-документации для 

редакций; 

 - показать возможности PR в интернете.  

 В результате изучения студенты получат:                               

 - знание основ современной журналистики; 

 - умение работать с журналистскими инструментами; 
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- способность взаимодействовать в системе массовых коммуникаций для 

организации информационного управления. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Массовые коммуникации в мире и в Казахстане 

2. Особенности казахстанской журналистики  

3. Взаимодействие СМИ и PR 

4. Влияние на общественное мнение 

5. Специфика взаимодействия пресс-служб с журналистами  

6. Глобализация и PR 

7. PR в глобальной Сети  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Массовая информация и коммуникация в современном мире 

 Понятия «информация» и «коммуникация». Информация как 

взаимодействие, отражение и познание. Вербальная, визуальная, событийная 

коммуникации. Коммуникация – исторически сложившийся и 

развивающаяся во времени технически опосредованный процесс создания, 

хранения, распределения, распространения, восприятия информации и 

обмена его между социальным субъектом (коммуникатором) и объектом 

(реципиентом). Качества информации, определенные ЮНЕСКО. Этапы 

формирования коммуникаций. Потребности и ценности информационно 

развитого общества. Влияние различных факторов (политика, экономика, 

социум, догмы, идеологии и др.) на коммуникативные процессы. 

Способность массовой коммуникации побуждать личность и социальные 

группы в деятельность общества. Социализация и трансляция важнейших 

ценностей членам общества. Информационная, оценочная и аффективная 

функции коммуникации. Интраперсональный, межличностный, групповой и 

массовый виды коммуникаций. Развитие массовых коммуникаций в 

Казахстане. 

Схемы коммуникативного процесса. Иерархическая и демократическая 

коммуникация. Горизонтальные и вертикальные подсистемы коммуникации. 

Система хранения и передачи социальной информации. Знаковые средства и 

технические каналы для передачи информации. Коммуникативный 

континуум различных обществ. 

Выявление и контроль любых факторов, препятствующих эффективной 

коммуникации. 

 

Модели коммуникации 

Влияние различных научных школ на формирование теорий 

коммуникации. Социологические, психологические и семиотические модели.  

Социум в системе символических коммуникаций.  
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Коммуникационные модели, используемые в связях с общественностью. 

Важнейшая функция PR– грамотная коммуникация с аудиторией. Теория М. 

Маклюена. Четыре модели Д. Грюнингаи Т. Ханта: информационное 

агентство; информирование аудитории;  двусторонняя ассиметричная 

модель; двусторонняя симметричная модель.Линейная модель Г. Лассуэла. 

Информационно-кодовая модель модельК. Шеннона –У. Уивера. Модель 

разветвленной сети коммуникации М. ДеФлюера. Циклическая модель Ч. 

Осгуда –У. Шрамма.Лингвистическая модель Р. Двуступенчатая модель П. 

Лазарсфельда. Другие модели, признанные научным сообществом. 

Адаптация для современных условий. Значимость моделей для PR-

специалиста как банка данных в его поиске правильной стратегии и тактики 

PR-кампании. 

 

Коммуникатор и аудитория 

Задачи коммуникатора. Особенности коммуникатора в  PR-процессе.  

Его основные компетенции. Журналист в качестве коммуникатора.  

Различные виды аудиторий. Аудитория как объект информационного 

воздействия. Количественно-качественные характеристики. Первичная и 

вторичные аудитории. Каналы коммуникации. Цели коммуникатора с точки 

зрения задач PR. Стимуляция коммуникатором нового поведения. 

Организация обратной связи. Информационные потребности и тематические 

интересы аудитории. Актуализация информации в сознании и поведении 

потребителя информации. Учет мнений и позиций аудитории. Аудитория 

средств рекламы.  

 

Структура журналистики Казахстана 

Развитие информационного поля Казахстана до 1991 года. Новая 

коммуникативная ситуация после провозглашения независимости 

Республики Казахстан.  Появление PR в Казахстане.   

 Печать, телевидение и радио. Интернет. Традиционные и новые медиа. 

Типология каждого вида СМИ. Вертикальная и горизонтальная системы 

СМИ. Виды и специализация СМИ.Республиканские и региональные медиа. 

Государственные и частные газеты, радиостанции и телестанции. 

Межгосударственные издания и каналы. Информационные, рекламные и 

агентства по связям с общественностью. Государственная информационная 

политика. Общественные журналистские организации. СМИ и выборы.  

 Закон РК «О СМИ» 1991 г., 1999 г. с поправками, Закон РК «О 

рекламе» 2003 г. с поправками.  

Экономическая составляющая деятельности редакций. Медиа-

менеджеры. Коммерческий успех изданий и программ.  

 

Массовые коммуникации в управлении обществом 

СМИ как четвертая власть. Взаимосвязь внешнего и внутреннего 

аспектов глобального управленческого воздействия масс-медиа. Роль, нормы 
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и лидерство в коммуникационных процессах. Многоканальность как 

специфическая черта управления современными общественными 

процессами.Нормы консолидации и идентификации, нормы соотнесенности с 

базовыми ценностями, с культурными образцами.Регулирование и 

рационализация информационных потоков.Роль СМИ в общественном 

управлении. PR как система специфических приемов воздействия. Отличие 

воздействия PR и рекламы. Продуктивность информационного воздействия. 

Психотехнологии в коммуникативном воздействии. Основные ошибки и 

барьеры в процессе информационного управления. Манипулятивные 

технологии.  

 

Общественность и общественное мнение 

Общественное мнение: целевая характеристика. Открытая и закрытая 

общественность. Общественность как носитель массового сознания и субъект 

общественного мнения. Целевая группа (целевая аудитория). 

Психологическая модель целевой группы. Технологии моделирования. Ядро 

работы PR с общественностью. 

Роль общественного мнения в поведенческом процессе. Особенности 

общественного мнения. Влияние отдельных факторов на отношение человека 

к определенному событию и факту: личных, культурных, образовательных, 

семейных, социальных, этнических. Типы отношений: положительные, отри-

цательные, нейтральные. Влияние на общественное мнение как изменение 

отношений в обществе. 

Технологии исследований общественного мнения. Службы, 

занимающиеся изучением общественного мнения в Казахстане и в мире.  

 

Роль СМИ в связях с общественностью 

 Разграничение каналов коммуникации. Традиционное использование 

базы печатной, эфирной и веб-журналистики для реализации PR-проектов. 

Специфика задач, реализуемых через СМИ, специалистами по связям с 

общественностью. Различные комбинации медиа для достижения 

эффективности. Отличие журналистских, рекламных или PR-материалов. 

Следование этическим и законодательным нормам. Факт в журналистике и 

факт в связях с общественностью. PR как информационный повод для СМИ. 

Специфика печатной журналистики, особенности радио, телевидения и 

интернета.  

 

Язык средств массовой коммуникации 

Средства речевой выразительности. Специфика языка газет, журналов, 

телевидения, радио и интернет. Стандартизированность и экспрессия. Формы 

образности. Отличия языка СМИ делового и развлекательного характера.  

Основные стили прессы. Стиль как эстетически выверенная система. 

Жанровая палитра СМИ. Информационные, аналитические и художественно-

публицистические жанры. Моделирование текста средств массовой 
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информации. Текст и контекст. Значение грамматики и синтаксиса для 

печатной журналистики. Культура речи ведущих радио и телевидения. Роль 

языка СМИ в межнациональном общении. Демократизация и либерализация 

языка. Клише и штампы. Редактура и корректура текстов. Язык рекламы. 

Копирайтинг. Слоган.  

 

Медиа-рилейшнз 

Цели и задачи медиа-рилейшнз. Формальная и неформальная работа со 

СМИ. Рейтинги СМИ. Понятие коммуникационный аудит. Стратегия и 

тактика взаимоотношений с местными, региональными, центральными и 

международными СМИ. Референтность информации. 

Разработка пресс-релизов. Подготовка редакционных материалов или 

документов по темам. Предоставление интервью, комментариев, цитат для 

СМИ. Организация пресс-конференций и брифингов с журналистами. 

Осуществление пресс-поездки – выездных мероприятий, связанных с 

активной презентацией. Итоговые формы присутствия в СМИ: интервью; 

байлайнер; действующее лицо; комментарий; упоминание; источник 

информации. Неофициальные мероприятия для журналистов.  

Составление карты СМИ. Мониторинг материалов прессы, радио, 

телевидения и интернет.  

Направление информационных потоков. Организация работы 

журналистского пула.  

 

Взаимодействие пресс-служб с редакциями 

Разработка концепции взаимодействия пресс-служб и различных 

редакций. Статус пресс-секретаря. Порядок взаимодействия пресс-службы с 

другими подразделениями. Анализ зоны возможностей и зоны риска. Анализ 

целевых аудиторий и СМИ, разработка ключевых посланий. Планирование 

информационных поводов. Аутсорсинг функций пресс-службы. 

Профессиональная специализация работников пресс-служб (аналитик, 

составитель речей и литературный работник, психолог и модератор, оператор 

и фотограф, дизайнер и принт-менеджер). Журналисты как целевая 

аудитория. Выстраивание дружеских отношений с редакциями и 

журналистами. Неформальные встречи. Доступность пресс-секретаря для 

связи. Варианты действий в случае публикации недостоверной информации. 

Реакция на негативные публикации. Критерии оценки эффективности работы 

пресс-службы с редакциями. 

  

PR-документы для СМИ 

Сходство и различие понятий «общественно значимая информация» и 

«новостийный повод». Различия и сходства в работе PR-специалиста и пресс-

секретаря. Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, 

целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования. Оперативные 

информационные документы: пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, 
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итоговый, корпоративный, hard copy/soft copy), информационная справка 

(бэкграунд), пресс-кит, заявление для печати, интервью для печати (очное, 

заочное, комбинированное, виртуальное), информационный бюллетень 

(newsletter), квартальный информационно-аналитический отчет, заявка 

клиента на PR-услуги (PR-brief), биографическая справка, пресс-досье, пресс-

клиппинг, аналитическая справка, статья опровержение, «красная папка 

кризисного реагирования («Red forlder»)», приглашение на PR-мероприятие, 

распечатка баз данных целевых СМИ и аудиторий, сценарий PR-

мероприятия, анкеты и опросные листы, фотоподборки и фоторепортажи.  

Имиджевые корпоративные документы: презентационный буклет, 

корпоративная (фирменная) многотиражная газета, буклет «Профиль 

фирмы», Годовой отчет, Письмо к акционерам, история (летопись) фирмы, 

биография высшего руководства, слайдовый видеофильм или компьютерная 

презентация, портфолио.  

 

Медиатизация общества 

Информационный взрыв. Человек в новом информационном обществе. 

Скорости процессов информационного обмена. Медиатизация, 

компьютеризация и интеллектуализация общества. Новейшие системы 

коллективнойи личной связи. Положительные эффекты и опасности 

медиатизации. Доступность коммуникаций всем членам общества. Важность 

усиления общественных связей. Усложнение иерархий взаимообщения.  
 

Глобальная коммуникация 

Глобальные коммуникации как следствие расширения человеческих 

возможностей. Необходимость изменения творческой стратегии, 

дифференциация подходов в коммуникациях с учетом мотиваций, 

способностей и возможностей. Вызовы цивилизации и решении их с 

помощью PR. Достижение взаимопонимания путем сближения 

географических, культурных, языковых отличий. Изменение динамики 

общественного сознания под воздействием процессов глобализации. 

Формирование международных каналов коммуникации. Деятельность 

транснациональных компаний и специфика их работы в странах с разным 

менталитетом. Развитие PR в крупных городах, региональных центрах и 

столицах, где сконцентрирован бизнес, финансы и происходит политическая 

активность. 
 

PR и журналистика: общее и особенное 

Границы и элементы смежных сфер деятельности. Отбор фактов в 

журналистике и в PR. Специфика жанрообразования. Особенности предмета 

и основные цели отображения в журналистике и PR. Различия функций 

журналистики и PR в информировании общественности. Каналы 

взаимообмена информацией. Фактор эксклюзивности. Квалификация 

спикеров, дающих информацию для журналистов.  

 Опасность подмены PR журналистикой и рекламой.  
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Интернет и PR 

Интернет, КазНет как сфера применения глобальных технологий. 

Потребность в PR-действиях в режиме реального времени. Интранет и 

экстранет. Корпоративные сайты. Ленты новостей. Цифровой пресс-кит. 

Электронные интерактивные базы. Степень доверия к интернету. 

Уникальные инициативы пользователей. Информационная война в 

интернете. Облегчение взаимодействия путем средств интернета.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Парадигмы массовой коммуникации.  

2. Коммуникационные модели, используемые в связях с общественностью. 

3. Каналы коммуникации. 

4. Развитие СМИ Республики Казахстан. 

5. Продуктивность информационного воздействия в управлении обществом.  

6. Характеристики общественного мнения. 

7.Специфика PR-задач, реализуемых через СМИ. 

8. Культура речи. 

9. Стратегии медиа-рилейшнз. 

10. Работа пресс-служб с редакциями СМИ. 

11. Многообразие PR-документов для редакций. 

12. Последствия информационного взрыва.  

13. Глобализация и связи с общественностью. 

14. Сходство и отличие PR и журналистики.  

15.Интернет и PR. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Различные виды коммуникаций.  

2. Задачи коммуникатора. 

3. Роль реципиента.  

4. Особенности воздействия на общественное мнение. 

5. Экономическая составляющая деятельности редакций. 

6. Медиа-менеджмент в редакциях. 

7. Система печати Казахстана. 

8. Система аудиовизуальных СМИ. 

9. Основные функции пресс-секретаря. 

10. Пресс-релиз, пресс-кит. 

11. Последствия информационного взрыва. 

12. Глобализация и PR. 

13. Выстраивание отношений с редакциями. 

14.Различия функций журналистики и PR в информировании 

общественности. 

15. Методы PR в интернете. 
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TPPR2206 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ 

 

объем 3 кредита 

 

Автор: 

кандидат филологических наук, доцент Рожков А. В. 

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук,профессор КазНУ им. аль-Фараби 

Ш. И. Нургожина 
 доктор филологических наук,профессор КазУМОиМЯ  

им. Абылай хана Т.В. Шевякова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Теория и практика паблик рилейшнз» – базовая дисциплина по 

специальности 5В051400  «Связь с общественностью» бакалавриата, которая 

дает в целом основы профессии. Динамичное развитие информационных 

технологий, глобальных коммуникаций, усиление межличностного 

взаимодействия определяет высокую значимость PR в управлении всеми 

социально-экономическими системами: компаниями, государственными и 

негосударственными организациями, различными объединениями, странами 

и регионами мира, международными союзами. 

Дисциплина подробнорассматривает возникновение и развитие паблик 

рилейшнз, организация и проведение PR-компании, система пресс-служб, 

организация и ее коммуникативное поведение, целевые аудитории, видыPR, 

его функции, профилактика кризисов, создания имиджа, проведение 

информационного аудита, экономика связей с общественностью и др. Курс 

закладывает основу знаний, навыков и умений для дальнейшего освоения 

специальности. 

Компетенции:  

- знать основные принципы функционирования связи с 

общественностью, сущность паблик рилейшнз как специфического вида 

информационно-коммуникационной деятельности, его отличия от 

журналистики, рекламы, пропаганды, предпосылки и историю развития 

паблик рилейшнз, основные профессиональные задачи специалистов по 

связям с общественностью; 

- уметь организовывать различные PR-компании, применять принципы 

и технологии PR-коммуникации для достижения доверия и взаимопонимания 

между субъектом PR и общественностью, используя разнообразные методы и 

инструменты, разрабатывать комплексные внутриорганизационные PR-

стратегии для формирования привлекательного для сотрудников 

корпоративного бренда; 



148 

 

- навыки создания имиджа компании, личности, трансформации в 

репутационый капитал осуществлять диагностику и управление 

корпоративной культурой организации, разрешать спорные, конфликтные 

ситуации между субъектом PR и общественностью через диалог, поиск 

согласия или компромисса, т. е. овладеть навыками антикризисного PR. 

 В результате обучения студентызнать положения современной теории 

связи с общественностью; ключевые положения работы пресс-служб; 

систему планирования и проведения PR-кампании; владеть управлением 

информационными потоками, инструментарием для изучения общественного 

мнения, проведения медиа-мониторинга, изучения общественного мнения, 

составления бюджетов; реализации антикризисного PR. 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты:OPRP 2208 Организация PR-проектов, Imid 3301 

Имиджелогия, SAPR 3302 Ситуационный анализ в PR, SPK3209 Система 

политической коммуникации, YaSMK 3210 Язык и стиль массовых 

коммуникаций. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Возникновение и становление профессии, науки и отрасли бизнеса 

2. Развитие связей с общественностью в Казахстане 

3. Роль связи с общественностью в современном гражданском обществе 

4. Основные этапы деятельности при проведении PR-компании 

5. Пресс-службы в органах государственной власти 

6. Общественность и общественное мнение 

7. Организация и ее коммуникативное поведение 

8. Виды PR 

9. Целевые и ключевые аудитории современной корпорации 

10. Основные функции 

11. Способы информационного взаимодействия в связях с общественностью 

12. Медиа-аналитика и информационный аудит 

13. Имидж как фактор стратегического успеха фирмы 

14. Методы профилактики кризисов в отношениях с общественностью и 

проблемное управление 

15. Экономика связей с общественностью 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний и 

навыков, необходимых для разработки и практической реализации 

информационных проектов в публичной сфере, овладение методиками 

определения эффективности усилий, направленных на гармонизацию 

отношений организации со своей общественностью. 
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 Задачи дисциплины: 

 - познакомить студентов с базовыми принципами организации 

современной индустрии связей с общественностью; 

- обучение основным методам работы с арсеналом средств 

коммуникативного воздействия, обретение навыков использования этих 

инструментов в ходе практического осуществления кампаний; 

- овладение методиками тестирования и экспертной оценки PR-

продукта для определения его эффективности; 

- подробно изложить суть основных методов, технологий и 

инструментов анализа, планирования, реализации, презентации и оценки 

эффективности кампаний по связям с общественностью; 

- закрепить полученные студентами знания в процессе анализа 

тренировочных ситуаций и проектирования PR-кампаний. 

Дисциплина является фундаментальной, в ходе ее изучения 

обобщаются основные концепты профессии, изучаются традиционные и 

инновационные формы и методы работы, вырабатываются навыки 

организации акций, создавая базу для изучения других предметов.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Возникновение и становление профессии, науки и отрасли бизнеса 

Исторические формы коммуникаций. Определение понятия «Паблик 

рилейшнз». Причины возникновения «Паблик рилейшнз», социально-

экономические предпосылки. Потребности политики и социума. 

Необходимость постоянного продвижении деятельности организаций и 

предприятий к потребителям и клиентам.Появление PR в Соединенных 

Штатах Америки: три стадии развития. Особенности становления в Европе. 

Первые PR-фирмы, использование пабликрилейшнз государственными 

органами.Основные положения в теории Э. Бернейза – формирование 

научного базиса. Междисциплинарный подход. «Декларация принциповPR» 

Айви Ли. Четыре модели PR. Потребность различных общественных 

формаций в разнообразных коммуникациях. Универсальная формула: 

эффективные коммуникации с потребителями – ключевой фактор успеха. 

Рост потребностей PR-практики. Институтализация профессии.  

 

Развитие связей с общественностью в Казахстане 

Внесение PR в РК иностранными консультантами в начале 90-х гг. ХХ в. 

Этапы развития. Появление новых должностей: специалист, консультант, 

менеджер, начальник отдела, директор, заместитель директора по связям с 

общественностью.Крупнейшие проекты 90-х гг. ХХ в. Задачи казахстанских 

связей с общественностью. Основные направления развития: связи со СМИ 

(mediarelations), связи с правительственными структурами (publicaffairs), 

связи с инвесторами (investorsrelations), корпоративная социальная 

ответственность (corporate social responsibility), спонсоринг (sponsoring), 
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связи с НПО (NGO relations), фандрейзинг (fundraising),внутренние 

общественные связи (employeerelations), бренд менеджмент 

(brandmanagement) и др. Формы и методы работы. Изменение практической 

направленности. Потребность в политическом PR. Градация заказчиков PR-

продукции. Основные источники формирования бюджета для проведения 

политики связей с общественностями. Трудности развития PR в Казахстане. 

 

Роль связи с общественностью в современном гражданском 

обществе 

Функции, средства и цели работы специалистов по связям  с 

общественностью. Соотношение понятий и содержания: PR и реклама, PR и 

пропаганда, PR и маркетинг, PR и паблисити. Характеристика субъектного 

пространства профессии. Влияние рыночной экономики на состояние 

системы. Особенности гражданского общества в Казахстане. Постоянно 

возрастающая роль и значение института PR:целесообразная необходимость 

информирования общественности, мобилизацияобщественного мнения 

населения, целенаправленное налаживание связей с общественностью. 

Гармонизация личных и общественных интересов. Осуществление связи 

посредством PR в триедином механизме: бизнес – общество – власть. 

Распределение ролей и баланса, стремление к достижению гармонии. 

 

Основные этапы деятельности при проведенииPR-компании 

Исследование проблемы перед проведением компании. Постановка и 

определение проблемы. Анализ вторичной информации. Получение 

первичной информации. Обработка и анализ первичной информации. 

Выработка информаций и прогнозов. 

Основные методы исследования: анализ документов, наблюдение и 

опрос. Количественные и качественные методы исследования. Глубинные 

интервью, «десантные группы», «мозговой штурм», метод «фокус-группы». 

Конкретные примеры проведения успешных PR компаний. 

 

Пресс-службы в органах государственной власти 

Пресс-службы, службы со связью с общественностью в органах 

государственной власти. 

Роль PR в государственной системе. Модели связи с общественностью. 

Роль СМИ как посредника. Пресс службы как связующее звено между 

администрацией и прессой. Практика «Паблик рилейшнз» в органах 

государственной власти. Роль «Паблик рилейшнз» в реформировании 

государственного аппарата. Деятельность пресс служб, служб по связям с 

общественностью в МИД РК, в Министерстве юстиции РК, в  пресс-службах 

в дипломатических представительств. 
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Общественность и общественное мнение 

Публичная сфера: особенности формирования информационного 

пространства. Ситуативные скопления и толпа: «прямая» уличная 

манифестация. Общности, образуемые распределяемой информацией: 

публика и аудитория.Общественность как социально-культурный феномен. 

Предпосылки активизации общественности. Выявление событий 

(проблемных ситуаций) повышенной социальной значимости, их экспертиза 

и стимулирование широкого обсуждения. Политические, юридические, 

экономические и социально-культурные последствия общественных 

дискуссий. Виды и уровни интенсивности общественных резонансов. 

Общественное мнение, факторы его формирования. Функция социального 

контроля. Современные концепции исследования общественности и 

общественного мнения. «Спираль молчания». 
 

Организация и ее коммуникативное поведение 

Современная корпорация как система. Внутренние и внешние, 

вертикальные и горизонтальные информационные потоки в рамках 

организации. Неформальные и деловые коммуникации, их взаимодействие. 

Корпоративная структура и культура. Концепция корпоративной 

идентичности. Корпоративные события, их управляемые и неуправляемые 

параметры. Штатный и чрезвычайный режимы функционирования: 

кризисные коммуникации фирмы. «Штабные» подразделения корпорации, их 

функции. Целесообразность организации отдела по связям с 

общественностью. PR-агентства и предлагаемые ими услуги. Компетенции в 

сфере «паблик рилейшнз». 

 

Виды PR 

Политический PR, связанный с деятельностью партий и выборными 

компаниями.  

Государственный PR, поддерживающий связи республиканских и 

местных структур с обществом.  

Коммерческий PR для предпринимателей, фирм и организаций.  

Промышленный PR для различных производств.  

PR в социальной сфере. 

PR в шоу-бизнесе. 

PR в спорте и туризме.  

 

Целевые и ключевые аудитории современной корпорации 

Потенциал общественной поддержки корпоративной политики. 

Дружественная, лояльная, нейтральная, отрицательно настроенная 

общественность. Использование профессионалов с повышенной 

коммуникативной активностью и местных лидеров мнения в корпоративных 

целях.Персонал как целевая группа. Проблема «здорового» морального 

климата в трудовом коллективе, факторыего формирования. Потребители 

(непотребители) как целевая группа. Защита прав потребителей, 
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взаимодействие с профильными ассоциациями. Инвесторы и деловые 

партнеры как целевая группа. Установление контактов с потенциальными 

партнерами. Роль бизнес-ассоциаций и инвестиционных аналитиков в 

формировании репутационных ожиданий. 

 

Основные функции 

Консалтинг (Counseling). Обеспечение консультационными услугами по 

вопросам определения стратегии деятельности организации, ее 

взаимоотношений с внешним окружением и осуществления коммуникаций.  

Анализ (Research). Исследование общественного мнения и 

закономерностей общественного поведения с целью составления 

стратегического плана деятельности по налаживанию связей с 

общественностью.  

Работа со СМИ (Media Relations). Налаживание рабочих отношений со 

СМИ с целью обеспечения паблисити или взаимодействие со СМИ в 

интересах организации.  

Паблисити (Publicity). Распространение подготовленных PR-посланий 

посредством специально отобранных для этой цели средств коммуникации в 

целях продвижения интересов организации.  

Работасперсоналом (Employee/Member Relations) . Анализ и разрешение 

вопросов, волнующих сотрудников; повышению рабочей мотивации 

сотрудников.  

Взаимоотношения с сообществом (Community relations). Планомерная 

работа по налаживанию благоприятных отношений с сообществом. 

Взаимодействие с общественностью (Public Affairs). Деятельное участие 

в общественной жизни, а также проведение мероприятий, способствующих 

адаптации организации к общественным ожиданиям.  

 

Способы информационного взаимодействия в связях с 

общественностью 

Проектирование желаемого отклика целевых групп. Использование 

массовых стереотипов, ожиданий, фобий. Роль социальных схематизмов и 

групповых решений. Манипулятивные техники: провоцирование, давление 

общественного авторитета, «айки-до». Использование «виртуальных 

событий» и слухов. Компрометирующие данные и коммуникативные уловки, 

применяемые в информационных войнах. Этически неприемлемые и 

незаконные методы в PR-практике. Особенности организации 

взаимодействия власти и общества на разных уровнях: государства, областей, 

районов и сел. Регламентирующие документы для выстраивания 

взаимодействия.Закономерности восприятия и реагирования 

информационные воздействия. Постановка задач, определения адресатов, 

времени, цели, создание сообщения.  
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Медиа-аналитика и информационный аудит 

«Информационное здоровье» корпоративного образа. Медиа-

мониторинг и пресс-клиппинг. Принципы отбора материалов для анализа. 

Составление тематической кодировочной таблицы. Фильтрация и 

категоризация. Тематический,авторский, географический и другие основания 

группировки материалов прессы. Структура аналитической записки. Методы 

повышения достоверности интерпретации данных. Получение данных из 

различных источников, в т. ч. как открытых, так и закрытых. Базовые 

направления информационного аудита. Использование независимых 

экспертных оценок. Тренды, волны и кванты систем дл аудита. Выявление 

оценочных публикаций и сведений с целью предупреждения 

информационных рисков, составление рекомендаций по разработке или 

корректировке информационной активности. 

 

Имидж как фактор стратегического успеха фирмы 

Имидж современной корпорации: понятие, уровни, функции. 

Позиционирование образа фирмы и его технологическое воплощение. 

Понятие организационной (корпоративной) идентичности (corporate identity). 

Основные константы фирменного стиля, их функции. Базовые элементы 

корпоративной идентичности: система именований, символов, мифов, 

ритуалов Корпоративный этос как ядро организационной культуры, его 

кодификация. Ритуалы, тренинги, корпоративные мероприятия. Взаимосвязь 

корпоративной идентичности с миссией организации, природой бизнеса. 

Имидж и паблисити. 

 

Методы профилактики кризисов в отношениях с общественностью 

и проблемное управление 

Прогнозирование проблем, их горизонты. Тестирование конфликтных 

гипотез. Формирование «повестки дня».Превентивная разработка 

антикризисной коммуникативной политики организации. «Красная папка» 

антикризисного реагирования (Red Folder). Формирование команды 

специалистов-коммуникаторов в условиях кризисной ситуации. 

Структурирование, выполнение и обеспечение реализации плана 

антикризисного реагирования. Учет юридических ограничений и 

последствий. Проблема координации коммуникаций. 

 

Экономика связей с общественностью 

Основной производственный ресурс в PR – информация. Факторы 

трудоемкости и капиталоемкости в связях с общественностью. Источники 

финансирования в связях с общественностью. Смета доходов, расходов, 

затрат в  PR-деятельности. Финансовая как зона интенсивных коммуникаций 

и оборота экономической символики. Особенности окупаемости проектов. 

Тендерные и грантовые проекты. Фондоотдача в связях с общественностью. 
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Увеличение финансового капитала – возможность для интенсификации PR. 

Оценка эффективности в PR. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Возникновение и развитиеPR. 

2. Роли связей с общественностью в гражданском обществе. 

3. Развитие PR в Казахстане.  

4. Связи с общественностью и журналистика.  

5. Системы пресс-служб.  

6. Способы информационного взаимодействияPR. 

7. Создание имиджа. 

8. Внутренний и внешний PR. 

9. Методы профилактики кризисов. 

10. Многообразие видовPR. 

11. Основные практические модели связей с общественностью. 

12. Организация и ее коммуникации.  

13. Управление информационными потоками. 

14. Инструментарий для изучения общественного мнения. 

15. Медиа-аналитика.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Управление связями с общественностью корпорации. 

2. Основные правила установления и поддержания связей с 

общественностью. 

3. Пресс-конференции, их назначение и подготовка к проведению. 

4. Роль и возможности электронных средств массовой информации при 

осуществлении связей с общественностью. 

5. Источники и методы получения информации о конкурентах при 

установлении связей с общественностью. 

6. Специфика управления коммуникациями в условиях кризиса. 

7. Цели службы по связям с общественностью в выборных кампаниях. 

8. Яркая идея, воплощенная в слогане. 

9. Сравнение эффективности предвыборных действий. 

10. Типы средств массовой информации и их влияние на общественное 

мнение. 

11. Работа специалиста по PR с чиновниками. 

12. Система связей власти с общественностью. 

13. Понятие общественного мнения и его основные разновидности. 

14. Структура и функции общественного мнения. 

15. Перспективы развития практики PR. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На начальных этапах формирования рыночных отношений и рыночной 

инфраструктуры в Казахстане шло активное усвоение форм и методов 

рекламной деятельности, сложившихся в странах с развитой рыночной 

экономикой. Рынок рекламы в нашей стране стремительно развивается. 

Именно поэтому необходимо изучать и пути развития стадии и этапы 

рекламы, определить место  и роль рекламы в условиях отечественной 

экономики, изучить и творчески адаптировать к отечественным условиям 

опыт зарубежных стран в этой области, находить и выбирать каналы 

распространения рекламной информации и разрабатывать рекламные 

кампании. За рубежом реклама из источника информации превратилась в 

высокое искусство. 

Роль и назначение курса «Реклама» - это подготовка специалистов, 

владеющих знаниями и навыками по теории и практике рекламы. В данном 

курсе изложены максимальные теоретические и практические основы 

рекламного искусства. Курс «Реклама» для студентов может решать три 

основные задачи. Во-первых, познакомить студентов с важнейшими 

тенденциями развития мировой рекламы. Во-вторых, обеспечить знаниями о 

видах рекламы и типах рекламных кампаний  за рубежом и в Казахстане, 

уяснить специфику казахстанской ситуации. В-третьих, дать возможность 

студентам освоить некоторые методы и технологии рекламного искусства в 

бизнесе, политике и социальной сфере. 

 Курс «Реклама» имеет цель - обеспечить  овладение студентами 

теоретических знаний и навыков профессиональной работы в рекламе как 

искусства, науки, журналистики  и отрасли бизнеса, а также  основами 

теории коммуникации, на которые опирается деятельность рекламной 

службы; и рассмотрение конкретных примеров-кейсов; овладение 

методологическими принципами управления коммуникаций как особой 

формы анализа рекламы, а также практическими навыками рекламных 

специалистов, технологиями формирования рекламного пространства, 
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моделирования рекламных кампаний, а также навыками написания 

рекламных текстов. 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения данной дисциплины: 

- владение базовыми и практически-реализуемыми знаниями в области 

рекламы; 

- знание основных направлений работы специалистов в области рекламы; 

 - умение устанавливать и поддерживать связи со средствами массовой 

информации, рекламными агентствами, государственными и общественными 

структурами, партиями и движениями; 

 - владение маркетинговыми и социологическими методами исследования, 

изучение аудитории; 

 - умение планировать и организовывать рекламные кампании, разрабатывать 

рекламные сценарии; 

 - владение техникой проведения опросов общественного мнения; умение 

создать собственное рекламное произведение в разных каналах массовых 

коммуникаций; квалифицированно пользоваться компьютерной техникой; 

- знание основ и навыков работы в рекламных агентствах; 

- способности к инновационному развитию и разработке рекламных 

проектов, генерации новых идей в сфере рекламных и  массовых 

коммуникаций, творческому подходу к профессии. 

 Пререквизиты: «Введение в паблик рилейшнз». 

Постреквизиты: «Технологии связей с общественностью», 

«Организация PR-проектов», «Спиндокторинг». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. История развития рекламы в мире и в Казахстане 

2. Основные понятия рекламной деятельности 

3. Рекламный процесс 

4. Виды рекламы 

5. Фирменный стиль 

6. Экономические основы рекламной деятельности 

7. Целевая аудитория рекламы 

8. Реклама в периодической печати 

9. Реклама на телевидении 

10. Реклама на радио 

11. Формообразование в рекламе 

12. Организация работы рекламного агентства 

13. Рекламная служба в СМИ 

14. Политическая реклама 

15. Социальная реклама 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Курс «Реклама» имеет цель - сформировать у студентов системный 

комплекс знаний, практических умений и навыков в сфере современной 

рекламы. 

В настоящее время реклама приобретает статус общественного 

института, определяющего социальные, экономические и культурные 

парадигмы общества. Реклама уже продолжительное время находится в 

фокусе внимания ряда гуманитарных и экономических дисциплин: 

социологии, психологии, истории, экономики, маркетинга и др. 

Динамично входя в жизнь современного человека, реклама занимает 

особое место в сознании человека, перестраивает его мировоззрение, 

привлекает внимание к прагматичным сторонам бытия. Способность влиять 

на умонастроения, модели поведения, стиль жизни позволяет рассматривать 

рекламу как универсальное социокультурное явление, в том числе и как 

явление искусства. 

В процессе изучения дисциплины, студентам необходимо овладеть 

теоретическими представлениями  социально-психологических основах 

рекламы, основных средствах маркетинговых коммуникаций и их применении 

в рекламе; правовом регулировании рекламной деятельности в Казахстане; 

классификации рекламных средств, их характеристиках. Необходимо также 

изучить основы разработки рекламных текстов, организации паблик рилейшнз 

на предприятии, организации деятельности рекламных агентств.  

Задачи курса: 

-    изучение функций, видов, средств рекламы, в условиях формирования и 

развития рынка в Казахстане; 

-    определение специфики разных форм рекламы; 

-    получение необходимых объемом знаний по экономике отрасли; 

-    рассмотрение новейших видов рекламы.  

 В результате изучения курса студенты должны: 

- иметь представление о функциях, задачах, сферах применения рекламы;  

- овладеть основополагающими понятиями и категориями рекламного 

искусства; 

- иметь четкое представление о предметных сферах, институтах и 

технологиях рекламы; 

- знать характер взаимодействия рекламных  институтов со средствами 

массовой информации. 

 - сформировать внутренний этический кодекс специалиста в сфере рекламы. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

История развития рекламы в мире и в Казахстане 

Прарекламные явления. Древнейший рекламный текст – высеченная на 

камне надпись, найденная в развалинах древнейшего города Мемфиса: «Я, 
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Рино с острова Крит, по воле богов толкую сновидения». Зачатки рекламы в 

6-8 в. до н. э. 

 Изобретение книгопечатания и развитие торговли – толчок к 

формированию рекламы. Рекламные объявления в европейских городах. 

Объявления в газетах. Индустриальная революция и потребность в рекламе 

товаров. Формирование первых рекламных агентств. Реклама в эпоху СССР, 

недооценка ее в то время.  

 Появление в Казахстане первой рекламы в середине 80-х гг. ХХ в. 

Активное развитие рынка рекламы в связи с началом формирования 

рыночной экономики в начале 90-х гг. ХХ вв. Основные направления 

развития рекламы. Востребованность рекламы в обществе.  

 

Основные понятия рекламной деятельности 

Функциональная природа формообразования в рекламе. Реклама – 

информация, распространяемая на платной основе, предназначенная для 

неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать 

интерес к физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и 

способствовать реализациитоваров, идей и начинаний. 

Фирменный стиль и его элементы. Товарный знак (словесные, 

буквенные, изобразительные товарные знаки; символы, используемые в 

товарных знаках). Логотип фирмы и средства его использования, фирменные 

цвета, шрифты, форматы рекламных обращений. Носители рекламы: 

средства массовой информации, листовки, объявления, щиты, транспортные 

средства, средства связии т. д. 

Формообразующие компоненты рекламы: цвет, шрифт, иллюстрация. 

Композиционная структура рекламного обращения, ее содержательно-

формальные характеристики (масштаб, симметрия – асимметрия, контраст, 

деталь, ритм и др.). Композиционный центр рекламного текста. 

Жанры печатной, аудио- и телерекламы как устойчивые, типовые формы 

рекламного обращения к целевой аудитории. Развитие жанровой структуры 

рекламы. Взаимодействие жанров рекламы с жанрами прессы, радио, 

телевидения. 

Формообразование в рекламе как соотношение устойчивых, типовых 

жанровых признаков и небанальных, индивидуализированных творческих 

решений. 

 

Рекламный процесс 

Создание рекламной концепции. Стандартизированное описание в нем 

потребностей, возможностей и предполагаемой рекламной политики и 

практики предприятия в современных общественно-политических, 

культурных и экономических условиях. Общие параметры и определение 

предлагаемого бренда; его цель; планируемые преимущества перед 

конкурирующими брендами. 

http://www.pravoteka.ru/enc/3116.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6012.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5118.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5118.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3190.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5405.html
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 Выбор рекламных каналов. Реклама имиджа. Побуждающая реклама. 

Реклама организации. Спонсорство и меценатство.  

 Цели рекламы: создание первичного спроса, создание или поддержание 

известности марки, создание или поддержание благоприятного отношения, 

стимулирование намерения купить. 

 Качественные критерии организации рекламы: вероятность восприятия 

сообщения; срок жизни сообщения, в течение которого оно может быть 

воспринято; атмосфера восприятия сообщения: характеристики среды, в 

которой передается сообщение; контекст канала, т. е. его престиж, смежные 

сообщения и т.д.; выразительные способности канала распространения; 

степень насыщенности рекламой: общий объем рекламы, а также 

присутствие или отсутствие конкурентов. 

Количественные критерии организации рекламы: степень охвата 

целевого объекта: доля покупателей, которых можно достичь, использовав 

одно или несколько рекламных объявлении; стабильность охвата во времени 

(от недели к неделе или от сезона к сезону); возможность повторений, 

зависящая от физических свойств канала; селективность канала в терминах 

профиля потребления или стиля жизни; стоимость одного контакта, 

зависящая от тарифа и тиража. 

 

Виды рекламы 

 Существующие подходы к классификации рекламы, их базовые 

принципы.  

Прямая реклама: материалы, доставляемые по почте; 

материалы, вручаемые лично – листовки, информационные письма. 

Реклама в прессе: газетная реклама; реклама в журналах; реклама в 

отраслевых журналах; реклама в справочниках и телефонных книгах; 

реклама в фирменных бюллетенях. 

Экранная реклама: реклама в кино (продакт плейсмент); реклама на 

телевидении; реклама на слайд-проекциях и LCD-экранах. 

Наружная реклама: витрины с товарами; рекламные щиты; рекламные 

плакаты; рекламные панно (газосветное – с надписями неподвижными или 

бегущими); лайтбоксы; рекламные конструкции для размещения больших 

плакатов. 

Реклама на транспорте: рекламные сообщения на наружной 

поверхности транспортного средства; реклама внутри транспорта (в салонах 

транспортных средств); рекламные стенды и витрины в аэропортах, на 

вокзалах и т. д.  

Реклама в местах: вывески магазинов, планшеты; витрины магазинов; 

упаковка с фирменным логотипом магазина. 

Интернет-реклама: все виды размещаемой на платной основе 

информации в виртуальной Сети.  

Реклама конкретной торговой марки. Рознично-торговая реклама. 

Корпоративная реклама.Справочно-адресная реклама.Реклама с наличием 
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обратной связи. Политическая реклама. Социальная реклама. Бизнес-

реклама. 

 Новые виды рекламы.  

 

Фирменный стиль 

Фирменный стиль как метод идентификации. Функции фирменного 

стиля: узнаваемость компании среди других участников рынка и 

конкурентов; формирование положительного имиджа; помощь в поиске 

потребителя, формировании его положительного отношения к компании и 

продукции; указывает обществу на стабильность, долговременность, работы 

компании; повышает лояльность сотрудников компании, формирует новое 

мышление, несет корпоративную культуру, дух и философию. Плюсы и 

минусы фирменного стиля. Идеи для создания фирменного стиля. Стоимость 

поддержания фирменного стиля. Учет национального колорита. Стиль как 

способ закрепления потребительских предпочтений. 

 

Экономические основы рекламной деятельности 

Факторы, влияющие на стоимость рекламы. Факторы, влияющие на 

объем продаж. Концепция потребительского спроса Верма. Ключевые 

инструменты планирования и контроля эффективности рекламы. 

Измерение рекламных сообщений и их цен. Эффект одновременности 

рекламы и продаж. Влияние совокупной рекламы на совокупное 

потребление. Обзор классических и современных эмпирических 

исследований связи объема продаж и рекламы.  

Бюджет рекламы. Методы его формирования: метод предыдущего года; 

метод финансовых возможностей; метод «проценты от оборотов»; метод 

целей и задач. Финансовые потоки.  

Эффективная и неэффективная реклама. Методы контрольных тестов.  

 

Целевая аудитория рекламы 

Целевая аудитория как социальная общность, чьи реальные или 

потенциальные потребительские интересы корреспондируются (соотносятся) 

с предметом рекламы. Социальные, демографические, возрастные 

характеристики целевой аудитории. 

Специфика массовой и специализированной целевой аудитории 

рекламы. 

Учет потребительских мотивов целевой аудитории – важнейшая 

предпосылка эффективной рекламы. Витальные (биологические) и 

социальные потребности целевой аудитории в системе выработки и 

реализации маркетинговой концепции рекламы. 

Иерархия психологических мотивов поведения целевой аудитории 

(потребности в достижении, приобретении, общении, познавательная 

мотивация, потребности в защите здоровья, в безопасности, отдыхе и 

развлечении и т.д.). 



162 

 

Этапы психологического воздействия рекламы: привлечение внимания, 

поддерживание интереса, пробуждение эмоций, убеждение, принятие 

решения, действие (совершение покупки). 

Единство рациональных и эмоционально-экспрессивных средств 

воздействия рекламы на целевую аудиторию. Средства защиты от 

некорректных и манипулятивных методов влияния на целевую аудиторию. 

 

Реклама в периодической печати 

Периодическая печать в системе рекламных коммуникаций. Типы 

периодических изданий: общественно-политические, специализированные и 

корпоративные издания, имеющие право выделять на рекламу не более 

40% печатных площадей, и рекламно-информационные издания с 

нелимитированным объемом рекламы. 

Рекламное объявление как самый распространенный жанр рекламы в 

прессе. Структура рекламного объявления, его адресная направленность. 

Изобразительные элементы рекламного объявления: размер и форма, 

иллюстрации, шрифтовые и цветовые акценты, линейки и другие 

графические элементы, пробельный материал. Текстовые элементы 

рекламного объявления: заголовок, зачин, основной текст, справочные 

сведения. 

Публикации в прессе «на правах рекламы». Использование 

традиционных газетно-журнальных жанров – заметки, корреспонденции, 

интервью, репортажи, статьи и др. 

Тенденции развития рекламы в периодической печати. 

 

Реклама на телевидении 

Взаимодействие вербальных и визуальных компонентов – 

отличительная черта телевизионной рекламы. Четвертая часть эфирного 

времени – законодательные требования к объему телевизионной рекламы. 

Основные формы телевизионной рекламы: зарисовка с натуры (игровой 

сюжет), демонстрация свойств и качеств рекламируемого товара, беседа с 

рядовым потребителем, рекомендации специалиста (лидера корпоративного 

или общественного мнения). 

Использование в телерекламе различных видов мультипликации, 

графического дизайна, телевизионных спецэффектов. Синхронизация аудио- 

и видеоряда – специфика профессиональной телерекламы. 

Паралингвистические средства телерекламы (жест, мимика, тембр 

голоса, внешний вид персонажа). Реклама в контексте программного 

вещания. Функциональные и дисфункциональные эффекты монтажного 

структурирования рекламы. 

 

Реклама на радио 

Оперативность, массовый охват аудитории – свойства радиорекламы, 

привлекающие рекламодателей. 
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Аудиосредства этого вида рекламы: голос, музыка, шумы. 

Стилистическое своеобразие радиорекламы – использование 

разговорной речи (простая конструкция предложений, прямой порядок слов, 

эмоциональная окрашенность речи, отсутствие специальных терминов, 

деепричастий, отглагольных существительных, редко используемых в 

разговорной речи). 

Виды радиорекламы: объявления в дикторском исполнении, репортажи 

с места событий, беседы со специалистами, монологи от лица потребителя 

или рекламного персонажа, диалоги, мини-спектакли, песенки («джинглы»), 

слоган с музыкальной заставкой. 

Информативность радиорекламы (ответы на вопросы: что? где? когда?). 

Специфика радиорекламы – адресованный массовому и корпоративному 

потребителю товар или услуга. 

Социокультурный контекст радиорекламы. 

 

Формообразование в рекламе 

Функциональная природа формообразования в рекламе. 

Фирменный стиль и его элементы. Товарный знак (словесные, 

буквенные, изобразительные товарные знаки; символы, используемые в 

товарных знаках). Логотип фирмы и средства его использования, фирменные 

цвета, шрифты, форматы рекламных обращений. 

Формообразующие компоненты рекламы: цвет, шрифт, иллюстрация. 

Композиционная структура рекламного обращения, ее содержательно-

формальные характеристики (масштаб, симметрия–асимметрия, контраст, 

деталь, ритм и др.). Композиционный центр рекламного текста. 

Жанры печатной, аудио- и телерекламы как устойчивые, типовые формы 

рекламного обращения к целевой аудитории. Развитие жанровой структуры 

рекламы. Взаимодействие жанров рекламы с жанрами прессы, радио, 

телевидения. 

Формообразование в рекламе как соотношение устойчивых, типовых 

жанровых признаков и небанальных, индивидуализированных творческих 

решений. 

 

Организация работы рекламного агентства 

Функции рекламного агентства. 

Типы рекламных агентств: полного цикла, A La Carte, штатные, 

медиабаинговые, независимые творческие студии, мегаагентства. 

Типовая структура агентства полного цикла: отдел исследований, 

креативный (творческий) отдел, медиаотдел, производственный отдел, 

административно-производственный отдел, отдел по работе с клиентами. 

Специфика их деятельности и методы координации функциональных 

программ. Классификация услуг, предлагаемых агентством. 

Производственно-творческая специализация работников рекламного 

агентства: копирайтер, арт-директор, аналитик-исследователь, продюсер, 
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менеджер, медиапланер, медиабайер, руководитель проекта, креативный 

директор, помощник менеджера. 

Рекламный менеджмент, его основные характеристики и тенденции 

развития. 

Рекламное агентство в системе отношений с рекламодателем и 

потребителем. Особенности деятельности рекламного агентства в регионах. 

 

Рекламная служба в СМИ 

Рекламные службы в прессе, на радио и телевидении: специфика, 

принципы организации, функциональные программы. 

Взаимосвязь рекламной службы с другими службами издания: служба 

маркетинга издания – рекламная служба редакции – финансовая служба – 

служба распространения – типография. 

Типовая структура рекламной службы в СМИ: директор по рекламе, 

менеджер информации, служба продаж, служба размещения, отделы 

оформления, рекламных проектов, рекламной поддержки, исследований, 

группа приема рекламных материалов. 

Координация работы с другими структурами издания (совместное 

планирование рекламных полос, сопряжение рекламы в общей моделью 

издания, размещение рекламы вне издания). 

Взаимодействие рекламной службы с другими отделами редакции – 

предпосылка эффективной деятельности издания. 

 

Политическая реклама 

Коммуникативная сущность политической рекламы, ее функции в 

общественно-политической жизни. 

Цель политической рекламы – побуждение к активному участию в 

политическом процессе, в выборах и иных политических кампаниях. 

Предмет политической рекламы: кандидат, партия, программа, а также 

конкретная политическая акция. 

Субъект политической рекламы: политическая организация, 

политический лидер, финансово-промышленная корпорация, орган 

государственной или муниципальной власти, гражданские ассоциации, 

профсоюзы и т.д. 

Имидж политика (политической организации) – коммуникативная 

компонента политической рекламы. 

Жанры политической рекламы в СМИ: на телевидении (политическое 

выступление, теледебаты, спот, видеоклип, видеофильм, политическое шоу); 

в прессе (политическое объявление, рекламная фотография, воззвание, 

обращение, манифест и т.д.); на радио (объявление, репортаж, монолог, 

беседа). 

Контактные формы политической рекламы – тип рекламных обращений, 

достигающих аудитории, минуя фильтры СМИ (объявления, листовки, 

плакаты, афиши, буклеты, брошюры, почтовые открытки и письма). 
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Специфика политической рекламы в политическом процессе 

современного Казахстана. 

 

Социальная реклама 

Социальная реклама как модификация рекламы, ее функциональные и 

предметные особенности. 

Основы классификации социальной рекламы. Взаимодействие с 

коммерческой и политической рекламой. Институциональные и 

неинституциональные субъекты социальной рекламы. 

Специфика целевой аудитории социальной рекламы, продуцирующей  и 

распространяющей духовные, нравственные, социальные ценности. 

Социальная реклама как способ саморегуляции жизни общества и 

государства. 

Обусловленность средств социальной рекламы ее целью и предметом, 

внекоммерческой мотивацией целевой аудитории. Особенности выбора тем 

рекламных обращений и стиля общения с целевой аудиторией. 

Формирование рынка социальной рекламы. Заказчики, производители и 

распространители  социальной рекламы. 

Место социальной рекламы в системе массовых коммуникаций и 

перспективы ее развития как одной из форм массовых коммуникаций. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Реклама и общество. 

2. Развитие рекламы в Казахстане. 

3. Цели и общие требования к рекламе.  

4. Процесс рекламной деятельности: основные этапы. 

5. Язык рекламы.  

6. Планирование рекламной кампании.  

7. Форма и содержание рекламы. 

8. Особенности рекламы в печати.  

9. Особенности рекламы на телевидении. 

10. Особенности рекламы на радио.  

11. Особенности рекламы в интернете.  

12. Организация работы рекламного агентства.  

13. Креативная реклама. 

14. Политическая реклама.  

15. Оценка эффективности. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз. – СПб., 2012. 
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2. Джон Р. Росситер, Ларри Перси. Рекламаипродвижениетоваров = 

Advertizingcommunications&promotionmanagement— СПб.: Питер, 2012. - 

656 с.  

3. Джим Эйтчисон. Разящая реклама. Как создать самую лучшую в мире 

печатную рекламу брендов в XXI веке- Cutting Edge Advertising: How to 

Create the World’s Best Print for Brands in the 21-st Century -М.:Вильямс, 

2013. -512 с. 

4. Гэри Дал. Реклама для «чайников» = Advertising For Dummies -

 М.: Диалектика, 2012. -288 с.  

5. Джон Филип Джоунс. Рекламный бизнес: деятельность рекламных 

агентств, создание рекламы, медиа-планирование, интегрированные 

коммуникации = The Advertising Business: Operations, Creativity, Media 

Planning, Integrated Communications — М.: Вильямс, 2014. -784 с.   

6. Бодрийар Ж. Система вещей — М., 2012. -С. 135-163. 

7. К.Хопкинс. Моя жизнь в рекламе. - М., 2015.  

8. Д.Траут. "Большие проблемы больших брэндов". - М., 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Гуревич П. С. Психология рекламы. - М., 2015.  

2. Ковриженко М. Креатив в рекламе. - СПб., 2014. 

3. Кутлалиев А. Эффективность  рекламы. - М., 2015.  

4. Мудров А. Н. Основы рекламы. - М., 2015. 

5. Музыкат В.Л. Рекламное дело. Ч. 1, 2. - М., 2008.  

6. Николаева Т.А. Креативная реклама. - М., 2011. 

7. Панкратов Ф. Основы рекламы. - М., 2012. 

8. Ромат В. Е. Реклама. - М., 2014. 

9. Цвик В. Л. Реклама как вид журналистики. - М., 2011. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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OPRP2208 ОРГАНИЗАЦИЯ PR-ПРОЕКТОВ 

 

объем 3 кредита 

 

Автор: 

кандидат филологических наук,доцент Рожков А. В. 

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук,  

профессор КазНУ им. аль-Фараби Ш. И. Нургожина 

доктор филологических наук, профессор КазУМОиМЯ  

им. Абылай хана Т.В. Шевякова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Организация PR-проектов» – базовая дисциплина по 

специальности 5В051400 - «Связь с общественностью» бакалавриата, 

знакомящая студентов с крупнейшим направлением профессиональной 

сферы –  реализацией проектной деятельности. Учебная программа нацелена 

на формирование и развитие у студентов представлений о специфике PR-

деятельности,  связанной с умением осмысливать и анализировать процессы 

взаимодействия организации с ее целевой аудиторией, находить проблемы и 

возможности, разрабатывать тактику и стратегию PR-проекта исходя из его 

масштаба, организовывать сообщения для целевой аудитории и мероприятия, 

необходимые для достижения поставленных целей. Кроме того, целью 

предлагаемого курса является формирование практических умений и 

навыков по организации профессиональной коммуникационной 

деятельности. Важно показать, что в современных условиях реализация 

проекта требует наличия ресурсов, несет определенные риски, поэтому на 

этапе планирования требует тщательной проработки, вплоть до создания 

нескольких вариантов решения.  

В данном учебном курсе изучаются составляющие PR-проекта, 

механизмы его управлением, стратегии, планирование, использование PR-

брифа, составление бюджета, виды аудиторий и работа с ними в рамках 

проектной деятельности, оценка казахстанского опыта.  

Компетенции:  

- знать основные качественные признаки PR-проекта, его видовые 

формы, принципы использования баз данных, работу с различными видами 

СМИ, функциональные обязанности специалиста по связям с 

общественностью; 

- уметь планировать и реализовывать PR-проекты, учитывать риски для 

них, привлекать и грамотно распоряжаться финансами, составлять 

нормативные документы, презентации, творчески применять казахстанский 

опыт; 
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- владеть навыками изучения различных групп, работы с целевыми 

аудитории в рамках привлечения внимания к проекту, создания стратегии и 

выработки тактики PR-проекта, установление временных рамок проекта с 

ориентацией на результат, методологией коррекции недостатков.  

В результате освоения данного курса студенты будут ориентироваться 

в профессиональной проектной деятельности, реализовывать проекты под 

руководством, вести сопровождение локальных проектов, стремится к 

освоению инновационных форм проектирования.  

Пререквизиты:PRT 1203 PR-технологии. 

Постреквизиты:Imid 3301 Имиджелогия, SAPR 3302 Ситуационный 

анализ в PR, SPK3209 Система политической коммуникации, YaSMK 3210 

Язык и стиль массовых коммуникаций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Типология PR-проекта 

2 Механизмы управления проектом 

3 Организация проектов в области профессиональной деятельности 

4 Функции специалиста по работе с клиентами 

5 Понятие информационного поля 

6 Порядок организации и распределения основных информационных 

потоков 

7 Базы данных, их источники и способы формирования 

8 Особенности проведения информационных кампаний в регионах 

9 Использование PR-брифа  

10 Медиа-аспект стратегии 

11 PR-стратегии в проекте 

12 Структура планирования PR-проекта 

13 Аналитический сегмент 

14 Бюджетирование 

15 Реализация и оценка PR-проекта 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель дисциплины –формирование устудентовсистемы знаний и 

навыков в области профессионального проектирования для создания плана и 

практической реализации данной формы PR-активности.  

Задачи дисциплины:  

- дать основные представления  об этапах организации PR-кампании; 

- рассмотреть элементы каждого этапа, показать его особенности и 

место в общей стратегии PR-проекта; 
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- формировать научно-исследовательскую компетенцию студентов, 

заключающуюся во владении методами анализа целевой аудитории, 

ситуации, организации и т.п.; 

- помочь студентам овладеть практическими навыками в созданииPR-

проектов. 

Данная дисциплина несет практический потенциал, позволяет уже во 

время учебы в вузе, применяя имеющиеся знания и навыки, реализовывать 

собственные проекты под руководство. Проект – это уникальная 

деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на 

достижение определенного  заранее результата, при заданных ограничениях 

по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому 

уровню риска. Основные признаки проекта. Главными признаками любого 

проекта являютсяактивные мероприятия, которые нужно произвести для 

получения результата. Для достижения положительного результата важно 

точно их спланировать и реализовывать в точном соответствие с 

профессиональными технологиями.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Типология PR-проекта 

Качественные признаки PR-проекта. PR-проект как мероприятие, 

кампания или программа в области коммуникаций. PR-проект как 

многократное использование различных инструментов связей с 

общественностью. PR-проект какуслуга по решению проблемы средствами 

коммуникации при заданных ограничениях по времени, денежным средствам 

и ресурсам, основывающаяся на применении универсальных процедур 

Доминирующий метод в проекте.Определение цели и задач проекта, 

исследовательская часть и планирование. Установление измеряемых 

факторов, на которых будет базироваться результат. Проекты, реализуемые 

Казахстанским пресс-клубом, НАСО и клубом PR-шы. 

 

Механизмы управления проектом 

Основы проектного управления. Система RACE и этапы PR-проектов. 

Технология прохождения PR-проекта. Установление временных рамок 

проекта с ориентацией на результат. Оценка проделанной работы на предмет 

ее соответствия установленным требованиям. Эффект естественных 

информационных воздействий. 

Ситуации обращения фирм в агентства. Наиболее распространенные 

причины неудач PR-проектов. Реагирование на складываюущуюся 

ситуацию.PR-аудит с целью улучшения и устранения недостатков. Опыт 

казахстанских агентств.  
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Организация проектов в области профессиональной деятельности 

Проектный и ресурсный подходы. Традиционные этапы PR-

деятельности. Экспертно-аналитическое обеспечение PR-деятельности: 

начальный этап и сквозное проектное сопровождение.Прикладные цели 

исследовательского этапа. Технологии сбора данных: методология и техники 

количественных и качественных исследований, методы статистических 

обследований, тестирование. Анализ и обработка данных. Подготовка 

отчетной документации. Экспертиза и оценка данных. Использование 

результатов исследовательского этапа в PR-проекте. Крупные проекты в 

области профессиональной деятельности в Казахстане.  

 

Функции специалиста по работе с клиентами 

Ключевые должности: специалист по работе с клиентами,  BTL-

специалист, аккаунт-менеджер, SMM-специалист. Круг должностных 

обязанностей. 

Анализ аудитории потенциальных клиентов, выявление потребностей 

клиентов, их уровень и направленность.Создание методики поиска клиентов, 

планирование работы с клиентами, составление схемы обращений к 

клиентам.Поиск клиентов различными способами (путем размещения 

рекламы, участия в выставках, ярмарках, презентациях, направления 

предложений по средствам коммуникаций, электронной почтой, 

факсимильными сообщениями, пр.). Прогноз деловойнадежности 

потенциальных клиентов, их финансовой и материальной обеспеченности. 

Соблюдение интересов клиентов при выполнении условий договоров 

подразделениями предприятия. Обратнаясвязь с клиентами.Банк данных о 

клиентах (клиентская база). Анализ политики конкурентов во 

взаимоотношениях с клиентами. 

 

Понятие информационного поля 

Информационное поле и информационная норма в СМИ. 

Институционилизированный (запрет на разглашение государственных тайн) 

или конвенциональный (следование этическим нормам) характер 

ограничений. Пятикомпонентная схема массовой коммуникации, 

предложенная Г. Ласуэллом. Идеологизированная информационная норма.  

«Белая», «серая» и «черная» пропаганда. Информационное поле 

коммуникационного дискурса. Идеологический индетерминизм (отсутствие 

зависимости от государственной идеологии), тематическая открытость, 

свобода поиска и распространения информации с ориентацией на 

информационные потребности и интересы потенциального читателя. 

Характеристика информационного поля Казахстана.  

 

 

 



171 

 

Порядок организации и распределения основных информационных 

потоков 

Постановка целей и задач, общая концепция кампании, определение 

ключевых проблем и профилей целевых аудиторий. Специфика построения 

взаимоотношений со СМИ. Понятие ALT-группы.Стратегия PR-кампании, ее 

представление заказчику. Медиапланирование как фактор эффективности 

кампании. Тактика координации информационных процессов. 

Использование стандартных пресс-релизов, предоставление эксклюзивной 

информации. Планирование антикризисных проектов с учетом 

взаимодействия с медиа. 

  

Виды информирования, понятие ключевой и целевой аудитории 

Виды информирования – индивидуальное, групповое, массовое. 

Количество, содержания и ценность информации для конкретного проекта. 

Использование констатирующей и побудительной информации. 

Аудитория внутренняя и аудитория внешняя. Формирование и 

привлечение из различных групп общественности аудиторий. Виды и 

категории целевых аудиторий. Информационная перегрузка целевых 

аудиторий. Типология целевых аудиторий. Психологическая экспертиза 

целевых аудиторий PR. Определение понятия лидеры общественного мнения 

и группы интересов. Методы изучения целевых аудиторий. Защита 

информционного поля Казахстана. Международное сотрудичество.  

 

Базы данных, их источники и способы формирования 

Структура действий по сбору информации: цели – потребности – 

информационные базы. Цели: стартегические, тактические, оперативные. 

Информация для стратегических и тактических решений. Базы данныхдля 

решения оперативнх вопросов. Группы баз данных: конкуренты; ресурсы; 

рынок; законодательство; общество. Использование собственного банка 

данных. Способы формирования баз данных. Применение современных 

компьютерных программ. Выборки по необходимым для проекта критериям. 

Актуализация баз данных.  

 

Особенности проведения информационных кампаний в регионах 

Специфика организации проектов на локальном уровне. Одноразовое и 

многоразвое воздействие. Неоднозначность восприятия проектного 

воздействия. Традииционные формы. Рассылка пресс-релизов и новостей. 

Анонсирование мероприятий. Подготовка публикаций, программ и передач 

(информационные, аналитические, имиджевые интервью). Проведение 

специальных акций: конкурсов, викторин, розыгрышей, промо-акций и др. 

Размещение контекстной и баннерной рекламы. Директ-маркетинг: работа со 

службами рассылок и подписчиками, электронные новостные рассылки. 

Проведение онлайн-конференций. Проекты, реализуемые акмиматами и 

общественными организациями в областях Казахстана.  
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Использование PR-брифа  

PR-бриф, его структура и модификации. Бриф – гарант договорных 

отношений. Общая концепция кампании, определение ключевых проблем и 

профилей целевых аудиторий. Общая информация о клиенте и PR-объекте. 

Образ марки, товара, услуги, имидж персоны. Оценка потребительских 

качеств. Необходимые элементы PR-кампании. Учет воздействия 

конкурентов. Зависимость качества PR-брифа и успешности PR-проекта. 

 

Медиа-аспект стратегии 
Медиа-карта, ее продуктивное использование. Виды данных и 

показатели, используемые в медиа-планировании. Медиа-обсчет, его 

основные параметры. Требования, предъявляемые к медиа-плану, и способы 

его оптимизации.Тактика координации информационных процессов. 

Коммуникативные приемы и современные информационные технологии. 

Оперативный контроль коммуникаций в PR-проектах. Методика определения 

промежуточных и результирующих итогов кампании. 

 

PR-стратегии в проекте 

Отражение в PR-стратегиисути будущего проекта. Эталонные и 

базисные стратегии. Компоненты PR-стратегии. Виды анализа, применяемые 

в организации PR-проектов. Взаимодействие с целевыми аудиториями. 

Наблюдение. Виды интервью. Анкетирование. Работа с документами. 

Неформализованный анализ документов. Контент-анализ. Творческий аспект 

стратегии. Разработка содержательной и эстетической части текста. 

Ожидаемый резонанс, способы прогнозирования вариантов реагирования 

целевых групп. Важность публичной деятельности.  

 

Структура планирования PR-проекта 
Виды планирования PR-кампании. Элементы плана. Этапы 

планирования PR-кампании. Стратегическое и тактическое планирование. 

Особенности тактического планирования. Процедуры тактического 

планирования (медиапланирование, финансовое  планирование, 

планирование работы с целевыми группами, календарное планирование). 

Оценка стереотипов и установок общественного мнения. Выявление 

преимуществ. Оценка ситуаций, формирующих негативные установки. 

Сегментирование рынка. Соотнесение реальных показателей с показателями 

конкурентов. Ориентация на максимальный общественный резонанс.  

 

Аналитический сегмент 

Мониторинг состояния информационной среды. Пресс-клиппинг. 

Комментирование и интерпретация корпоративной политики. Современные 

методики системного анализа и организация рабочего места эксперта. Роль 

специалиста по связям со СМИ. Участие в профессиональных объединениях 
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журналистов. Оценка образа, имиджа, репутации. Анализ влияния на 

предпочтения. Использование мирового опыта.  

 

Бюджетирование 

Бюджет PR-проекта и его элементы. Оплата труда. Материальное 

обеспечение. Пропорции финансирования проекта. Резервный фонд. 

Вертикальное и горизонтальное бюджетирование. Поиск ресурсов. 

Оптимальные расходы.  

 

Реализация и оценка PR-проекта 

Организация коммуникаций.  Стандартные коммуникативные 

технологии. Последовательность и формы сообщений. Акции. Место. 

Оповещение. Презентация. Персонал. Действия после презентации.  

Направленная оценка результатов PR-деятельности (качественный и 

количественный аспекты). Оценка эффективности PR-проекта.  Три 

ожидаемых эффекта. Планирование оценки эффективности. Методы оценки 

эффективности. Коррекция действий.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Место PR-проекта в профессиональной деятельности.  

2. PR-стратегия как комплексное, спланированное PR-мероприятие. 

3. Структура плана проекта по связям с общественностью. 

4. Исследования как важный фактор точности оценки результатов проекта по 

связям с общественностью. 

5. Проблема оценки эффективности кампании по связям с общественностью. 

6. Модели стратегического управления вPR. 

7. Виды и практика применения баз данных. 

8. Особенности реализации этаповPR-проекта. 

9. Составление PR-брифа. 

10. Модель коммуникации с целевой аудиторией. 

11. Коммуникативные приемы и современные информационные технологии 

в PR-проектах. 

12. Стратегия кампании, ее представление заказчику. 

13. Управление проектами в области профессиональной деятельности. 

14. Финансовое обеспечение проектов. 

15. Промежуточные и результирующие итоги проекта.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Система понятий «PR-кампания», «PR-проект», «PR-деятельность». 

2. Характеристики PR-проектов. 

3. Реализация PR-проектов в Алматы и в Астане. 
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4. Региональные PR-проекты в Казахстане.  

5. Аналитический этап PR-проекта.. 

6. Оценка «базисного субъекта»PR. 

7. Исследования в PR-проектах. 

8. Методы анализа, применяемые в PR-кампаниях. 

9. Фокус-группы. 

10. Анализ документов, существующие разновидности. 

11. Выявление эффективности PR-проекта. 

12. Виды планирования, используемые в PR-кампаниях. 

13. Принципы проведения PR-проекта (четыре «P» и «F»). 

14. Коммуникакативные формы в проектировании. 

15. Функции специалиста по работе с клиентами.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Альжанова А.Б. Связи с общественностью. - А., 2011.  

2. Барежев В.А., Малькевич А.А. Организация и проведения PR-компаний. - 

СПб., 2010. 

3.Гринберг Т.Э. Связи с общественностью. Теория, практика, 

коммуникационные стратегии. - М., 2013. 

4. Маслова В.И. Связи с общественностью в управлении персоналом. - М., 

2012. 

5. Чумиков А. Н. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов. - М., 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Быков И.А. Организация и проведение кампаний по связям с 

общественностью. - СПб., 2003.  

2. Варакута С.А. Связи с общественностью. - М., 2014. 

3. Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии. - М., 2009. 

4. Ноздренко А.А., Карлова О.А., Пантелеева И.А., Карлов И.А. Теория и 

практика креативной деятельности. - Красноярск, 2012. 

5. Папкова О.В. Связи с общественностью. - М., 2010. 

6. Умаров М. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила. - М., 

2016. 

7. Уотсон Т., Нобл П. Методы оценки деятельности PR-подразделения 

компании. Лучшее руководство по планированию, исследованиям и оценке 

связей с общественностью. - М., 2009. 

8. Фролов С.С. Связи с общественностью в работе фирмы. - М., 2014. 

9. Чумиков А. Н. Коммуникационные кампании. - М., 2014. 

10. httр://press-servise.ru.    
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Автор: 

кандидат филологических наук, и.о.доцента Негизбаева М.О. 

 

Рецензенты: 
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кандидат философских наук, доцент университета Нархоз 

Э.К.Саудабекова  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Имиджеология» - дисциплина по специальности5В051400 «Связи с 

общественностью». В дисциплину входят следующие вопросы:  

 Имидж в структуре коммуникативного пространства. Современные   

коммуникационные технологии, используемые в создании          имиджа. 

Типы имиджей. Имидж в рекламе, политике, бизнесе,     личностный и 

профессиональный и в других областях человеческой деятельности. 

 Имидж как научное понятие. Имидж – технология успеха. Теоретические 

аспекты самопрезентации. Общая модель имиджевой коммуникации. 

 Имидж-стратегия. Варианты построения имиджа. Имидж государственной 

и политической власти. Имидж корпорации. Управленческая 

имиджеология. Имидж в избирательных кампаниях.  

 Инструментарий имиджелогии. Виды информации и каналы ее 

распространения, существенные для построения имиджа.  

 Компоненты фирменного стиля. Методы создания корпоративных PR-

обращений. Средства паблик рилейшнз в методиках формирования 

различных типов имиджа. 

 Разработка индивидуального стиля. Оценка личного имиджа. 

Психологические особенности визуальной коммуникации. Понятие 

«дресс-код». Искусство нейминга. Универсальное значение имиджелогии.   

Цель курса: дать представления о принципах формирования имиджа в 

структуре коммуникативного пространства. Задачи: рассмотрение путей 

создания имиджа в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 

инструментов его создания, процедур коррекции. Изучаются: характеристики 

имиджа, феномен «негативного» имиджа, инструменты, формы коррекции, 

распространения имиджевых черт на большие общности. 

 Задачи курса: 

 - дать представления об имиджелогии в Казахстане и в мире 

 - изучить методы и инструментарий имиджелогии; 

 - научить языку имиджа; 
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 - показать важнейшие теоретико-методологические составляющие 

имиджелогии; 

 - сформировать у студентов навыки в создании имиджа. 

В результате изучения студенты получат:                                                           

 - знание типообразующих факторов создания имиджа 

 - уметения конструировать имидж для представителей различных сфер 

 - способность корректировать имидж.  

Компетенции: быть компетентным в представлении об имиджелогии в 

Казахстане и в мире, в изучении методов и инструментарий имиджелогии, в 

изучении языку имиджа, в важнейших теоретико-методологические 

составляющиеимиджелогии. 

Пререквизиты: «Введение в «Связи с общественностью»,  «Менеджмент и 

маркетинг современных коммуникаций».  

Постреквизиты: «Система политической коммуникации», «Изучение 

общественного мнения», «КризисныйPR». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела 

16.  Имидж в структуре мира 

17.  Теоретическая имиджелогия 

18.  Инструментарий имиджелогии 

19.  Политический имидж 

20.  Имидж в политике 

21.  Имидж в избирательных кампаниях 

22.  Имидж страны 

23.  Имидж Казахстана 

24.  Репутация. Современный брендинг 

25.  Имидж фирмы 

26.  Формирование личного имиджа 

27.  Технология формирования личного имиджа 

28.  Психология имиджа 

29.  Инновационные методики современности 

30.  Профессия – имиджмейкер 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение 

 

Имиджеология – это комплексная практическая дисциплина, 

использующая отдельные результаты ряда наук, в том числе социальной 

психологии, культурологи и др., целью которой является создание 

методологического и методического оснащения для профессиональной 

деятельности по созданию и преобразованию имиджа. 
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Профессиональная деятельность по созданию имиджа, обладающего 

заданными свойствами, а также преобразованию существующего имиджа по 

достижению поставленных целей называется имиджмейкингом. 

Лицо, профессионально занимающееся созданием и преобразованием 

имиджа, называется имиджмейкером. 

Имидж – это символический образ субъекта, создаваемый в процессе 

субъект-субъектного взаимодействия. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Имидж в структуре мира 

Имидж-репутация. Имидж политика.  Имидж товара. Имидж фирмы. 

Имидж в структуре коммуникативного пространства. Современные   

коммуникационные технологии, используемые в создании имиджа. Типы 

имиджей. Имидж в рекламе, политике, бизнесе, личностный и 

профессиональный и в других областях человеческой деятельности. 

 

Теоретическая имиджелогия 

Имидж как научное понятие. Имидж – технология успеха. 

Теоретические аспекты самопрезентации. Общая модель имиджевой 

коммуникации. Управление имиджем. Психология толпы. Имидж 

неформальных движений. Имиджи переходного периода.  Переход от 

имиджа к мифу. Процессы столкновения мифов. Стратгеия управления 

корпоративной информацией на сонове совеременных коммуникативных 

технологий. Имиджелогия как теория естественных иерархий. 

 

Инструментарий имиджелогии 

Позиционирование. Манипулирование. Мифологизация. 

Эмоционализация. Формат. Вербализация. Детализация. Акцентирование 

информации. Архаизация. Замена целей. Подача противоречивых сигналов. 

Дистанциирование. Метафоризация. Визуализация. Опрос общественного 

мнения. Нейролингвистьическоге программирование. Внедрение моделей 

восприятия. Контекстное введение знаков. 

 

Политический имидж 

Политический имидж. Пути построения политического имиджа. 

Политический лидер в условиях кризиса. Политическое лидерство: функции 

и ресурсы. Социальная база и имидж политического лидера. «Жизненный 

цикл» политического лидера. Формирование имиджа политического лидера. 

Имидж лидера в политической рекламе. Имидж политика через призму в 

СМИ. Манипуляции в политике. Актерство в политике. Публичный образ 

политика: современные приемы его создания. Особенности формирования 

имиджа «звезды». 
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Имидж в политике 

Политическая коммуникация. Гендерные имиджевые различия. Имиджи 

политических противников. Имиджи политических партий. Политический 

PR: символы. Психология символического в контексте изучения 

политических партий.  Политическая мифология. Имиджи ХХ и ХХI веков. 

 

Имидж в избирательных кампаниях 

Пути построения имиджа. Визуальное измерение имиджа. Контекстное 

измерение имиджа. Законы сочетания имиджей.Национальные особенности 

казахстанских избирателей. Техники манипуляции: распознавание и 

противодействие.  Типичные стратегии манипулирования. Техники 

элегантной защиты. Аргументационные ловушки и ложные аргументы. 

 

Имидж страны 

 Бренды и имиджи государств. Теория вопроса. Желаемое и 

действительное. Страновой брендинг и ребрендинг. 

Конкурентсноспособность. Стратегии и коммуникации.  О национальной 

идее. Практика брендинга разных стран. Традиционность и нестандартность. 

Япония. Сингапур. Индия. Китай. Россия. Опыт других стран. Американский 

синдром.  Специфика рекламы и PRстранового имиджа.  

 

Имидж Казахстана 

Казахстанские реалии. Действительность и ассоциации. Реальные 

представители страны.Товары и услуги. Проблемы капитализации. Борьба за 

лояльность. Потенциал. Политические факторы. Экономические Факторы. 

Промышленность и сельское хозяйство. Инвестиции и туризм в Казахстане. 

Экскурс в прошлое. Внешние и внутренние стороны современного 

казахстанского общества. Имидж казахстанца. Эмпирические исследования 

представлений о символике ведущих политических партий.  Бренд имиджа 

Казахстана. Создание сильного бренда Казахстана. Каналы информирования. 

Бренды городов и регионов. Отрасли и производства. Отраслевые имиджи. 

Бренд-имидж предприятия. Корпоративные коммуникации. Корпоративные 

стратегии. Механизмы формирования позитивного образа Казахстана в 

странах постсоветского пространства. 

 

Репутация. Современный брендинг 

Пора ребрендинга. Значение инноваций. Социальная ответственность. 

Государство и корпоративные интересы. Новые подходы. Особая роль связей 

с общественностью. Значение и возможности директ-маркетинга. Изменение 

стереотипов. Стимулирование действий. Важность унификации. 

 

Имидж фирмы 

Философия и имидж фирмы. Планирование, формирование, 

продвижение. Мастер-план по созданию имиджа фирмы. Фундамент имиджа. 
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Внешний имидж кампании. Внутренний имидж кампании. Эмоциональные 

связи. Сохранение имиджа. Образ жизни и привлекательности. Формируем 

личный имидж. Сохраняем равновесие личного и корпоративного. 

Суверенитет и легитимность, индивидуальность и имидж. Результат. 

Инструменты оценки. Направления и тенденции. Работа с общественностью. 

Содержание коммуникации: работа с корпоративными сообщениями. Работа 

со средствами коммуникации. Технические, стратегические, политические 

потребности кампании. Роль образования. Повышение профессионального 

уровня. Появление стандартов профессиональной деятельности. Способность 

работать в сети. Сотрудничество с другими. Преданность духу.  

 

Формирование личного имиджа 

Мотивация. Общая и специфическая мотивация. Пути к личному успеху. 

Ваша жизненная программа. Мотивирующие цели. Виды 

имиджформирующей информации. Подсознание. Мнение. Принципы 

технологии формирования имиджа. Стереотипы. Осознанное формирование 

Вашего имиджа. Имидж личностный. Имидж профессиональный.  

 

Технология формирования личного имиджа 

Средовой имидж. Культура, ориентированная на цель. Этика деловых 

отношений.  Этикет руководителя на работе и в быту. Внешность. Разработка 

индивидуального стиля. Оценка личного имиджа. Овеществление имиджа. 

Костюмы деловых людей. Понятие «дресс-код». Вербальный имидж. 

Культура телефонных разговоров. Стиль переговоров. Торжественные даты. 

Международный протокол. Паравербальная информация. Кинетический 

имидж. Имиджформирующая функция психологического пространства.  

 

Психология имиджа 

Социально-психологическая природа имиджа. Индивидуальный имидж. 

Особенности индивидуального имиджа. Имидж, ориентированный на 

самоощущение. Имидж, ориентированный на восприятие. Групповой, 

корпоративный и предметный имидж. 

 

Инновационные методики современности 

Большая и малая креативность.  Дивергентное и латеральное мышление. 

Творческая личность. Техники креативности. «Мозговой штурм». Техника 

модерации. Составление ментальных карт. Бисоциация. Синектика. 

Мыслительные стулья и мыслительные колпаки. Контрольная таблица 

Осборна. Анализ слов-раздражителей, техника случайных входящих 

сигналов. Ментальная провокация. Морфологический ящик и другие 

матрицы. Концептульаный веер, прогрессирующее абстрагирование. 
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Профессия – имиджмейкер 

Роль имиджа вчера и сегодня. Позиционирование как основная 

стратегия построения имиджа. Имидж в структуре коммуникативного 

пространства. Имидж лидера. Символизация политики. Имидж власти и 

предвыборные технологии. Особенности коммуникативного воздействия. 

Языки воздействия. Мифы – профессия имиджмейкера. Психологические 

войны. Из мифа в сегодняшний день. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Имидж в структуре мира 

2. Имидж как научное понятие. 

3. Инструментарий имиджелогии 

4. Пути построения политического имиджа. 

5. Имиджи политических партий. 

6. Имидж в избирательных кампаниях 

7. Бренды и имиджи государств 

8. Имидж Казахстана 

9. Современный брендинг 

10. Философия и имидж фирмы. 

11. Имидж личностный. Имидж профессиональный. 

12. Технология формирования личного имиджа 

13. Психология имиджа 

14. Инновационные  методики современности 

15. Профессия – имиджмейкер 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Василенко С. Эффектная и эффективная презентация. – М. Дашков и К., 

2009. – 136 с.  

2. Гнетнев А., Филь М. Современная пресс-служба. – Ростов/н/Д.: 2014. – 

414 с. 

3. Лысикова О., Лысикова Н. Имиджелогия и паблик рилейшнз в 

социокультурной сфере. – М.: Флинта. – 2006. – 168 с. 

4. Нельке М. Техники креативности. - М.: Омега-Л. –  2006. – 144 с. 

5. Нирмайер Р., Зайфферт  М. Мотивация. – М.: Омега-Л. –  2006. – 124 с. 

6. Панасюк А. Имидж. Энциклопедический словарь. – М.: РИПОЛ классик. 

– 2007. – 768 с. 

7. Рожков И., Кисмерешкин В. Бренды и имиджи. Страна, регион, город. 

Отрасль, предприятие, товары, услуги. – М., 2006. – 256 с. 
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Дополнительная: 

1. Беспалов С., Власов А. и др. Механизмы формирования позитивного 

образа России в странах постсоветского пространства. – М.: ИАЦ, 2007. 

– 132 с. 

2. Как противодействовать провокациям тележурналистов. – Б.: Де-По, 

2008. – 137 с. 

3. Кваша Г. Имидж по знаку зодиака. – М.: Центрполиграф. – 2005. – 397 с. 

4. Нирмайер Р., Зайфферт  М. Мотивация. – М.: Омега-Л. –  2006. – 124 с. 

5. Паркинсон С., Рустомджи М. Искусство управления. – М.: Гранд, 2009. 

– 272 с.  

6. PR и СМИ в Казахстане. Часть 3. Под ред. Л. Ахметовой. – Алматы: 

Нур. – 2015. – 160 с. 

7. Рожков И., Кисмерешкин В. Имидж России. Ресурсы. Опыт. 

Приоритеты. - М.: РИПОЛ классик. – 2008. – 368 с. 

8. Фарсон Р. Менеджмент абсурда. Аспекты лидерства, которые часто 

остаются незамеченными. – София. – 2014.- 191 с. 

9. Фарсон Р. Парадоксы лидерства. Выигрывает тот, кто больше делает 

ошибок. – София. – 2006.- 160 с. 

10.  Эндмюллер А., Вильгельм Т. Техники манипуляции. Распознавание и 
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SAPR 3302  СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В PR 

 

объем 2кредита 

 

Автор: 

кандидат филологических наук, доцент Тлепбергенова А.А. 

 

Рецензенты: 

доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби 

С. Х. Барлыбаева 
кандидат филологических наук, доцент Университета иностранных 

языков и деловой карьеры Омарова Г. Е. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Ситуационный анализ в PR» – дисциплина нового образовательного 

стандарта специальности 5В051400 - «Связь с общественностью». В 

современных условиях жесточайшей конкуренции на рынке и необходимости 

постоянно поддерживать и корректировать свой имидж особую актуальность 

для организации приобретает аналитическая работа. Освоение  метода 

анализа ситуаций есть необходимое условие эффективной работы любой 

отрасли.  

Дисциплина дает возможность унифицировать технологии 

многочисленных западных и отечественных практик ситуационного анализа, 

поскольку умение разложить ситуацию на составляющие, осмыслить каждый 

элемент, чтобы затем создать усовершенствованную модель этой ситуации, 

представить прогноз ее развития.  Курс закладывает основу знаний, навыков 

и умений для дальнейшего освоения специальности PR. 

Компетенции:  

- знать основные принципы функционирования PR, сущность паблик 

рилейшнз как специфического вида антикризисной работы, предпосылки и 

теоретические основы ситуационного анализа PR, основные антикризисные 

задачи специалистов PR; 

- уметь прогнозировать и предотвращать кризисные ситуации, 

применять принципы и технологии ситуационного анализа PR для 

разработки рациональных сценариев решения проблемы, используя 

разнообразные методы и инструменты, разрабатывать комплексные 

внутриорганизационные PR-стратегии для формирования устойчивой 

программы антикризисного PR;  

- уметь ориентироваться в вопросах стратегического управления 

коммуникациями компании, формированием корпоративной культуры. 

 В результате обучения студентызнать положения современной теории 

PR; ключевые положения ситуационного анализа PR; методику проведения  

PR-анализа; владеть управлением общего алгоритма ситуационного анализа, 
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особенностей каждого этапа PR-анализа, моделирования ситуации, решения 

в команде прикладных проблем, реализации и решении конкретных 

ситуационных задач PR. 

Задачи дисциплины: 

 - освоение различных подходов к понятиям «ситуация», «кейс», 

«ситуационный анализ»; 

- выявление корректных и самодостаточных источников проведения 

ситуационного анализа; 

- приобретение практических навыков проведения как отдельных 

этапов ситуационного анализа, так и его полного цикла; 

- получение навыков, необходимых PR-менеджеру для работы в 

коллективе и при коллективном решении проблем; 

- закрепить полученные студентами знания в процессе анализа 

тренировочных ситуаций и проектирования PR-кампаний. 

Пререквизиты: «Менеджмент», «Социология общественного мнения», 

«Теория и практика связей с общественностью», «Организация работы 

отдела по связям с общественностью», «Речевая коммуникация» 

Постреквизиты: Нет.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Теоретические основы ситуационного анализа. Ситуационный анализ: 

этапы формирования метода, понятийный аппарат 

2. Цели проведения ситуационного анализа и использование полученных 

результатов на разных этапах PR деятельности 

3. Общий алгоритм технологии ситуационного анализа 

4. Методология получения информации – основа ситуационного анализа 

5. Ситуационный  анализ как метод обучения 

6. Аналитический этап. Особенности этапа 

7. Фаза определения проблемы или возможности 

8. Фаза фокусированного исследования 

9. Исследования в области связей с общественностью: цели, задачи, 

методы и особенности проведения 

10. Этапы управления PR-процессом 

11. Фаза анализа ситуации 

12. Фаза характеристики и моделирования ситуации 

13. Решение проблем в команде с помощью ситуационного анализа 

14. Ситуационный анализ в контексте решения командой прикладных 

проблем: технология «восьми шагов» 

15. Ситуационные задачи как предметное поле применения ситуационного 

анализа 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 Цель дисциплины – получение студентами, практикующими 

специалистами теоретических знаний, приобретение практических навыков 

по изучению деятельности организации, компании, умения с помощью 

анализа описать ситуацию, в которой в данный момент она находится, дать 

прогноз ее развития и рекомендации по оптимизации ее коммуникационной 

среды. 

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретические основы ситуационного анализа. Ситуационный 

анализ: этапы формирования метода, понятийный аппарат 

 Смысловое многообразие понятия «ситуация». Целесообразность 

применения метода ситуационного анализа. Типы ситуаций.  

 

Цели проведения ситуационного анализа и использование 

полученных результатов на разных этапах PR деятельности  
Роль и место ситуационного анализа в процессе деятельности по связям 

с общественностью. Структура ситуационного анализа как метода 

стратегического планирования деятельности по связям с общественностью. 

Этические аспекты ситуационного анализа. 

 

Общий алгоритм технологии ситуационного анализа  

Этапы и стадии технологии ситуационного анализа. Применение 

ситуационного анализа на примерах проактивной и реактивной PR-

деятельности. 

 

Методология получения информации – основа ситуационного 

анализа 

Виды исследований. Методы сбора и источники информации. 

Инструменты анализа и обработки результатов исследования.  

 

Ситуационный  анализ как метод обучения  

 Специфика ситуационного анализа  как  метода обучения. Место 

ситуационного анализа  в подготовке PR-специалиста. Классификация и 

характеристика ситуационных задач (кейсов). Методика работы с 

ситуационными задачами.  

 

 Аналитический этап. Особенности этапа 

 Характеристика начального этапа проведения PR-кампании. Основные 

требования к начальному этапу. Научные точки зрения на начало 

исследования. Роль, значимость, степень воздействия аналитического этапа 
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на ход PR-кампании Основная сущность данного этапа. Подгруппы 

исследовательской информации.  
 

Фаза определения проблемы или возможности 

Процесс выявления проблем и возможностей. Цель, специфика 

«вторичного» анализа – анализа условий, факторов, относящихся 

непосредственно к подготавливаемой PR-кампании. Противопоставление 

понятий «проблема» и «возможность». Классификация проблем, 

потенциально являющихся поводом для PR-кампании. Ряд требований к 

формулировке проблемы. Фазы выявления возможностей: поиск (анализ) 

возможностей → формулировка возможностей → использование 

возможностей в рамках PR-кампаний. Группы основных факторов, 

связанных с возможностями. Классификация возможностей, связанных с 

потенциалом предприятия. Анализ возможностей, связанных с потенциалом 

рынка. Возможности, связанные с конкуренцией и инвестиционным 

климатом. Анализ возможностей, связанных с конкуренцией.  
 

Фаза фокусированного исследования 

Виды исследований в PR-кампаниях. Критерии компонентов 

коммуникативною процесса по классической модели коммуникации Г. 

Лассвелла: (источник(и), сообщение(я), канал(ы), аудитория(и). 

Исследовательская  фаза на этапе разработки кампании.  Исследовательская 

фаза на этапе оценки эффективности. Объективная информация и 

субъективная информация. Методы исследования в PR-кампаниях. Методы 

основные и вспомогательные. 
 

Исследования в области связей с общественностью: цели, задачи, 

методы и особенности проведения  

Исследования в области связей с общественностью. Принципы PR-

исследований. Типы PR-исследований. Методы PR-исследований. 

Использование статистики; вторичные исследования; тематические и 

проблемные обзоры материалов СМИ, медиа-досье, Интернет; 

социологические исследования аудитории, общественного мнения, контент-

анализ, интервью. 
 

Этапы управления PR-процессом 

4 этапа управления PR-процессом: определение проблемы, 

ситуационный анализ, принятие мер, оценка программы. Этапы анализа 

проблемы: SWOТ-анализ. Ситуационный анализ: внутренние и внешние 

факторы. Исследование и Интернет ресурсы (близость, точность, 

своевременность, точность). 
 

Фаза анализа ситуации 

 Простое планирование. Процесс PR-трансформации. Необходимость 

компромисса. Изучение ситуации. Опросы общественного мнения. Решение 

проблем. Методы оценки ситуации.   
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Фаза характеристики и моделирования ситуации 

Основная задача фазы характеристики и моделирования ситуации. 

Базовые характеристики модели. Предварительная проработка, анализ, 

классификация задач и целей будущей кампании. Выделение общих 

составляющих процесса выявления проблем / возможностей и определения 

целей и задач.  
 

Решение проблем в команде с помощью ситуационного анализа 

 Технология автономных этапов (процедур) ситуационного анализа. 

Этап 1: «создание поля идей, вариантов, сценариев». Этап 2: «оценка и 

отбор». Этап 3: «план действий».  
 

Ситуационный анализ в контексте решения командой прикладных 

проблем: технология «восьми шагов» 

 1. Этап формулирования проблемы. 2. Поиск дополнительной 

информации и фактов. 3.  Определение проблемы. 4. Создание поля идей. 5. 

Оценка и отбор рациональных сценариев решения проблемы. 6. Выделение 

перспективного сценария. 7. План действий. 8. Действия и их оценка.  
 

Ситуационные задачи как предметное поле применения 

ситуационного анализа 

Повышение конкурентоспособности средней компании. Повышение 

лояльности потребителей. Увеличение клиентов и выход на новые рынки. 

Отсутствие притока новых клиентов. Кадровая нестабильность и сокращение 

числа клиентов.  Слабая организационная культура компании. Большая 

текучесть кадров. Рост социальных проблем в мегаполисе. Продвижение 

компании ввысококонкурентной среде.Поддержание репутации, привлечение 

новых партнеров и клиентов. Выведение нового продукта на рынок. 

Недостаточная осведомленность целевой аудитории о компании. 

Информационное поле компании и ее конкурентов. Формирование имиджа 

нового продукта. Повышение узнаваемости бренда. Возможность проведения 

PR-кампании по ребрендингу. Низкая осведомленность о деятельности 

компании. Поддержание и развитие корпоративной культуры в связи с 

ростом компании. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Ситуационный анализ в PR. Этапы формирования метода ситуационного 

анализа.  

2. Смысловое многообразия понятия «ситуация». Типы ситуаций в PR. 

3. Целесообразность применения метода ситуационного анализа в PR. 

4. Роль и место ситуационного анализа в процессе PR-деятельности. 

5. Структура ситуационного анализа как метода стратегического  

планирования PR-деятельности.  

6. Базовые характеристики идентификации целевых групп общественности 

при проведении ситуационного анализа.  
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7. Этические аспекты ситуационного анализа. 

8. Программа ситуационного анализа. Этапы и стадии технологии 

ситуационного анализа.  

9. Применение ситуационного анализа на примерах проактивной и 

реактивной PR-деятельности. 

10. Методология получения информации при ситуационном анализе. Виды 

исследований. 

11. Методы сбора и источники информации в ситуационном анализе.  

12. Горизонтальный и фрагментарный ситуационный анализ. Критический 

анализ. Системный анализ.  

13. Инструменты анализа и обработки результатов при проведении 

ситуационного анализа. 

14. Стратегический анализ как элемент ситуационного анализа. Цели  

стратегического анализа в PR. Этапы стратегического анализа.  

15. Методы стратегического анализа данных в PR. Особенности методов. 

Актуальность использования. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Технология анализа деятельности конкурентов. 

2.Основные показатели для проведения анализа конкурентов. 

3.Технология анализа потребителей. 

4.Основные показатели для проведения анализа потребителей. 

5.Факторы, оказывающие влияние на решение потребителя о покупке  

товара или услуги. 

6. Необходимость проведения SWOT-анализа деятельности организации с 

точки зрения PR. 

7. Необходимость проведения PEST-анализа деятельности организации с 

точки зрения PR. 

8. Необходимость анализа жизненного цикла товара с точки зрения PR. 

9. Необходимость проведения GAP-анализа деятельности организации с 

точки зрения PR. 

10. Необходимость использования аналитической модели АДЛ/ЛС с точки 

зрения PR. 

11. Необходимость использования аналитической модели И.Ансоффа с точки 

зрения PR. 

12. Необходимость использования аналитической модели Д.Абеля с  

точки зрения PR. 

13. Необходимость проведения анализа пяти сил Портера с точки зрения PR. 

14. Необходимость проведения критического анализа деятельности 

организации с точки зрения PR. 

15. Необходимость проведения системного анализа деятельности  

организации с точки зрения PR. 
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